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لألغــراض غيــر التجاريــة، وذلــك شــريطة أن يــتم اقتبــاس  وتعــدلوهيمكــنكم أن تنســخوا العمــل وتعيــدوا توزيعــه  الرخصــة وبمقتضــى هــذه
أي منظمـة تعتمـد  (WHO)منظمـة الالئم ما هو مبين أدناه. وال ينبغي في أي استخدام لهذا العمل اإليحاء بـأن العمل على النحو الم

 رخصـةالعمـل فيجـب عندئـٍذ أن تحصـلوا علـى  بتعـديل . وٕاذا قمـتم(WHO)المنظمـة أو منتج أو خـدمات. وال ُيسـمح باسـتخدام شـعار 
وٕاذا قمتم بترجمة العمل فينبغـي  .تعادلها رخصةأو  Creative Commons licenceرخصة المشاع اإلبداعي لعملكم بمقتضى نفس 

 منظمــة الصــحة العالميــة (المنظمــة إعــداد الترجمــة ليســت مــنهــذه ة التــالي مــع االقتبــاس المقتــرح: "يأن تــدرجوا بيــان إخــالء المســؤول
(WHO)( . والمنظمــة(WHO) .ويجــب أن يكــون إصــدار األصــل اإلنكليــزي هــو  غيــر مســؤولة عــن محتــوى هــذه الترجمــة أو دقتهــا

 اإلصدار الملزم وذو الحجية.
 

ة يـلمنظمـة العالميـة للملكلوسـاطة ويجب أن تتم أية وساطة فيمـا يتعلـق بالمنازعـات التـي تنشـأ فـي إطـار هـذه الرخصـة وفقـًا لقواعـد ال
 .الفكرية

 
 صد لر ستبيان ا :الدولية الصحية لتنفيذ اللوائح سية األسا القدرات رصد طار إ2005) الدولية ( الصحية اللوائح .االقتباس المقترح

: منظمة الصحة العالمية: جنيف. لدول األطراف ا في الدولية الصحية لتنفيذ اللوائح األساسية القدرات في تطوير المحرز التقدم
 .CC BY-NC-SA 3.0 IGO. الرخصة 2017

 
 ./3Thttp://apps.who.int/iris بيانات كتالوج منظمة الصحة العالمية متاحة في الرابط بيانات من كتالوج منظمة الصحة العالمية.

 
3Thttp://apps.who.int/bookorders انظــر الــرابط  (WHO) المنظمــة مطبوعــاتلشــراء  المبيعــات والحقــوق والتــرخيص. 3T ولتقــديم .

3Thttp://www.who.int/about/licensingطلبات االستخدام التجاري واالستفسارات الخاصة بالحقوق والترخيص انظر الرابط  3T. 
 

د واردة فــي هــذا العمــل ومنســوبة إلــى طــرف ثالــث، مثــل الجــداول أو إذا كنــتم ترغبــون فــي إعــادة اســتخدام مــوا مــواد الطــرف الثالــث.
األشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصـول علـى إذن إلعـادة االسـتخدام هـذه أم ال، وعـن الحصـول 
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وفيمـا عـدا الخطـأ والسـهو، تميـز أسـماء المنتجـات ولـم يـرد ذكـره.  فـي الطـابع لها على سواها مما يماثلهـا ، تفضيالً (WHO) منظمةال
 المسجلة الملكية باألحرف االستهاللية (في النص اإلنكليزي).
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  استبيان رصد القدرات األساسية للدول األطراف 
  )2005في ما يختص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  (اليوم / الشهر / السنة)ـ         /         /         التاريخ
يوضـــح التقــدم الـــذي تقريـــر ســنوي إلــى جمعيـــة الصــحة العالميــة يتعــين علــى أمانـــة اللــوائح الصــحية الدوليـــة تقــديم 

أحرزته منظمة الصحة العالمية، والدول األطراف، في مجال تنفيذ اللــوائح الصــحية الدوليــة. ولكــي يمكــن مســاعدة 
الدول األطراف في الوفاء بالتزاماتهــا فــي هــذا الصــدد والمتمثلــة فــي تقــديم تقاريرهــا إلــى الجمعيــة، فقــد أعــدت أمانــة 

خاللهــا لكـــل دولــة مـــن الــدول األطـــراف تقــديم معلومـــات اللــوائح الصــحية الدوليـــة أداة لجمــع البيانـــات، يمكــن مـــن 
لمـــا ورد فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة  حـــدة حـــول التقـــدم المحـــرز فـــي مجـــال تطـــوير قـــدراتها األساســـية، تنفيـــذاً موّ 
عــــن طريــــق البريــــد  ihrmonitoring@who.intتقــــديم أداة جمــــع البيانــــات المســــتوفاة إلــــى ). ويمكــــن 2005(

  +41227911388و   41227911399+االلكتروني، أو بالفاكس إلى الرقم 

, IHR Monitoring (WHE/CPI/CME) 20, Appia, 1211 Geneva:أو بإرساله في نسخة ورقیــة إلــى
Switzerland 27.. ومن شأن تقد�م هــذا االســتب�ان إتاحــة إعــداد تقر�ــر متســق،ُ �قــدم إلــى الجمعیــة، 

  .يشترط استخدام الدول األطراف لهذه الصيغة، حيث ُيعد استخدامها أمرًا اختياريًا تماماً غیــر أنــه ال 

يتعين استيفاء جميع األسئلة 

  بيانات المستجيب
 الدولة الطرف

مسؤول االتصال المختص بهذا سم ا
  التقرير ولقبه الوظيفي

 رقم الهاتف
 اإللكترونيعنوان البريد 

 IHR Monitoring(اللــوائح الصــحية الدوليــة فريــق رصــد توجــه االستفســارات ذات الصــلة باالســتبيان إلــى 

Team ( :على عنوان البريد اإللكترونيihrmonitoring@who.int  

وبالنســبة للــدول األطــراف  القصــوى التــي تحتــاج إلــى تعزيــز.ثالثــة األولــى ذات األولويــة توضيح المجــاالت البرجاء 
التــي حصــلت علــى تمديــد لمــدة ســنتين، يرجــى اإلبــالغ أيضــا عــن التقــدم المحــرز فــي مجــال تنفيــذ خطــط العمــل 

  .المقدمة في طلب التمديد، مع إبراز المجاالت التي مازال توجد بها ثغراتالخاصة باللوائح الصحية الدولية 
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  إرشادات حول كيفية استيفاء االستبيان
 

 الوطنيـــة االتصـــال  مراكـــزمة بشـــكل أساســـي كـــي تســـتخدم مـــن قبـــل هـــذه األداة الخاصـــة بجمـــع البيانـــات مصـــمّ 
، والقطاعــــات األخــــرى، لمــــديرينبــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة، بالتعــــاون مــــع مهنيــــي الصــــحة العموميــــة، وا المعنيــــة

وأصــحاب الشــأن المعنيــين المســؤولين عــن تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة. وقــد يســتلزم اســتيفاء االســتبيان تضــمين 
، والســالمة الغذائيــة والمائيــة، البيطريــةمــدخالت مــن مهنيــين وممثلــين مــن قطاعــات أخــرى مثــل قطاعــات الصــحة 

 المعنيــة الوطنيةاالتصال  مراكزويتعين على  .والنووية، والكيميائيةإلشعاعية، وصحة البيئة، وكذلك من الدوائر ا
  بجمع البيانات، التشاور مع هؤالء الخبراء. اباللوائح الصحية الدولية، عند قيامه

 
ويمكـــن إنجـــاز عمليـــة جمـــع البيانـــات عـــن طريـــق عقـــد حلقـــة عمليـــة، يـــوزع فيهـــا االســـتبيان بشـــكل مســـبق علـــى 

أو من خالل وسائل أخرى، حسب ما يقتضي األمر، وفقا لظروف القطر المعنــي.  مجموعة الخبراء ذوي الصلة،
وبوسع منظمة الصحة العالمية تقــديم المســاعدة التقنيــة لــدى تلقيهــا طلبــا بــذلك مــن الــدول األطــراف. وينبغــي إقــرار 

لوائح الصــحية المعنــي بــال االتصــال الــوطني مركــزجمــع البيانــات المســتوفاة، علــى النحــو المطلــوب، مــن قبــل أداة 
  الدولية، وٕارسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني:

ihrmonitoring@who.int  مـــع إرســـال نســـخ منهـــا إلـــى المكتـــب اإلقليمـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، وٕالـــى ،
  .االمكاتب القطرية للمنظمة، في حال وجوده

 
، قســم لكــل واحــدة مــن القــدرات األساســية الثمانيــة، وقســم لمنافــذ الــدخول، ثالثــة عشــر قســماً  وينقســم االســتبيان إلــى

  للعناصر والمؤشرات الموجودة في االستبيانات. وأربعة أقسام للمخاطر. وتصنف األسئلة الفردية وفقاً 
 

ترغــب فــي إدراجهــا،  ر األسئلة الفردية نفســها بنفســها، ويمكــن إضــافة أي مالحظــات أو تعقيبــات إضــافية قــدوتفسّ 
م، وذلــك فــي المربــع الخــاص بالمالحظــات. كمــا يمكــن إرفــاق صــفحات إضــافية افي نهاية كل قسم مــن هــذه األقســ

  إذا ما اقتضى األمر ذلك. أيضاً 
 

على القيمــة الدالــة عليــه (نعــم، ال، غيــر معــروف)، أو فقط وينبغي، بالنسبة لكل سؤال من األسئلة، وضع عالمة 
 . وسوف يتم، ألغراض إحصائية، حساب قيمة "غير معروف" بقيمة مساوية لقيمة "ال".النسبة المالئمة

  
، فيرجــى إيضــاح (فــي القســم الخــاص بمنافــذ الــدخول) وٕاذا كان أحد األسئلة ال ينطبق على السياق الخاص ببلدكم

  ذلك في اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد في نهاية كل قسم، مع بيان سبب عدم انطباقه.
 

برجاء المالحظة أن األسئلة المزدوجــة (المحــددة بـــ "أ" و"ب"، علــى التــوالي)، فــي هــذا االســتبيان هــي أســئلة فرعيــة 
ترتبط ببعضها البعض. غير أن اإلجابــة بـــ "ال" علــى الســؤال األول ال تجعــل الســؤال الثــاني غيــر منطبــق، بمعنــى 

  ل الثاني في هذه الحالة.أن "ال ينطبق" غير مدرجة في اإلجابات المحتملة على السؤا
 

األســئلة "بــنعم"، أن ذلــك وقد تغطي األسئلة جوانب تنفيذ متعددة، ومن المهم المالحظة أنه عند اإلجابة على أحد 
علــى ســؤال مــا، يتعــين األخــذ فــي االعتبــار كــل مــن ، "بــنعم"يعنــي "نعــم" لكــل تلــك الجوانــب. ولكــي يمكــن اإلجابــة 

 العنصــــربمعنــــى أن المحتــــوى ذو صــــلة مباشــــرة بالمؤشــــر، و (الوجــــود (بمعنــــى تــــوافر اإلجــــراء) وجــــودة اإلجــــراء 
إدراج ، وأن كليهما ينبغي أن يكون موجودًا كي يؤهل لإلجابــة "بــنعم". ويمكــن )األساسي، واللوائح الصحية الدولية

، وذلــك فــي مربــع المالحظــات، غيــر أنــه ينبغــي اإلجابــة جزئــيبشــكل  ات علــى اإلجــراء المــؤدىبــالمزيــد مــن التعقي
  سؤال ما تعني أن اإلجراء كله أو جزءًا منه غير موجود. اإلجابة "بال" على"بال" على ذلك. ولهذا، فإن 

 
منافـــذ الـــدخول ات، أو ونأمـــل، إن أمكـــنكم، تـــوفير رابـــط، أو نســـخة ورقيـــة، للوثـــائق الخاصـــة بـــالقوانين، أو السياســـ

الرسمية (مع المنظمة الدولية لتوحيــد المقــاييس، ومدونــة األمــم المتحــدة لمواقــع التجــارة  ، والمرافئوسلطاتها المعنية
، وشــــهادات اإلعفــــاء الخاصــــة بإصــــحاح الســــفن، وتمديــــداتها)، والموقــــع وشــــهادة مراقبــــة إصــــحاح الســــفنوالنقــــل، 

  وغير ذلك.االلكتروني، والمنشورات، والتقارير، 
 

االتصــال الــوطني  مركــزولدى ذكر مصطلح "موثق" أو "وثائق"، فإن ذلك يعني توافر وثيقة أو بينات أخرى لــدى 
ذات الصــلة، توضــح أن اإلجــراء المطلــوب منجــز، وأن المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة، أو الســلطات الحكوميــة 
جــة إلــى تقــديم وثــائق أو بينــات تتعلــق بهــذا األمــر إلــى جودة ذلك اإلنجاز مناسبة لذلك المؤشر. وليست هنالــك حا
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ولــدى ذكــر مصــطلح " منشــور" نرجــو الرجــوع إلــى الحاشــية الســفلية ذات  المنظمــة، إال إذا رغــب القطــر فــي ذلــك.
،  "، بالنســبة للبلــدان ذات الــنظم االتحاديــةوطنــيولــدى ذكــر مصــطلح "الصــلة  لتفســير المعنــى إذا لــزم األمــر. 

  ذلك على أنه يختص بالمستوى المناسب لإلجراء، على النحو الذي يقدره القطر.فينبغي أن يفسر 
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  ، السياسة والتمويل )2)،(1(الوطنيالتشريع   1  القدرة األساسية
  التشريع والسياسات الوطنية  1-1  العنصر األساسي

السياســات أو  أوالمتطلبــات اإلداريــة،  أواللــوائح،  أوالقــوانين،  أوالتشــريع،   1-1-1  المؤشر
  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية )3(كافية ،الصكوك الحكومية األخرى القائمة

نأمل، قبل البدء، مراجعة اإلرشادات العامة الستيفاء االستبيان مع تخصيص قيمة واحدة مالئمة (نعم،  مالحظة:
ال، غير معروف) لكل من األسئلة الــواردة أدنــاه. وســتكون قيمــة "غيــر معــروف"، موازيــة مــن الناحيــة اإلحصــائية، 

ببلدكم، فيرجى إيضاح ذلك فــي اإلطــار الخــاص وٕاذا كان أحد األسئلة ال ينطبق على السياق الخاص  لقيمة "ال".
  .د أدناهبالمالحظات الوار 

الصــكوك الحكوميــة ذات غيرهــا مــن للتشــريعات واللــوائح والمتطلبــات اإلداريــة و  )4(هــل ُنفِّــذ تقيــيم  1-1-1-1
  الصلة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟

غيرهــا ات واللــوائح والمتطلبــات اإلداريــة و هل ُنفِّذت التوصيات التي ُاتخذت عقــب تقيــيم التشــريع  1-1-1-2
  الصكوك الحكومية؟من 

االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح  مركــزر مهام عت السياسات الوطنية من أجل تيسيهل روج  1-1-1-3
  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟ )5(الصحية الدولية وتطوير القدرات األساسية

االتصــال  لمركــز )6(الراميــة إلــى تيســير المهــام األساســية والمهــام الموسَّــعةهل ُنفِّــذت السياســات   1-1-1-4
  الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وٕالى تعزيز القدرات األساسية في هذا المجال؟

األساســــية للتشــــريعات الوطنيــــة/ المحليــــة ذات الصــــلة بــــاللوائح للعناصــــر  )7(هــــل هنــــاك نشــــر  1-1-1-5
  الصحية الدولية؟

                                                 
جميــع الــدول  يشــترط دســتور المنظمــة أنــه بمجــرد إقــرار أي تعــديل جديــد علــى اللــوائح الصــحية الدوليــة، مــن قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة، يصــبح )1(

ــْؤثر  الدولــة العضــو، بشــكل مؤكــد ورســمي عــدم اختيارهــا للــوائح الصــحية الدوليــة األعضــاء فــي المنظمــة، تلقائيــا، ملــزمين قانونــا بــذلك التعــديل، مــا لــم ُت
هــو آخــر موعــد لــرفض اللــوائح الصــحية الدوليــة أو إبــداء أي  2006الجديــدة خــالل مــدة زمنيــة محــددة. وكــان الخــامس عشــر مــن كــانون األول/ ديســمبر 
للــوائح الصــحية الدوليــة، كمــا أن دولتــين اثنتــين فقــط همــا اللتــان أبــدتا تحفــظ عليهــا. علمــا بأنــه مــا مــن دولــة عضــو قــد رفضــت أو آثــرت عــدم اختيــار ا

