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بشأن  التوجيه  توفير  في  الوثيقة  هذه  من  األساسي  الغرض  يتمثل 
الذاتي،  بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ  أداة  استخدام 
والمقترحة على الدول األطراف الستيفاء التزاماتها بتقديم تقارير إلى 

جمعية الصحة العالمية بشأن اللوائح الصحية الدولية بموجب المادة 
54 – تقديم التقارير والمراجعة.

الدولية  الصحية  اللوائح  في  األطراف  الدول  التوجيه  هذا  يستهدف 
)2005( )اللوائح( وأمانة منظمة الصحة العالمية.

ل  تمثل اللوائح التزام الدول األطراف بالتأهب لألحداث التي قد ُتشكِّ
بصورة  لها  واالستجابة  دولياً  قلقاً  تسبب  عمومية  صحية  طارئة 
بأن  اللوائح  وتقضي  القواعد.  من  مشتركة  لمجموعة  طبقاً  جماعية 
مخاطر  من  الوقاية  على  القدرة  وتصون  األطراف  الدول  ُتنشئ 
الصحة العمومية واألحداث الحادة والكشف عنها وتقييمها واإلخطار 
بها واالستجابة لها، بما في ذلك تلك التي تقع في نقاط الدخول. وتكمن 
على  العمومية  الصحة  أمن  لضمان  تشريعية  كأداة  اللوائح  أهمية 
الصعيد العالمي في تطبيقها وتنفيذها بشكل كامل والتزام جميع الدول 

األطراف بها.

وتنص المادة 54 من اللوائح على أن "يقدم كل من الدول األطراف 
والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما 

تقرره جمعية الصحة".

وفي عام 2008، قررت جمعية الصحة العالمية الحادية والستون، 
من خالل اعتماد القرار ج ص ع2-61، "أن تقدم الدول األطراف 
والمدير العام تقارير سنوية إلى جمعية الصحة عن تنفيذ اللوائح، على 

م التقرير المقبل إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين". أن يقدَّ

وفيما بين عامّي 2010 و2017، اسُتخدم استبيان الرصد الخاص 
باللوائح الذي أُرسل إلى مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح مّرة 
الدول األطراف، والبالغ عددها  واحدة على األقل من جانب جميع 
196 دولة، لتقديم التقارير إلى جمعية الصحة. وقد اسُتخدم ملخص 
منذ  الجمعية  إلى  التقارير  تقديم  في  االستبيان  من  المستمدة  النتائج 
جمعية الصحة الرابعة والستين في عام 2010، وأُتيحت الموجزات 
الصحي  المرصد  في  للبيانات  اإللكترونية  الصفحة  على  القطرية 

العالمي التابع للمنظمة.1 

وفي عام 2015، شرعت أمانة المنظمة، جنباً إلى جنب مع الدول 
القدرات  على  ُترّكز  والتقييم  للرصد  نهوج  وضع  في  األطراف، 
األساسية الوطنية، وقد جرى توحيدها ككل في إطار رصد اللوائح 
وتقييمها من أجل ضمان المساءلة المتبادلة بدرجة ُمرضية بين الدول 
األطراف وبناء الثقة والتقدير بشأن فوائد الصحة العمومية الناجمة 
الحوار  من  الُمستلَهمة  القواعد  من  مشتركة  مجموعة  اعتماد  عن 
عناصر  أربعة  من  وتقييمها  اللوائح  إطار رصد  ويتألف  والشفافية. 
األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ  وهو  إلزامي،  عنصر  متكاملة: 
الخارجي  التقييم  وهي  اختيارية،  عناصر  وثالثة  الذاتي،  بالتقييم 
المشترك واالستعراضات الالحقة وتمارين المحاكاة. وُيعتبر اإلبالغ 
الخارجية  والتقييمات  الذاتي  بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي 
القدرات  ألداء  مسبقاً  قياسات كمّية، شرطاً  إلى  المستندة  المشتركة، 
األساسية لوظائفها. وتستند االستعراضات الالحقة وتمارين المحاكاة 
إلى قياسات نوعية، وهي تهدف إلى تقدير الحالة الوظيفية للقدرات 
والمساءلة  الشفافية  وتقييمها  اللوائح  إطار رصد  ويشجع  األساسية. 
المتبادلة بين الدول األطراف في سبيل تحقيق أمن الصحة العمومية 

على الصعيد العالمي.
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2   شملت العملية التشاورية العالمية مع الدول األطراف لعام 2018، المستندة إلى تنقيح األداة التي أعدتها األمانة، اجتماعاً وجهاً لوجه مع دول أطراف مختارة من أقاليم المنظمة الستة، وهو 
اجتماع كان مفتوحاً أمام جميع الدول األطراف عبر اإلنترنت، ومشاورة بالبريد اإللكتروني. وقد شارك موظفو المنظمة من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الستة للمنظمة خالل كامل العملية. 

امتثاالً لتوصيات لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات 
الوطنية في مجال الصحة العمومية وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، 
وفي أعقاب مشاورات عالمية مع الدول األطراف جرت في األعوام 
"أداة  المنظمة  أمانة  و2018، وضعت  و2017  و2016   2015
اللوائح  بموجب  الذاتي  بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ 
الصحية الدولية". وقد أعدت المنظمة األداة الجديدة لإلبالغ السنوي 
بالتقييم الذاتي استناداً إلى ُمدَخالت من جميع مراكز االتصال اإلقليمية 

عت مسّودة األداة الجديدة على مراكز االتصال  التابعة للمنظمة. وُوزِّ
آذار/  وفي  لمدخالتها.  التماساً  األطراف  الدول  في  باللوائح  المعنية 
مارس 2018 ،2 عقدت المنظمة اجتماعاً لمراكز االتصال الوطنية 
مناقشة  أجل  من  للمنظمة  القطرية  المكاتب  وجميع  باللوائح  المعنية 
نسخة  في  التوصيات  هذه  أُدمجت  ثم،  ومن  المقترحة.  التغييرات 

منقحة من األداة.  

الذاتي  بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ  أداة  تنقيح  استند 
بموجب اللوائح الصحية الدولية )التي ُيقترح على الدول األطراف أن 
المبادئ  إلى  العالمية(  الصحة  إلى جمعية  التقارير  لتقديم  تستخدمها 

التالية:

ل األداة الرئيسية لضمان المساءلة المتبادلة بين الدول  إن األداة ُتشكِّ  •
إلى جمعية الصحة  التقارير  تقديم  المنظمة لدى  األطراف وأمانة 

العالمية؛

إنها أداة للتقييم الذاتي تستخدمها السلطات الوطنية عبر القطاعات   •
من  الوطني  الصعيد  على  تحقق  ما  على  ُترّكز  وهي  الحكومية، 
قدرات منصوص عليها في اللوائح عبر القطاعات ذات الصلة فيما 
يتعلق بالوقاية من طوارئ الصحة العمومية الُممكنة والكشف عنها 

واالستجابة لها؛

إنها تضع في االعتبار "الوصول" إلى القدرات المنصوص عليها   •
في اللوائح ال مجرد وجود القدرات األساسية في البلد؛ 

إنها تبّين صراحًة حالة القدرات المنصوص عليها في اللوائح في   •
فرادى نقاط الدخول المعّينة؛ 

ل تفسيراً منقحاً للقدرات المنصوص عليها في اللّوائح التي  إنها ُتشكِّ  •
 1 المرفق  في  بالتفصيل  الواردة  الوطني  الصعيد  على  تحققت 
باللوائح، وهي تحافظ، قدر المستطاع، على االتساق مع استبيان 
المنظمة في  أمانة  اقترحته  الذي  باللوائح  الخاص  الراهن  الرصد 

عام 2010؛

إنها مستندة إلى نظام تقييم باستخدام الدرجات ُيمكن عرضه على   •
السواء كنسبة مئوية وبداللة رموز ملّونة تبعاً لمستوى القدرة لكل 

مؤشر معّين؛

يستمر تحديد درجة كل قدرة فردية من القدرات المنصوص عليها   •
درجات  إلى  استناداً  الوطني  المستوى  على  تحققت  اللّوائح  في 

المؤشرات التي تعّرفها؛

إنها تتكامل مع العناصر االختيارية الثالثة األخرى إلطار رصد   •
اللوائح وتقييمها؛

الدول  تبلغها  التي  المعلومات  موضوعية  زيادة  إلى  تهدف  إنها   •
ُيمكن  التي  المعلومات  جمع  على  التركيز  طريق  عن  األطراف 

توثيقها والحّد من استخدام الصيغ الوصفية وتقليل التكرار.
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-6 موجز التغييرات التي طرأت على أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي

-7 هيكل أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بموجب 
اللوائح الصحية الدولية

النسخة المقترحة النسخة السابقة التغيير

أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بموجب اللوائح 
الصحية الدولية 

استبيان رصد اللوائح الصحية الدولية تغيير االسم 

قدرة قدرة أساسية تغيير االسم

ق-1 التشريع الوطني والتمويل
=< إضافة مؤشرين ماليين )ق2-1 وق1-3(

التشريع الوطني والسياسات والتمويل إضافة مؤشرات

ق-3 األحداث الحيوانية المصدر ومجال التماس البشري- الحيواني األحداث الحيوانية المصدر تغيير االسم

ق-8 إطار الطوارئ الصحية الوطني االستجابة
التأهب

إدماج قدرات

ق-9 توفير الخدمة الصحية إضافة قدرة جديدة

خمسة مستويات متدرجة للقدرة اإلجابات نعم/ ال/ ال ُيعرف الهيكل

الترميز باأللوان الهيكل

تاريخ التقرير

الدولة الطرف

اسم مسؤول االتصال المختص بهذا التقرير ولقبه الوظيفي

عنوان البريد اإللكتروني لمسؤول االتصال المختص بهذا التقرير

رقم الهاتف لمسؤول االتصال المختص بهذا التقرير 

)أ( المجيب

ة أشّد إيجازاً من استبيان رصد اللوائح الحالي. ويرد  النسخة المنقحَّ
في الجدول أدناه االختالفات الرئيسية بين األداة السابقة المستخدمة 

لإلبالغ السنوي وأداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي 
المقترحة. 

تتكون األداة من 24 مؤشراً للقدرات الثالث عشرة المنصوص عليها 
في اللّوائح الالزمة للكشف عن مخاطر الصحة العمومية واألحداث 
ودولياً  داخلياً  قلقاً  تثير  التي  الدخول،  نقاط  في  ذلك  في  بما  الحادة، 
وتقييمها واإلخطار بها واإلبالغ عنها واالستجابة لها. وُيستخَدم لكل 
وثالثة  واحد  مؤشر  بين  يتراوح  ما  عشرة  الثالث  القدرات  من 
مؤشرات لقياس حالة كل قدرة. ويستند كل مؤشر إلى خمسة مستويات 

تراكمية من القدرة.

مؤشر،  لكل  بالنسبة  د،  ُتحدِّ أن  المبلِّغة  الطرف  الدولة  من  وُيطلب 
المستوى الذي يصف على أفضل نحو الحالة الراهنة للدولة الطرف 

من بين المستويات الخمسة.

تكون  أن  التالي  المستوى  إلى  لالنتقال  يتعّين  مؤشر،  لكل  وبالنسبة 
جميع القدرات الموصوفة في المستويات السابقة قائمة بالفعل.

