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  d/ــــــــى نف�0ق� Peخ�, ل0(ــــــــ3ف
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.CالDاد ال%�ف ال�ة   مO�<3ام م�اد واردة في ه4ا ال0(3ف وم�J�غ\�ن في إعادة اس

ف ثالw، مEل ال�Cاولإذا �3�P تr إلى
أو األشـ�ال أو ال(ـ�ر فإنPe ت��0ل�ن م>ـiول�ة ت��ی� ما إذا �ان یلmم ال�(ـ�ل على إذن إلعادة االسـ��Jام ه4ه أم ال، وع^

 ل��وث م%ال\ات ن��Cة ان�هاك أ$rاJة مNم وح�ه أ�J�0ل ال0>ـــــ��Rلف. وi0ال�(ـــــ�ل على اإلذن م^ صـــــاح; حق�ق ال

 wف ثال
r هe0لN 
في ال0(3ف.ع3(

ــFول�ة.   ــ�0ات  ب�انات عامة إلخالء الG1ـ ــ�ع0لة ال�>ــ 
Rقة ع
ض ال�0اد ال�اردة  ال0%\�ع  افي ه4ال0>ــrالف�ه، و ،   
ــ30اً تع\ ضــ
أو م�ی3ة أو م3%قة أو ل>ـل%ات أ$  أرض��ـأن ال�ضـع القان�ني أل$ بل� أو  (WHO)ال0H30ة  م^ جان; أ$ رأ$ �ان  ع^

ــأن ت��ی� ح�ودها أو ت�Jمها.   
ائt خ%�rًا ح�ودNة تق
R\�ة ق� ال ی�ج� �ع�  وت�ــــــــ�لم3ها أو ��ــــــJة على الrال30ق� }�%Jال
.��أنها اتفاق �امل

ــانعة مع�3ة ال Nع3ي أن ه4ه ال�ــــ
�ات وال30�Cات مع��0ة أو م�صــــى بها م��دة ك0ا أن ذ�
 شــــ
�ات أو م3�Cات جهات صــ
وف�0ا ع�ا الJ%أ وال>ــه�، تm�0ولP ی
د ذ�
ه.  في ال%ا�ع  لها على ســ�اها م0ا 0Nاثلها ، تف/ــ�الً 0H30 (WHO)ةال جان;م^ 

�m$).أس0اء ال30�Cات الC<0لة ال0ل�eة �األح
ف االس�هالل�ة (في ال3, اإلنeل
>

�ل االح��اrات ال0عق�لة لل��قs م^ ال0عل�مات ال�اردة في ه4ا ال0%\�ع. ومع ذلS فإن ال�0اد  )WHO(وق� ات4Jت ال0H30ة  
ال��30رة ُت�زع دون أ$ ض0ان م^ أ$ ن�ع، س�اء أكان ���ل ص
Rح أم ���ل ض30ي. والقار� ه� الi<0ول ع^

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
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v

ش�� وتق�ی�

على ال(ع�� الُق%
$ وحmمة ال03اذج ووثائs  19-اس�ع
اض م
حلي إلج
اءات م�اف�ة ��ف����أن إج
اء  ه4ه اإلرشادات    ت�لى إع�ادَ 
القُ   ال��>�
 ال0(اح\ة لها وح�ةُ  القُ ت0ارR^ ال�0اكاة  
Rة واالس�ع
اض % $
ال�ا�عة إلدارة األم^ ال(�ي في ال0ق
 ال
ئ�>ي ل0H30ة  ،%

�ال�عاون مع ال�0ات; اإلقل��0ة لل0H30ة. ،ال(�ة العال�0ة

ال�ق�قي. ال�ال�ة في ال�قj 19-وه4ه اإلرشادات ث0
ة رؤRة م��
�ة أله�0ة ال�علP ال0Cاعي في دعP االس�Cا�ة لCائ�ة ��ف��


Rةوق� أُِع�ت ه4ه ال�ث�قة ت�j ق�ادة س��ال ت��نغ�نغ، و0Oع
فة الف
sR الi<0ول ع^ االس�ع
اض الالحs في وح�ة ت0ارR^ ال�0اكاة القُ %
ض0^ ب
نامج ال%�ار� ال(��ة ل0H30ة ال(�ة العال�0ة في ال0ق
 ال
ئ�>ي لل0H30ة:  ،%
$ ال�ا�عة إلدارة األم^ ال(�يواالس�ع
اض القُ 

،
O�� SRر�R
الن�ر$ ن�ر��R ماNغ�^ (م>iول االت(ال العال0ي لالس�ع
اضات الالحقة)، وأالن ب�ل، ودیd�3 ت�ارلm، وس��3$ ت���، وف
و�ان�dN ف�3�ي. ،ه�الر$ �اغ�مي ن3�Cجو