انون تحفظــات عليهــا. وعلــى ذلــك، فقــد أضــحت جميــع الــدول األعضــاء فــي المنظمــة ملزمــة قانونــا بــاللوائح الصــحية الدوليــة، باعتبــار ذلــك مــن مســائل القــ
يس مطلوبا من الدول األعضاء في المنظمة التصديق، كــال علــى حــدة، علــى اللــوائح الدولي. وبموجب دستور المنظمة، ووفقا للوائح الصحية الدولية، فل

  .2007الصحية الدولية أو التوقيع عليها، حتى تكون ملزمة بها اعتبارًا من 
  ليست قدرات تقنية أساسية بشكل صارم، ولكنها هامة لتيسير تنفيذ القدرات األساسية األخرى ذات الطبيعة التقنية. )2(
ه اللــوائح تطلب األمر وجود إطار قانوني يحقق االمتثال لاللتزامات التي تقضي بها اللوائح الصحية الدولية اعتبارا من التاريخ الذي دخلــت فيــه هــذي )3(

ــًا حيِّــز النفــاذ بالنســبة لجميــع الــدول األطــراف، وذلــك فــي  اســية اإلضــافية لتنفيــذ القــدرات األس 2012؛ وال ينطبــق الموعــد النهــائي، فــي عــام 2007قانون
  )، على هذا اإلطار القانوني.1المدرجة في المرفق (

ائح، على الرغم من أن تقييم التشريعات الوطنية وتعديلها في ما يختص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، هــو أمــر غيــر مطلــوب صــراحة فــي هــذه اللــو  )4(
جع علــى ذلــك الوثــائق اإلرشــادية الخاصــة بالمنظمــة. وللحصــول علــى معلومــات إال أن جمعيــة الصــحة العالميــة تحــث بشــدة علــى القيــام بــذلك، كمــا تشــ

مــن دليــل المنظمــة الخــاص بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة فــي التشــريعات الوطنيــة، علــى الموقــع  1-2تفصيلية في هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى القسم 
.وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، وحيـــث تطـــورت القـــدرات التقنيـــة  http://www.who.int/ihr/3._Part_I_Questions_and_Answers.pdfااللكترونـــي 

، فيحبــذ إجــراء تقيــيم لهــذه الفتــرة. ونأمــل مراجعــة 2007والحوكمة الوطنية، واألوضــاع القانونيــة، منــذ دخــول اللــوائح الصــحية الدوليــة حيِّــز النفــاذ فــي عــام 
المترتبـــة علـــى تعـــديل التشـــريعات، أو القـــوانين، أو اللـــوائح، أو المتطلبـــات  مـــن هـــذه الوثيقـــة لمعرفـــة المميـــزات والفوائـــد 14الفقـــرة الرابعـــة علـــى الصـــفحة 

  اإلدارية، أو السياسات، أو غير ذلك من الصكوك الحكومية.
  تشمل القدرات األساسية التقنية، الترصد، والمواجهة، والتأهب، والتوعية بالمخاطر المحتملة، والموارد البشرية، والخدمات المختبرية. )5(
ــعة لمركــز االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة (أنظــر مجموعــة أ )6( دوات باإلضــافة إلــى أعمــال التنســيق والتواصــل، فــإن األدوار الموسَّ

أعمـــــــــــــــــــــال مركـــــــــــــــــــــز االتصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــوطني علـــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــع االلكترونـــــــــــــــــــــي  - 5.2التنفيـــــــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــــــريع الـــــــــــــــــــــوطني، القســـــــــــــــــــــم 
)http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf.تتضمن تقييم المخاطر، وتطوير القدرات األساسية، والتوعية، وغير ذلك (  
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  بأي وثائق ذات صلة: الرابط/ عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 

                                                      
ونأمـــل إدراج أي مالحظـــات أو إيضـــاحات حـــول األســـئلة الـــواردة أعـــاله، مـــع ذكـــر أي أنشـــطة ذات صـــلة يكـــون 

 :اق صفحات إضافية، إذا لزم األمر)ا، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إرفالقطر قد قام به

 
  

  

  االتصال الوطنيمركز واتصاالت  )8(التنسيق  2  القدرة األساسية
  بشأن اللوائح الصحية الدولية )10(والتواصل والدعوة )9(التنسيق  1-2  العنصر األساسي

ذات الصــــلة،  )11(للتنســــيق بــــين القطاعــــاتموجــــودة عاملــــة آليــــة هنــــاك    1-1-2  المؤشر
  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

نأمل، قبل البدء، مراجعة اإلرشادات العامة الستيفاء هذا االستبيان، مع تخصــيص قيمــة واحــدة مناســبة  مالحظة:
(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 

ببلــدكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي  وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق الخــاص اإلحصــائية لقيمــة "ال".
  .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد

هـــل هنـــاك تنســـيق بـــين الـــوزارات ذات الصـــلة فـــي مـــا يخـــتص باألحـــداث التـــي قـــد تمثـــل أحـــد   2-1-1-1
علــــى المســــتوى الــــوطني أو  تســــبب قلقــــاً األحــــداث أو المخــــاطر علــــى الصــــحة العموميــــة التــــي 

  المستوى الدولي؟
 االتصــــال مركــــزللتنســــيق بــــين موازيــــة ، أو إجــــراءات )12(تتــــوافر إجــــراءات عمــــل معياريــــةهــــل   2-1-1-2

  المعني باللوائح الصحية الدولية وبين القطاعات ذات الصلة؟ الوطني
تتعامــل  )13(أو فرقــة عمــل ،هــل توجــد جهــة متعــددة القطاعــات ومتعــددة التخصصــات، أو لجنــة  2-1-1-3

مــــع متطلبــــات اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة، فــــي مــــا يخــــتص بترصــــد ومواجهــــة طــــوارئ الصــــحة 
  على المستوى الوطني أو المستوى الدولي؟ العمومية التي تسبب قلقاً 

                                                                                                                                            
ال تقر المنظمة وال توصي بتشريعات محددة. وتنشر المنظمــة، ألغــراض خاصــة بتــوفير المعلومــات، مجموعــة مــن التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة  )7(

  ئح الصحية الدولية، التي اعتمدت في الدول األعضاء، وذلك على موقع المنظمة على شبكة االنترنت:باللوا
http://www.who.int/ihr/7._Part_III_compilation_of_examples_of_national_LEGISLATION.pdf. 

الموقــع  كما أن وثــائق ومــواد أخــرى ذات صــلة، متــوافرة علــى موقــع المنظمــة االلكترونــي الخــاص بــاللوائح الصــحية الدوليــة، وهــي متاحــة لتنزيلهــا مــن هــذا
  وهو:

 http://www.who.int/ihr/legal_issues/legislation/en/index.html.  
  التنسيق يعني إتاحة آلية التنسيق في ما يختص بالقطاعات ذات الصلة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية وأدائها لدورها. )8(
  نسيق في ما يتصل باللوائح الصحية الدولية.ُيعّين القطر أو ُيحدد وحدة، أو مؤسسة، أو لجنة، أو هيئة مسؤولة تختص بعمل الت )9(
  الدعوة تعني التوعية بين جميع أصحاب الشأن المعنيين ذوي الصلة باللوائح الصحية الدولية وبيان أدوارهم في تنفيذها. )10(
ون الوطنيــة، والرعايــة الصــحية القطاعات والتخصصات ذات الصلة (الخاصة والعامة)، مثال: جميع مستويات نظم الرعاية الصحية (الوطنيــة، ود )11(

الطيــران المــدني، المجتمعية/ األولية)، والمنظمات الالحكومية، ووزارات الزراعة (األمراض الحيوانية المصدر، المختبر البيطري)، النقل (سياسة النقــل، و 
ة الخارجيـــة (حمايـــة المســـتهلك، ومراقبـــة انفـــاذ المعـــايير والمـــوانئ، والنقـــل البحـــري)، والتجـــارة و/أو الصـــناعة (ســـالمة الغـــذاء، ومراقبـــة الجـــودة)، والتجـــار 

  حة.اإللزامية) واالتصاالت، والدفاع (المعلومات حول تدفق الهجرة)، والخزانة أو المالية (الجمارك)، والبيئة، والداخلية، والصحة، والسيا
ات مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصــحية الدوليــة، ينبغي أن توضح إجراءات العمل المعيارية بالتفصيل اختصاصات، وأدوار، ومسؤولي )12(

علومــات إلــى وهياكــل التنفيــذ، والمســتويات اإلداريــة المختلفــة، وتحديــد أصــحاب الشــأن المعنيــين بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة، وينبغــي إرســال هــذه الم
  أصحاب الشأن المعنيين ذوي الصلة.

الدوليـــة فـــي نـــة أو فرقـــة العمـــل، غيـــر أنـــه ينبغـــي أن تضـــم مركـــز االتصـــال الـــوطني المعنـــي بـــاللوائح الصـــحية تقـــرر البلـــدان مـــن يـــرأس هـــذه اللج )13(
  االجتماعات وفي عملية اتخاذ القرارات.
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  ؟بانتظام ،والمتعددة االختصاصاتهل يتم تحديث آليات التنسيق والتبليغ المتعددة القطاعات   أ 2-1-1-4
اختبار آليات التنسيق والتبليغ المتعددة القطاعات والمتعددة االختصاصــات مــن خــالل هل يتم   ب2-1-1-4

  تمارين أو من خالل وقوع حدث فعلي؟
هــــل تــــم إعــــداد خطــــط عمــــل تتضــــمن الــــدروس المســــتفادة والخاصــــة بآليــــات التنســــيق والتبليــــغ   2-1-1-5

  المتعددة القطاعات والمتعددة االختصاصات؟
تحــــديثات ســــنوية ألوضــــاع تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة لــــدى أصــــحاب الشــــأن هــــل تجــــرى   2-1-1-6

  المعنيين عبر جميع القطاعات ذات الصلة؟
 

  التنسيق والتواصل والدعوة بشأن اللوائح الصحية الدولية  1-2  العنصر األساسي
االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة  مركــز وأعمــال مهــام   1-1-2  المؤشر

  كما تحددها هذه اللوائحموجودة 
  

  ؟)14(اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدوليةمركز هل ُعين   2-1-2-1
االتصال الوطني المعني باللوائح الصــحية الدوليــة المنظمــة بمعلومــات اتصــال  مركزهل يزود   2-1-2-2

  سنوي يؤكد هذه المعلومات؟ثة، وكذلك بتقرير محدَ 
االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح  مركــزأو مســؤوليات إضــافية إلــى  )15(هــل أوكلــت أي أدوار  2-1-2-3

  الصحية الدولية؟
هل يتم تقييم مهام مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية للوقوف على مدى   2-1-2-4

  الشفافية فيها، ومدى مالءمة طرق اإلبالغ فيها؟فعاليتها، وحسن توقيتها، وجوانب 
المســؤولين عــن تنفيــذ اللــوائح الصــحية  )16(تم تحديــد أصــحاب الشــأن الــوطنيين المعنيــينيــهــل   2-1-2-5

  الدولية؟
االتصــــال الــــوطني المعنــــي بــــاللوائح  مركــــز )17(تم بعــــث المعلومــــات المتعلقــــة بالتزامــــاتيــــهــــل   2-1-2-6

اللــوائح، إلــى الســلطات الوطنيــة وٕالــى أصــحاب الشــأن الــوطنيين  الصــحية الدوليــة، بموجــب هــذه
  المعنيين؟

ـــد تم يـــهـــل   أ 2-1-2-7 ومســـؤوليات الســـلطات ذات الصـــلة وأصـــحاب الشـــأن المعنيـــين فـــي مـــا  أدوارتحدي
  يختص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟

المعنيـــين فـــي مــــا  هـــل يـــتم نشـــر أدوار ومســــؤوليات الســـلطات ذات الصـــلة، وأصـــحاب الشــــأن  ب2-1-2-7
  يختص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟

  خطط توعية وتعريف أصحاب الشأن المعنيين بأدوارهم ومسؤولياتهم؟ )18(تنفَّذهل   2-1-2-8
هل يستخدم موقع معلومات األحداث ذات الصلة باللوائح الصحية الدوليــة كجــزء مكمــل لمــورد   2-1-2-9

  الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية؟االتصال  مركزالخاص  )19(المعلومات

                                                 
لزاميــة ) وأن تشــمل اختصاصــاته العناصــر اإل2007ينبغي أن يكون مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية قد ُعّين (اعتبــارًا مــن  )14(

إرســال البالغــات العاجلــة فــي مــا يخــتص بــاللوائح  –التاليــة، وذلــك بالنســبة لجميــع الــدول األعضــاء: تــوافر االتصــاالت علــى مــدار الســاعة مــع المنظمــة 
) مــن اللــوائح الصــحية 12-5جمع المعلومات من القطاعات ذات الصلة من أجل إرسالها إلى المنظمة بموجب المادة ( –الصحية الدولية إلى المنظمة 

 –صــلة وغيرهــا الدولية لمنظمة الصحة العالمية. نشر المعلومات العاجلة المتعلقة باللوائح الصحية الدولية من المنظمة إلى القطاعــات الحكوميــة ذات ال
  التواصل مع السلطات المختصة في ما يتعلق بالتدابير الصحية المنفَّذة. –التصال مع جميع القطاعات وأصحاب القرار ضمان عمل قنوات ا

إلبـــــــــداء المقترحــــــــــات حــــــــــول األدوار اإلضــــــــــافية لمركــــــــــز االتصــــــــــال الــــــــــوطني المعنـــــــــي بــــــــــاللوائح الصــــــــــحية الدوليــــــــــة، يرجــــــــــى زيــــــــــارة الموقــــــــــع  )15(
http://www.who.int/ihr/elibrary/legal/en/index.html    

أصحاب الشأن المعنيون هم أي مجموعات أو منظمات، أو نظم يمكنها المساعدة في إحداث التأثير، أو التي يمكن أن تتأثر باألحــداث الصــحية  )16(
  لف المستويات، والمنظمات الالحكومية العاملة داخل الدول األطراف.العمومية وهي تشمل القطاعات ذات الصلة، ومخت

  ينبغي على الدول األعضاء الوفاء بجميع االلتزامات الخاصة باللوائح الصحية الدولية، ما لم يكن هناك استثناء أو تقدير ما. )17(
ائح الصــحية الدوليــة لــدى أصــحاب الشــأن المعنيــين، بمــا فــي ذلــك يشير هذا السؤال إلى األنشطة التي تنفذ من أجــل رفــع مســتوى الــوعي حــول اللــو  )18(

  الوزارات والشركاء.
  يعني تستخدم مرة على األقل كل شهر. )19(
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  أو صفحة خاصة باللوائح الصحية الدولية على شبكة االنترنت؟ )20(هل ُأنشئ موقع عامل  2-1-2-10
بـــأي وثـــائق ذات صـــلة: الـــرابط/ عنـــوان  (روابـــط) عنـــوان صـــفحة الشـــبكة الخـــاصبرجـــاء اإلفـــادة بـــرابط 

                                                      ـ صفحة الشبكة
ونأمـــل إدراج أي مالحظـــات أو إيضـــاحات حـــول األســـئلة الـــواردة أعـــاله، مـــع ذكـــر أي أنشـــطة ذات صـــلة يكـــون 

 :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)القطر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إر 
 

  
 
 
  

  )21(الترصد  3  األساسيةالقدرة 
(يشــار إليــه أيضــا بالترصــد المــنظم، أو  )23(القائم على المؤشــر )22(الترصد  1-3  العنصر األساسي

  الترصد، أو الترصد لظروف محددة)
اإلنـــــــذار يتضـــــــمن الترصـــــــد القـــــــائم علـــــــى المؤشـــــــر اإلجـــــــراء الخـــــــاص ب   1-1-3  المؤشر

بالصــــــحة مــــــن أجــــــل االكتشــــــاف المبكــــــر لألحــــــداث المتعلقــــــة  )24(المبكــــــر
  العمومية