ويتضمن القسم األول من األداة معلومات عّما يلي:
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إذا كانت اإلجابة نعم، فمن أي قطاع: ال نعم    أكملها مسؤول حكومي فردي

إذا كانت اإلجاب نعم، جرت العملية التشاورية: 
- عن طريق البريد اإللكتروني: 

ال نعم    

- في اجتماع وجهاً لوجه:
ال نعم   

- بالطريقتين الواردتين أعاله: 
ال نعم   

- غير ذلك، ُيرجى الوصف

ال نعم    أكملها مسؤولون حكوميون يمثلون عّدة 
قطاعات:

)ب( النهج المّتبع إلكمال األداة

تطبيق العناصر االختيارية إلطار رصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها )ج( 

-8 هيكل المؤشر والخواص 

المؤشر
المستوى

بيئة تمكينية، إطار الحوكمة 

ليست هناك سياسات واستراتيجيات لدعم وتيسير إنشاء القدرات المنصوص عليها في اللّوائح وتنفيذها قائمة بالفعل أو قيد 
اإلعداد أو متاحة على أساس مخصَّص )أي حسب الظروف(.  المستوى 1

هناك سياسات واستراتيجيات لدعم وتيسير إنشاء القدرات المنصوص عليها في اللّوائح وتنفيذها قائمة بالفعل على المستوى 
الوطني.  المستوى 2

هناك سياسات واستراتيجيات لدعم وتيسير إنشاء القدرات المنصوص عليها في اللّوائح وتنفيذها قائمة بالفعل في جميع 
القطاعات ذات الصلة. المستوى 3

هناك سياسات واستراتيجيات لدعم وتيسير إنشاء القدرات المنصوص عليها في اللّوائح وتنفيذها قائمة بالفعل على كل من 
المستوى الوطني والمتوسط والمحلي في جميع القطاعات ذات الصلة. المستوى 4

يجري بانتظام تنقيح وتحديث سياسات واستراتيجيات لدعم وتيسير إنشاء القدرات المنصوص عليها في اللّوائح وتنفيذها. المستوى 5

وترد في الملحق 1 قائمة القدرات والمؤشرات ذات الصلة الواردة في أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي. 

اللوائح  من   54 للمادة  طبقاً  إلزامي  السنوي  اإلبالغ  أن  حين  في 
في  رغبت  إذا  األطراف،  للدول  ُيمكن   ،)2005( الدولية  الصحية 
أو  مخططة  أخرى  اختيارية  أنشطة  عن  معلومات  توّفر  أن  ذلك، 
مكتملة في بلدانها بشأن رصد القدرات المنصوص عليها في اللّوائح 
وتقييمها، مثل االستعراضات الالحقة أو تمارين المحاكاة أو التقييمات 

الخارجية المشتركة.

وتتضمن األقسام الثالثة عشر التالية لألداة معلومات عن المستويات 
ف كل قدرة، كما تشمل وصفاً مختصراً للقدرة  والمؤشرات التي تعرِّ

موضع الدراسة. 

ويرد في نهاية األداة مسرد المصطلحات كملحق. 

تتكون األداة من 24 مؤشراً للقدرات الثالث عشرة المنصوص عليها 
في اللّوائح الالزمة للكشف عن أحداث الصحة العمومية التي تثير قلقاً 
وطنياً ودولياً وتقييمها واإلخطار بها واإلبالغ عنها واالستجابة لها. 
وُيستخَدم لكل من القدرات الثالث عشرة ما يتراوح بين مؤشر واحد 
القدرات  تنفيذ  البلد نحو  الذي أحرزه  التقدم  لقياس  وثالثة مؤشرات 
المنصوص عليها في اللّوائح. وتنقسم المؤشرات بدورها إلى عدد من 

من  بمزيد  المؤشر  ف  تعرِّ والتي  "خواصاً"،  تسّمى  التي  العناصر 
التفصيل عند كل مستوى.

المدّرج  التقييم  أو  التقدم  لمستوى  وصف  أدناه  الجدول  في  ويرد 
باستخدام األلوان: 
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د القطاعات -9 دور مختلف القطاعات في االستعراض السنوي المتعدِّ

نظام التقييم بالدرجات

مستوى المؤشر
سُتقيَّم درجة كل مستوى من مستويات المؤشر كنسبة مئوية من 

األداء على امتداد المقياس "1 إلى 5".

فعلى سبيل المثال إذا اختار بلد المستوى 3 للمؤشر 2-1، 

يعبَّر عن مستوى المؤشر على النحو التالي: 3/5×100=60٪

مستوى القدرة
سُيعبَّر عن مستوى القدرة بمتوسط جميع المؤشرات.

فعلى سبيل المثال إذا اختار بلد المستوى 3 للمؤشر 1-2 والمستوى 
4 للمؤشر 2-2

يعبَّر عن مستوى المؤشر بالنسبة إلى 1-2 على النحو التالي: 
60٪=100×3/5

ويعبَّر عن مستوى المؤشر بالنسبة إلى 2-2 على النحو التالي: 
80٪=100×4/5

ويعبَّر عن مستوى القدرة بالنسبة إلى 2 على النحو التالي: 
70٪=2/)60+80(

والتقييم يشكالن وظيفتين وطنيتين  الرصد  أن  المنظمة  أمانة  ُتدرك 
أساسيتين في مجال الصحة العمومية وأنه ينبغي أن يكون لدى جميع 
الدول األطراف آليات للرصد والتقييم على المستوى الوطني كأساس 
لتخطيطها االستراتيجي والتشغيلي الوطني داخل قطاع الصحة وفيما 
بين سائر القطاعات المسؤولة عن الصحة. ومن ثم، ينبغي مواءمة 
أنشطة الرصد والتقييم المتصلة باللوائح على المستوى الدولي بشكل 
على  الواقع  العبء  تقليل  أجل  من  القائمة  الوطنية  اآلليات  مع  جيد 
السلطات الوطنية قدر اإلمكان والحّد من ازدواج الجهود التي تبذلها. 

المقام  السابق يهدف في  اللوائح  ولهذا الغرض، كان استبيان رصد 
األول إلى تيسير وفاء الدول األطراف اللتزاماتها بشأن إبالغ جمعية 
كان  الوطني،  المستوى  على  نفسه،  الوقت  وفي  العالمية.  الصحة 
االستبيان يهدف، من خالل تشجيع االستعراضات السنوية المنهجية 
المشتركة بين القطاعات، إلى تعزيز قيادة قطاع الصحة إلى جانب 
بناء شراكات قوية فيما بين المؤسسات الحكومية عبر القطاعات، مع 
 )2005( الدولية  الصحية  اللوائح  تطبيق  بشأن  المسؤوليات  تحديد 

وتنفيذها واالمتثال لها. 

دة القطاعات أن ُتسهم فيما يلي:  وُيمكن لالستعراضات السنوية المتعدِّ
)أ( إذكاء الوعي والمحافظة عليه بشأن حقوق والتزامات البلد ككل 
إزاء المجتمع الدولي، بما في ذلك داخل اآلليات دون اإلقليمية؛ )ب( 
للرصد  وطنية  آليات  إنشاء  )ج(  المستمر؛  التحسين  ثقافة  تشجيع 
القائمة،  الوطني  التخطيط  عمليات  من  كجزء  وتعزيزها  والتقييم 
في  االستثمار  عن  الناجمة  والفوائد  التكاليف  تحديد  )د(  وبالتالي 
ألولويات  أو  و/  القائمة  الوطنية  لألولويات  وفقاً  العمومية،  الصحة 

معّرفة مجدداً. 

التقرير  الستكمال  الحاسمة  الخطوة  القطاعات  د  المتعدِّ النهج  ويظل 
السنوي المقدم من الدول األطراف عن التقييم الذاتي بموجب اللوائح. 
موثوقة  األطراف  الدول  من  المبلّغة  المعلومات  تكون  أن  ويتعّين 
االستعراضات  ع  ُتشجَّ الصدد  هذا  وفي  اإلمكان،  قدر  وموضوعية 
بشأن  لها  الترويج  سبق  التي  القطاعات  دة  المتعدِّ الوطنية  السنوية 
يكون وضع  قد  االقتضاء،  اللوائح. وحسب  استبيان رصد  استكمال 
وأمانة  األعضاء  الدول  جانب  من  السنوات  الثنائية  العمل  خطط 

دة القطاعات. المنظمة فرصًة أيضاً إلجراء االستعراضات المتعدِّ

وبالنظر إلى أن عملية التأهب في مجال الصحة العمومية هي عملية 
في  عليها  المنصوص  القدرات  صون  يقتضي  ومستمرة،  دينامية 
اللّوائح استثمارات وموارد مخصصة، على السواء من أجل تالفي 
تدهورها، وباستخدام قدر أكبر من الموارد، من أجل إعادة إنشائها 
األحداث  حالة  في  المثال،  سبيل  )على  فقدانها  أو  ترديها  حالة  في 

الكارثية(.  
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-10 استكمال أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بموجب 
اللوائح الصحية الدولية من جانب البلدان ذات األوضاع المختلفة

في معّرض تطبيق اللوائح وتنفيذها، ُتدرك أمانة المنظمة أن االمتثال 
الذاتي  بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ  أداة  تقديم  لمتطلب 
بموجب اللوائح إلى جمعية الصحة العالمية قد يثير تحديات مختلفة 
للدول األطراف تبعاً لخصائصها اإلدارية )على سبيل المثال، الدول 
البحار( والجغرافية  أقاليم فيما وراء  االتحادية والالمركزية، وجود 

- االقتصادية )على سبيل المثال، الدول الجزرية الصغيرة النامية(.

الدول االتحادية
ُيمكن للدول االتحادية أن تواجه تحديات ألن مسؤولية إنشاء وصون 
في  بالتفصيل  والمذكورة  اللّوائح،  في  عليها  المنصوص  القدرات 
المرفق 1 بها، على المستوى الوطني تقع على عاتق فرادى الكيانات 
التقرير  تقديم  مسؤولية  تقع  ذلك،  عن  النظر  وبصرف  االتحادية. 
السنوي للدولة الطرف بالتقييم الذاتي إلى جمعية الصحة العالمية في 
نهاية المطاف على المستوى المركزي؛ وُيمكن النظر في الخيارات 
بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ  أداة  استكمال  لدى  التالية 

الذاتي:

المستوى  على  القطاعات  متعدد  سنوي  استعراض  ُيجرى   1-
المركزي الستكمال أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم 
إلى  لحالتها  الوطني  التقدير  يستند  قدرة،  لكل  وبالنسبة  الذاتي. 
الوثائق والمعارف المتاحة على المستوى المركزي بشأن الوضع 

في مختلف الكيانات االتحادية؛

كيان  كل  جانب  من  القطاعات  متعدد  استعراض سنوي  ُيجرى   2-
اتحادي على أساس أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم 
م األدوات المستكملة إلى المستوى المركزي من أجل  الذاتي، وُتقدَّ
تجميع المعلومات في تقرير سنوي وحيد للدولة الطرف بالتقييم 

م إلى جمعية الصحة العالمية.  الذاتي يقدَّ

وينبغي في األحوال المثلى للترتيبات القانونية واإلدارية والتشغيلية 
العمومية و/ أو  التي تستهدف الكشف عن مخاطر الصحة  الوطنية 
األحداث الحادة، بما في ذلك في نقاط الدخول، التي تثير قلقاً داخلياً 
أن  لها،  واالستجابة  عنها  واإلبالغ  بها  واإلخطار  وتقييمها  ودولياً 
تكون مستندة إلى أنشطة متكررة لتقييم المخاطر وتحديث مرتسمات 

المخاطر الوطنية باستمرار. 