�ارناداس،أث3اء إع�تلقى الف
sR،  و اد ه4ه اإلرشادات، م>اه0ات ق�0ِّة م^ الmمالء في ال0ق
 ال
ئ�>ي ل0H30ة ال(�ة العال�0ة: س�ل�^ 
ول�سي ب�النغ
، وخ�رخي �اس��ال إشS�3، وس�\اس��ان ��غ3ات، وف�
ج�3ي دول0ازون، وج�رج�ا غاالزوال، وت�ماس غ
R^، وز3Rغ جي

  ،pت أن�رو ه�ل�ن، وق�س�ا ه�
Oأو�>3ف�رد، وج�3ا س0عان،مارك ه�، ورو 
و�ان�$ ب�ر$ �امارا، وغل�^ ل�ل�نغ، وع\اس ع0
، و�
R>��ف
  ^0Eون ی�.  وآن  وارن،  (تایل�ر)  و�اثل�^  
��ف، �� فان  
 ومارRا �E�  مةًاmوال� اإلرشادات  له4ه  تق�3ة  وم
اجعة  ق�م�ه م^ م>اه0ات  ما 

ال0(اح\ة لها. 

ال>�اقاتت/�0^  في    تهPل0>اع�م>اه0اتهP ال�ق�3ة و على  ة العال�0ة  �0ة ل0H30ة ال(�ك4لS خال, ال�ق�ی
 للmمالء في ال�0ات; اإلقل� 

تا أن�راغ��ي، وسارة �ارغان م�ن��d، وج�>��ا �ار$، و�ارول�^ ب
اون، وآنا �اوال ��ت�3ه� رdR، وأوتي إن�Oاجات اإلقل��0ة: رو��رالی^،واالح


ن�ل ج�رج�3>^، وماساNا �ات �Oي، و���غ0ي، ودال�ا ال>0ه�ر$،وم�نغ م�نغ هRر $
�، ورPR ��انغ، ودی3ا فاNف
، وأدرRان راشف�رد، وج��
وتانCا ش��0ت، ومار$ س��ف�^، وأردی�ا تاه�
و�اج، وس��0ن فان ف�ردن، و�Oال فاس��ن>�ل�س ل�m�O، وcل�mاب�w واج3>^، وج�انا زوR��3غا.

وج��O^ أب
اهام وأمان�ا ماكل�الن�  ،كm األم
��Rة ل�0اف�ة األم
اض وال�قاNة م3هاوأخ�
ًا ول�d آخ
ًا، ن��
 أN/ًا رR��ارد غارف�ل� م^ ال0
ا
.mفNولف ت� س�ف الmRم^ م\ادرة ر
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 مق�مة 


 قلقًا دول�ًا في    �2019 لعام  أن أعلj3 م0H3ة ال(�ة العال�0ة فاش�ة ف�
وس ��رونا ال<0�Cِ م43  �Eار� ص��ة ع�0م�ة ت�r 30حالة  
  
، ت>\\j الCائ�ة في اض%
ا�ات اج�0اع�ة واق�(ادNة غ�
 م>\�قة  19-ال0
ض الحقًا �اسP ��ف��  0jَّ ، وسَ 2020كان�ن الEاني/ی3ای

  ل�(�لَ ازRادة في rل; ال\ل�ان ح�ل العالP  ع^  الCائ�ة  وأسف
ت  على م>��p العالP، مع ارتفاع في أع�اد حاالت اإلصا�ة وال�ف�ات.  

 ��ف��  علىم^ أجل م>اع�تها    ،على ت�ص�ات م^ خ\
اء ال(�ة الع�0م�ةrاJة شاملة إلدارة م�Cات�
، على أن ت�ألف 19-وضع اس�

rال; أف
اد الC0�0ع ب��ف�
 ال�Rm0 م^    أN/اً تلS االس�
ات��Cة م^ ت�اب�
 ت�3اول م
احل االس�ع�اد وال�قاNة وال�Jف�ف واالس�Cا�ة وال�عافي.  

االخ�\ارات ال���J(�ة، وأسِ R�%جة، وت

َّة ال0>��ف�ات لل�االت ال�   ،
%Jض�^ لل
اللقاحات والعالجات وcجازتها، وح0اNة ال>�ان ال0ع


 شفاف�ة مع الi<0ول�^ ال���م��^.  Eاصل األك��ف/ًال ع^ ال 

واألث
 ال3اجP ع3ها إلى دفع الق�رات األساس�ة لل(�ة الع�0م�ة ال30(�ص عل�ها في الل�ائح    19-وق� أدp االن��ار ال>
Rع لع�وp ��ف��
) إلى دائ
ة ال/�ء ال�ول�ة. وت�0ل ه4ه الق�رات األساس�ة لل�أه; ل�االت ال%�ار� وم�اجه�ها، على س\�ل الE0ال 2005ال(��ة ال�ول�ة (