مالئمــة نأمل، قبل البدء، مراجعة اإلرشادات العامة الستيفاء هذا االستبيان، مع تخصــيص قيمــة واحــدة  مالحظة:
(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 

وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق الخــاص ببلــدكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي  اإلحصــائية لقيمــة "ال".
 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد

  
  والحاالت، وتعريفات للحاالت، من أجل ترصدها؟ )25(هل توجد قائمة لألمراض ذات األولوية  3-1-1-1
  بعينها، مخصصة لترصد المخاطر المتعلقة بالصحة العمومية؟هل توجد وحدة (وحدات)   3-1-1-2

  

                                                 
  "عامل" يعني مراجعة وتحديث الموقع على االنترنت بصورة منتظمة، مع إدراج المعلومات به في الوقت المناسب. )20(
لــى الحــدث ليســا بالضــرورة نظــامي ترصــد منفصــلين، وكالهمــا يســهم فــي أعمــال االنــذار المبكــر التــي تعــد الترصــد القــائم علــى المؤشــر، والقــائم ع )21(

ال النــوعين حاسمة من أجل االكتشاف المبكر واالستجابة السريعة. ورغم أن أعمال الترصد المشار إليها هي في الغالب من المهام المشتركة بالنســبة لكــ
اقتــرح أن تكــون االســتراتيجيتان االثنتــان منفصــلتين فــي هــذه الوثيقــة، حيــث إن مــن شــأن ذلــك مســاعدة البلــدان بشــكل مــن الترصــد، إال أن فريــق الخبــراء 

م علــى أفضــل علــى تحديــد المجــاالت التــي يمكــن تعزيزهــا لتنفيــذ هــذا المفهــوم الجديــد والخــاص بالترصــد المرتكــز علــى الحــدث، والســيما أن الترصــد القــائ
  لفعل في العديد من البلدان.المؤشر قد أصبح راسخًا با

الخــافر، ) الترصــد القــائم علــى المؤشــر يمثــل الطريقــة الروتينيــة لتبليــغ الحــاالت المرضــية، بمــا يشــمل نظــم ترصــد األمــراض القابلــة للتبليــغ، والترصــد 22(
  الصحية. ويتم التبليغ بصفة أسبوعية أو شهرية.والترصد المختبري المرتكز، وغيرها. وهذا التبليغ الروتيني يرتكز في األساس على مرفق الرعاية 

ذين "الترصد" هو الجمع، والترتيب، والتحليل المنهجي والمتواصل للبيانات لألغراض الخاصة بالصحة العمومية، ونشر ذلك، في حينه، ألولئــك الــ )23(
  يحتاجون لمعرفة هذه المعلومات التخاذ اإلجراءات الالزمة للصحة العمومية.

  اإلنذار المبكر يساعد على اكتشاف التغيرات عن الحاالت الطبيعية.عنصر  )24(
"األمــراض ذات األولويــة" هــي األمــراض األكثــر ارتفاعــا مــن حيــث األهميــة بالنســبة للصــحة العموميــة علــى النحــو الــذي يحــدده القطــر، ويمكــن أن  )25(

  ) من اللوائح الصحية الدولية.2تشمل األمراض المدرجة في المرفق (
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هل ُتحلل بيانات الترصــد حــول األمــراض القابلــة للتحــول إلــى أوبئــة، واألمــراض ذات األولويــة،   3-1-1-3
  بصفة أسبوعية على األقل، على المستوى الوطني ودون الوطني؟

، واإلجــراءات، علــى نــذارإلاات، وعتبــات هــل يوجــد تعريــف لتقــديرات خــط األســاس، واالتجاهــ  3-1-1-4
مســــتويات المجتمــــع المحلــــي/ االســــتجابة المبدئيــــة وذلــــك بالنســــبة لألمــــراض / األحــــداث ذات 

  األولوية؟
  % على األقل من وحدات التبليغ؟80من  )26(هل هناك تبليغ في حينه  3-1-1-5
خدم التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة هــل تكتشــف االنحرافــات أو القــيم التــي تتجــاوز العتبــات، وتســت  3-1-1-6

  ؟)27(حيالها على مستوى استجابة الرعاية الصحية األولية
لجميع المستويات وألصــحاب  )29(للترصد بشكل منتظم )28(هل يتم نشر المعلومات االرتجاعية  3-1-1-7

  الشأن المعنيين ذوي الصلة؟
المبكـــر بالنســـبة للترصـــد المرتكـــز علـــى هـــل يـــتم تنفيـــذ التقييمـــات الخاصـــة بـــإجراءات اإلنـــذار   أ 3-1-1-8

  المؤشر؟
هـــل يجـــري تشـــاطر الخبـــرات والنتـــائج والـــدروس المســـتفادة المتعلقـــة بـــإجراءات اإلنـــذار المبكـــر   ب 3-1-1-8

 بالنسبة للترصد القائم على المؤشر، مع المجتمع الدولي؟
  
  )30(الترصد القائم على الحدث  2-3  العنصر األساسي

  ويعمل متوفرالترصد القائم على الحدث    1-2-3  المؤشر
  

  ؟)31(هل تم تحديد الوحدة (الوحدات) المسؤولة عن الترصد القائم على الحدث  3-2-1-1
ـــــائم علـــــى   3-2-1-2 ـــــة خاصـــــة بالترصـــــد الق ـــــل إرشـــــادية معياري ـــــاك إجـــــراءات عمـــــل و/أو دالئ هـــــل هن

  متوافرة بالقطر؟ ،)32(الحدث
المعيارية والدالئل اإلرشادية، الخاصة بالتقــاط األحــداث والتبليــغ  هل يتم تنفيذ إجراءات العمل  3-2-1-3

  واإلخطار بها؟ ،عنها، وتأكيدها، والتحقق منها، وتقييمها
الخاصــــة باألحــــداث والمخــــاطر المتعلقــــة بالصــــحة  )33(هــــل يــــتم تحديــــد مصــــادر المعلومــــات  3-2-1-4

  ؟)34(العمومية
                                                 

  على النحو المحدد في المعايير القطرية. )26(
  مثال: االستقصاءات الموثقة للفاشيات التي تتحول إلى أوضاع أمراض فعلية بخالف الشلل الرخو الحاد. )27(
  على النحو الذي يحدده القطر. )28(
  وغيرها. مثال: عناوين النشرات، أوالملخصات االلكترونية، أوالنشرات القصيرة، أوالتقارير الترصدية، )29(
الترصد القائم على الحدث هو االلتقــاط المــنظم والســريع للمعلومــات حــول األحــداث التــي تنطــوي علــى مخــاطر محتملــة بالنســبة للصــحة العموميــة.  )30(

(مثــل نظــم التبليــغ ويمكن أن تأتي هذه المعلومات على شكل شائعات وغيرها من التقارير المعَّدة ألغراض محددة والتي تبث من خالل القنوات الرســمية 
  الروتينية المعتمدة) والقنوات غير الرسمية (مثل وسائل اإلعالم والعاملين الصحيين وتقارير المنظمات الالحكومية).

  قد يكون ذلك جزءًا من نظام الترصد الروتيني القائم. )31(
  ما يقتضي األمر. يغطي التقاط الحدث والتبليغ عنه، والتأكيد الوبائي، والتقييم، واإلخطار، حسب )32(
يمكــن أن تشــمل مصــادر المعلومــات المصــادر الصــحية مثــل مراكــز الســموم، أو بعــض المصــادر البيطريــة، أو صــحة الحيــوان أو خــدمات صــحة  )33(

البيئــة، وغيرهــا)، أو البيئة أو مراكز االنذار الدوائي، أو خدمات الحجر الصحي، أو وكاالت اإلصحاح والمختبرات المترابطــة (الميــاه، واألغذيــة، ورصــد 
ختصــة فــي سلطات/ وكاالت السالمة الغذائية، أو وكاالت التفتيش الصحي، (المطاعم، الفنادق، المبــاني)، أو شــركات امــدادات الميــاه، أو الســلطات الم

ت التنظيميــة النوويــة، أو منافــذ الــدخول، أو مصــادر غيــر مختصــة بالصــحة، أو مكاتــب الحمايــة مــن االشــعاع، أو خــدمات رصــد االشــعاعات، أو الهيئــا
ـــة، أو الســـفارات، أو الجهـــات العســـكرية، أو الســـجون، أو اإلعـــالم،  أو مجموعـــات حمايـــة المســـتهلك، أو المصـــادر السياســـية، أو المنظمـــات الالحكومي

صــحية، مــثال الصــيدليات تراقــب مصادر النشر (االنترنت، والمطبوعات األكاديمية) أو المصادر المجتمعية، وقد تعكس مصادر أخرى تأثير األحــداث ال
ت الحــرارة) أنماط استهالك األدوية، والمدارس تراقب امتناع الطــالب، ومراكــز األرصــاد الجويــة تراقــب تــأثيرات التغيــرات الجويــة (ســقوط األمطــار، ودرجــا

  وغيرها.
زمــة أعــراض مــا، أو أنمــاط أمــراض غيــر عاديــة، تشمل األحداث ذات الصلة بوقوع المرض بين البشر مثل الحــاالت العنقوديــة لمــرض مــا أو متال )34(

حتمــل أو وفيــات غيــر متوقعــة وفقــا لمــا يقــره العــاملون الصــحيون وغيــرهم مــن المبلغــين الرئيســيين فــي القطــر، وكــذلك األحــداث ذات الصــلة بــالتعرض الم
  للبشر.
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توى الـــوطني / أو المســـتوى دون الـــوطني اللتقـــاط هـــل هنـــاك نظـــام أو آليـــة قائمـــة علـــى المســـ  3-2-1-5
  ؟)35(األحداث الخاصة بالصحة العمومية من مصادر متنوعة

، وتوعيــة، وتعريــف، لقــادة المجتمــع، والشــبكات، ومتطــوعي الصــحة مشــاركة فعالــةهــل هنــاك   3-2-1-6
  عنها؟وغيرهم من أفراد المجتمع، في مجال اكتشاف األحداث الصحية غير العادية والتبليغ 

هــل يجــري تقيــيم وتحــديث التبليــغ الــذي يــتم مــن جانــب المجتمــع / مســتوى الرعايــة الصــحية   3-2-1-7
  األولية بحسب ما يقتضي األمر؟

هل يجرى توثيق تجارب القطر والنتــائج الخاصــة بتنفيــذ الترصــد القــائم علــى الحــدث، وتكاملــه   أ 3-2-1-8
  القائم على المؤشر؟مع الترصد 

يجــري تشــاطر الخبــرات والنتــائج الخاصــة بتنفيــذ الترصــد القــائم علــى الحــدث وتكاملــه مــع  هــل  ب 3-2-1-8
  ، مع المجتمع الدولي؟ الترصد القائم على المؤشر

المتعلقــة هــل هنــاك ترتيبــات مــع البلــدان المجــاورة لتبــادل بيانــات الترصــد ومكافحــة األحــداث   3-2-1-9
  بالصحة العمومية التي قد تسبب قلقا دوليًا؟

مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة  2 المرفقالوارد في  تستخدم المبادئ التوجيهية التخاذ القرارهل   3-2-1-10
  إلخطار المنظمة؟

ــ مركــزهــل قــام   3-2-1-11 عشــر  ياالتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة علــى مــدى االثن
المرفــق مع معايير التبليغ بموجب شهرًا الماضية بتبيلغ المنظمة بجميع األحداث التي تتوافق 

ســاعة مــن إجــراء تقييمــات  24من اللوائح الصحية الدولية الخاصة بالمنظمة، في غضون  2
  )36(المخاطر

فكــم كانــت النســبة المئويــة مــن األحــداث التــي توافقــت مــع معــايير  إذا لــم يكــن قــد قــام بــذلك،
ـــام  2 المرفـــقالتبليـــغ بموجـــب  ـــوائح الصـــحية الدوليـــة، التـــي ق االتصـــال المعنـــي  مركـــزمـــن الل

ســـــاعة مـــــن إجـــــراء تقييمـــــات  24بـــــاللوائح الصـــــحية الدوليـــــة بتبليغهـــــا للمنظمـــــة فـــــي غضـــــون 
                     عشر شهرًا الماضية؟ ي، على مدى االثن)37(المخاطر

عشــر شــهرًا  يخــالل اإلثنــ )39(عاجلــةجميــع األحــداث التــي ُصــنِّفت كأحــداث  )38(هــل تــم تقيــيم  3-2-1-12
  ساعة من التبليغ عنها؟ 48األخيرة، في غضون 

النســبة المئويــة مــن األحــداث التــي ُصــنِّفت كأحــداث عاجلــة فكــم كانــت  ،قد تــم إذا لم يكن ذلك
ســـاعة مـــن التبليـــغ  48خـــالل االثنـــى عشـــر شـــهرًا الماضـــية التـــي جـــرى تقييمهـــا فـــي غضـــون 

  ___   _______عنها؟
خــالل اإلثنــى عشــر شــهرًا االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة  مركــزقــام هــل   3-2-1-13

فــي من المنظمــة للتأكــد مــن صــحة األحــداث وردت االستجابة لجميع الطلبات التي الماضية ب
  ؟ساعة 24غضون 

، التــي فكم هي النسبة المئوية من طلبات التأكد مــن صــحة األحــداث ،قد قام بذلكإذا لم يكن 
االتصــال الـــوطني  مركــزقــام التــي و ، خــالل اإلثنــى عشــر شـــهرًا الماضــية مــن المنظمــةوردت 

                                                 
  االلكتروني، واالنترنت وغيرها).تشمل مثال: الدوائر البيطرية واإلعالمية (الصحف، واإلذاعة، والمجتمع، والنشر  )35(
  يمكن أن ينفذ تقييم المخاطر على مختلف المستويات (الوطنية ودون الوطنية) وفقا للتركيبة الوطنية. )36(
  يمكن أن ينفذ تقييم المخاطر على مختلف المستويات (الوطنية ودون الوطنية) وفقا للتركيبة الوطنية. )37(
ن معــايير األحــداث العاجلــة تشــمل التــأثير الخطيــر علــى الصــحة العموميــة و/أو الطبيعــة غيــر العاديــة أو غيــر ، فــإ1"ألغــراض خاصــة بــالمرفق  )38(

  المتوقعة مع ارتفاع احتماالت االنتشار".
  ) يمكن أن ينفذ تقييم المخاطر على مختلف المستويات (الوطنية ودون الوطنية) وفقا للتركية الوطنية.39(
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                       ساعة؟ 24لها في غضون باالستجابة المعني باللوائح الصحية الدولية 
  ؟هل تتم مراجعة استخدام صك القرار  أ 3-2-1-14
  القرارات استناًدا إلى الدروس المستفادة في هذا المجال؟هل يتم تحديث إجراءات اتخاذ  ب 3-2-1-14
مـــن اللـــوائح  2 المرفـــقهـــل يجـــرى توثيـــق خبـــرات وتجـــارب القطـــر ونتـــائج التبليـــغ واســـتخدام   أ 3-2-1-15

  ؟الصحية الدولٍية
هل يــتم تشــاطر خبــرات وتجــارب القطــر ونتــائج التبليــغ واســتخدام المرفــق مــن اللــوائح الصــحية  ب 3-2-1-15

  ولية، عالمًيا؟الد
  بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنــوان صــفحة الشــبكة عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط (روابط) 

                                                        
يكـــون ونأمـــل إدراج أي مالحظـــات أو إيضـــاحات حـــول األســـئلة الـــواردة أعـــاله، مـــع ذكـــر أي أنشـــطة ذات صـــلة 

 :األمر) القطر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إرفاق صفحات إضافية إذا لزم
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 

  االستجابة  4  القدرة األساسية
  القدرة على االستجابة السريعة  1-4  العنصر األساسي

  وتعمل الصحة العمومية قائمة )40(آليات االستجابة لطوارئ   1-1-4  المؤشر
نأمــل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تخصــيص قيمــة واحــدة مالئمــة  مالحظــة:

(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 
الخــاص ببلــدكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق  اإلحصــائية لقيمــة "ال".