الدول الجزرية الصغيرة النامية3 
ال تعكس التقارير السنوية للدول األطراف بالتقييم الذاتي المقدمة إلى 
عام  في  اللوائح  رصد  استبيان  اقتراح  منذ  العالمية  الصحة  جمعية 
2010 السياق الخاص للدول الجزرية الصغيرة النامية، ومن ثم فمن 
األرجح أن ذلك أثَّر بدوره على الدرجات التي تحرزها تلك الدول. 
الصلة  ذات  القدرات  على  خاص  بشكل  المالحظة  هذه  وتنطبق 
اإلبالغ  أداة  تتضمن  وبالتالي،  واإلشعاعية.  الكيميائية  باألخطار 
مفهوم  اللوائح  بموجب  الذاتي  بالتقييم  األطراف  للدول  السنوي 
"الوصول" )على سبيل المثال، الوصول إلى قدرة المختبرات يقتضي 
وجود ترتيبات ومذكرات تفاهم مع مختبر واحد أو أكثر، بما في ذلك 
إلى  بالنظر  أنه  بيد  البلد(.  خارج  المنظمة،  مع  المتعاونة  المراكز 

العزلة الجغرافية للدول الجزرية الصغيرة النامية، ينبغي لهذه الدول 
األطراف أن يكون لديها القدرة على الكشف عن األخطار واحتوائها 
ريثما  وقوعها  من  ساعة   72 إلى   48 أول  خالل  مستقلة  بصورة 

ُتلتمس قدرات إضافية خارج البلد.  

أقاليم ما وراء البحار
في حين ُتدرك أمانة المنظمة التحديات التي تواجه الدول األطراف 
وصون  إنشاء  أجل  من  البحار  وراء  فيما  أقاليمها  دعم  سبيل  في 
في  بالتفصيل  والمذكورة  اللّوائح،  في  عليها  المنصوص  القدرات 
المرفق 1 بها، في هذه األقاليم، فإنها تعمل حالياً، بما ُيتاح لها من 
وثائق محدودة، مع الدول األطراف ذات األقاليم الواقعة فيما وراء 
البحار بشأن توجيه أكثر تحديداً بشأن كيفية التصدي لرصد القدرات 
المنصوص عليها في اللّوائح وتقييمها، بما في ذلك تجميع أداة اإلبالغ 

السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بموجب اللوائح. 

ف مؤشرات األداة ال تنطبق في  وإذا كانت بعض المستويات التي تعرِّ
الوقت الحالي على سياق الدولة الطرف، ُيمكن بيان ذلك في إطار 
مع  إلى جنب  جنباً  قدرة،  كل  نهاية  عند  الوارد  اإلضافية  التعليقات 
أسباب عدم انطباقها. وُيمكن إدراج أي تعليقات أو إيضاحات إضافية 

بشأن أي قدرة ما داخل إطار التعليقات ذاته. 

البلدان التي تشهد نزاعات
يشهد  لبلد  الصحية  الرعاية  نظام  على  الواقع  األثر  إلى  بالنظر 
عن  الناجمة  األعباء  تحت ضغط  البلدان  ترزح  ما  كثيراً  نزاعات، 
السكانية  للمجموعات  اإلضافية  والمشاكل  الصحي  النظام  هشاشة 
كفايتها؛ ويؤدي  أو عدم  العمومية  الصحة  وانعدام خدمات  المشردة 
العمومية.  الصحة  لمخاطر  البلدان  هذه  تعّرض  زيادة  إلى  كله  ذلك 
ورغم هذه التحديات، ُتَحث البلدان التي تشهد مثل هذه األوضاع على 
أداة  استكمال  لدى  القطاعات  د  المتعدِّ السنوي  االستعراض  إجراء 
اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بالنظر إلى أن ذلك قد 
يكون مفيداً في تحديد خط أساس لقدرات الصحة العمومية، وتوطيد 
الجهود المبذولة لبناء القدرات، وإيالء األولوية لتطوير القدرات على 
خلفية األعمال اإلنسانية، وإثراء صنع القرار وتعبئة الموارد الداخلية 

المتاحة، وإثراء خطط االستجابة اإلنسانية والتخطيط للتعافي.

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids  3
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-11 عملية تقديم أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بموجب 
اللوائح الصحية الدولية

-12 عرض المعلومات على جمعية الصحة العالمية

-13 استخدام أداة اإلبالغ السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي من 
جانب أمانة المنظمة

سُيدَرج ملخص حالة تنفيذ القدرات المنصوص عليها في اللّوائح في 
التقرير المقدم من أمانة المنظمة إلى المجلس التنفيذي للمنظمة وإلى 
اللجان  إلى  اإلقليمية،  للممارسات  وتبعاً  العالمية،  الصحة  جمعية 
الدولة  حسب  الُمحَرزة  الدرجات  وسُتعَرض  للمنظمة.  اإلقليمية 
الطرف )حسب القدرة/ المؤشر( في المرصد الصحي العالمي بشأن 
التقرير  في  روابط  وتوفَّر  االستراتيجية،  الشراكات  وبّوابة  اللوائح 
على  جدول،  شكل  في  المعلومات  هذه  وسُتعرض  أعاله.  المذكور 
دت  ُحدِّ ومتى  الرمزية.  واأللوان  المئوية  النسب  باستخدام  السواء 
أيضاً  الجدول  في  سُتعرض  األطراف،  للدول  األساس  خطوط 

معلومات عن التقدم المحرز حسب القدرة وحسب الدولة الطرف. 

البلد.  من  المقدمة  المعلومات  باستخدام  قطري  موجز  وسُيوَضع 
وسُتستخدم هذه البيانات لتقديم التقارير إلى األجهزة الرئاسية للمنظمة 
االستقبال  صفحة  وعلى  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  على  وُتنَشر 

الخاصة باللوائح في المرصد الصحي العالمي التابع للمنظمة.  

وبالنظر إلى أن اللوائح ُتشكِّل اإلطار الدولي لتأهب الدول األطراف 
دولياً  قلقاً  تسبب  عمومية  صحية  طارئة  ُتشكِّل  قد  التي  لألحداث 
واالستجابة لها بصورة جماعية، سُتنشر المعلومات عن حالة القدرات 
للمنظمة،  اإللكتروني  الموقع  على  دة  محدَّ معّينة  دخول  نقاط  في 

ث سنوياً.  وتحدَّ

اإلبالغ  أداة  خالل  من  المقدمة  المعلومات  المنظمة  أمانة  ستستخدم 
السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي بموجب اللوائح إلثراء تخطيطها 

بغية توفير الدعم التقني عند االقتضاء بأكثر الطرق فّعالية. 

اعتباراً من عام 2018، في حزيران/ يونيو من كل عام، ستقوم أمانة 
المنظمة، إما من خالل مقرها الرئيسي أو من خالل المكاتب اإلقليمية 
دة، بإعالم الدول  ذات الصلة التابعة لها بناًء على ترتيبات إقليمية محدَّ
األطراف، عن طريق البريد اإللكتروني من خالل مراكز االتصال 
الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية لهذه الدول، بشأن التزامها 
بتقديم تقريرها السنوي بالتقييم الذاتي إلى جمعية الصحة العالمية، مع 
األطراف  للدول  السنوية  التقارير  في  الواردة  المعلومات  أن  بيان 

بالتقييم الذاتي المقدمة بحلول:

على  عرضها  أجل  من  العام،  ذلك  من  أكتوبر  األول/  تشرين   •
الثاني/  كانون  في  المعقودة  دورته  في  للمنظمة  التنفيذي  المجلس 

يناير من العام التالي؛

جمعية  على  عرضها  أجل  من  التالي،  العام  من  فبراير  شباط/   •
الصحة العالمية في أيار/ مايو من ذلك العام؛

على  النتائج  عرض  أجل  من  التالي،  العام  من  يونيو  حزيران/   •
تبعاً  العام،  ذلك  في  للمنظمة  التابعة  الصلة  ذات  اإلقليمية  اللجنة 

للممارسات اإلقليمية.

وينبغي إرسال التقارير السنوية للدول األطراف بالتقييم الذاتي عن 
إلى  أو  للمنظمة  الرئيسي  المقر  إلى  إما  اإللكتروني  البريد  طريق 

دة.   المكاتب اإلقليمية للمنظمة بناًء على ترتيبات إقليمية محدَّ
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الملحق 1 قائمة القدرات والمؤشرات
ُترصد القدرات الثالث عشرة المنصوص عليها في اللوائح استناداً 
المرفق  في  يرد  حسبما  للّوائح  طبقاً  القدرات  متطلبات  تفسير  إلى 
1ألف و1باء باللوائح الصحية الدولية )2005(. وُيستخدم، بالنسبة 
تحقيق  نحو  البلد  تقدم  مدى  لقياس  المؤشرات  من  عدد  قدرة،  لكل 
قدرات مكتملة ووظيفية تماماً منصوص عليها في اللّوائح. وفيما يلي 

القدرات الثالث عشرة والمؤشرات األربعة والعشرون:  

ق1: التشريع والتمويل
ينبغي أن يكون لدى الدول األطراف إطار قانوني مناسب في جميع 
والكفؤ  الفّعال  التنفيذ  وتيسير  دعم  أجل  من  الصلة  ذات  القطاعات 
لجميع التزاماتها وحقوقها بموجب اللوائح. وقد يتطلب تنفيذ اللوائح 
في بعض الدول األطراف تشريعاً جديداً أو معدالً. وحتى في الحاالت 
تشريعاً  تحديداً  لدولة طرف  القانوني  النظام  فيها  يتطلب  قد ال  التي 
تنقيح بعض  إلى  الدول األطراف مع ذلك  تلجأ  قد  أو منقحاً،  جديداً 
تنفيذها  تيسير  أو الصكوك األخرى من أجل  اللوائح  أو  التشريعات 
استخدام  وُيمكن  فائدة.  أو  كفاءة  أو  فّعالية  أكثر  نحو  وصونها على 
التشريع إلضفاء الصفة المؤسسية على اللوائح وتعزيز دورها داخل 
الدولة الطرف. وُيمكن للتشريع أن ييّسر أيضاً التنسيق بين مختلف 
الكيانات المعنية بتنفيذها. وينبغي االستفادة من اللوائح إلضفاء الصفة 
المؤسسية من خالل األطر التشريعية على وظائف الصحة العمومية 
المستمر لالستجابة ألحداث  التأهب  للمحافظة على عملية  األساسية 
الصحة العمومية. وينبغي للدول األطراف أن تضمن توفير التمويل 
الكافي لتنفيذ اللوائح من خالل عملية الميَزنة الوطنية. والميزانية هي 
فترة  مدى  على  ما  لبلد  المتوقعين  واإلنفاق  للدخل  ُمَجْدَول  ملخص 
وتوفير  التمويل  أن  حين  في  المالية،  السنة  العادة  في  هي  دة،  محدَّ
األموال يشيران إلى األموال التي توّفرها حكومة أو منظمة لغرض 
ط، في حين أن  د. وبعبارة أخرى، فإن الميزانية هي ما هو مخطَّ محدَّ

التمويل هو ما يتوافر بالفعل. 