 واإلرشادات ل
ص� نقا{ ال�خ�ل (rاJ0مات ال(��ة واإلبالغ ع^ ال�Jال 

Rة وت�ف�\�J0مات ال�Jص� وال
). 1ال ال�(
، ال�s�<3 وال�
لومع   ف
صة  ق� حj�H � ادة م^ الفاش�ة واالس�Cا�ة لها في ج�0ع أن�اء العالP إلى م
حلة م0��ة، فإن ال\ل�ان  ال0
حلة األول�ة ال�  ت��ُّ


 في اس�Cا�اتها ال��3rة للفاش�ة وت�>�3ها ح>; ال�اجة.  �eف�\ع    وفي 7للل�\ارات وت�م^ االخ �Rmاء م
ه4ا ال30ع%ف ال�
ج، یلmم إج
آلخ
، مع ض
ورة ال�فا� على الق�رات الJاصة �إدارة ال�االت �اإلضافة إلى ال�ق�PN اآلم^  الJ0ال%�^ لل�� م^ ان�قال الع�وp م^ إن>ان  

 .  19-لل�Jمات ال(��ة األساس�ة غ�
 ال0
ت\%ة �ع�وp ��ف��

�ائها،  على م�ار األشه
 ال0ق\لة، أع�َّت م0H3ة ال(�ة العال�0ة، �ال�عاون مع م�ات\ها اإلقل��0ة وش
   19-ومع ت�قع اس�0
ار جائ�ة ��ف��
  .^R
 ه4ه اإلرشادات ل�عP ال\ل�ان في اس�ع
اضها لCه�د االس�Cا�ة الCارRة م^ خالل ع0ل�ات لل�علP وال��>�^ ال<0�0


 وت��ح للCهات صاح\ة   ،وألغ
اض ه4ه اإلرشادات، Nع
َّف االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات على أنه م3اق�ة Nق�دها ال\ل� و�Rی
ها ُم�>ِّ

 في اإلج
اءات ال0�4Jة لالس�ع�اد لفاش�ة ��ف��1اآلتي: (  19-ال0(ل�ة ال��3rة ودون ال��3rة ال0ع�3ة �االس�Cا�ة لع�وp ��ف���eف�ال (-

اح إج
اءات  اق�
 و )  2(  ؛%
$ م^ أجل ت��ی� أف/ل ال00ارسات ال�ال�ة والEغ
ات وال�روس ال0>�فادةواالس�Cا�ة لها على ال(ع�� القُ   19
وت�>�3ها. وعالوة على ذلS، ق� ت>اهP ن�ائج االس�ع
اض وت�ص�اته في ت�>�^   19-ت(����ة ل��>�^ االس�Cا�ة ال0>�0
ة لفاش�ة ��ف��

 األم^ ال(�ي على الp�0 ال%�Rل. حف� إدارة حاالت ال%�ار� ال0�mام3ة، وفي 


$ ال\ل�ان ع�ة اس�ع
اضات لفاش�ة ��ف��وق� تُ C-19    اضات في
على ال<0���R^ ال�3rي ودون ال�3rي، و�4ل�0N S^ إج
اء االس�ع
ال>�اقات   أو األوضاع اإلن>ان�ةس�اقات م��دة ذات اع�\ارات اس�3Eائ�ة. وم^ ه4ه  أث3اء    ال>ف^ ال>�اح�ة  ال3ازح�^ أو  (مEل م0�Jات 

(^rح  ،ع0ل�ات اإلعادة إلى ال� sت�ث� ;CRة. وOع�)ات �الغة الN���ن ال�e3ائي وتE�وفة عال�ة على ن�� اس

 ال0عrاJ0ن ال�eت w�
لإلج
اءات،   ال0
حل�ة  االس�ع
اضات  ن�ائج   PأهSفي  ت\ادلها    و�4ل ف�ر$   ^ ت�>ُّ �إح�اث  وال>0اح  الق
ار  ع0ل�ة ص3ع  ت�ج�ه  أجل  م^ 

إلى إج
اء  الCائ�ة،  ، أث3اء  ق� ت��اج ال\ل�انو ل<0���R^ ال�3rي ودون ال�3rي.  وال�t�%J الع0لي لها على ا  19-االس�Cا�ة لفاش�ة ��ف��
. و�0R^،  19-اس�ع
اض مPَّH3 لع0ل�ات وأن�%ة االس�Cا�ة الCارRة به�ف ت��یw خ%t االس�Cا�ة ال��3rة أو دون ال��3rة لفاش�ة ��ف��


 م^ األح�ان، إج
اء االس�ع
اض اس�Cا�ًة ل�غ�
 في األوضاع ا �E� اث ال\�ِّ في���ائ�ة، واسO3ات، وت%�ر األزمات اإلن>ان�ة، و7ه�ر ل�
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  t%Jعلى ت3ق�ح ال 
وت�ج�ه ع0ل�ة اتCاهات وأول�Rات اس�
ات��Cة ج�ی�ة. و�4لS، فإن ال�غ��
ات في م�%ل\ات ال�0ارد أو ت�ف
ها س�ف تiث
ضاف�ة م^ ال�
�اء  اإل0>اه0ات  الم^ ال���مة، ف/ًال ع^    �ةJ0((ات ال�R�0لالت�Cی� االل�mامات و   ه4ه ال�غ��
ات  ، وق� ت��حال�3ق�ح 

 وال0ان��^.  