 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد
  
لالســتجابة الســريعة أثنــاء وقــوع طــوارئ الصــحة العموميــة التــي تســبب قلقــا هــل المــوارد الالزمــة   4-1-1-1

  متاحة؟ ،على المستوى الوطني أو الدولي
العموميــة قائمــة لضــمان القيــادة والتواصــل، هل اإلجراءات اإلدارية لالســتجابة لطــوارئ الصــحة   4-1-1-2

  خالل عمليات االستجابة لطوارئ الصحة العمومية؟ ،والمكافحة
  هل يوجد مركز قيادة عامل مخصص لعمليات المكافحة؟  4-1-1-3
هــل تــم تنفيــذ إجــراءات إدارة االســتجابة للطــوارئ (بمــا فــي ذلــك تفعيــل خطــة االســتجابة) لحالــة   4-1-1-4

  ين يحاكي حالة طوارئ صحية، خالل اإلثني عشر شهرًا الماضية؟فعلية، أو تمر 
هل تم تقييم إجراءات إدارة االستجابة للطوارئ (بما في ذلــك آليــة تفعيــل خطــة االســتجابة) بعــد   أ 4-1-1-5

  أو تمرين يحاكي حالة طوارئ صحية؟ ،االستجابة لحالة فعلية
للطوارئ بعد االســتجابة لحالــة فعليــة أو تمــرين يحــاكي هل تم تحديث إجراءات إدارة االستجابة   ب 4-1-1-5

 حالة طوارئ صحية؟
  

                                                 
  الطوارئ ذات الصلة باللوائح الصحية الدولية. الطوارئ هنا تشير إلى )40(
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اســتجابة ســريعة، لمواجهــة األحــداث التــي قــد تشــكل حالــة طــوارئ صــحية  )41(هــل هنــاك ِفــرق  4-1-1-6
  عمومية؟

هـــل هنـــاك إجـــراءات عمـــل معياريـــة/ أو دالئـــل إرشـــادية جـــاهزة لنشـــر أعضـــاء فـــرق االســـتجابة   4-1-1-7
  السريعة؟

علـــى جمـــع العينـــات  )هـــل تـــم تـــدريب العـــاملين (بمـــن فـــيهم أعضـــاء فـــرق االســـتجابة الســـريعة  4-1-1-8
  ونقلها؟

  هل هناك دالئل إرشادية لتدبير الحاالت ذات األولوية؟  4-1-1-9
  ؟)االستجابة جودةو  )42(بما يشمل تقييم حسن التوقيت(هل يجرى تقييم منهجي لالستجابة   4-1-1-10
مــن ورود  )43(ســاعة 48يمكن نشر فرق االســتجابة الســريعة المتعــددة التخصصــات خــالل هل   4-1-1-11

  ؟)44(البالغ األول عن أحد األحداث العاجلة
هـــل عـــرض القطـــر مســـاعدة دول أطـــراف أخـــرى مـــن أجـــل تطـــوير قـــدراتها علـــى االســـتجابة أو   4-1-1-12

  تنفيذ تدابير المكافحة؟
  )45(مكافحة العدوى  2-4  العنصر األساسي

علـــى المســـتوى الـــوطني وتعمـــل الوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا متـــوافرة    1-2-4  المؤشر
  وعلى مستوى المستشفيات

  

  ترصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية داخل القطر؟هل تم إسناد مسؤولية   4-2-1-1
  هل تم إسناد مسؤولية ترصد المقاومة لمضادات المكروبات داخل القطر؟  4-2-1-2
  هل هناك سياسة أو خطة عملية وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها؟  4-2-1-3
هل إجــراءات العمــل المعياريــة والــدالئل االرشــادية والبروتوكــوالت الخاصــة بالوقايــة مــن العــدوى   4-2-1-4

  متاحة للمستشفيات؟ ،ومكافحتها
وٕاجــراءات محــددة  ،(التخصصية) منطقة (مناطق) معينة هل يوجد بمستشفيات الرعاية الثالثية  4-2-1-5

بحســب الــدالئل  )46(المرضــى الــذين تســتلزم حــاالتهم إجــراءات احترازيــة للعــزل النــوعيلرعايــة 
  الوطنية أو الدولية؟االرشادية 

هــل هنــاك مهنيــون مؤهلــون فــي مجــال الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، فــي جميــع مستشــفيات   4-2-1-6
  لثية (التخصصية)؟الرعاية الثا

  ؟)47(هل هناك قواعد أو دالئل إرشادية محددة لحماية موظفي الرعاية الصحية  4-2-1-7
  هل تنفذ خطط مكافحة العدوى على مستوى القطر بأكمله؟  4-2-1-8
مـــن أجـــل االكتشـــاف الســـريع لمجموعـــات  )48(هـــل هنـــاك ترصـــد بـــين الفئـــات العاليـــة االختطـــار  4-2-1-9

حــــاالتهم، وكــــذلك اكتشــــاف األمــــراض غيــــر  بــــأمراض معديــــة واستقصــــاءمرضــــى المصــــابين ال
  المعروفة األسباب بين العاملين الصحيين؟

                                                 
ســاعة  24فريق االستجابة السريعة هو مجموعة من األشخاص متعددي القطاعات/ متعددي التخصصات ا المستعدين لالســتجابة علــى مــدار الـــ  )41(

يات ومكافحتهــا، وعلــى مكافحــة العــدوى وٕازالــة أ ، المــادة السادســة) لحــدث مــن أحــداث الطــوارئ الصــحية، وهــم مــدربون علــى استقصــاء الفاشــ 1(المرفــق 
اء التلـــوث، وعلـــى التعبئـــة المجتمعيـــة، والتواصـــل، وجمـــع العينـــات ونقلهـــا، واستقصـــاء وتـــدبير األحـــداث الكيميائيـــة، حســـب مـــا يقتضـــي األمـــر، واستقصـــ

  األحداث اإلشعاعية وتدبيرها. وبالنسبة لتكوين الفريق، فيقرره القطر المعني.
  التوقيت هنا هو الوقت ما بين اكتشاف الحدث والبدء في االستجابة الموصى بها.حسن  )42(
  ساعة. 48قد تتطلب االستجابة لبعض المخاطر استجابة أكثر سرعة، خالل أقل من  )43(
و/أو الطبيعـــة غيـــر ، فـــإن المعـــايير الخاصـــة باألحـــداث العاجلـــة تتضـــمن التـــأثيرات الخطيـــرة علـــى الصـــحة العموميـــة 1ألغـــراض خاصـــة بـــالمرفق  )44(

  العادية أو غير المتوقعة لها، مع ارتفاع احتماالت انتشارها.
 تعتبر هــذه القــدرة مرتكــزة علــى المرفــق الصــحي. البرنــامج الــوطني المؤسســي للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا (االختصاصــات، العــاملون المــدربون، )45(

  متاح في المستشفيات، الميزانية، األنشطة، وغير ذلك).
  تتضمن بنية مكان العزل: منطقة مخصصة (مثال: غرفة أو جناح مفرد)، وعدد كاف من العاملين، ومعدات مالئمة لتدبير مخاطر العدوى. )46(
  من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. )47(
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هل يجرى تقييم منتظم لتدابير مكافحة العدوى وفاعلية هذه التدابير، وهــل يــتم نشــر نتــائج هــذا   4-2-1-10
  التقييم؟

  هل تم إنشاء نظام لرصد مقاومة مضادات المكروبات  4-2-1-11
  مقاومة مضادات المكروبات؟رصد عامل لهل تم تنفيذ نظام   أ12 -4-2-1
  هل هناك بيانات متاحة حول حجم واتجاهات مقاومة مضادات المكروبات؟ ب4-2-1-12
  ؟لحماية موظفي الرعاية الصحية )49(هل يتم تنفيذ برنامج وطني  4-2-1-13

  بــأي وثــائق ذات صــلة: الرابط/عنــوان صــفحة الشــبكة الخــاص(روابــط) عنــوان صــفحة الشــبكة برجاء اإلفادة برابط 
 

                                                              
  

ونأمـــل إدراج أي مالحظـــات أو إيضـــاحات حـــول األســـئلة الـــواردة أعـــاله، مـــع ذكـــر أي أنشـــطة ذات صـــلة يكـــون 
 :ن (يمكن إرفاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)القطر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيا

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                                            
مرضــى  ،جون بمثبطات المناعــةتتضمن الفئات العالية االختطار مرضى وحدة الرعاية المركزة، حديثو الوالدة، المرضى الذين يعال )48(

  قسم الطوارئ المصابون بحاالت عدوى غير عادية، وغيرهم.
يمكن أن يشمل ذلك التدابير الوقائية والمعالجة المقدمة للعاملين الصحيين، مثل: برنامج التطعيم ضــد االنفلــونزا وااللتهــاب الكبــدي  )49(

خاصــة بالصــحة واألمــراض المهنيــة للمــوظفين الســتعراف "حــاالت العــدوى للعــاملين الصــحيين، مهمــات الوقايــة الشخصــية، بــرامج ترصــد 
  المكتسبة من المختبرات" بين العاملين، أو رصد الحوادث أو األحداث أو اإلصابات (الفاشيات التي تسببها تلك العدوى).
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  )50(التأهب  5  القدرة األساسية
  التأهب لطوارئ الصحة العمومية والتصدي لها  1-5  العنصر األساسي

الخطـــــة الوطنيـــــة للتأهـــــب لطـــــوارئ الصـــــحة العموميـــــة المتعـــــددة االخطـــــار   1-1-5  المؤشر
  ويتم تنفيذها ةمعدَّ  ،والتصدي لها

نأمــل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تخصــيص قيمــة واحــدة مالئمــة  مالحظــة:
(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 

ينطبــق علــى الســياق الخــاص ببلــدكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال  اإلحصــائية لقيمــة "ال".
 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد

  
والمــــوارد الوطنيــــة القائمــــة علــــى تلبيــــة المتطلبــــات الخاصــــة  ىلقــــدرة البنــــ )51(هــــل أجــــري تقيــــيم  5-1-1-1

  بالقدرات األساسية الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟

لتلبيـــة المتطلبـــات الخاصـــة بالقـــدرات األساســـية الالزمـــة لتنفيـــذ  )52(خطـــة وطنيـــةهـــل تـــم إعـــداد   5-1-1-2
  اللوائح الصحية الدولية؟

هل تتضــمن الخطــة الوطنيــة لمواجهــة طــوارئ الصــحة العموميــة األخطــار ذات الصــلة بــاللوائح   5-1-1-3
  الصحية الدولية ومنافذ الدخول؟

الوطنيــة لمواجهــة طــوارئ الصــحة العموميــة فــي ظــل  الخطــة (الخطــط) / اختبــارتنفيــذهــل تــم   أ 5-1-1-4
  ا؟تحاكيه نحالة طوارئ فعلية أو تماري

 تم تحديث الخطة (الخطط) الوطنية لمواجهة طوارئ الصحية العمومية بحسب االقتضاء؟يهل   ب 5-1-1-4

هـــــل هنـــــاك إجـــــراءات أو خطـــــط أو اســـــتراتيجية إلعـــــادة تخصـــــيص المـــــوارد أو حشـــــدها مـــــن    5-1-1-5
  المستويات الوطنية ودون الوطنية لدعم العمل على مستوى المواجهة المجتمعية / األولية؟

تم تنفيـــذ إجــــراءات أو خطــــط أو اســـتراتيجية إلعــــادة تخصــــيص المـــوارد أو حشــــدها مــــن يــــهـــل   5-1-1-6
  المستويات الوطنية ودون الوطنية لدعم العمل على مستوى المواجهة المجتمعية/ األولية؟

هــل تــتم مراجعــة اإلجــراءات أو الخطــط أو االســتراتيجية الخاصــة بإعــادة تخصــيص المــوارد أو   5-1-1-7
حشدها من المستويات الوطنية ودون الوطنية لدعم العمــل علــى مســتوى المواجهــة المجتمعيــة/ 

  األولية، وتحديثها بحسب االقتضاء؟

العموميــة التــي تســبب قلقــا  هــل القــدرة علــى تــوفير الــدعم اإلضــافي للتصــدي لطــوارئ الصــحة  5-1-1-8
  وطنيا ودوليا، متوافرة؟

                                                 
  اللوائح الصحية الدولية.االستعداد لتطوير القدرات الالزمة لمواجهة طوارئ الصحة العمومية بما يشمل تنفيذ  )50(
تمويــل، مــثال تحديــد مواقــع البنيــة األساســية المحليــة، ومنافــذ الــدخول، والمرافــق الصــحية، والمعــدات والمســتلزمات الرئيســية، والعــاملين، ومصــادر ال )51(

  مجتمعي، والنقل.والخبراء، والمعدات، والمختبرات، والمؤسسات، والمنظمات الالحكومية للمساعدة في العمل على المستوى ال
  حسب ما يتفق مع ظروف القطر (اتحادي مقابل حكومة مركزية). )52(
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هــل يــتم اختبــار القــدرة علــى تــوفير الــدعم اإلضــافي للتصــدي لطــوارئ الصــحة العموميــة التــي   5-1-1-9
تسبب قلقا على المستوى الوطنية والدولي، وذلــك مــن خــالل تمــرين أو حــدث فعلــي (مــثال: فــي 

  إطار خطط االستجابة)؟

وفــي حشــد القــدرات لتــوفير  ،القطــر فــي مواجهــة الطــوارئونتــائج توثيق تجارب وخبرات هل يتم   أ 5-1-1-10
  ؟الدعم اإلضافي

هل تتم مشاطرة تجارب وخبرات ونتائج القطر في مواجهة الطــوارئ وفــي حشــد القــدرات لتــوفير  ب 5-1-1-10
  الدعم اإلضافي، مع المجتمع الدولي؟

  
  

  والموارد لالستعداد لتنفيذ اللوائح الصحية الدوليةإدارة المخاطر   2-5  العنصر األساسي
ويـــتم  مخـــاطر الصـــحة العموميـــة ذات األولويـــة معروفـــة والمـــوارد محـــددة   1-2-5  المؤشر

  استخدامها
  

هل هناك دليل أو قائمــة بــالخبراء فــي الصــحة والقطاعــات األخــرى الــذين يمكــنهم دعــم مواجهــة   5-2-1-1
  الصحية الدولية؟المخاطر ذات الصلة باللوائح 

التــي قــد تواجــه الســتعراف األحــداث العاجلــة المحتملــة  )53(هل يتم إجراء تقييم وطنــي للمخــاطر  5-2-1-2
  األكثر احتماال لهذه األحداث؟، والمصادر )54(الصحة العمومية

للمخــــاطر ذات الصــــلة بــــاللوائح الصــــحية بالنســــبة  )55(هــــل المــــوارد الوطنيــــة محــــددة بالتفصــــيل  5-2-1-3
  الدولية والمخاطر ذات األولوية؟

  ؟للمخاطر والمواردات وطنية هل تم إعداد مرتسم  5-2-1-4
  هل يجرى تقييم منتظم للمرتسم الوطني للمخاطر والموارد، الستيعاب التهديدات المستجدة؟  5-2-1-5
اســتيعاب هــل يجــري تقيــيم منــتظم للمــوارد الوطنيــة الخاصــة بالمخــاطر ذات األولويــة مــن أجــل   5-2-1-6

  التهديدات المستجدة؟
  ؟)56(هل هناك خطة إلدارة وتوزيع المخزونات الوطنية  5-2-1-7
هـــل المخزونـــات (المســـتويات الحرجـــة مـــن المخـــزون) الالزمـــة لمواجهـــة األحـــداث البيولوجيـــة،   5-2-1-8

  والكيميائية، واالشعاعية ذات األولوية وغيرها من الطوارئ، متوافرة ومتاحة؟
  ؟)57(يسهم القطر في المخزونات الدولية هل  5-2-1-9

   بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنــوان صــفحة الشــبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 
 

                                                                

                                                 
  تقييم لفحص المخاطر المختلفة، وأنماط فاشيات األمراض، وأنماط االنتشار المحلي لألمراض، ومصادر الغذاء أو المياه الملوثة، وغيرها. )53(
ى الصـــحة العموميـــة و/أو الطبيعـــة غيـــر العاديـــة أو غيـــر المتوقعـــة مـــع ارتفـــاع احتمـــال ""تتضـــمن معـــايير األحـــداث العاجلـــة التـــأثير الخطيـــر علـــ )54(