المؤشرات
ق1-1  تشريعات أو قوانين أو لوائح أو سياسات أو متطلبات إدارية 

أو غير ذلك من الصكوك الحكومية لتنفيذ اللوائح الصحية 
الدولية )2005(

ق2-1 تمويل لتنفيذ القدرات المنصوص عليها في اللّوائح

ق3-1  آلية تمويل وأموال لالستجابة في الوقت المناسب لطوارئ 
الصحة العمومية

ق2:  التنسيق بشأن اللوائح الصحية الدولية ووظائف 
مركز االتصال الوطني

يتطلب إنشاء القدرات المنصوص عليها في اللّوائح وصونها التعاون 
الهيئات  سائر  أو  الوكاالت  أو  والوزارات  القطاعات  جميع  بين 
القدرات  تنفيذ  جوانب  مختلف  المسؤولة عن  الصلة  ذات  الحكومية 
المنصوص عليها في اللّوائح على كل من المستوى الوطني والمتوسط 
والمحلي. وقد تشمل جميع القطاعات ذات الصلة، تبعاً للبلد والقدرة، 
والبيئة  والزراعة  الحيوانية  الصحة  البشرية،  الصحة  إلى  باإلضافة 
وسالمة األغذية والثروة الحيوانية والسمكية والشؤون المالية والنقل 
والسالمة  الكيميائية  والسالمة  والسفر  الدخول  نقاط  والتجارة/ 
التنظيمية  والهيئات  الطوارئ  وخدمات  الكوارث  وإدارة  اإلشعاعية 
والعمل والتعليم والشؤون الخارجية والمعاهدات واالتفاقيات الدولية 
القطاعات  تضمين  االقتضاء  حسب  وُيمكن  اإلعالم.  ووسائل 

والوكاالت المسؤولة عن جوانب غير رئيسية لقدرات مختلفة، مثل 
دوائر  المثال  سبيل  )على  الخاص  القطاع  من  المصلحة  أصحاب 
واألوساط  المزارعين(  ورابطات  الطبية  والرابطات  الصناعة 
األكاديمية. ومن األمور األساسية لهذا النهج المتعدد القطاعات إدراك 
أن المخاطر التي تتهدد الصحة البشرية قد تنشأ من مصادر متنّوعة، 
مثل البشر اآلخرين والحيوانات األليفة/ المواشي والحيوانات البرية 
واألغذية و/ أو اإلشعاعات. وبالتالي، ينبغي وجود قدرة كافية للوقاية 
كل  داخل  لها  واالستجابة  عنها  والكشف  المخاطر  أو  األحداث  من 

القطاعات ذات الصلة. 

ومركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، الذي تعّينه 
كل دولة طرف، هو المركز الوطني المسؤول عن االتصاالت بشأن 
أن  المنظمة. وينبغي  باللوائح في  المعنية  نقاط االتصال  اللوائح مع 
يكون الوصول إلى مركز االتصال الوطني متاحاً في جميع األوقات 
في  باللوائح  المعنية  االتصال  نقاط  أو  نقطة  مع  االتصال  أجل  من 
المنظمة ومع جميع القطاعات ذات الصلة وسائر أصحاب المصلحة 
في البلد. وينبغي للدول األطراف أن توّفر لمركز االتصال الوطني 
المعني باللوائح لديها الموارد الالزمة )من موظفين مؤهلين وتمويل 
اللوائح منه.  التي تتطلبها  الوظائف  كاٍف ومستوى سلطة( الستيفاء 
وينبغي للدول األطراف أن تزّود المنظمة بتفاصيل االتصال بمركز 
االتصال الوطني المعني باللوائح لديها وتحديثها باستمرار وتأكيدها 

سنوياً. 

المؤشران
ق1-2 مركز اتصال وطني يعمل طبقاً للّوائح الصحية الدولية

ق2-2 آلية تنسيق متعدد القطاعات بشأن اللوائح الصحية الدولية

ق3:  األحداث الحيوانية المصدر ونطاق التماس البشري 
- الحيواني

هناك آليات وإجراءات موثَّقة قائمة بالفعل بين جميع القطاعات ذات 
الصلة، ال سيما تلك المسؤولة عن الصحة البشرية والصحة الحيوانية، 
والترصد  التأهب  تخطيط  لدى  التشغيلي  التنسيق  ضمان  أجل  من 
واالستجابة فيما يتعلق باألمراض الحيوانية المصدر وسائر األحداث 
الحيواني،  البشري  التماس  نطاق  في  المستجدة  أو  القائمة  الصحية 
د  وتعاون وظيفي، كما يجري حالياً اّتباع نهج "الصحة الواحدة" المتعدِّ

القطاعات. 

المخاوف  لمجابهة  التأهب  في  البلد  كفاءة  مدى  القدرة  هذه  وتشمل 
الصحية المثيرة للقلق في نطاق التماس البشري الحيواني التي قد ال 
منها وتحديد  والوقاية  المصدر  الحيوانية  األمراض  من  حالياً  ُتعتبر 
كنهها وتقييم مخاطرها واإلبالغ عنها. وكمثال على ذلك األمراض 
الحيوانية  األمراض  من  تكون  ال  قد  التي  الحيوانات  في  السارية 
المصدر المعروفة التي تصيب اإلنسان وإن كانت لها سمات توحي 
بشّدة بأنها تنطوي على مخاطر حيوانية المصدر ممكنة في المستقبل 
بما يقتضي تقييماً متعدد القطاعات لمخاطر حيوانية المصدر ُممكنة. 
وبالمثل، ينبغي أن يتضمن بحث وبائيات مرض جديد جرت استبانته 
أو  الماشية  يكون مصدره  أن  إمكانية  في  النظر  البشر  في صفوف 

الحيوانات البرية.

المؤشر
ق1-3  جهود تعاونية بشأن أنشطة تتصدى لألمراض الحيوانية 

المصدر
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ق4: سالمة األغذية
لدى الدول األطراف القدرة على الكشف عن أحداث سالمة األغذية 
المنطوية على أمراض منقولة باألغذية و/ أو تلّوث األغذية التي قد 
وبحثها  دولياً  أو  وطنياً  قلقاً  تسبب  عمومية  صحية  طارئة  ُتشكِّل 
بين  التعاون  خالل  من  وذلك  المناسب،  الوقت  في  لها  واالستجابة 
دة القطاعات،  السلطات ذات الصلة. وسالمة األغذية ذات طبيعة متعدِّ
وتختلف من دولة عضو إلى أخرى الوكاالت/ القطاعات المسؤولة 
عن أنشطة الكشف عن الطوارئ المتعلقة بسالمة األغذية والتحقيق 

في تلك الطوارئ واالستجابة لها. 

المؤشر
ق1-4 آلية تعاون متعدد القطاعات بشأن أحداث سالمة األغذية 

ق5: المختبر

يشمل  وهو  واالستجابة.  والتأهب  الترّصد  من  جزء  هو  المختبر 
الكشف والبحث واالستجابة، ويجري تحليل العّينات إما داخلياً أو من 
متعاونة.  مراكز  إلى  المثال  سبيل  على  دولية،  إحالة  عملية  خالل 
ويتعّين على الدول األطراف أن تحتفظ بآليات تضمن ما يلي: إرسال 
العّينات إلى المختبرات المناسبة؛ وإجراء الفحوص المختبرية على 
الُمعدية  العوامل  وتوصيف  المناسب؛  الوقت  وفي  بالثقة  نحو جدير 
ُتشكِّل طوارئ صحية  أن  لها  يرجح  التي  األخطار  من  ذلك  وغير 
عمومية تسبب قلقاً وطنياً ودولياً؛ وتبادل النتائج في الوقت المناسب.

المؤشرات
ق1-5 نظام إلحالة العّينات ونقلها

ق2-5 تنفيذ نظام للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي للمختبرات

ق3-5  توافر القدرة على إجراء الفحوص المختبرية المتعلقة 
باألمراض ذات األولوية

ق6: الترصد
الصحة  مخاطر  كشف  بسرعة  الدولية  الصحية  اللوائح  تقضي 
واإلشعاعي،  والكيميائي  البيولوجي  بالتعّرض  المرتبطة  العمومية 
ولهذه  لها.  واالستجابة  بها  واإلخطار  المخاطر  هذه  تقييم  وكذلك 
الغاية، يحتاج األمر إلى ترّصد حّساس، بما في ذلك في نقاط الدخول، 
إلثراء  المعلومات  وتوفير  المبكر  اإلنذار  وظيفة  ضمان  أجل  من 

عملية صنع القرار خالل أحداث وطوارئ الصحة العمومية. 

المؤشران
ق1-6 وظيفة اإلنذار المبكر: ترّصد مستند إلى المؤشرات واألحداث

ق2-6 آلية إلدارة األحداث )التحقق، تقييم المخاطر، التحليل، البحث(

ق7: الموارد البشرية
توجد استراتيجيات قائمة لضمان توافر قوى عاملة متعددة القطاعات 
مدّربة من أجل السماح بالكشف عن األحداث الُممكنة التي تسبب قلقاً 
دولياً والوقاية منها والتأهب لمواجهتها واالستجابة لها في وقت مبكر 
على جميع مستويات النظم الصحية، حسبما تقتضيه اللوائح الصحية 
الدولية. ويتسم توافر قوى عاملة صحية رفيعة النوعية بأهمية حاسمة 
الخدمات  واستمرار  الصمود  على  المحلية  المجتمعات  قدرة  لبناء 

الصحية.

المؤشر
ق1-7 موارد بشرية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية )2005( 

ق8: إطار الطوارئ الصحية الوطني
المعنيين  الشاملين  الوطنيين  والنظام  اإلطار  على  القدرة  هذه  ُترّكز 
التأهب  من  البلدان  تتمكن  لكي  والالزمين  الصحية  بالطوارئ 
واالستعداد تشغيلياً لالستجابة ألي حدث صحي، بما في ذلك حاالت 
ضمان  ويتسم  الدولية.  الصحية  اللوائح  تقتضيه  حسبما  الطوارئ، 
للطوارئ  التأهب  أجل  من  المخاطر  إلى  مستندة  خطط  وجود 
واالستجابة لها وهياكل قوية إلدارة الطوارئ وتعبئة الموارد خالل 
المناسب  الوقت  في  لالستجابة  بالنسبة  حاسمة  بأهمية  الطوارئ 

لطوارئ الصحة العمومية.