)، عادة ما ت�صي م0H3ة ال(�ة العال�0ة ال\ل�ان �إج
اء اس�ع
اض 2) وتق��0ها ( 2005و�0Oج; إrار رص� الل�ائح ال(��ة ال�ول�ة (

ًا ال>ل%ة ال  م^ جان;الحs �ع� اإلعالن ال
س0ي ع^ نهاNة ح�ث �\�
 لل(�ة الع�0م�ة  H3ي في ال\ل�. ونrال� p��<0ة على ال)�J0


p اس�ع
اضات الحقة ح�ى ت�P ال>�%
ة على فاش�ة ��ف��19-لل>�اق الف
�R لفاش�ة ��ف��Cائج    19-، ق� ال ُت�الي، فإن ال3�الOفي ال\الد. و

p على ال<0���R^ ال�3rي ودون ال�3rيCي ُت�اءات ال
س��ف
 معل�مات مه0ة على �rل   ال<0�Jل(ة م^ ع�ة اس�ع
اضات م
حل�ة لإلج

بل�. وفي ح�^ أن   19-االس�ع
اض الالحs ��أن ��ف��  إفادة، �اإلضافة إلى  19-ع0ل�ة االس�Cا�ة ال%ارئة ل�eف�� �ع� ذلS في �ل 
��ف�� لفاش�ة  الCارRة  االس�Cا�ة  ت�>�^  في  م\اش
ة  م>اه0ة   Pت>اه س�ف  لإلج
اءات  ال0
حل�ة  �ُ 19-االس�ع
اضات  فإن  م^    الً ، 

ال0>�ق\ل،  ا للفاش�ات في  ال�أه; واالس�Cا�ة   mRmاضات الالحقة ته�ف على ال>�اء إلى تع
الس�ع
اضات ال0
حل�ة لإلج
اءات واالس�ع
. وال ُتع�َ\
 االس�ع
اضات ال0
حل�ة لإلج
اءات ب�ائل لالس�ع
اضات الالحقة، ول�d م^ ها ق�ماً في م/�ِّ و�4لS ت�>�^ الPH3 ال(��ة  

 �eت أن  لها  و�O^  ال0ق�
ح  ب�3ها   tلJال ی3\غي  وال  م>�قلة،  لإلج
اءات ع0ل�ة  ال0
حلي  االس�ع
اض  فإن   ،Sذل إلى  وOاإلضافة   .S4ل� ن 
ت
��m االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات على م
اجعة ق�رات ال�أه;    إذ ی3(;ُّ   ؛ي ال�0�
ك ل0H30ة ال(�ة العال�0ةاالس�ع
اض ال��غ�ل

 �ع
اض ال��غ�لي ال�0�
ك على أداء م0H3ة ال(�ة العال�0ة وش
�ائها.  واالس�Cا�ة ل�p ال\ل�، في ح�^ ی
�m االس

 

��� الُق%�$  19-الغ�ض مL االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف� على ال(ع

ال<0���R^  ی��ح االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات ف
صة الس�ع
اض الق�رات ال��7ف�ة ال��3rة لPH3 اس�Cا�ة ال(�ة الع�0م�ة وال%�ار� على  
لالس�Cا�ة    
ال<0�0 �ال��>�^  اس�ه�افها   ^�0N أو  ال>
Rع  العالج  إلى  ت��اج  ال�ي  الع0ل�ة  الC0االت  ول���ی�  ال�3rي،  ودون  ال�3rي 

 للفاش�ات.


مي االس�ع
اض إلى ت�ق�s أرOعة أغ
اض:Rو  


ات وت�ل�ل االس�Cا�ة القُ  •\J\ادل ال�صة ل
ت�ل�ًال ج0اع�ًا م^ خالل ت��ی�   19  -�  %
Rة الCارRة لCائ�ة م
ض ��ف� إتاحة الف
  ال���Nات وأف/ل ال00ارسات؛

أث3اء   • الCهات  اس�Jل(�ها ه4ه  ال�ي  ال�روس  وت�0Cع  ال0(ل�ة  الCهات صاح\ة  ب�^ مJ�لف  اآلراء  في   sت�اف ب3اء   
ت�>�

ار األخ%اء؛ وت3Cُّ   االس�Cا�ة لغ
ض ت�>�^ االس�Cا�ة ال�ال�ة م^ خالل ال�فا� على أف/ل ال00ارسات ال�ي ث\j نCاحهاeت ; 