  االنتشار".
  أعاله. 51أنظر الحاشية رقم  )55(
  دوران المخزون، ظروف التخزين السليمة لألدوية المختلفة، التوزيع على الصيدليات والمستشفيات في شتى أنحاء القطر. )56(
  حقيقية. كال من المخزون الروتيني والمخزون الخاص بمواجهة فاشية"المخزون الدولي" يشمل  )57(
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أعــاله، مــع ذكــر أي أنشــطة ذات صــلة ونأمــل إدراج أي مالحظــات أو إيضــاحات حــول األســئلة الــواردة 
 :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)يكون القطر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إر 

 
 
 
 
 
 

  
  

  المخاطرتبليغ   6  القدرة األساسية

  السياسة واإلجراءات بشأن االتصاالت العامة  1-6  العنصر األساسي

 موجــودة ،لمخــاطر أثنــاء طــوارئ الصــحة العموميــةلالفعــال التبليــغ آليــات    1-1-6  المؤشر
  وتعمل

نأمــل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تخصــيص قيمــة واحــدة مالئمــة  مالحظــة:
(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 

ــ اإلحصــائية لقيمــة "ال". دكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق الخــاص ببل
 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد

  

  المخاطر؟بتبليغ هل تم تحديد الشركاء وأصحاب الشأن المعنيين   6-1-1-1

  ؟)58(المخاطرلتبليغ هل تم إعداد خطة   6-1-1-2

المخاطر من خالل حالــة طــوارئ فعليــة أو تمــرين يحاكيهــا، تبليغ هل تم تنفيذ أو اختبار خطة   6-1-1-3
  عشر شهرًا الماضية؟ يخالل االثن ،ومن ثم تحديث هذه الخطة

هـــل تـــم إعـــداد السياســـات، وٕاجـــراءات العمـــل المعياريـــة والـــدالئل اإلرشـــادية بشـــأن التحقـــق مـــن   6-1-1-4
  أثناء وقوع إحدى طوارئ الصحة العمومية؟ ،والتصريح بنشرها )59(صحة المعلومات

تحديثها بانتظام متاحة لإلعالم والجمهور حتــى يمكــن بــث  هل مصادر المعلومات التي يجري  6-1-1-5
  ؟)60(تلك المعلومات ونشرها

ي بـــــهـــــل هنـــــاك مـــــواد ذات صـــــلة (معلومـــــات، توعيـــــة، اتصـــــاالت) مصـــــممة بالشـــــكل الـــــذي يل  6-1-1-6
  هي متاحة؟، وهل )61(احتياجات السكان

                                                 
  تتضمن الخطة قائمة بالشركاء في مجال االتصاالت، ومراكز االتصال، وأصحاب الشأن المعنيين وقدراتهم داخل القطر. )58(
تصاالت، قبل التصريح بنشر المعلومات أثناء وقوع اإلجراءات القائمة للتحقق من صحة المعلومات من قبل مهنيين علميين وتقنيين في مجال اال )59(

  أحداث تتعلق بالصحة العمومية.
قد يشمل ذلك موقعًا/ صفحة على اإلنترنت (على المستوى الوطني)، اجتماعات مجتمعية، بث إذاعي علــى المســتوى الــوطني بحســب االقتضــاء،  )60(

  وغير ذلك.
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والشركاء، خالل الحاالت الثالث األخيرة لطوارئ الصحة العمومية، على غ السكان هل تم تبلي  6-1-1-7
المستوى الوطني أو الدولي، بخطر فعلــي أو محتمــل، فــي غضــون الســاعات األربــع والعشــرين 

  التي تلت تأكيد حالة الطوارئ؟
الصــحة العموميــة بعــد حــدوث الطــوارئ، بمــا يشــمل هل جرى تقييم لقدرات االتصال في مجــال   6-1-1-8

  ومدى مالءمة االتصاالت؟ )62(حسن التوقيت، والشفافية
  هل يتم استخدام نتائج التقييمات لتحديث خطة اإلبالغ عن المخاطر؟  6-1-1-9
المخــاطر مــع المجتمــع الــدولي، أثنــاء تــائج تقييمــات جهــود االتصــال للتبليــغ بهــل تــم تشــاطر ن  6-1-1-10

  الصحة العمومية؟ع حالة من حاالت طوارئ وقو 
   بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 

 
                                                                       

  
الــواردة أعــاله، مــع ذكــر أي أنشــطة ذات صــلة ونأمــل إدراج أي مالحظــات أو إيضــاحات حــول األســئلة 

 :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)يكون القطر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إر 
  

                                                                                                                                            
والشــركاء والمجتمعــات التــي تتــأثر بطــوارئ الصــحة العموميــة وأخــذها فــي الحســبان، ويشــمل ذلــك الفئــات ينبغــي مراعــاة آراء ومالحظــات األفــراد،  )61(

  السكانية األكثر عرضة، واألقليات، والفئات المحرومة وغيرها من الفئات المعرضة للمخاطر.
تعلقة بالمخــاطر التــي تتهــدد الصــحة العموميــة بالصــراحة تقتضي الشفافية هنا الصراحة والتواصل والمساءلة، بمعنى أن تتسم جميع المعلومات الم )62(

ية.   وأن تكون متاحة بحرِّ
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  قدرات الموارد البشرية  7  القدرة األساسية
  قدرات الموارد البشرية  1-7  العنصر األساسي

المــوارد البشــرية متــوافرة لتلبيــة متطلبــات القــدرات األساســية لتنفيــذ اللــوائح    1-1-7  المؤشر
  الصحية الدولية

نأمــل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تخصــيص قيمــة واحــدة مالئمــة  مالحظــة:
(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 

ــ اإلحصــائية لقيمــة "ال". دكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق الخــاص ببل
 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد

  
هل تم تحديد وحدة ما تكون مسؤولة عن تنمية قدرات الموارد البشرية بما يشمل تلك الالزمــة   7-1-1-1

  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟
 )63(البشــرية أو فــي تــدريبهاهل تم إجراء تقييم لالحتياجات للتعــرف علــى الثغــرات فــي المــوارد   7-1-1-2

  لتلبية متطلبات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟
هــل هنــاك خطــة لتنميــة أو تــدريب قــوة العمــل، تشــمل المتطلبــات مــن المــوارد البشــرية الالزمــة   7-1-1-3

  لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؟
المعــالم مــع العمل ومهــاراتهم، متســقًا هل يأتي التقدم في تلبية المتطلبات من حيث أعداد قوة   7-1-1-4

  ة التدريب؟الموضوعة في خط
تدريب ميداني فــي مجــال الوبائيــات (لمــدة استراتيجية للحصول على خطة، أو  هل تم إعداد   7-1-1-5

  أو الدولي؟ ،سنة أو أكثر)، على المستوى القطري، أو اإلقليمي
ة بالحصـــول علـــى تـــدريب ميـــداني فـــي مجـــال االســـتراتيجية الخاصـــ الخطـــة، أو هـــل تـــم تنفيـــذ  7-1-1-6

  الوبائيات (لمدة سنة أو أكثر)، على المستوى القطري، أو اإلقليمي، أو الدولي؟
هل هناك برامج محددة، تخصص لها ميزانيات، لتدريب قوة العمل فــي مجــال األخطــار ذات   7-1-1-7

  الصلة باللوائح الصحية الدولية؟
 عنــوان صــفحة الشــبكة الخــاص بــأي وثــائق ذات صــلة: الرابط/عنــوان صــفحة الشــبكةبرجاء اإلفادة برابط (روابــط) 

 
 

                                                   
نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشــطة ذات صــلة يكــون القطــر 

  :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)ستبيان (يمكن إر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في اال
   

                                                 
  يتضمن تقييم االحتياجات التدريبية تعميم استبيان، أو توافق آراء خبراء، أو مراجعة منهجية، أو أي تدابير أخرى مالئمة. )63(
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  )64(المختبر  8  القدرة األساسية
  القدرات التشخيصية والتأكيدية للمختبر  1-8  العنصر األساسي

الخــــــدمات المختبريــــــة لالختبــــــارات المتعلقــــــة بالتهديــــــدات الصــــــحية ذات    1-1-8  المؤشر
  األولوية، متوافرة

نأمــل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تخصــيص قيمــة واحــدة مالئمــة  مالحظــة:
(نعـــم، ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة 

ــ اإلحصــائية لقيمــة "ال". دكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق الخــاص ببل
 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد

  
هل هناك سياســة للتحقــق مــن جــودة القــدرات التشخيصــية للمختبــر (مــثال التــرخيص واالعتمــاد،   8-1-1-1

  وغير ذلك)؟
  هل المعايير / الدالئل االرشادية لجودة الخدمات المختبرية متوافرة؟  8-1-1-2
الدوليــة لتلبيــة المتطلبــات التشخيصــية والتأكيديــة متــاح لبلــدك االتصــال بشــبكات المختبــرات هل   8-1-1-3

  من اللوائح الصحية الدولية؟ 2المرفق للمختبر، ودعم استقصاءات األحداث المحددة في 
هــل هنــاك قــدرات مختبريــة وطنيــة قــادرة علــى تلبيــة المتطلبــات التشخيصــية والتأكيديــة للمختبــر   8-1-1-4

  ما يختص باألمراض ذات األولوية؟في 
التــــــي تتــــــوافر فيهــــــا القــــــدرات  )65(هـــــل هنــــــاك قائمــــــة حديثــــــة بــــــالمختبرات العموميـــــة والخاصــــــة  أ 8-1-1-5

  التشخيصية ذات الصلة؟
  القائمة الخاصة بالمختبرات العمومية والخاصة متاحة؟هل   ب 8-1-1-5
التقيــيم الخــارجي للجــودة بالنســبة في أنظمة  )66(تشارك المختبرات المرجعية الوطنية بنجاحهل   8-1-1-6

  ؟)67(للمختبرات التشخيصية لتخصصات الصحة العمومية الرئيسية
، للفحــص فــي عينــات خطــرة، بخــالف الشــلل الرخــو الحــاد، فــي الســنة 10هــل يحــال أكثــر مــن   8-1-1-7

  ؟مختبرات مرجعية وطنية
أو طبقــا للمعــايير  )68(طبقــا للمعــايير الدوليــةمعتمــدة المرجعيــة الوطنيــة هــل جميــع المختبــرات   8-1-1-8

  الوطنية المستمدة من المعايير الدولية؟
 فــي مــا يتعلــقمــع الــدالئل اإلرشــادية الدوليــة المطبَّقــة التي تتوافــق اللوائح الوطنية  يتم تنفيذهل   8-1-1-9

  بتغليف ونقل العينات السريرية (اإلكلينيكية)؟
  لجمع وتغليف ونقل العينات السريرية (اإلكلينيكية)؟ )69(هل هناك نظام عامل  8-1-1-10
للتعبئة الفورية عنــد معدَّة إعدادًا مسبقًا وفقًا للمستويات المناسبة جمع ونقل العينات هل أدوات   8-1-1-11

  وقوع حدث من أحداث الصحة العمومية؟
المســتويات ذات الصــلة، فــي مــا هل تم تــدريب العــاملين ســواء علــى المســتوى الــوطني أو علــى   8-1-1-12

  )؟ICAO/IATAالدولية (ر ييختص بالشحن المأمون للمواد المعدية، وفقا للمعاي
                                                 

ن خــالل عــاملين متخصصــين وتحليــل المختبــر للعينــات (محليــا أو عــن طريــق (ب) استجابة الصحة العمومية لتقديم الدعم مــ 6، الفقرة  1المرفق  )64(
  مراكز متعاونة)، والمساعدة اللوجستية (مثال المعدات، والمستلزمات، والنقل).

  بقدراتها الموازية. )65(
  بنجاح يعني تلبي المعايير ذات الصلة على النحو المحدد في منظم التقييم الخارجي للجودة. )66(
  الفيرولوجيا، الميكروبيولوجيا، المناعيات، وغير ذلك.مثل:  )67(
  ، منظمة الصحة العالمية شلل األطفال، الحصبة، وغيرها.15189، أيزو  17025، أيزو  9001المعايير الدولية: أيزو  )68(
  عينات سليمة تجمع وتحفظ في ظروف جيدة وترسل إلى ا لمختبرات المالئمة في الوقت المناسب. )69(
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هل عمليات شحن المواد المعدية التي تجرى عند استقصــاء حــدث عاجــل مــن أحــداث الصــحة   8-1-1-13
  ؟IATAو ICAOمعايير  ،على نحو ثابت ومتسق ،العمومية، تلبي

إلكلينيكيــة) الخاصــة باستقصــاء حــدث عاجــل مــن أحــداث تســليم العينــات الســريرية (اهل يمكــن   8-1-1-14
خــالل إطــار  ، لغــرض اختبارهــا،الصحة العمومية، إلى المختبرات المرجعية الوطنية أو الدولية

  ؟من وقت جمعها )70(زمني مناسب
مختبــر متعــاون، فــي عينــات خطــرة، علــى األقــل، ســنويًا، شــحنًا دوليــًا إلــى  10هــل يــتم شــحن   8-1-1-15

 إطار االستقصاء، أو كتمرين؟
  

  

  السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي للمختبر  2-8  العنصر األساسي
ممارســات الســالمة البيولوجيــة واألمــن البيولــوجي للمختبــر (إدارة المخــاطر   1-2-8  المؤشر

  ويتم تنفيذها قائمة ،))71(البيولوجية
  

  للسالمة البيولوجية متاحة للمختبرات؟ هل الدالئل اإلرشادية  8-2-1-1
الخاصـــــة بالســـــالمة البيولوجيـــــة للمختبـــــر  )72(أو االســـــتراتيجيات ،السياســـــات وأهـــــل اللـــــوائح،   8-2-1-2

  متوافرة؟
  لضمان توافر السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي للمختبر؟ )73(هل تم تعيين كيان مسؤول  8-2-1-3
صــلة مــدربون علــى الــدالئل االرشــادية الخاصــة بالســالمة البيولوجيــة هــل هنــاك عــاملون ذوي   8-2-1-4

  واألمن البيولوجي للمختبر؟
مســؤول عــن التفتــيش علــى المختبــرات (يمكــن أن يشــمل  )74(هل تم تعيين مؤسســة، أو شــخص  8-2-1-5

  اعتماد معدات السالمة البيولوجية) للتحقق من مطابقتها لمتطلبات السالمة البيولوجية؟
فــي المختبــرات مــن أجــل توجيــه وتحــديث اللــوائح  )75(هــل تــم إجــراء تقيــيم للمخــاطر البيولوجيــة  8-2-1-6

  المعدية؟واإلجراءات والممارسات، بما في ذلك إزالة التلوث وتدبير النفايات 
  بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 

 
                                                                                  

 
نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشــطة ذات صــلة يكــون القطــر 

  :األمر)فاق صفحات إضافية إذا لزم قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إر 
   

                                                 
  للمعايير الوطنية أو الدولية. وفقا )70(
  إدارة المخاطر في المختبر أو بالتعاون معه. )71(
ر يشــمل ذلــك السياســات أو اللـــوائح المحليــة الخاصــة بحمايــة العـــاملين بــالمختبرات (مثــل التمنيــع، العـــالج الطــارئ بمضــادات الفيروســات، التـــدابي )72(

  الدالئل االرشادية لتدبير المواد الخطرة والتخلص منها.النوعية للحوامل، وغير ذلك) واالستراتيجيات/ 
  يمكن أن يكون ذلك فريقا للخبراء، أو لجنة، أو مؤسسة. )73(
  لديها موارد مخصصة، وٕاجراءات عمل معيارية، وغير ذلك. )74(
  "المخاطر البيولوجية" هي مخاطر يشكلها تداول، ومعالجة، وتخزين والتخلص من المواد المعدية. )75(
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  منافذ الدخول  9  القدرة األساسية
  )76(االلتزامات العامة المطلوبة عند منافذ الدخول  1-9  العنصر األساسي

(بمــــا يشــــمل التنســــيق  مســــتوفاة ،االلتزامــــات العامــــة عنــــد منافــــذ الــــدخول   1-1-9  المؤشر
  واإلبالغ)

قيمــة واحــدة مالئمــة (نعــم، تحديــد نأمل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع  مالحظة:
ال، غير معروف) لكل من األسئلة الــواردة أدنــاه. وســتكون قيمــة "غيــر معــروف"، موازيــة، مــن الناحيــة اإلحصــائية 

دكم، فيرجى إيضاح ذلك فــي اإلطــار الخــاص وٕاذا كان أحد األسئلة ال ينطبق على السياق الخاص ببل لقيمة "ال".
  .أدناه بالمالحظات الوارد