المؤشرات
ق1-8 آلية للتأهب للطوارئ واالستجابة لها

ق2-8 إدارة عملية االستجابة للطوارئ الصحية

ق3-8 تعبئة موارد الطوارئ

ق9: توفير الخدمة الصحية
الخدمات  وتقديم  الصمود  على  الوطنية  الصحية  النظم  قدرة  تتسم 
الصحية على المستويين المتوسط والمحلي بأهمية حاسمة للبلدان فيما 
يتعلق بالوقاية من أحداث الصحة العمومية والكشف عنها واالستجابة 
الطوارئ،  حاالت  في  الخصوص  وجه  وعلى  منها.  والتعافي  لها 
ينبغي للخدمات الصحية أن تضمن القدرة على إدارة الحاالت المتعلقة 
وبغية  الروتينية.  الصحية  الخدمات  توفير  إلى  باإلضافة  بالحدث 
ينبغي  العدوى،  انتقال  استمرار  مخاطر  من  اإلمكان  قدر  التقليل 
المثلى  للممارسات  األوقات  جميع  في  تمتثل  أن  السريرية  للرعاية 
بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها. وينبغي لمقدمي الرعاية الصحية 
أن يضمنوا ما يلي: الوقاية من العدوى ومكافحتها من خالل برنامج 
المأمونة  واإلدارة  الشخصية؛  والنظافة  واإلصحاح  المياه  لتوفير 
التلّوث  إزالة  ذلك  في  بما  الخطرة،  المواد  تلّوث  وإزالة  للنفايات 

الكيميائي واإلشعاعي؛ ووجود نظام لإلحالة يؤدي وظيفته. 

المؤشرات
ق1-9  القدرة على إدارة الحاالت المتعلقة باألخطار ذات الصلة 

باللوائح

ق2-9  القدرة على الوقاية من العدوى ومكافحتها وإزالة التلّوث 
الكيميائي واإلشعاعي

ق3-9 إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية 
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ق10: االتصال بشأن المخاطر
يشير االتصال بشأن المخاطر إلى تبادل المعلومات والمشورة والرأي 
الذين  واألشخاص  المسؤولين  أو  الخبراء  بين  الفعلي  الوقت  في 
رفاههم  أو  صحتهم  أو  حياتهم  تهدد  )أخطاراً(  مخاطر  يواجهون 
االقتصادي واالجتماعي. ويتمثل هدفه النهائي في السماح لكل شخص 
آثار  من  للتخفيف  مستنيرة  قرارات  يتخذ  بأن  للمخاطر  معّرض 
المخاطر )األخطار( من قبيل فاشيات األمراض وأن يتخذ إجراءات 

الحماية والوقاية.

االتصال  استراتيجيات  من  توليفة  المخاطر  بشأن  االتصال  ويشمل 
مكرسة  موارد  يتضمن  مستدام  نظام  أساس  على  القائمة  واإلشراك 
لدعم نشر التدخالت التي تشمل االتصال العام واالتصال من خالل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من  واالتصال  اإلعالم  وسائل 
وإشراك  الصحي  والتثقيف  الصحة  وتعزيز  المجتمعية  والتعبئة 
قبل  وذلك  التقويمية،  والبحوث  العمليات  وبحوث  المحلي  المجتمع 

الطوارئ الصحية وخاللها وبعدها. 

المؤشر
ق1-10 القدرة على االتصال بشأن المخاطر في حاالت الطوارئ 

ق11: نقاط الدخول
الخروج  أو  للدخول  ممر  بأنها  اللوائح  في  الدخول  نقطة  ف  ُتعرَّ
النقل  ووسائل  والحاويات  والشحنات  واألمتعة  للمسافرين  الدوليين 
والسلع والطرود البريدية، وكذلك الوكاالت والمناطق التي توّفر لهم 
ل نقطة الدخول جزءاً  الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج. وُتشكِّ
وظائف  دعم  على  وتساعد  واالستجابة  الترّصد  نظم  من  يتجزأ  ال 

الصحة العمومية في البلد. 

وترد العوامل التي يتعّين مراعاتها لدى تعيين نقاط الدخول ألغراض 
التمهيدي  الفصل  في  اللّوائح  في  عليها  المنصوص  القدرات  إنشاء 
لوثيقة المنظمة بشأن متطلبات القدرات المنصوص عليها في اللّوائح 
 1 القسم  ويطلب  المعّينة.  البرية  والمعابر  والموانئ  المطارات  في 
)ينبغي  الدول  عّينتها  التي  الدخول  نقاط  دة عن  محدَّ معلومات  أدناه 

للمستخدم إضافة صف جديد في الجدول لكل نقطة دخول(.

وينبغي أن يستند جدول الدرجات لهذه القدرة المنصوص عليها في 
نقطة  لكل  متعمق  تقييم  نتائج  إلى  أدناه   2 القسم  في  الوارد  اللّوائح 
دخول معّينة، وذلك باستخدام وثيقة المنظمة المفّصلة بشأن متطلبات 
والموانئ  المطارات  في  اللّوائح  في  عليها  المنصوص  القدرات 
والمعابر البرية المعّينة، وكذلك الوثيقة بشأن الترّصد المنسق للصحة 

العمومية بين نقاط الدخول والنظم الوطنية لترّصد الصحة. 

المؤشران
ق1-11  متطلبات القدرة األساسية الالزمة في جميع األوقات 

للمطارات والموانئ والمعابر البرية المعّينة 

ق2-11 استجابة صحية عمومية فّعالة في نقاط الدخول

ق12: األحداث الكيميائية
عن  الناجمة  الطوارئ  حاالت  ذلك  في  بما  الكيميائية،  األحداث 
المتعّمدة  واألحداث  الطبيعية  والكوارث  التكنولوجية  الحوادث 
واألغذية والمنتجات الملوثة، شائعة الحدوث وتقع في مختلف أنحاء 
العالم. ويصف هذا القسم الموارد الالزمة للكشف عنها واإلنذار بها. 
التشريعات  بشأن  المثال  سبيل  على  أخرى،  قدرات  أُدرجت  وقد 
ذلك  في  بما  الكيميائية،  لألحداث  للتأهب  والتخطيط  والسياسات، 
حاالت الطوارئ، واالستجابة لها، والتنسيق االستراتيجي في األقسام 
ذات الصلة أعاله. ومن المهّم مالحظة أن بعض المسؤوليات عن هذه 
والعمل  البيئة  قطاعات  مثل  الصحة،  قطاع  خارج  يقع  القدرات 
فالتنسيق  وبالتالي  والجمارك.  والنقل  المدنية  والحماية  والزراعة 
والتعاون بين هذه القطاعات مهّم لضمان الكشف في الوقت المناسب 
لها  واالستجابة  المحتملة  الكيميائية  األحداث  أو  و/  المخاطر  عن 

بفاعلية.

المؤشر
ق1-12 الموارد الالزمة للكشف واإلنذار 

ق13: الطوارئ اإلشعاعية
الطوارئ  )المسماة  النووية"  والحوادث  اإلشعاعية  "الطوارئ 
اإلشعاعية( أحداث نادرة ولكنها، تبعاً لحجم آثار الحدث، قد تتراوح 
أن  الكبيرة  األحداث  إلدارة  وُيمكن  والكارثية.  الطفيفة  بين  عواقبها 
على  البشرية  والقدرات  الموارد  استخدام  زاوية  من  مستنِفدة  تكون 
السواء، كما أن عواقبها قد تدوم لعقود. واالستجابة لمثل هذه الطوارئ 
دة على نحو  دة القطاعات وتتطلب ما يلي: بنية تحتية وخبرة محدَّ متعدِّ
دة؛  محدَّ تشريعات  من  والدعم  للفاشيات؛  االستجابة  عن  يختلف 
وتنسيق عبر القطاعات )ترد هذه المتطلبات في األقسام ق1 وق2 
مختصة  سلطات  لها  تتصدى  أن  وينبغي  الوثيقة،  هذه  من  وق8 
االستجابة  اختصاص  يقع  البلدان  أغلب  وفي  أيضاً(.  باإلشعاعات 
الصحية  السلطات  نطاق  خارج  ومسؤوليتها  اإلشعاعية  للطوارئ 
الوطنية. وبالتالي يقتضي األمر التنسيق بين السلطات الوطنية المعنية 
المثال  سبيل  )على  أخرى  وقطاعات  الصحة  وقطاع  باإلشعاعات 
وإنفاذ  والسفر  والتجارة  البيئية  والحماية  الجوية  األرصاد  خدمات 
القانون وما إلى ذلك( في جميع مراحل التأهب والترصد واالستجابة 

وإدارة العواقب الطويلة األجل بعد الطوارئ اإلشعاعية. 

وبالنسبة للبلدان ذات المرتسمات المختلفة للمخاطر، ال تكون القدرات 
األساسية المطلوبة هي نفسها - فالقدرات األساسية المطلوبة بالنسبة 
للبلدان ذات االستخدام المحدود للمصادر المشعة تكون مختلفة عنها 
الصناعة  مجاالت  في  النووية  للتكنولوجيا  الممتلكة  للبلدان  بالنسبة 
التي  اإلشعاعية  للسالمة  الدولية  المعايير  وتوفِّر  والبحوث.  والطب 
الدولية للطاقة الذرية، وتشارك في رعايتها منظمة  الوكالة  تنشرها 
الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى، توجيهات بشأن المتطلبات 
النووية  والحوادث  اإلشعاعية  الطوارئ  لمواجهة  للتأهب  العامة 

واالستجابة لها. 

المؤشر
ق1-13 القدرة والموارد
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األطراف  الدول  التزام   )2005( الدولية  الصحية  اللوائح  تمثل 
قلقاً  تسبب  ُتشكِّل طارئة صحية عمومية  قد  التي  لألحداث  بالتأهب 
من  مشتركة  لمجموعة  طبقاً  جماعية  بصورة  لها  واالستجابة  دولياً 
ل اللوائح أداة الغرض منها ضمان قدرة الدول  القواعد. ومن ثم، ُتشكِّ
من  الوقاية  على  باللوائح،   1 المرفق  في  يرد  حسبما  األطراف، 
وتقييمها  عنها  والكشف  الحادة  واألحداث  العمومية  الصحة  مخاطر 
نقاط  في  تقع  التي  تلك  ذلك  في  بما  لها،  واالستجابة  بها  واإلخطار 
الدخول، كعملية مستمرة. وتكمن أهمية اللوائح كأداة تشريعية لضمان 
وتنفيذها  تطبيقها  في  العالمي  الصعيد  على  العمومية  الصحة  أمن 

بشكل كامل والتزام جميع الدول األطراف بها.  

وتنص المادة 54 من اللوائح الصحية الدولية )2005( على ما يلي:

جمعية  إلى  تقارير  العام  والمدير  األطراف  الدول  من  كل  يقدم   1-
الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة.