 ت�ث�s وت%\�s ال�روس ال<0�Jل(ة م^ جه�د االس�Cا�ة ال0\4ولة ح�ى اآلن �غ�ة تعmRm الPH3 ال(��ة؛  •
الJاصة واالس�Cا�ة له وغ�
ها م^ الt%J    19-ت�ف�
 أساس ل���یw وcق
ار خ%ة ال\ل� االس�
ات��Cة لل�أه; ل0
ض ��ف�� •

 .Sة وفقًا ل4ل�Cات�
 االس�
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�ن%اق �� الُق%�$  19-االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف� على ال(ع

في ال�ضع األمEل، ت�E0ل الJ%�ة األولى في االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات في ت��ی� ن%اقه م^ أجل ت>ه�ل ع0ل�ة ال�t�%J وض0ان 
ل; االس�ع
اض، وس�ف ت��د �4لS الف�
ة ال�ي سالسة ال�3ف�4. و3R\غي أن ی��لى ت��ی� ال3%اق الi0س>ة أو ال>ل%ة ال���م�ة ال�ي ت%

ال�ي س�J/ع لالس�ع
اض، وع�د ال�0ار��^ وم�اصف�هP، وم�ة االس�ع
اض و��ف�ة   س�غ%�ها االس�ع
اض، ور��mة (ر�ائm) االس�Cا�ة 
اص
 الJ0�لفة ال�ي CN; أخ4ها ه4ه الع3   1انعقاده، �اإلضافة إلى ال0>اع�ة في إع�اد األس�لة ال��ف�Rmة ال�ي س�ف ُت>�Jَ�م. وR\�ِّ^ ال��ل  

 . في االع�\ار ع�3 ت��ی� ن%اق االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات

 


 ال\ل�ان    m��-19ة أو ر�ائm االس�Cا�ة ل�eف��ر CN; على �ل ح��مة أن تق
ر  H3ال، ق� تE0اض. فعلى س\�ل ال
ال�ي س�J/ع لالس�ع
  mائ�
م0H3ة ال(�ة    ت��یw اس�
ات��Cةt ال/�ء عل�ها في  ال�ي ُسلِّ   وهي ال
�ائm  ،لJ%ة ال�أه; واالس�Cا�ة االس�
ات��Cة  ال�ال�ةفي ال

 ):3( 2020 أب
Rلن/ن�>ا 14، 19-العال�0ة ��أن ��ف��


$؛ال�s�<3 وال�t�%J وال
ص� على ال<0��p القُ  •% 

 وال�0ار�ة الC0�0ع�ة •rاJ0؛ اإلبالغ ع^ ال 
 ال�
ص� وت�
$ ال�االت وت�\ع الJ0ال%�^؛ •

     

 المدة

  

 كيفية

 االنعقاد

 الفترة

 قيد االستعراض

 الوظائفالركائز/

نطاق 
 االستعراض 

 

�1ال��ل ��د ن%اق االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف�O .-19 ف�J $�% � القُ�Q�R االس�ع�اض  على ال(ع ُO
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 نقا{ ال�خ�ل؛  •

ات ال��3rة؛  •\�J0ام الHن 
 ال�قاNة م^ الع�وp وم�اف��ها؛ •
 ال��ب�
 العالجي لل�االت وت\ادل ال0عارف ح�ل االب�eارات وأح�ث األ��اث؛ •
 ال�عP ال��غ�لي والل�ج>��ات في إدارة سالسل ال��ر�R والق�p العاملة؛ •
 . 19-ت ال(��ة األساس�ة أث3اء فاش�ة ��ف��ال�فا� على ال�Jما  •

 وال
�ائm ال��40رة ه3ا ما هي إال أمEلة، و�0R^ ت3ق��ها أو ت��eفها وفقًا الح��اجات �ل بل� وأول�Rاته.

ه4ه  ت�0ل  وق�  �ال>�اق.  ره3ًا  االس�ع
اض  أث3اء  ال�املة  الق/اNا  أو  ال�0�0لة  ال�0ض�عات  م^   Sذل  
غ� في   
H3ال أN/ًا   ^�0Rو
�ض�عات، على س\�ل الE0ال ال ال�(
، ال�3ع االج�0اعي واإلن(اف وحق�ق اإلن>ان؛ وال>المة واألم^؛ وح0اNة ال>�ان ال0ع
ض�^ ال0


، مEل األشJاص ال�0ج�دی^ في دور ال
عاNة ال%�Rلة األجل وم
افs ال(�ة ال3ف>�ة وال>�Cن؛ وس\ل الع�� ال�J(�ة وال�0ف�عات  %Jلل
ال>�اقات اإلن>ان�ة؛ وال�0Cعات ال\�
Rة؛ وال�Jمات غ�
 األساس�ة؛ واس��Jام وسائل ال3قل العام. وOاإلضافة ال���م�ة وحmم ال��ف�m؛ و 