  ألولوية الترصد عند منافذ الدخول المحددة؟ )77(هل حددت شروط  9-1-1-1
  معلومات الترصد عند منافذ الدخول المحددة مع إدارة/ وحدة الترصد؟ رشاطيتم تهل   9-1-1-2
  أخرى) لتعيين منافذ الدخول؟هل ُعقد اجتماع (أو ُبحثت طريقة   9-1-1-3
يــة هل ُعينِّت موانئ / مطــارات   9-1-1-4  1لتنميــة القــدرات علــى النحــو المحــدد فــي الملحــق أو معــابر برِّ

  من اللوائح الصحية الدولية؟
  (اذكر ل / ط إذا لم يكن ذلك ينطبق) منافذ الدخول المعينة عدديرجى إيضاح    9-1-1-5

         المعابر البرية         المطارات         الموانئ
  ؟)79(قد تم تعيينها )78(رجاء إيضاح عدد منافذ الدخول (أدناه) وأن "سلطة مختصة" 9-1-1-6

         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 
 

  

يرجى إرسال قائمة حديثة بأسماء منافذ الــدخول المعينــة (المــوانئ والمطــارات والمعــابر البريــة، بحســب مــا ينطبــق، 
أو  ihrpag@who.intومنافذ الدخول التي تم تحديد سلطة مختصة لها، وذلك علــى عنــوان البريــد االلكترونــي: 

  41227914667+رقم:  على الفاكس
  
  

المخــول لهــا تقــديم شــهادات تتعلــق بالوضــع الصــحي للســفن،  )80(هــل تــم إرســال قائمــة بــالموانئ  9-1-1-7
) إذا كـــان ذلـــك 3، رقـــم 20إلـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة (بحســـب مـــا هـــو محـــدد فـــي المـــادة 

  ينطبق؟
"، يرجـــى إرســـال قائمـــة بـــالموانئ المخـــول لهـــا ذلـــك علـــى أن تشـــمل المنظمـــة الدوليـــة لتوحيـــد الإذا كانـــت اإلجابـــة "

المقـــاييس، ومدونـــة األمـــم المتحـــدة لمواقـــع التجـــارة والنقـــل، ومجلـــس تنســـيق الواليـــات الجنوبيـــة، وشـــهادات اإلعفـــاء 
بريــــد االلكترونــــي الخاصــــة بإصــــحاح الســــفن، وتمديــــداتها، لكــــل منفــــذ مــــن منافــــذ الــــدخول، وذلــــك علــــى عنــــوان ال

ihrpag@who.int  :41227914667+أو على الفاكس رقم  

                                                 
  رجاء إيضاح عدد المطارات والموانئ والمعابر البرية المحددة وذلك في اإلطار الخاص بالمالحظات. )76(
  على النحو المحدد من قبل البلدان. )77(
ــ )78( اكس، رجــاء إدراج اســم ونــوع منافــذ الــدخول (مــثال مينــاء، مطــار، وغيــر ذلــك)، والســلطة المختصــة، والعنــوان، والهــاتف، والبريــد االلكترونــي، والف

  والتاريخ، وقائمة منافذ الدخول، وتاريخ ورقم منفذ الدخول المحدد الذي تم تقييمه، واعتماد المنظمة (أسماء منافذ الدخول).
  ).2005) باللوائح الصحية الدولية (1، رقم 22ب (والمحددة مهامهم في المادة  19وكما هو محدد في المادة  )79(
وحيد المقاييس، ومدونة األمــم المتحــدة لمواقــع التجــارة والنقــل، ومجلــس تنســيق الواليــات الجنوبيــة، وشــهادات اإلعفــاء رجاء إدراج المنظمة الدولية لت )80(

  الخاصة بإصحاح السفن، وتمديداتها لكل منفذ من منافذ الدخول المحددة مع إرفاق قائمة بالموانئ المخول لها ذلك.
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ــــة، والبروتوكــــوالت، واالجــــراءات  يجــــريهــــل   9-1-1-8 تحــــديث للتشــــريعات، واللــــوائح، والمراســــيم اإلداري
لـــوائح الصـــحية وغيرهـــا مـــن الصـــكوك الحكوميـــة ذات الصـــلة، التـــي ترمـــي إلـــى تســـهيل تنفيـــذ ال

  الدولية عند منافذ الدخول، وذلك حسب االقتضاء؟
المحدَّثــة، الخاصــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة عنــد منافــذ  )81(هــل يجــري تنفيــذ الوثــائق الصــحية  9-1-1-9

  الدخول المحددة؟
 ؟)82(هل يجرى تقييم منافذ الدخول المحددة  9-1-1-10

  
 5-1-1-9(برجــاء الرجــوع إلــى الســؤال  التــي جــرى تقييمهــا المحــددة رجاء ذكر عــدد منافــذ الــدخول 9-1-1-11

الــدخول فــي بلــدك. وال ينبغــي أن يتجــاوز عــدد نقــاط الــدخول التــي تخضــع  منافــذالــوارد أعــاله وذلــك بالنســبة لعــدد 
  للتقييم عدد نقاط الدخول المحددة).

         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 
 

  رجاء ذكر عدد منافذ الدخول المحددة تحديدًا مشتركا بين البلدان لتطوير القدرات األساسية بها. 9-1-1-12
         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

  
  
  
  

رجـــاء إرســـال قائمـــة محـــددة بأســـماء منافـــذ الـــدخول المحـــددة التـــي جـــرى تقييمهـــا، ومنافـــذ الـــدخول المحـــددة تحديـــدًا 
أو  ihrpag@who.intركا بين البلدان لتطوير القدرات األساسية بها، وذلــك علــى عنــوان البريــد االلكترونــي مشت

  41227914667+على الفاكس رقم 

  
  
  
  
  
  

منافـــــذ الـــــدخول المحـــــددة (بحســـــب النـــــوع) والتـــــي لـــــديها إجـــــراءات قائمـــــة  عـــــددرجـــــاء ذكـــــر   9-1-1-13
  من اللوائح الصحية الدولية. )83(1ق رفلالتصاالت، على النحو المحدد والمطلوب في الم

         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 
  

  المحددة والمرافق الصحية؟هل هناك آليات لتبادل المعلومات بين منافذ الدخول   9-1-1-14
لتنسيق واالتصــال بــين مركــز االتصــال الــوطني المعنــي بــاللوائح الصــحية لإجراءات هناك هل   أ9-1-1-15

  ؟القطاعات والمستويات ذات الصلة الدولية والسلطة المختصة بمنافذ الدخول المحددة وبين
االتصـــال الـــوطني المعنـــي بـــاللوائح  هـــل يـــتم اختبـــار إجـــراءات التنســـيق واالتصـــال بـــين مركـــز  ب9-1-1-15

الصحية الدولية والسلطة المختصة بمنافذ الدخول المحــددة وبــين القطاعــات والمســتويات ذات 
  الصلة؟

                                                 
اقبــة إصــحاح الســفن، واإلعــالن الصــحي الخــاص بوســائل النقــل البحــري، والقســم الخــاص بالصــحة فــي شهادة دولية للتطعيم أو للوقايــة، وشــهادة مر  )81(

  اإلعالن العام للطائرات.
    ho.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.htmlhttp://www.wمثال بأداة تقييم القدرات األساسية لمنافذ الدخول، وجدول إكسل:  )82(
رابــط التواصــل الــوطني بــين الســلطات المختصــة عنــد منافــذ الــدخول والســلطات الصــحية علــى المســتويات المحليــة، والمتوســطة، والوطنيــة، والــرابط  )83(

ات، ورابــط التواصــل مــع المســافرين بشــأن المعلومــات ذات الميداني المباشر، مع كبار المسؤولين الصحيين اآلخرين، ورابط التواصــل مــع مشــغلي المركبــ
تواصــل الصلة بالصحة، ورابط التواصل مع مقدمي الخدمات، وآليــة التواصــل لبــث المعلومــات والتوصــيات الــواردة مــن منظمــة الصــحة العالميــة، ورابــط ال

  الدولي مع السلطات المختصة عند منافذ الدخول األخرى.
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تم اختبار إجراءات االتصال على المستوى الدولي بين السلطة المختصة بمنافذ الدخول يهل   أ 9-1-1-16
  ؟األخرى بمنافذ الدخول في البلدان والسلطات المختصة

 منافــــذهـــل يـــتم تحــــديث إجـــراءات االتصـــال علــــى المســـتوى الـــدولي بــــين الســـلطة المختصـــة ب  ب9-1-1-16
  الدخول في البلدان األخرى، بحسب االقتضاء؟ منافذالدخول والسلطات المختصة ب

المكافحــة هــل تــم عقــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف حــول تــوقي الســراية أو   9-1-1-17
  الدولية لألمراض عند منافذ الدخول المحددة؟

  
  
  
  
  
  
  
  

  القدرات األساسية المطلوب توافرها في جميع األوقات  2-9  العنصر األساسي
  عند منافذ الدخول )85(قائم )84(الفعالالترصد و  متوافرة القدرات الروتينية   1-2-9  المؤشر

  
 

المحددة (بحسب النوع) التــي تتــاح لــديها الخــدمات الصــحية الدخول منافذ  عددبرجاء إيضاح   9-2-1-1
الســريعة للمرضــى مــن بما في ذلــك المرافــق التشخيصــية التــي تــوفر التقيــيم والرعايــة  ،المالئمة
المرفــق المناســبة (والمبــاني  ،، والمجهزة بعــدد كــاف ومالئــم مــن العــاملين، والمعــداتالمسافرين

  أ)1ب، المادة  1
         المعابر البرية        طارات الم        الموانئ 

  
المحـــددة (بحســـب النـــوع) والتـــي يمكنهـــا إتاحـــة المعـــدات منافـــذ الـــدخول  عـــددبرجـــاء إيضـــاح   9-2-1-2

  .ةالمناسب ةفق الطبياإلى المر  المسافرينمن  واألفراد الالزمين لنقل المرضى
         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

  
تفتــيش فاعــل منافــذ الــدخول المحــددة (بحســب النــوع) التــي لــديها برنــامج  عــددبرجــاء إيضــاح   9-2-1-3

  .)86(لضمان وجود بيئة آمنة في المرافق
         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

  
لترصـــد نواقـــل (بحســـب النـــوع) التـــي لـــديها برنـــامج فاعـــل منافـــذ الـــدخول  عـــددبرجـــاء إيضـــاح   9-2-1-4

  األمراض ومكافحتها، ومستودعات في منافذ الدخول وبالقرب منها.
         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

  
منافــذ الــدخول المحــددة (بحســب النــوع) التــي لــديها أفــراد مــدربون لمعاينــة  عــددبرجــاء إيضــاح   9-2-1-5

  المركبات.
         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

  

                                                 
  جزءًا من نظام الترصد الوطني، أو على النحو الذي يحدده القطر.يمكن أن يكون ذلك  )84(
  هذا هو جزء من نظام الترصد الوطني، أو على النحو الذي يحدده القطر. )85(
 يشمل إمدادات المياه الصالحة للشرب، والمنشآت المخصصة لألكل، ومرافق تزويــد الطــائرات باألطعمــة، والمغاســل العموميــة، وخــدمات الــتخلص )86(

  السليم من النفايات الصلبة والسائلة، وغيرها مما قد ُيحتمل تواجد المخاطر بها، بحسب االقتضاء.
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عشــر  يهــل تمــت مراجعــة ترصــد التهديــدات الصــحية فــي منافــذ الــدخول المحــددة خــالل االثنــ  أ 9-2-1-6
  شهرًا الماضية؟

 ؟)87(الدخول المحددةمنافذ هل تم نشر نتائج مراجعة ترصد التهديدات الصحية في   ب 9-2-1-6

  
  

طــوارئ الصــحة العموميــة فــي منافــذ لمواجهة القدرات األساسية لالستجابة،   3-9  العنصر األساسي
  الدخول

  متوافرة ،االستجابة الفاعلة في منافذ الدخول   1-3-9  المؤشر
  
  

 إجراءات العمل المعيارية متوافرة في منافذ الدخول المحددة؟هل   9-3-1-1

  
 ةومســتمر  ةالتــي لــديها خطــة طــوارئ قائمــبرجــاء إيضــاح عــدد منافــذ الــدخول (بحســب النــوع)   9-3-1-2

لمواجهــة طــوارئ الصــحة العموميــة، يــتم بموجبــه التصــدي لطــوارئ الصــحة العموميــة، ويتــوافر 
  الصحة العمومية ذات الصلة.وخدمات له منسق ونقاط اتصال بمنافذ الدخول وهيئات 

          المعابر البرية        المطارات         الموانئ   
برجاء إيضاح عدد منافذ الــدخول المحــددة (بحســب النــوع) التــي لــديها خطــط طــوارئ لمواجهــة   9-3-1-3

    طوارئ الصحة العمومية، يتم اختبارها وتحديثها بحسب االقتضاء 
          المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

تــي يوجــد بهــا مســاحة مالئمــة، (بحســب النــوع) المنافــذ الــدخول المحــددة  عــددبرجــاء إيضــاح   9-3-1-4
 المرفــق، لمقابلة األشخاص الذين يشتبه فــي إصــابتهم بــالمرض (نمنفصلة عن باقي المسافري

  جـ) 2ب، المادة 1
          المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

منافذ الدخول المحددة (بحسب النوع) التي يمكنها تقديم المســاعدة الطبيــة  عددبرجاء إيضاح   9-3-1-5
أو خـــدمات الحجـــر الصـــحي للمســـافرين المشـــتبه فـــي إصـــابتهم بـــالمرض، ورعايـــة مـــن يكـــون 

  د) 2ب والمادة  2ب، المادة 1 المرفق( )88(أو الحيوانات ،مريضا من المسافرين
          المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

تطبيــق قيــود الــدخول منافــذ الــدخول المحــددة (بحســب النــوع) التــي يمكنهــا  عــددبرجاء إيضــاح   9-3-1-6
تــدابير الصــحة العموميــة  وغيــر ذلــك مــن ،والمغــادرينأو الخــروج بالنســبة للمســافرين القــادمين 

  )89(باتخاذها التي يوصى
         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

 
 
  

                                                 
  النشر يعني هنا أنه متاح علًنا مع وجود عنوان صفحة الشبكة أو المرجع. )87(
  خرى التي قد تكون مطلوبة.بعمل ترتيبات مع المرافق الطبية والبيطرية المحلية، لعزلهم ومعالجتهم وتقديم خدمات الدعم األ )88(
 تتضـــمن قيـــود الـــدخول والخـــروج بالنســـبة للمســـافرين القـــادمين والمغـــادرين والتـــدابير الخاصـــة، وتطهيـــر الشـــحنات والحاويـــات والمركبـــات والبضـــائع )89(

  والمجهزة لهذا الغرض. والطرود البريدية من الحشرات والقوارض وٕازالة التلوث منها ومعالجتها، وٕاجراء ذلك أيضا في المواقع المخصصة
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منافذ الدخول المحددة (بحســب النــوع) المتــاح بهــا أجهــزة معــدَّة خصيصــًا،  عددبرجاء إيضاح   9-3-1-7
لنقـــل المســـافرين الـــذين قـــد يكونـــون  )ومـــزودون بمهمـــات الحمايـــة الشخصـــية(وأفـــراد مـــدربون 
  أو مواد التلوث في منافذ الدخول. ،حاملين للعدوى

         المعابر البرية        المطارات         الموانئ 

  
  الدخول؟ منافذإلحداث الصحة العمومية في  ألحداث هل يتم تقييم فعالية التصدي  أ 9-3-1-8
  هل تنشر نتائج تقييم فعالية التصدي ألحداث الصحة العمومية في منافذ الدخول؟  ب 9-3-1-8

 بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة الشبكة الخاص (روابط) عنوان صفحةبرجاء اإلفادة برابط 
 

                                                                  
نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشــطة ذات صــلة يكــون القطــر 

 .ال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان، و في منافذ الدخول المحددة قد قام بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 نأمل ذكر التقييم الذي أجري ألي من منافذ الدخول المحددة واألدوات التي استخدمت إلجراء ذلك التقييم.
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  األحداث المرضية الحيوانية المصدر  10  القدرة األساسية
القــدرة علــى اكتشــاف األحــداث المرضــية الحيوانيــة المصــدر التــي تســبب   1-10  العنصر األساسي

  والدوليأقلقا على المستوى الوطني 
يحتمــل آليــات اكتشــاف األمــراض الحيوانيــة المصــدر واألمــراض التــي    1-1-10  المؤشر

  وتعمل أن تكون حيوانية المصدر والتصدي لها، متوافرة
نأمل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تحديــد قيمــة واحــدة مالئمــة (نعــم،  مالحظة:

ال، غير معروف) لكل من األسئلة الــواردة أدنــاه. وســتكون قيمــة "غيــر معــروف"، موازيــة، مــن الناحيــة اإلحصــائية 
دكم، فيرجى إيضاح ذلك فــي اإلطــار الخــاص وٕاذا كان أحد األسئلة ال ينطبق على السياق الخاص ببل لقيمة "ال".