وفي عام 2008، قررت جمعية الصحة العالمية الحادية والستون، 
من خالل اعتماد القرار ج ص ع2-61، 4 "أن تقدم الدول األطراف 
والمدير العام تقارير سنوية إلى جمعية الصحة عن تنفيذ اللوائح، على 
م التقرير المقبل إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين".  أن يقدَّ

وبغية تيسير إبالغ الدول األطراف جمعية الصحة، بموجب الفقرة 1 
من المادة 54 من اللوائح، أعدت األمانة استبيانين في عامّي 2008 
و2009. وقد أحاطت جمعية الصحة العالمية الثانية والستون علماً 
عن  تفاصيل  وّفر  اللوائح  تنفيذ  عن   2009 عام  في  بتقرير صدر 

اإلجابات األولية على االستبيان.5

رصد  "إطار  الوثيقة  المنظمة  أمانة  وضعت   ،2010 عام  وفي 
القدرات األساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية: استبيان لرصد التقدم 
الُمحرز في تطوير القدرات األساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
في الدول األطراف"6، واقُترح استبيان رصد اللوائح ذو الصلة على 
الصحة  لجمعية  السنوي  اإلبالغ  في  الستخدامه  األطراف  الدول 
الوطنية  األساسية  للقدرات  تجميع  على  الوثيقة  وتنطوي  العالمية. 
الواردة بالتفصيل في المرفق 1 باللوائح – الوقاية والكشف والتقييم 
ثماني  في  الدخول –  نقاط  في  ذلك  في  بما  واالستجابة،  واإلخطار 
األغذية  وسالمة  المصدر  )حيوانية  أخطار  وأربعة  أساسية  قدرات 

وكيميائية وإشعاعية( وقدرات في نقاط الدخول. واسُتخدمت النتائج 
المستمدة من استبيان رصد اللوائح في شكل موجز لتقديم التقارير إلى 
جمعية الصحة العالمية اعتباراً من دورتها الرابعة والستين7 )جمعيات 
والسابعة  والستون9  والسادسة  والستون8  الخامسة  العالمية  الصحة 
والسبعون13(  والستون12  والتاسعة  والستون11  والثامنة  والستون10 
كما أن البيانات المصنَّفة حسب الدولة الطرف ُتنشر في شكل جدول 
منذ الجمعية السادسة والستين. وإضافة إلى ذلك، في عام 2016، 
رصد  استبيانات  من  مستمدة  مصّنفة  بيانات  المنظمة  أمانة  أتاحت 
الصفحة  على   2015 عام  إلى   2010 عام  من  المقدمة  اللوائح 

اإللكترونية للبيانات في المرصد الصحي العالمي التابع للمنظمة.14

وفيما بين عامّي 2010 و2017، اسُتخدم استبيان الرصد الخاص 
باللوائح الذي أُرسل إلى مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح مّرة 
الدول األطراف، والبالغ عددها  واحدة على األقل من جانب جميع 
196 دولة، لتقديم التقارير إلى جمعية الصحة. وقد اسُتخدم ملخص 
منذ  الجمعية  إلى  التقارير  تقديم  في  االستبيان  من  المستمدة  النتائج 
جمعية الصحة الرابعة والستين في عام 2010، وأُتيحت الدرجات 
الصفحة  على  القطرية  والموجزات  البلد  قدرة حسب  لكل  الُمحرزة 

اإللكترونية للبيانات في المرصد الصحي العالمي التابع للمنظمة.

المراجعة  لجنة  تقرير  للمنظمة  العام  المدير  قّدم   ،2011 عام  وفي 
المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
جمعية  إلى   ) H1N1( 152009 بالجائحة  يتصل  فيما   )2005(

الصحة العالمية الرابعة والستين. وكان موجز االستنتاجات هو أن:

"اللوائح ساعدت على جعل العالم أفضل استعداداً للتصدي لطوارئ 
مرحلة  بعد  تبلغ  لم  األساسية  القدرات  أن  بيد   ... العمومية  الصحة 
الوقت  في  التنفيذ  إلى  طريقها  في  ليست  أنها  كما  الكامل  التشغيل 

المناسب على الصعيد العالمي". 

وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون توصيات لجنة 
المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية في القرار ج ص ع64-1. 16 

لملحق 2 المقررات اإلجرائية والقرارات ذات الصلة باإلبالغ بموجب اللوائح 
الصحية الدولية )2005( الصادرة عن األجهزة الرئاسية

  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf 
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_5-en.pdf

 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84933/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.
pdf;jsessionid=9BC13109AC86101DFA9554897F69A1EF?sequence=1

  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_9-en.pdf
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_17-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_16-en.pdf

  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35Add1-en.pdf
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22-en.pdf
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-en.pdf
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_15-en.pdf

  http://www.who.int/gho/ihr/en/
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10Add1-en.pdf

  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf#page=21
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الصحة  جمعية  اعتمدته  الذي  ع65-23، 17  ص  ج  القرار  وطلب 
العالمية الخامسة والستون في عام 2012، من المدير العام للمنظمة 
بموجب  الالزمة  الوطنية  األساسية  القدرات  صون  مدى  "رصد 
اللوائح الصحية الدولية )2005( في جميع الدول األطراف التي لم 
تطلب تمديد األجل المحدد وذلك بوضع أساليب مناسبة لتقييم األداء 

الفّعال للقدرات األساسية التي تم إنشاؤها".

بشأن  الدولية  الصحية  باللوائح  المعنية  المراجعة  لجنة  وكّررت 
القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية  لبناء  الثانية  التمديدات 
وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، المجتمعة في عام182014  بموجب 
المادتين 5 و13، في تقريرها19 أنه ينبغي للدول األطراف أن ُتدرك 
أن اللوائح الصحية الدولية )2005( عملية طويلة األجل يجدر النظر 
إليها أيضاً واستخدامها كأداة أساسية لإلسهام في أمن الصحة العمومية 
على الصعيد العالمي. وهي توّفر، إضافة إلى ذلك، أساساً مهماً ُيبنى 
باللوائح،  المعنية  المراجع  لجنة  وأوصت  األجل.  طويل  نهج  عليه 

ضمن توصيات أخرى، بأنه:  

"ينبغي للمدير العام أن ينظر في مجموعة متنّوعة من النهوج لتقييم 
في  وتطويرها  اللّوائح  في  عليها  المنصوص  األساسية  القدرات 
منظور  المنظمة، من  وينبغي ألمانة   ]...[ والبعيد.  القريب  األجلين 
خيارات  اإلقليمية  التشاور  آليات  خالل  من  تضع  أن  أجالً،  أطول 
لالنتقال من التقييم الذاتي الحصري إلى نهوج تجمع بين التقييم الذاتي 
وينبغي   ]...[ الطوعية  الخارجية  والتقييمات  النظراء  واستعراض 
المكاتب  من  نشطة  بمشاركة  والتقييم  للرصد  جديد  نظام  أي  وضع 
من خالل  األطراف  الدول  جميع  على  ذلك  بعد  واقتراحه  اإلقليمية 

عملية األجهزة الرئاسية في المنظمة."

وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون توصيات لجنة 
المراجع المعنية باللوائح هذه في القرار ج ص ع68-5. 20 

وفي عام 2015، شرعت أمانة المنظمة، جنباً إلى جنب مع الدول 
القدرات  على  ُترّكز  والتقييم  للرصد  نهوج  وضع  في  األطراف، 
األساسية الوطنية، وقد جرى توحيدها ككل في إطار رصد اللوائح 
وتقييمها من أجل ضمان المساءلة المتبادلة بدرجة ُمرضية بين الدول 
األطراف وبناء الثقة والتقدير بشأن فوائد الصحة العمومية الناجمة 
الحوار  من  الُمستلَهمة  القواعد  من  مشتركة  مجموعة  اعتماد  عن 
والشفافية.21 ويتألف إطار رصد اللوائح وتقييمها من أربعة عناصر 
األطراف  للدول  السنوي  اإلبالغ  وهو  إلزامي،  عنصر  متكاملة: 
الخارجي  التقييم  وهي  اختيارية،  عناصر  وثالثة  الذاتي،  بالتقييم 
المشترك واالستعراضات الالحقة وتمارين المحاكاة. ويهدف اإلبالغ 
السنوي للدول األطراف بالتقييم الذاتي والتقييمات الخارجية المشتركة 
في  المنصوص عليها  الموجودة  للقدرات  كمّية  تقديرات  إجراء  إلى 
اللوائح. وأما االستعراضات الالحقة وتمارين المحاكاة، المستندة إلى 
للقدرات  الوظيفية  الحالة  تقدير  إلى  فتهدف  النوعية،  القياسات 

المنصوص عليها في اللوائح. 

    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/A65_REC1-en.pdf#page=25
    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-en.pdf
    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-en.pdf

   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_R1_REC1-en.pdf#page=27
   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-en.pdf
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الملحق 3 مسرد المصطلحات
مسرد المصطلحات: تعريفات عملية 

المصطلحات وملحوظة: توفَّر التعاريف التالية بشأن كلمات وعبارات ترد في النص وتتعلق بطريقة استخدامها في سياق هذه األداة فقط، وقد 
تختلف عن تلك المستخدمة في وثائق أخرى. 

شخص أو متاع أو شحنة أو حاويات أو وسائل نقل أو سلع أو طرود بريدية أو مخلفات بشرية مصابة بعدوى أو 
بتلّوث، أو تحمل مصادر للعدوى أو التلّوث، بحيث ُتشكِّل مخاطر للصحة العمومية.

المتضرر

د أو إنجازه. د مستوى أداء مؤشر محدَّ دة ُتجسِّ أحد مجموعة عناصر أو سمات محدَّ الخاصية

أحداث األمراض المعدية، بما في ذلك األحداث الحيوانية المصدر وأحداث سالمة األغذية. األخطار البيولوجية

البيولوجية ومناولتها والتخلص منها من أجل تالفي تعّرض  المواد  لدى تخزين  المأمونة  الظروف  المحافظة على 
العاملين غير المقصود واإلطالق العرضي في المجتمع أو البيئة.

السالمة البيولوجية

تدابير األمن المؤسسي والشخصي المصممة لمنع فقدان الكائنات الممرضة والذيفانات أو سرقتها أو إساءة استعمالها 
أو تسريبها أو إطالقها عمداً. دليل منظمة الصحة العالمية لألمن البيولوجي للمعامل. الطبعة الثالثة. جنيف: منظمة 

الصحة العالمية؛ 2004
تم   http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1(

االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(. 

األمن البيولوجي

دة، هي في العادة السنة  ملخص ُمَجْدَول للدخل واإلنفاق المتوقعين لبلد أو شركة وما إلى ذلك على مدى فترة محدَّ
المالية.

الميزانية

مجموعة من المعايير التشخيصية الُمستخدمة خالل الترّصد وبحث الفاشيات التي يتعّين استيفاؤها لكي ُيعتَبر شخص 
ما حالة لمرض معّين ألغراض الترّصد وبحث الفاشيات. وقد يستند تعريف الحاالت إلى معايير سريرية )إكلينيكية( 
أو معايير مختبرية أو توليفة منهما إلى جانب عناصر الزمان والمكان والشخص نفسه. وتعريف الحاالت المتعلقة 
باألمراض األربعة التي يتعّين على الدول األطراف إبالغ منظمة الصحة العالمية عن جميع الحاالت المتصلة بها، 
الصحية  باللوائح   2 "المرفق  تحت عنوان  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  في  منشورة  الظروف،  النظر عن  بصرف 

الدولية )http://www.who.int/ihr/annex_2/en( ")2005/، تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(.

تعريف الحالة

د أو منتجاته السامة وينجم عن انتقال هذا العامل أو منتجاته من شخص أو حيوان مصاب  مرض يسببه عامل معٍد محدَّ
بالعدوى أو من مستودع للعدوى إلى مضيف لديه استعداد لإلصابة بالعدوى، إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من 

خالل مضيف نباتي أو حيواني وسيط أو ناقل أو البيئة العديمة الحياة 
ل من  )اقتباس معدَّ

 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.
 New York: Oxford University Press; 2001

المرض الساري أو المرض 
المعدي

سلطة مسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها بموجب اللوائح الصحية الدولية )2005(. انظر ج ص ع85-3 
http://www.who.int/csr/ihr/WHA58-( .تنقيح اللوائح الصحية الدولية. المادة 22 دور السلطات المختصة

en.pdf، الصفحتان 24 و25؛ تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(.