 
  إلى ذلS، ق� ت
غ; ال\ل�ان في اس�ع
اض ال��اب�
 االج�0اع�ة وت�اب�
 ال(��ة الع�0م�ة غ�
 ال�وائ�ة ال0�\عة ل�یها، �0ا في ذلS ت�اب�
وcغالق األع0ال ال�CارRة أو ال�0ارس؛ وماه�ة ال�ضع ال%\�عي ال�Cی� ع�3 إعادة الف�ح؛ وخ%t اس�0
ارRة  ال�\اع� الC>�$، وق��د ال�
�ة،  


. وعالوة على ذلS، ق� ت>��Jم ال\ل�ان االس�ع
اض ل0
اجعة ��ف ت
جj0 خ%�ها ال%ارئة ال��3rة لإلنفل�نmا R�%�وال w�\األع0ال؛ وال
   .19-الCائ�ة إلى خ%ة اس�Cا�ة لفاش�ة ��ف��


 م^  Eأك P/قاع�ة ب�انات ت 

 وال30اق�ات ح�ل    300وت��ف�eف�ارة الE�مة ال0(اح\ة له4ه اإلرشادات السmعام في ال� $mال ت�ف�iس
ع ن%اقها ح>\0ا ی�%ل; س�اقها الJاص. وق\ل عق� االس�ع
اض،  كل ر��mة م^ تلS ال
�ائm. و3R\غي لل\ل�ان أن ت�eِّف قائ0ة األس�لة وت�سِّ 

فاألس�لة ال��ف�Rmة ت>اع� على ض0ان تغ%�ة أهP ال�0اض�ع ال�اردة   لل�0H30^ اخ��ار األس�لة ال�ي تالئP غ
ض االس�ع
اض ون%اقه.ی3\غي  

ح أهP األس�لة واإلجا�ة ع3ها ��0ض�ع�ة. rاض، و
   ض0^ ال
��mة ق�� االس�ع



 على ال(ع�� الُق%
$  19-س�ع
اض م
حلي إلج
اءات م�اف�ة ��ف��ا  ��أن إج
اءإرشادات 
     

5 

 لL1 تB5غي ال1�ارJة؟ 

0
ة ووضع ت�ص�ات م3اس\ة، ی3\غي أن ی�
اوح الع�د الE0الي لل�0ار��^ ما  ل�عP�H ق�0ة االس�ع
اضات م^ أجل ال���Cع على م3اق�Eة م

ة دون تع
R: االس�Cا�ة نف>ها    لRmادةم�ار�ًا. وذلS    20و  10ب�^  \J�3ع وال�%ل\ات ال�اض م^ خالل ال�0ازنة ب�^ م
�فاءة االس�ع


. ومع ذلS، ق� JN�لف ع�د ال�0ار��^ م^ اس�ع
اض إلى آخ
 وفقًا لل3 %Jاض؛  لل

 زاوRة في نCاح أ$ اس�عCع�ُّ ت�3ع اآلراء حRاق. و%
وه� ما �0N^ ت�ق�قه م^ خالل ض0ان م�ار�ة �rف واسع م^ الCهات صاح\ة ال0(ل�ة. واألهP م^ ذلCN ،S; أن ی�0�ع ال�0ار��ن  


ة ال0\اش
ة الE0\�ة في مCال ال
��mة ق�� االس�ع
اض ف�0ا ی�علs �اس�Cا�ة ال\ل� لع�وp ��ف� \J19-��ال Sفة ح�ل تل
، وأن ��Nن ل�یهP ال0ع
 ال
��mة وR/%لع�ن �<0��Rات م^ الi<0ول�ة تCاهها.  

وف�ر ت��ی� ن%اق االس�ع
اض، ی3\غي للs<30 ال
ئ�>ي أو ه��ة تs�<3 االس�ع
اض أن ت��د الCهات صاح\ة ال0(ل�ة ال30اس\ة في  
ال�ق�3ة أو و7ائف ال
�ائm ال�ي 0�Nلها االس�ع
اض. و  ال30اق�ات في االس�ع
اض وال3�ائج  الC0االت   p��<ت�>�^ م ل، م^ أجل  Rُف/َّ


rة حال�ًا في جه�د االس�Cا�ة لفاش�ة ��ف��J3هات صاح\ة ال0(ل�ة ال�0ار�ة مCن ج�0ع ال�eل(ة م3ه، أن تJ�<019-ال . 