 .أدناه بالمالحظات الوارد

  
الكتشاف األحداث المرضــية  ،مع السلطة (السلطات) الحكومية المسؤولةهل هناك تنسيق   10-1-1-1

  ؟)90(الحيوانية المصدر والتصدي لها
الحيوانيـــة هـــل هنـــاك سياســـة، أو اســـتراتيجية أو خطـــة وطنيـــة لترصـــد األحـــداث المرضـــية   10-1-1-2

  المصدر والتصدي لها؟
هــل تــم تعيــين ضــباط اتصــال مســؤولين عــن صــحة الحيــوان (بمــا فــي ذلــك الحيــاة البريــة)   10-1-1-3

  ؟)92(االتصال المعني باللوائح الصحية الدولية مركزوزارة الصحة و/ أو مع  )91(للتنسيق
بــين القطاعــات، والتــي تشــمل وحــدات الترصــد تحقــق التعــاون  )93(هــل هنــاك آليــات عاملــة  10-1-1-4

  وكذلك المختبرات؟ اإلنسانالخاصة بكل من صحة الحيوان وصحة 
  هل هناك قائمة باألمراض الحيوانية المصدر ذات األولوية مع تعريف للحاالت؟  10-1-1-5
الحيوانيــــة المصــــدر مــــع هــــل هنــــاك تجميــــع منهجــــي وســــريع للبيانــــات الخاصــــة بــــاألمراض   10-1-1-6

  إمكانية ترتيب هذه البيانات وتصنيفها؟
بين وحدات الترصد الحيــواني، والمختبــرات، ومنهجي للمعلومات  )94(هل هناك تبادل سريع  10-1-1-7

ووحدات الترصد الخاصة بصحة اإلنسان، وغيرها من القطاعات األخرى، بشأن المخــاطر 
  انية المصدر.المحتملة لألمراض الحيوانية المصدر واألحداث العاجلة الحيو 

على المستوى الوطني أو المستوى الــدولي (مــن خــالل هل القدرات المختبرية متاحة للقطر   10-1-1-8
  لتأكيد األحداث المرضية الحيوانية المصدر ذات األولوية؟ ،إجراءات قائمة)

  ترصد األمراض الحيوانية المصدر بمشاركة عنصر مجتمعي؟هل يتم   10-1-1-9
هناك قائمــة تخضــع للتحــديث المنــتظم، تضــم الخبــراء الــذين يمكــنهم التصــدي لألحــداث هل   10-1-1-10

  المرضية الحيوانية المصدر؟

                                                 
  تجدر المالحظة أن التنسيق من أجل الترصد والتنسيق من أجل التصدي يمكن أن يكونا مسؤولية سلطات مختلفة. )90(
)، وهــذا العنصــر ينبغــي أن يعــالج بالكامــل أيضــا فــي ظــل تلــك 2تجــدر المالحظــة أن هــذه اإلحــاالت المرجعيــة متعلقــة بالتنســيق (القــدرة األساســية  )91(
  قدرة األساسية.ال
  يشمل هذا التنسيق تشاطر المعلومات واالجتماعات، وٕاجراءات العمل المعيارية التي تعد من أجل االستجابة التعاونية، وغير ذلك. )92(
لة، يشمل ذلك فريق عامل مشترك أو آلية أخرى بين نظم الترصد الخاصــة بصــحة الحيــوان وصــحة اإلنســان وجميــع القطاعــات األخــرى ذات الصــ )93(

  والتي تجتمع بشكل منتظم، مع التقييمات المشتركة للمخاطر، وتبليغ المخاطر، والتخطيط، والرصد، وٕاجراءات التوثيق.
  حسن التوقيت هو أمر يقدره ويقرره كل قطر. )94(



 33 من 27 صفحة
 

فاشــيات األمــراض الحيوانيــة المصــدر مــن قبــل قطاعــات صــحة هل تم إنشاء آليــة لمواجهــة   10-1-1-11
  الحيوان وصحة اإلنسان؟

% مــن 80تحــدده المعــايير الوطنيــة)، ألكثــر مــن ما (بحسب  )95(هل هناك استجابة سريعة  10-1-1-12
األحـــداث المرضـــية الحيوانيـــة المصـــدر التـــي يمكـــن أن تســـبب قلقـــا علـــى المســـتوى الـــوطني 

  والمستوى الدولي؟
المرضــية الحيوانيــة المصــدر التــي قــد تســبب إذا كانت اإلجابــة "ال"، فمــا هــي نســبة األحــداث 
 يع؟التـــي يمكـــن التصـــدي لهـــا بشـــكل ســـر  ،قلقـــا علـــى المســـتوى الـــوطني أو المســـتوى الـــدولي

______________  
ذات الصــلة ،  )96(ب ونتــائج القطــرر عشر شهرًا األخيرة، تشــاطر تجــا ي، خالل االثنتم هل  10-1-1-13

بالمخــاطر واألحــداث المرضــية الحيوانيــة المصــدر التــي تســبب قلقــا علــى المســتوى الــوطني 
 والمستوى الدولي، مع المجتمع الدولي؟

  
  بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 

 نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشطة ذات صلة

                                                

    :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إر يكون القطر قد قام بها، وال  

                                                 
  "السرعة" هنا تشير إلى الوقت ما بين االكتشاف واالستجابة. )95(
  والمعايير، وأفضل الممارسات، واألدوات االبتكارية، وغيرها. يمكن أن يشمل ذلك المعلومات المْنَتجة، )96(



 33 من 28 صفحة
 

  سالمة األغذية  11  القدرة األساسية
القــدرة علــى اكتشــاف األحــداث ذات الصــلة بســالمة األغذيــة التــي يمكــن   1-11  العنصر األساسي

أن تشـــــكل إحـــــدى طـــــوارئ الصـــــحة العموميـــــة التـــــي تســـــبب قلقـــــا علـــــى 
  الوطني أو الدولي، والتصدي لهاى المستو 

الكتشـــاف األمـــراض المنقولـــة بالغـــذاء والتلـــوث  وتعمـــل اآلليـــات قائمـــة   1-1-11  المؤشر
  الغذائي، والتصدي لها

نأمل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تحديــد قيمــة واحــدة مالئمــة (نعــم،  مالحظة:
ال، غير معروف) لكل من األسئلة الــواردة أدنــاه. وســتكون قيمــة "غيــر معــروف"، موازيــة، مــن الناحيــة اإلحصــائية 

دكم، فيرجى إيضاح ذلك فــي اإلطــار الخــاص وٕاذا كان أحد األسئلة ال ينطبق على السياق الخاص ببل لقيمة "ال".
 .أدناه بالمالحظات الوارد

  
  ؟)97(ر وطنية أو دولية لسالمة األغذيةهل هناك معايي  11-1-1-1
  تيسِّر مراقبة سالمة األغذية؟ )98(هل هناك قوانين، أو لوائح، أو سياسات خاصة بالغذاء  11-1-1-2
  ؟)99(السياسات الخاصة بالغذاء مواكبة ألحدث التطوراتهل القوانين أو اللوائح أو   أ 11-1-1-3
  هل يجري تنفيذ القوانين أو اللوائح أو السياسات الخاصة بالغذاء؟  ب 11-1-1-3
هل أنشئت آلية تنسيق بين السلطات المعينة بسالمة األغذية، مثال نقطة اتصــال الطــوارئ   11-1-1-4

الخاصــة بالشــبكة الدوليــة للســلطات المعنيــة بســالمة األغذيــة (فــي حــال العضــوية فــي هــذه 
  االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية؟ مركزالشبكة)، وبين 

ـــة  11-1-1-5 لضـــمان التعـــاون بـــين القطاعـــات المختلفـــة بشـــأن األحـــداث  )100(هـــل هنـــاك آليـــات عامل
  المتعلقة بسالمة األغذية؟

  ؟)102(في الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية )101(هل بلدكم عضو عامل  11-1-1-6
  هل هناك قائمة بالمخاطر ذات األولوية المتعلقة بسالمة األغذية؟  11-1-1-7
إرشادية أو كتيبات تدريبيــة خاصــة بترصــد، وتقيــيم، وتــدبير األحــداث ذات هل هناك دالئل   11-1-1-8

  األولوية المتعلقة بسالمة األغذية؟
هل يتم تنفيذ الدالئل اإلرشادية أو الدليل اإلرشادي الخاص بترصد وتقييم وتدبير األحداث   11-1-1-9

  ذات األولوية المتعلقة بسالمة األغذية؟
جــــراءات ترصــــد وتقــــدير وٕادارة األحــــداث ذات األولويــــة المتعلقــــة بســــالمة هــــل يــــتم تقيــــيم إ  11-1-1-10

  األغذية، وهل يتم تحديث اإلجراءات ذات الصلة بذلك، بحسب االقتضاء؟
  هل يتم تجميع البيانات الوبائية ذات الصلة بالتلوث الغذائي، وتحليلها بشكل منهجي؟  11-1-1-11

                                                 
  يمكن أن يرتكز ذلك على المعايير الدولية (مثل معايير هيئة الدستور الغذائي أو معايير األيزو). )97(
خــدمات التفتــيش، والخــدمات المختبريــة، ومراقبــة يشمل النظام الوطني لمراقبة السالمة الغذائية: القوانين واللــوائح الغذائيــة، وٕادارة الرقابــة الغذائيــة، و  )98(

  األغذية، والبيانات الوبائية، والمعلومات، والتثقيف، والتواصل، والتدريب.
  بحسب ما تحدده البلدان. )99(
أن تعمــل بشــكل  شبكة، أو قوة عمل، أو لجنة، أو آلية أخرى لتشاطر المعلومات حول األحداث التي قد تؤثر على سالمة األغذية، والتي يمكــن )100(

  سريع وتحد بفعالية من مخاطر األمراض المنقولة بالغذاء.
"عامل" يعني يصــل بانتظــام إلــى الموقــع علــى شــبكة االنترنــت، وتشــاطر المعلومــات خــالل األزمــات، وتشــاطر المعلومــات الــواردة مــن القطــر مــع  )101(

  الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية.
ســلطة وطنيــة مختصــة بســالمة األغذيــة، أعــدتها وتــديرها منظمــة  177يــة للســلطات المعنيــة بســالمة الغــذاء هــي شــبكة عالميــة تضــم الشبكة الدول )102(

وتعــزر التعــاون الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، وهي تبث معلومات مهمة حول الســالمة الغذائيــة العالميــة، 
  والدولي في هذا المجال.الوطني 



 33 من 29 صفحة
 

  ى تحري المخاطر، خاصة باألغذية؟هل هناك خدمات تفتيش قائمة عل  11-1-1-12
هـــل القـــدرات المختبريـــة متاحـــة للقطـــر (مـــن خـــالل إجـــراءات قائمـــة) لتأكيـــد األحـــداث ذات   11-1-1-13

األولوية المتعلقة بسالمة األغذية، التــي تســبب قلقــا علــى المســتوى الــوطني أو الــدولي، بمــا 
  في ذلك تقنية الجزيئيات؟

ومنهجــي للمعلومــات بــين الســلطات المعنيــة بســالمة األغذيــة،  )103(هــل هنــاك تبــادل ســريع  11-1-1-14
بشــــأن األحــــداث المرتبطــــة بســــالمة  ،ووحــــدات الترصــــد، والقطاعــــات األخــــرى ذات الصــــلة

  األغذية؟
هــل هنــاك قائمــة تضــم خبــراء مختصــين بســالمة األغذيــة، متاحــة لتقيــيم األحــداث المرتبطــة   11-1-1-15

  بسالمة األغذية والتصدي لها؟
  الخطة (الخطط) الميدانية لمواجهة األحداث المرتبطة بسالمة األغذية؟ ذهل يتم تنفي  11-1-1-16
ر الخطة (الخطط) الميدانيــة لمواجهــة األحــداث المرتبطــة بســالمة األغذيــة مــن هل تم اختبا  أ 11-1-1-17

  ؟و من خالل تمرين يحاكي تلك الحالةخالل إحدى حاالت الطوارئ الفعلية، أ
لمواجهـــة األحـــداث المرتبطـــة بســـالمة  )104(الخطـــة (الخطـــط) الميدانيـــة حـــديثهـــل يجـــري ت  ب 11-1-1-17

  األغذية، بحسب االقتضاء؟
  والتخلص منها؟ )105(ملوثةالمنتجات الهل أنشئت آليات لتتبع، وسحب   11-1-1-18
هـــل هنـــاك آليـــات ومـــواد تواصـــل إليصـــال المعلومـــات ومـــواد التثقيـــف والمشـــورة ألصـــحاب   11-1-1-19

  الشأن المعنيين عبر سلسلة "من المرزعة إلى المائدة"؟
  هل تنفذ نظم إدارة مراقبة سالمة األغذية (بما في ذلك األغذية المستوردة)؟  11-1-1-20
فاشـــيات األمـــراض المنقولـــة بالغـــذاء والتلـــوث هـــل تســـتخدم المعلومـــات المســـتمدة مـــن واقـــع   11-1-1-21

  ومعايير ولوائح السالمة؟ ،الغذائي، لتعزيز نظم إدارة األغذية
تحليالت األحداث المرتبطة بســالمة األغذيــة، واتجاهــات األمــراض المنقولــة  )106(هل تنشر  11-1-1-22

  لغذاء وتكاملها؟بالغذاء، وفاشياتها، بما يمكِّن من إدماج البيانات الواردة عبر سلسلة ا
 بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 

                                                               
صــلة يكــون القطــر نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشــطة ذات 

    :يكون قد ورد ذكرها في االستبيان قد قام بها، وال

                                                 
  حسن التوقيت هو أمر يقدره ويقرره كل قطر. )103(
إدارة  مثال على الخطوات الالزم اتخاذها في نظام االستجابة لألحداث المرتبطة بسالمة األغذية بعد تلقي االنذار: االستقصاء، تقيــيم المخــاطر، )104(

  األغذية، والمتابعة.المخاطر، تبليغ المخاطر، التحقق من الفعالية، وسحب 
  يشمل ذلك جميع المنتجات التي قد تكون مصدر التلوث، مثل الغذاء، مكونات الغذاء والمنتجات الغذائية. )105(
  "النشر" هنا يعني أن يكون متاحَاً◌ في حوزة الجمهور مع وجود عنوان الصفحة على الشبكة أو مرجع لذلك. )106(



 33 من 30 صفحة
 

  األحداث الكيميائية  12  القدرة األساسية
القــدرة علــى اكتشــاف األحــداث الكيميائيــة التــي تســبب قلقــا فــي مــا يتعلــق   1-12  العنصر األساسي

ـــوطني و  الـــدولي، واالســـتجابة لتلـــك بالصـــحة العموميـــة علـــى المســـتوى ال
  األحداث

التــي قــد تشــكل  الكتشــاف الطــوارئ الكيميائيــة وتعمــل اآلليــات متــوافرة   1-1-12  المؤشر
نــذار بهــا واإل واحدا من أحداث الصحة العموميــة التــي تســبب قلقــا دوليــا،

  .والتصدي لها
نأمل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع تحديــد قيمــة واحــدة مالئمــة (نعــم،  مالحظة:

ال، غير معروف) لكل من األسئلة الــواردة أدنــاه. وســتكون قيمــة "غيــر معــروف"، موازيــة، مــن الناحيــة اإلحصــائية 
دكم، فيرجى إيضاح ذلك فــي اإلطــار الخــاص وٕاذا كان أحد األسئلة ال ينطبق على السياق الخاص ببل لقيمة "ال".