السلطة المختصة

وجود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في منتج مَعّد لالستهالك أو 
عليه، أو على أي أجسام أخرى غير حية، بما في ذلك وسائل النقل، قد ُتشكِّل مخاطر للصحة العمومية.

التلّوث

إجراء ُتتخذ بمقتضاه تدابير صحية إلزالة عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة موجودة على سطح جسم إنسان 
أو حيوان، أو في منتج معّد لالستهالك أو عليه، أو على أي أجسام أخرى غير حية، بما في ذلك وسائل النقل، ُيحتمل 

أن ُتشكِّل مخاطر للصحة العمومية.

إزالة التلّوث

علّة أو حالة طبية، بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، تسبب ضرراً ُيعتد به للبشر أو ُيمكن أن تسبب ضرراً من 
هذا القبيل. 

المرض

واالتفاقات  والمسؤوليات  واألدوار  الموحدة  التشغيل  وإجراءات  العمليات  بشأن  عليها  وموافق  متفق  استراتيجيات 
واالختصاصات وتسلسل القيادة وآليات اإلبالغ وما إلى ذلك.

األجراءات الموثَّقة
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د، في مجال ترّصد األمراض، للكشف في أبكر وقت ممكن عن أي أحداث شاذة أو أي حيود عن التواتر  إجراء محدَّ
المعتاد أو المشاَهد عادًة لظاهرة ما )على سبيل المثال، حالة واحدة لحمى اإليبوال(. وال يكون نظام اإلنذار المبكر 

مفيداً إالّ إذا ارتبط بآليات لالستجابة المبكرة.
ل من  )اقتباس معدَّ

 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.
 New York: Oxford University Press; 2001

نظام اإلنذار المبكر

المنهجية  من  ممكن  قدر  بأكبر  أهدافها  في ضوء  وأثرها  وفّعاليتها  األنشطة  مدى مالءمة  تحديد  إلى  تهدف  عملية 
والموضوعية. وُيمكن لذلك أن يشمل تقييم الهياكل والعمليات والحصائل 

ل من  )اقتباس معدَّ
 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.

New York: Oxford University Press; 2001

التقييم

الحصر،  المثال ال  تشمل، على سبيل  نتيجة ألحداث  إمكانية حدوث مرض  تنطوي على  واقعة  أو  لمرض  مظهر 
األحداث ذات المنشأ أو المصدر الُمعدي أو الحيواني أو المتعلق بسالمة األغذية أو الكيميائي أو اإلشعاعي أو النووي.

الحدث

الحصول بطريقة منظمة وسريعة على معلومات عن أحداث ُيمكن أن ُتشكِّل مخاطر للصحة العمومية بما في ذلك 
األحداث المتصلة بحدوث األمراض بين البشر واألحداث المتصلة بمخاطر التعّرض الُممكنة بين البشر. وقد تكون 
هذه المعلومات إشاعات أو تقارير مخّصصة أخرى منقولة عبر القنوات الرسمية )على سبيل المثال، نظم اإلبالغ 
المثال، وسائل اإلعالم والعاملون الصحيون وتقارير  الرسمية )على سبيل  القنوات غير  أو  الموضوعة(  الروتيني 

المنظمات غير الحكومية(. 

الترّصد المستند إلى األحداث

ُيرجى  الصحية،  الرعاية  مرافق  في  الشخصية  والنظافة  واإلصحاح  المياه  لخدمات  العالمية  بالمعايير  يتعلق  فيما 
الرجوع 

 Adams J, Bartram J, Chartier Y. Essential environmental health standards in
 :health care. Geneva: World Health Organization; 2008

في  االطالع  تم   ،/http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ehs_hc/en(
الرعاية  مرافق  في  الشخصية  والنظافة  واإلصحاح  المياه  "خدمات  تشمل  أن  وينبغي   .)2018 أبريل  نيسان/   2
الصحية" سياسة ومعايير وطنية بشأن المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية واستراتيجية تشغيلية ومبادئ توجيهية 
للمرافق وبرامج تثقيفية وتدريبية والترصد والرصد والمراجعة وصون خدمات المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية 
http://www.who.int/water_sanitation_health/ للمنظمة:  اإللكتروني  الموقع  )انظر  األساسية 

facilities/en/، تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(. 

المياه واإلصحاح والنظافة 
الشخصية في المرافق

دة والمخصصة والموزعة والمنفَّذة على أنشطة وتدخالت. وهو ال يأخذ في  يشير التمويل إلى األموال والموارد المحدَّ
الحسبان حساب التكاليف أو تحديد كم يلزم من األموال والموارد لتنفيذ األنشطة أو التدخالت. 

التمويل

د. أموال توفرها حكومة أو منظمة لغرض محدَّ توفير األموال

نقطة دخول بّري إلى دولة طرف، بما في ذلك تلك التي تستخدمها مركبات الطرق والقطارات.  المعبر البري

أي موظف في مرفق للرعاية الصحية له صلة وثيقة بالمرضى أو بمناطق رعاية المرضى أو ببنود رعاية المرضى؛ 
وهم ُيعَرفون أيضاً بموظفي الرعاية الصحية أو بمجموعة متنّوعة من المهنيين )مثل الممارسين الطبيين، الممرضين، 
يوّفرون  الذين  الروحانيين(  االستشاريين  الصيادلة،  المجتمعيين،  العاملين  والمهني،  الطبيعي  الطب  اختصاصيي 
الرعاية المنسقة والشاملة )انظر: الوقاية من العدوى ومكافحتها فيما يتعلق باألمراض التنفسية الحادة التي قد تسبب 
أوبئة وجوائح في مجال الرعاية الصحية، مبادئ توجيهية لمنظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

.)2014
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.

pdf?sequence=1
)تم االطالع في2 نيسان/ أبريل 2018(.

عامل الرعاية الصحية

دة  عدد المرات التي يبدأ فيها مرض أو يمرض فيها أشخاص خالل فترة معّينة في صفوف مجموعة سكانية محدَّ
)االنتشار والوقوع. نشرة منظمة الصحة العالمية، 1966؛ 35)5(: 783-787(.

الوقوع

انظر نظام إدارة األحداث. نظام التحكم في األحداث
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التي توّفر نهجاً إلرشاد الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص  البروتوكوالت  هيكل إلدارة الطوارئ ومجموعة من 
والمنظمات غير الحكومية وسائر الجهات الفاعلة للعمل بطريقة منسقة في المقام األول لالستجابة آلثار جميع أنواع 
الطوارئ والتخفيف منها. وقد ُيستخَدم نظام إدارة األحداث لدعم سائر جوانب إدارة الطوارئ، بما في ذلك التأهب 

والتعافي. ويسمى أيضاً نظام التحكم في األحداث. 

نظام إدارة األحداث

متغّير ُيمكن قياسه مراراً )على نحو مباشر أو غير مباشر( مع مرور الزمن من أجل كشف التغّير في نظام ما. وقد 
يكون نوعياً أو كمياً، وهو يسمح بالقياس الموضوعي لتقدم برنامج أو حدث ما. ويتعّين تفسير القياسات الكمّية في 
السياق األوسع، مع مراعاة مصادر المعلومات )على سبيل المثال، التقارير اإلشرافية والدراسات الخاصة( التي ينبغي 

استكمالها بالمعلومات النوعية.

المؤشر

د  اإلبالغ الروتيني عن حاالت المرض، بما في ذلك من خالل نظم ترّصد األمراض التي يجب اإلخطار بها والترصُّ
الرعاية  في مرفق  الروتيني عادًة  اإلبالغ  هذا  وُيستَهل  ذلك.  إلى  وما  المختبرات  إلى  المستند  والترصد  المختبري 

م التقارير على فترات أسبوعية أو شهرية. الصحية حيث ُتقدَّ

الترّصد المستند إلى 
المؤشرات

دخول عامل معٍد وتطوره أو تكاثره في جسم البشر والحيوانات على نحو قد يشكل مخاطر للصحة العمومية. العدوى

العوامل  الحّد من دخول  الرعاية الصحية من أجل  الرعاية الصحية في سياقات  العاملون في مجال  تدابير يتخذها 
المعدية وانتقالها ووجودها في سياقات الرعاية الصحية )على سبيل المثال، نظافة األيدي واّتباع ممارسات العمل بدقة 
واستخدام معدات الحماية الشخصية مثل األقنعة وأجهزة التنفس الخاصة والقفازات واألردية ومعدات حماية العيون(. 
احتياطات معيارية وبشأن  المعدي، وهي تشمل  العامل  بها  ينتقل  التي  الطريقة  إلى  العدوى  تدابير مكافحة  وتستند 

التالمس والعداوى المنقولة بالقطيرات والمنقولة بالهواء.

مكافحة العدوى

انظر المرض الساري. المرض المعدي

مجموعة السياسات واألهداف واالستراتيجيات واإلطار القانوني والتقني ورصد عدوى المستشفيات )العناصر 
األساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها. تقرير االجتماع الثاني. الشبكة غير الرسمية المعنية بالوقاية من 

العدوى ومكافحتها في مجال الرعاية الصحية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2008 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69982/WHO_HSE_EPR_2009.1_

 eng.pdf?sequence=1
)تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(.

البرنامج الوطني للوقاية من 
العدوى ومكافحتها

المستوى اإلداري التالي للمستوى الوطني واألدنى منه ولكنه أعلى من مستوى المجتمع المحلي/ االستجابة الصحية 
العمومية األولية، مثل الدولة، الدائرة، المقاطعة، اإلقليم )اقتباس من اللوائح الصحية الدولية )2005(. الطبعة الثانية. 
 ،/http://www.who.int/ihr/9789241596664/en( 2008 المرفق 1. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛

تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(.

المستوى المتوسط

اللوائح  تنفيذ  للدول األطراف من أجل  ُتتاح  قد  التي  الحكومية األخرى  أو  أو اإلدارية  القانونية  مجموعة الصكوك 
الصحية الدولية. ويشمل ذلك صكوكاً ملِزمة قانوناً، مثل الدساتير والقوانين والمراسيم وأوامر الدول ولوائحها اإلدارية 
وأحكامها؛ وصكوكاً غير ملزمة قانوناً، مثل المبادئ التوجيهية أو المعايير أو قواعد التشغيل أو اإلجراءات اإلدارية 
أو القواعد؛ وأنواعاً أخرى من الصكوك، مثل البروتوكوالت والقرارات واالتفاقات المتعددة القطاعات أو المشتركة 
والبيئة  والنقل  والزراعة  الصحة  مثل  الصلة،  ذات  القطاعات  جميع  في  تشريعات  ذلك  ويتضمن  الوزارات.  بين 
والموانئ والمطارات، وعلى جميع المستويات الحكومية المنطبقة، مثل المستوى الوطني أو المتوسط أو المجتمعي/ 

األولي.

التشريع

مستوى المجتمع المحلي/ مستوى االستجابة الصحية العمومية األولية )اقتباس من اللوائح الصحية الدولية )2005(. 
http://www.who.int/(  2008 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:   .1 المرفق  الثانية.  الطبعة 

ihr/9789241596664/en/، تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(.