� و�Rَُصى �إج
اء ا�� الُق%�$   19-الس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف�الC0�0ع �أس
ه، الN $4ع�
ف   �اس��Jام نهج   على ال(ع
ال\ل�   Nق�دها  
ًا ألن االس�ع
اض ه� م0ارسة Hال0ع�3ة. ون ال0(ل�ة  الCهات صاح\ة  تiدیها ج�0ع  ال�ي  ال0ه0ة  �ال0>اه0ات واألدوار 

ذ ق
ار ��أن  الس�ع
اض االس�Cا�ة الCارRة، فإن ال���مة أو الi0س>ة ال�ي ت��لى تs�<3 االس�ع
اض ��Nن ل�یها ال>ل%ة ال�ق�ی
Rة التJا
وهل ی3\غي إش
اك ال�
�اء الJارج��^ �(فة م�>
R^ أو م
اق\�^. و�0R^ ل�0Cع م>��Rات م0H3ة ال(�ة العال�0ة (ال�0ات;    ،ال�0ار��^


Rة وال�0ات; اإلقل��0ة وال0ق
 ال
ئ�>ي) تق�PN ال�عP ل�t�%J االس�ع
اض وcج
ائه.  القُ % 

 

��� الُق%�$؟  19-م�ى L�1O إج�اء االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف� على ال(ع

االس�Cا�ة ع�3ما تق
ر ال���مة على ال(ع�� الُق%
$ في أ$ وقj أث3اء  �0N-19^ إج
اء االس�ع
اض ال0
حلي إلج
اءات م�اف�ة ��ف��

 في إدخال �ع:    ،أو إح�p الi0س>ات ال�اجة إلى اس�ع
اض االس�Cا�ة الCارRةH3اٍض لل

ة ال0�
اك0ة عق� اس�ع\Jعي ال��أو ع�3ما ت>

الEغ
ات ال�ي ت��اج  ال�ع�یالت االس�
ات��Cة. وCR; إج
اء االس�ع
اض ع\
 ق%اعات مJ�لفة ال�mامًا ب
وح ال�علP ال0Cاعي ال0>�0
 ل���ی�  
ل�eف�� االس�Cا�ة   t%خ  wت��ی ع�3  االس�ع
اض  إج
اء  ال0>��>^  وم^  ال00ارسات.  أف/ل  على  وال�فا�  ال��>�^  على   19-إلى 

 ال<0���R^ ال�3rي ودون ال�3rي. 

  ا�ع�ه.اس�ع
اض ناجح، �0ا ف�ها ت(P�0 االس�ع
اض واإلع�اد له وcج
اؤه وم� إلج
اء ال0
احل الJ0�لفة   2و�Rضح ال��ل 
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ة م�اقف  ث0ة�E� لفة�Jن م�eأتي:ق� تN اءات، وم3ها ما
   �m30لة أس\اب ت>��عي إج
اء االس�ع
اض ال0
حلي لإلج

•  
 ال0\لغ ع3ها 0�)ا في ذلS حاالت ال�ف�ات(؛  19-في ع�د حاالت ��ف�� انزRادة أو نق(ان �\�
 �ع� ت3ف�4ه، خاصة إذا ُأبِلغ ع^ إخفاقات أو نCاحات؛  19-ل �ع�3ه م
ت\t ���ف��ال
غ\ة في اس�ع
اض ب
نامج أو ت�خُّ  •
 ؛19-ال�اجة إلى م
اجعة سل>لة ال��ر�R ال��3rة لل�0�
Rات ال0�علقة ���ف�� •
�أن ت>�ع
ض ال���مة م�p فعال�ة االس�Cا�ة  • أف
اد الC0�0ع  ال0%ال\ات م^ جان; ق%اع ال(3اعة أو الC0�0ع ال�0ني أو 

 للفاش�ة؛

 على االق�(اد ال�3rي •�\� 
ل��3rة لإلن�اج�ة االق�(ادNة. و�0R^ ا  >R�3ةال�0ا ی�/ح م^ االس�ع
اضات رOع    ،7ه�ر تأث�


 ت(����ة ته�ف إلى ال�Jف�ف م^ أث
 اس�0
ار األداء االق�(اد$ ال>ل\ي. وOاإلضافة  أن یiد$ إج
اء االس�ع
اض إلى ت�اب �
إلى ذل�0N ،S^ أن ��Nن االس�ع
اض �m30لة آل�ة إلب�اء ال0الحHات �0N^ لل\ل�ان خاللها ت%\�s ال�روس ال0>�فادة �غ
ض  

  ؛ 19-ت��eف اس�Cاب�ها لفاش�ة ��ف��
تُ  • لeي  ف� العmم على ت��ی� مCاالت   $
C الف�ات ها األوسا{ األكاد�0Nة وص3اعة األدوRة م�Rmًا م^ األ��اث، و�4لS ت��ی� 

 ال>�ان�ة ال/ع�فة ال�ي ت�%ل; اه�0امًا أك\
 م^ م>iولي ال(�ة الع�0م�ة؛

rة في االس�Cا�ة   •J30هات صاح\ة ال0(ل�ة الCفي اآلراء ب�^ ال s�0ض�عاتال�اجة إلى ال�ص�ل إلى ت�اف� sعل�ف�0ا ی    
�Eت