 .أدناه بالمالحظات الوارد

  
  ألغراض تقييم الصحة العمومية واالستجابة لألحداث الكيميائية؟ )107(هل تم تحديد خبراء  12-1-1-1
 )108(هل هناك سياســات أو خطــط وطنيــة موجــودة لترصــد األحــداث الكيميائيــة واإلنــذار بهــا  12-1-1-2

  والتصدي لها؟
ألغــراض  ، ضــابط اتصــاللســلطات الوطنيــة المســؤولة عــن األحــداث الكيميائيــةهــل عينــت ا  12-1-1-3

االتصـــال الـــوطني المعنـــي بـــاللوائح  مركـــزمـــع وزارة الصـــحة و/أو والتواصـــل  )109(التنســـيق
  الصحية الدولية؟

ألغـــــراض الترصـــــد  ،القطاعـــــات ذات الصـــــلةمـــــع  )110(هـــــل هنـــــاك آليـــــات فاعلـــــة للتنســـــيق  12-1-1-4
  واالستجابة السريعة لألحداث الكيميائية؟

ـــــة مـــــع القطاعـــــات ذات الصـــــلة ألغـــــراض الترصـــــد   12-1-1-5 ـــــات التنســـــيق الفاعل ـــــم تنفيـــــذ آلي هـــــل ت
  واالستجابة السريعة لألحداث الكيميائية؟

  هل أنشطة الترصد قائمة بالنسبة لألحداث الكيميائية، أو التسمم؟  12-1-1-6

هناك قائمة معدَّة لألحداث/ المتالزمات الكيميائية التي قــد تشــكل أحــد أحــداث الصــحة  هل  12-1-1-7
  والذي قد يسبب قلقا على المستوى الوطني والدولي؟ ،العمومية

هــــل هنــــاك قائمــــة بمواقــــع األخطــــار الرئيســــية والمرافــــق التــــي قــــد تكــــون مصــــدرا للطــــوارئ   12-1-1-8
(مــثال مواقــع األجهــزة الكيميائيــة أو  الصــحة العموميــةالكيميائيــة والتــي قــد تمثــل خطــرًا علــى 

  ؟النفايات السامة)

                                                 
  الكيميائية، ومديرو األخطار، واختصاصيو السموم االكلينيكيون.من بين "الخبراء"، مقيمِّو األخطار  )107(
  تتضمن عناصر اإلنذار إجراءات العمل المعيارية للتغطية، والمعايير الخاصة بوقت وكيفية اإلنذار، وقوائم نوبات العاملين، وغير ذلك. )108(
)، وهــذا العنصــر ينبغــي أن يعــالج بالكامــل أيضــا فــي ظــل تلــك 2ساســية تجــدر المالحظــة أن هــذه اإلحــاالت المرجعيــة تتعلــق بالتنســيق (القــدرة األ )109(

  القدرة األساسية.
) والصــفات الخاصــة بهــذا العنصــر 2و1تجدر المالحظة أن هذه اإلحاالت المرجعية تتعلق بالتشريعات، والسياســات، والتمويــل (القــدرة األساســية  )110(

ساســية، فهــي تقــع تحــت هــذه المخــاطر مــن حيــث التــرابط، والتــدفق، وتقــاطع المعلومــات، حيــث ينبغــي أن تعــالج بالكامــل أيضــا فــي ظــل تلــك القــدرات األ
  تعطى للخبراء المعنيين بالمخاطر.
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  ؟)111(هل تم إعداد مرتسم كيميائي وطني  12-1-1-9

بـــــالتقييم الســـــريع، وتـــــدبير عمـــــل معياريـــــة خاصـــــة وٕاجـــــراءات هنـــــاك كتيبـــــات تدريبيـــــة هـــــل   أ 12-1-1-10
  ؟االت، ومكافحة األحداث الكيميائيةالح

نشر الكتيبات التدريبية وٕاجراءات العمل المعيارية الخاصة بالتقييم الســريع، وتــدبير يتم هل   ب 12-1-1-10
  الحاالت، ومكافحة األحداث الكيميائية؟

 )112(هـــــل هنـــــاك تبـــــادل ســـــريع ومنهجـــــي للمعلومـــــات بـــــين الوحـــــدات الكيميائيـــــة المختصـــــة  12-1-1-11
يميائيـــة العاجلـــة ووحـــدات الترصـــد وغيرهـــا مـــن القطاعـــات ذات الصـــلة، حـــول األحـــداث الك

  والمخاطر الكيميائية المحتملة؟
هــل هنــاك خطــة اســتجابة للطــوارئ تحــدد أدوار ومســؤوليات الوكــاالت ذات الصــلة بالنســبة   12-1-1-12

  للطوارئ الكيميائية؟
هــل القــدرات المختبريــة، أو إمكانيــة الحصــول علــى القــدرات المختبريــة، متاحــة لتأكيــد وقــوع   12-1-1-13

  الكيميائية ذات األولوية؟األحداث 
تم اختبــار خطــة االســتجابة لألحــداث الكيميائيــة مــن خــالل وقــوع حــدث حقيقــي أو مــن يهل   أ 12-1-1-14

  خالل تمرين يحاكي ذلك الحدث؟
  هل يتم تحديث خطة االستجابة لألحداث الكيميائية بحسب االقتضاء؟  ب 12-1-1-14
  ؟)113(قائمة تتوافر لها الموارد الكافية والمالئمةهل هناك مركز (مراكز) سموم   12-1-1-15
هــل يــتم تشــارك خبــرات وتجــارب القطــر المرتبطــة باألحــداث الكيميائيــة والمخــاطر التــي قــد   12-1-1-16

تسبب قلقا على المستوى المحلي والدولي، وكذلك النتائج المستخلصــة فــي هــذا الشــأن، مــع 
  المجتمع الدولي؟

 بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 

  ــ                                               
 

نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشــطة ذات صــلة يكــون القطــر 
    :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)في االستبيان (يمكن إر قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها 

                                                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــائي الــــــــــــــــــــــــــــــــوطني متاحــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــع:  )111( ــــــــــــــــــــــــــــــــف والمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــات ذات الصــــــــــــــــــــــــــــــــلة بالمرتســــــــــــــــــــــــــــــــم الكيمي التعري

http://www2.unitar.org/cwm/nphomepage/index.html  
  مثال: الترصد الكيميائي، المراقبة البيئية والتبليغ عن الوقوعات الكيميائية. )112(
مثال: التسمم اإلكلينيكي؛ خــط ســاخن علــى مــدار األربــع والعشــرين ســاعة طــوال أيــام األســبوع، صــفحة بيانــات المــواد، وصــفحة بيانــات الســالمة،  )113(
  معلومات االتصال الخاصة بصانعي المواد الكيميائية.و 
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  الطوارئ االشعاعية  13  القدرة األساسية
القـــدرة علـــى اكتشـــاف والتصـــدي للطـــوارئ االشـــعاعية والنوويـــة التـــي قـــد   1-13  العنصر األساسي

قـــــا علـــــى تشـــــكل واحـــــدًا مـــــن أحـــــداث الصـــــحة العموميـــــة التـــــي تســـــبب قل
  المستوى الوطني أو الدولي

ــــوافرة    1-1-13  المؤشر  اإلشــــعاعيةتصــــدي للطــــوارئ الكتشــــاف والوتعمــــل  اآلليــــات مت
مــــن أحــــداث الصــــحة العموميــــة التــــي  واحــــدا ، والتــــي قــــد تشــــكلوالنوويـــة

  تسبب قلًقا دوليًا.
قيمــة واحــدة مالئمــة تخصــيص نأمــل، قبــل البــدء، مراجعــة اإلرشــادات العامــة الســتيفاء االســتبيان، مــع  مالحظــة:

ال، غيـــر معـــروف) لكـــل مـــن األســـئلة الـــواردة أدنـــاه. وســـتكون قيمـــة "غيـــر معـــروف"، موازيـــة، مـــن الناحيـــة (نعـــم، 
وٕاذا كــان أحــد األســئلة ال ينطبــق علــى الســياق الخــاص ببلــدكم، فيرجــى إيضــاح ذلــك فــي  اإلحصــائية لقيمــة "ال".

 .أدناه اإلطار الخاص بالمالحظات الوارد
  

ض تقيـــيم الصـــحة العموميـــة واالســـتجابة لألحـــداث اإلشـــعاعية هـــل تـــم تحديـــد خبـــراء ألغـــرا  13-1-1-1
  والنووية؟

كتشـــاف وتقيـــيم والتصـــدي هـــل هنـــاك سياســـات أو اســـتراتيجيات أو خطـــط وطنيـــة قائمـــة ال  13-1-1-2
  شعاعية؟للطوارئ اإل

هـــل تـــم تنفيـــذ السياســـات أو االســـتراتيجيات أو الخطـــط الوطنيـــة مـــن أجـــل اكتشـــاف وتقيـــيم   13-1-1-3
  للطوارئ اإلشعاعية؟ والتصدي

هــل هنــاك سياســات أو اســتراتيجيات أو خطــط وطنيــة قائمــة تخــتص بنقــل المــواد والعينــات   13-1-1-4
وتـــدبير النفايـــات المشـــعة داخليـــا وخارجيـــا، بمـــا فيهـــا تلـــك الـــواردة مـــن المستشـــفيات ومرافـــق 

  الخدمات الصحية؟
ين الســــلطات الوطنيــــة المختصــــة بــــ )115(والتواصــــل )114(هــــل هنــــاك آليــــات فاعلــــة للتنســــيق  13-1-1-5

  ؟)116(المسؤولة عن تنظيم الرقابة/ السالمة النووية، والقطاعات األخرى ذات الصلة
شــعاعية والنوويــة بتعيــين ضـــابط الوطنيــة المســؤولة عـــن األحــداث اإل هــل قامــت الســلطات  13-1-1-6

المعنــي  االتصال الوطني مركزاتصال ألغراض التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة و/أو 
  باللوائح الصحية الدولية؟

شـــعاعية التـــي قـــد تمثـــل واحـــدًا مـــن الطـــوارئ اإل هـــل هنـــاك رصـــد إشـــعاعي قـــائم لوقوعـــات  13-1-1-7
  أحداث الصحة العمومية التي تسبب قلقا دوليا؟

هـــل هنـــاك تبـــادل معلومـــات منهجـــي بـــين الســـلطات اإلشـــعاعية المختصـــة ووحـــدات ترصـــد   13-1-1-8
األحـــداث اإلشـــعاعية العاجلـــة والمخـــاطر المحتملـــة التـــي قـــد تشـــكل صـــحة اإلنســـان، حـــول 

 إحدى طوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقا عالميا؟
  

                                                 
) والصـــفات الخاصـــة بهـــذا 2و  1تجـــدر المالحظـــة أن هـــذه اإلحـــاالت المرجعيـــة تتعلـــق بالتشـــريعات، والسياســـات، والتمويـــل (القـــدرة األساســـية  )114(

المخــاطر مــن حيــث التــرابط، والدقــة، وتقــاطع المعلومــات، العنصر، وينبغي أن تعالج بالكامل أيضا في ظل تلك القدرات األساسية، فهــي تقــع تحــت هــذه 
  حيث تعطى للخبراء المعنيين بالمخاطر.

  تشاطر المعلومات، واالجتماعات، وٕاجراءات العمل المعيارية التي تعد من أجل المواجهة التعاونية، وغير ذلك. )115(
جراء التمارين، والرصد وتضمين التنسيق خالل األحداث اإلشعاعية الطارئة، التنسيق من أجل تقييم المخاطر، والتبليغ بالمخاطر، والتخطيط، وإ  )116(

  والمخاطر المحتملة التي قد تشكل إحدى طوارئ الصحة العمومية التي تسبب قلقا دوليا.
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إلدارة الطــوارئ اإلشــعاعية  اءات عمــل معياريــةإجــر  وأهــل تــم إعــداد دالئــل إرشــادية تقنيــة،   أ 13-1-1-9
   ئها)؟والتبليغ بها، وتأكيد األحداث واإلخطار بها، واستقصا المخاطر (بما يشمل تقييم

هــل يجــري تقيــيم وتحــديث الــدالئل اإلرشــادية التقنيــة أو إجــراءات العمــل المعياريــة الخاصــة   ب 13-1-1-9
ـــإدارة الطـــوارئ اإلشـــعاعية (بمـــا يشـــمل تقيـــيم المخـــاطر، والتبليـــغ بهـــا، وتأكيـــد األحـــداث،  ب

  ؟واإلخطار بها، واستقصائها)
  ؟)117(عاعيةهل هناك خطة للتصدي للطوارئ اإلش  13-1-1-10
هــل يجــرى عمــل تمــارين منتظمــة للتــدريب علــى مواجهــة الطــوارئ اإلشــعاعية، بمــا يشــمل   13-1-1-11

  طلب المساعدة الدولية (بحسب االقتضاء) واإلخطار الدولي في هذا الشأن؟
إلـــى المرافـــق الصـــحية (داخــل القطـــر أو خارجـــه) مـــع  )118(هــل هنـــاك آليـــة قائمـــة للوصــول  13-1-1-12

  القدرة على معالجة المرضى المصابين جرَّاء الطوارئ اإلشعاعية؟
 (علـــى المســـتوى الـــوطني أو الـــدولي) هـــل متـــاح للقطـــر الحصـــول علـــى القـــدرات المختبريـــة  13-1-1-13

ـــد نوعيتـــه (ألفـــا، بيتـــا، أو غامـــا) فـــي مـــا يخـــتص  الكتشـــاف وتأكيـــد وجـــود اإلشـــعاع وتحدي
  باألخطار اإلشعاعية المحتملة؟

الخــدمات المختبريــة التخصصــية التــي يمكنهــا  )119(هــل هنــاك آليــات تعــاون قائمــة إلتاحــة  13-1-1-14
، وقيــاس الجرعــات البيولوجيــة عــن طريــق تحليــل الوراثيــات )120(أداء المقايســات البيولوجيــة

  ؟)121(قل الكريات الحمرالخلوية وسرعة تثَ 
التــي يمكنهــا الخــدمات المختبريــة التخصصــية آليــات التعــاون الخاصــة بإتاحــة  يتم تقييمهل   13-1-1-15

المقايســـــات البيولوجيـــــة، وقيـــــاس الجرعـــــات البيولوجيـــــة عـــــن طريـــــق تحليـــــل الوراثيـــــات أداء 
  ؟الخلوية وسرعة تثقل الكريات الحمر

فــي مــا يخــتص باكتشــاف المخــاطر واألحــداث  )122(هــل يــتم توثيــق خبــرات وتجــارب القطــر  13-1-1-16
  اإلشعاعية ومواجهتها، وتشاطر هذه المعلومات مع المجتمع الدولي؟

 بأي وثائق ذات صلة: الرابط/عنوان صفحة الشبكة (روابط) عنوان صفحة الشبكة الخاصبرجاء اإلفادة برابط 
 
                                                                  

نأمل إدراج أي مالحظات أو إيضاحات حول األسئلة الواردة أعاله، مع ذكر أي أنشــطة ذات صــلة يكــون القطــر 
  :فاق صفحات إضافية إذا لزم األمر)قد قام بها، وال يكون قد ورد ذكرها في االستبيان (يمكن إر 

  

                                                 
  يمكن أن يكون ذلك جزءا من الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ. )117(
  ات وآليات ثابتة للحصول على هذه القدرات في المؤسسات ذات الصلة.يمكن أن يتم أيضا عن طريق عمل اتفاقات، وترتيب )118(
و فــي ) لرصد كمية النشاط اإلشعاعي في الجسم البشري باستخدام أضداد الجسم بالكامل، ومراقبة وظائف الرئة، ومراقبة وظــائف الغــدة الدرقيــة، أ119(

  العينات البيولوجية.
  . 113) انظر الحاشية 120(
لولبي االلكتروني يتيح قياس جرعة اإلشعاع التي ُتمتص في الجسم البشري بقياس اإلشارات المنبعثة من ميناء األسنان، أو من أسلوب الرنين ال )121(

  األظافر، أو الشعر، أو أي عينات مواد أخرى مثل المالبس، والهاتف النقال، وغيرها.
  ، وأفضل الممارسات، واألدوات االبتكارية، وغير ذلك.يمكن أن يشمل ذلك المنشورات، والمعلومات المْنَتجة، والمعايير )122(
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