المستوى المحلي

الثالث من دستور  الفصل  194 دولة، حسبما يرد في  العالمية، وعددها  في منظمة الصحة  الدول األعضاء حالياً 
http://www.( "دة حالياً في الموقع اإللكتروني للمنظمة "اللجان المعنية باللوائح الصحية الدولية المنظمة والمحدَّ

who.int/ihr/، تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018( وأي دول أخرى قد تصبح فيما بعد من الدول األعضاء في 
المنظمة وفقاً لدستور المنظمة. 

الدول األعضاء )في 
المنظمة(
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عملية مواصلة اإلشراف المنتظم على تنفيذ األنشطة، بغية ضمان أن الُمدخالت المنجزة والجداول الزمنية لألعمال 
الدوري  والتحليل  األداء  مخطط.  هو  لما  طبقاً  تجري  الالزمة  اإلجراءات  من  ذلك  وغير  المستهدفة  والمخرجات 

ل من  للقياسات الروتينية بغية الكشف عن أي تغّيرات في حالة بيئة مجموعة سكانية ما وصحتها )اقتباس معدَّ
 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.

New York: Oxford University Press; 2001
ويشير الرصد في سياق الترّصد واالستجابة إلى التتبع الروتيني والمستمر لتنفيذ األنشطة المخططة واألداء العام لنظم 
الترّصد واالستجابة. وهو يسمح بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المخططة، حيث يضمن أن األهداف المخططة 
د المشاكل التي تحتاج إلى تدابير تصحيحية في النظام ويوّفر أساساً إلعادة تخصيص  تتحقق في الوقت المناسب ويحدِّ

فة. الموارد على أساس االحتياجات واألولويات الجارية ويضمن المسؤولية والمساءلة بشأن األنشطة المعرَّ

الرصد

انظر التشريع. التشريع الوطني

المركز الوطني، المعيَّن من جانب كل دولة، الذي يكون متاحاً في جميع األوقات إلجراء االتصاالت مع نقاط االتصال 
التابعة للمنظمة المعنية باللوائح الصحية الدولية وفقاً للّوائح الصحية الدولية.

مركز االتصال الوطني 
المعني باللوائح الصحية 

الدولية

مرض يتعّين، طبقاً لمقتضيات تشريعية/ قانونية، اإلبالغ عنه لسلطة الصحة العمومية أو سلطة أخرى في الوالية 
ل من  القضائية ذات الصلة عندما يجري تشخيصه )اقتباس معدَّ

 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.
New York: Oxford University Press; 2001

المرض الذي يجب اإلخطار 
به

اإلخطار هو، في سياق اللوائح الصحية الدولية، إبالغ منظمة الصحة العالمية رسمياً بمرض/ حدث صحي من ِقبل 
اإلدارة الصحية للدولة العضو المتأثرة بهذا المرض/ الحدث الصحي.

اإلخطار

في سياق إطار رصد وتقييم اللوائح الصحية الدولية الذي وضعته المنظمة، يعني هذا المصطلح استيعاب المعلومات 
والخبرات والرؤى والتجارب المستمدة من جميع القطاعات المعنية الالزمة إلجراء التقديرات والتقييمات واإلبالغ. 

الصحة الواحدة

وباء ينحصر في حدوث زيادة على الصعيد المحلي في معدالت اإلصابة بمرض ما، على سبيل المثال، في قرية أو 
ل من  بلدة أو مؤسسة مغلقة )اقتباس معدَّ

 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.
New York: Oxford University Press; 2001

الفاشية

مة إليجاد حاجز ضد األخطار التي تواجه الصحة والسالمة؛ وتشمل أمثلتها  المالبس والمعدات المتخصصة المصمَّ
معدات حماية العيون )على سبيل المثال النظارات الواقية أو دروع الوجه( والقفازات واألقنعة الجراحية وأجهزة 

التنفس الواقية من استنشاق الجسيمات.

معدات الحماية الشخصية

ممر مفتوح من أجل الدخول أو الخروج الدوليين للمسافرين واألمتعة والشحنات والحاويات ووسائل النقل والسلع 
والطرود البريدية، وكذلك الوكاالت والمناطق التي توّفر لهم الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج.

نقطة الدخول

ميناء بحرى أو ميناء يقع على تكوين مائي داخلي تصل إليه السفن أو تغادره في رحالتها الدولية. الميناء

أمراض تثير القلق لبلد لديه معايير موضوعة لتحديد هذه األمراض. األمراض ذات األولوية

علم وفن الوقاية من األمراض وإطالة الحياة وتعزيز الصحة من خالل جهود المجتمع المنّظمة. وهي توليفة من العلوم 
والمهارات والمعتقدات التي تستهدف المحافظة على صحة جميع الناس وتحسينها من خالل اإلجراءات الجماعية أو 
االجتماعية. وتتمثل أهدافها في الحّد من المرض والوفيات المبكرة والمعاناة والعجز الناجمين عن المرض في صفوف 

ل من  السكان )اقتباس معدَّ
 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.

New York: Oxford University Press; 2001

الصحة العمومية

ر أنه: )1( يشكل مخاطر صحية عمومية لدول أخرى بسبب االنتشار الدولي للمرض، )2( قد  حدث استثنائي يتقرَّ
اللوائح  في  العمومية"  الصحية  "المخاطر  تعريف  )انظر  عمومية.  صحية  لمخاطر  منسقة  دولية  استجابة  يتطلب 

الصحية الدولية )http://www.who.int/ihr( )2005/، تم االطالع في 2 نيسان/ أبريل 2018(.

طارئة صحية عمومية تسبب 
قلقاً دولياً

احتمال وقوع حدث قد يضر مجموعات سكانية، مع التركيز في اللوائح الصحية الدولية )2005( على األحداث التي 
قد تنتشر على الصعيد الدولي أو قد تشكل خطراً وخيماً ومباشراً على المجتمع الدولي.

المخاطر الصحية العمومية
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الوزارات أو الوكاالت الرئيسية في المجال التقني. وتبعاً للبلد والمجال التقني، قد تشمل هذه القطاعات الصحة البشرية 
والسالمة  الدخول  موانئ  والتجارة/  والنقل  المالية  والشؤون  األغذية  والبيئة وسالمة  والزراعة  الحيوانية  والصحة 
الكيميائية والسالمة اإلشعاعية وإدارة الكوارث وخدمات الطوارئ والهيئات التنظيمية ووسائل اإلعالم. وُيمكن حسب 
ليست رئيسية، مثل أصحاب  ولكنها  التقني  المجال  المسؤولة عن جوانب من  والوكاالت  القطاعات  إدراج  الحاجة 
المصلحة في القطاع الخاص )على سبيل المثال دوائر الصناعة والرابطات الطبية ورابطات المزارعين( واألوساط 

األكاديمية. 

القطاع ذو الصلة

حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامل المعدي عادًة وقد يشكل وجوده مخاطر صحية عمومية. المستوَدع

وضع ينطوي على احتمال أن يؤدي استخدام عامل أو منتج ملّوث أو التعّرض له إلى عواقب صحية ضارة أو إلى 
الوفاة.

المخاطر

دة أو انعدام تأثيرات  التقييم النوعي أو الكّمي الحتمال وقوع آثار ضارة قد تنجم عن التعّرض ألخطار صحية محدَّ
ل من مفيدة )اقتباس معدَّ

 Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition.
New .)York: Oxford University Press;2001

تقدير المخاطر

تبادل المعلومات والمشورة والرأي في الوقت الفعلي بين الخبراء أو المسؤولين واألشخاص الذين يواجهون مخاطر 
للصحة. وهو يهدف إلى السماح لكل شخص معّرض للمخاطر بأن يتخذ قرارات مستنيرة بشأن  صحية أو تهديداً 
إجراءات الحماية والوقاية. ويشمل االتصال بشأن المخاطر توليفة من استراتيجيات االتصال واإلشراك القائمة على 
العام واالتصال من خالل  التي تشمل االتصال  التدخالت  أساس نظام مستدام يتضمن موارد مخصصة لدعم نشر 
وسائل اإلعالم واالتصال من خالل وسائل التواصل االجتماعي والتعبئة المجتمعية وتعزيز الصحة والتثقيف الصحي 

وإشراك المجتمع المحلي وبحوث العمليات والبحوث التقويمية – وذلك قبل الطوارئ الصحية وخاللها وبعدها.

االتصال بشأن المخاطر

دة حالياً  هي الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية، وعددها 194 دولة، والكرسي الرسولي وليختنشتاين، المحدَّ
في اللوائح الصحية الدولية )2005( )انظر الموقع اإللكتروني http://www.who.int/ihr/، تم االطالع في 2 
نيسان/ أبريل 2018( وأي دول قد تنضم فيما بعد إلى اللوائح الصحية الدولية )2005( وفقاً لشروط اللوائح ولدستور 

المنظمة.

الدول األطراف

جمع ومضاهاة وتحليل البيانات ألغراض الصحة العمومية بشكل منهجي ومتواصل وبث المعلومات الخاصة بالصحة 
العمومية في الوقت المناسب ألغراض التقييم واالستجابة الصحية العمومية حسب االقتضاء. 

الترّصد

د. أفراد اكتسبوا المؤهالت التعليمية الالزمة و/ أو تلقوا التعليمات المناسبة بشأن كيفية التصدي لمهمة أو وضع محدَّ الموظفون المدربون

د. أفراد اكتسبوا المؤهالت التعليمية الالزمة و/ أو تلقوا التعليمات المناسبة بشأن كيفية التصدي لمهمة أو وضع محدَّ الموظفون المدربون

مظهر لمرض أو لحدث ينطوي على إمكانية حدوث مرض قد يكون له أثر وخيم على الصحة العمومية و/ أو له 
طبيعة استثنائية أو غير متوقعة، ويتسم بارتفاع احتمال انتشاره. وقد اسُتخدم المصطلح "ملّح" باالقتران مع مصطلحات 
الحدث  التعبير في آن معاً عن طبيعة  الكيميائية، من أجل  المعدية أو األحداث  المثال األحداث  أخرى، على سبيل 
والخصائص التي تجعله "ُملحاً" على السواء )أي أثره الوخيم على الصحة العمومية و/ أو طبيعته االستثنائية أو غير 

المتوقعة مع ارتفاع احتمال انتشاره(.

الحدث الُملّح

والنظافة  واإلصحاح  المياه  مرافق  إلى  الشخصية"  والنظافة  واإلصحاح  "المياه  مصطلح  يشير  الوثيقة،  هذه  في 
الشخصية.

المياه واإلصحاح
والنظافة الشخصية

حشرة أو حيوان آخر يحمل عادًة عامالً معدياً يشكل مخاطر للصحة العمومية. الناقل

تقديم دولة طرف معلومات إلى المنظمة تؤكد حالة حدث ما داخل أرض أو أراضي هذه الدولة الطرف. التحقق

الوحدة داخل المنظمة التي ُيمكن الوصول إليها في جميع األوقات إلجراء االتصاالت مع مراكز االتصال الوطنية 
المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجد نقاط االتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية في المكاتب اإلقليمية في جميع 

أقاليم المنظمة الستة.

نقطة االتصال المعنية 
باللوائح الصحية الدولية 

التابعة للمنظمة

عدوى ُيمكن أن تنتقل أو مرض ُيمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر. األمراض الحيوانية المصدر
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