، وال0أم�ن�ة (مEل اس��Jام ال�ق�3ات ال�Cی�ة ل��\ع الJ0ال%�^، وخ(�ص�ة ال\�انات، وال��قs م^ ص�ة االخ�\ارات  اً عام  اً قلق
 ال���J(�ة، �0ا ف�ها م�0Cعات االخ�\ار الm30ل�ة، وم3ع ال\ائع�^ م^ ب�ع العالجات الm30ل�ة غ�
 ال0ع��0ة)؛ 

 . 19-م�ة وال��اب�
 االج�0اع�ة أث3اء جائ�ة ��ف��ال�اجة إلى م
اجعة وتع�یل ت�اب�
 ال(�ة الع�0  •

 ِّ

 وال ی�عارض معها. وس���ن م^ ال0هP ال�أك� م^ أن االس�ع
اض ال Nع%Jا�ة نف>ها للC�ض إدارة االس 

 ما بعد االستعراض أثناء االستعراض ما قبل االستعراض

 النتائج. 4 . اإلجراء3 . اإلعداد2 التصميم. 1

 ت(P�0 االس�ع
اض..1
ت��ی� ال�eف�ة ال30اس\ة .2

لعق� االس�ع
اض 
، ع\
 اإلن�
نj ً◌ (مEالً 

 أو في ال�0قع).
3. sR
ال0ع3ي ت���ل الف

 �االس�ع
اض.
 وضع الm�0ان�ة..4
 وضع ج�ول أع0ال..5
 وضع م�4
ة مفاه��0ة..6
ت��ی� ال�0ار��^ .7

) Pأص�ابودع�ته 
 ).�^ال0(ل�ة ال
ئ�>�


ون�ة .8�eت��ی� م3(ة إل
 أو م�ان لالنعقاد. 

  

ج0ع ال0عل�مات األساس�ة .1
 .وم
اجع�هاذات ال(لة 

ار األس�لة ال��ف�Rmة �اخ�.2
 .وت��eفها

ال�0>
R^ وتmو�RهP ت��ی� .3
 �ال0عل�مات.

ت�ف�
 ال�Cه�mات .4
لالس�ع
اض (مEل، 

 ال�
ت�\ات الل�ج>��ة).

إج
اء جل>ة اس�Jالص .1
 لل0عل�مات مع:

a) ال0ع3ي sR
الف
  �االس�ع
اض؛

b) .اإلدارة العل�ا 
اس��Jام االس�ع
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�ك�ف�ة إج�اء �� الُق%�$  19-االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف� على ال(ع

0
 م�ةً االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات ع\ارة ع^  �<N وق� ،
 ت�
اوح ما ب�^ أقل م^ ن(ف ی�م (ع�3 اس�ع
اض ر��mة    م3اق�ة Nق�دها م�>ِّ

 ش�0ًال)، وP/R م�0Cعة صغ�
ة م^ األشJاص  Eاض أك
واح�ة فقt أو ع�د م��ود م^ ال
�ائm) و�Rم�^ ��� أق(ى (إلج
اء اس�ع

.jن
ب3اًء على إم�ان�ة م�ار�ة الCهات صاح\ة  إال أن م�ة االس�ع  وت�eن م�ار��هP إما شJ(�ة وcما ع\
 اإلن� 
اض س�ف تJ�لف 

 الmاوRة في االس�Cا�ة، مع األخ4 في االع�\ار أن األول�Rة ال تmال هي إدارة جائ�ة ��ف��Cل حE0ي ت�ال�ال�ة.  19-ال0(ل�ة ال 

 و3R%�$ االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات على:


$ لt%J ال�أه; واالس�Cا�ة ال�ال�ة، و  •Hاض ن

 األن�%ة، وغ�
ها م^  19-خ%t ال\ل� لالس�Cا�ة لفاش�ة ��ف��اس�عRوتقار ،
 ال�ثائs واإلرشادات ال>�اسات�ة ذات ال(لة ال0��ف
ة ل�p ال\ل�؛ 

واس�ع
اض مPَّH3 لألن�%ة ال30ف4ة على ال<0���R^ ال�3rي ودون ال�3rي ال�ي ح�ثj في ج�ول زم3ي م��د أث3اء االس�Cا�ة  •
 ؛ 19-لفاش�ة ��ف��


ات ب�^ الCهات صاح\ة ال0(ل�ة ل�ق�PN ل�0ة س
Rعة ع^ االس�Cا�ة ال�ال�ة ل�eف�� •\Jال/�ء على    19-وت\ادل ال tوت>ل�
 الق/اNا ال�ي �0N^ معالC�ها ف�رًا ل��>�^ االس�Cا�ة الCارRة؛ 


 الmم�3ة ال0��س%ة أو ال%�Rلة األجل ل��>�^ االس�Cا�ة لل�0جة (أو   •r�0^ فعله في األN 0لة  وت��ی� ما�ال�ة ال�0�ال�0جات) ال
   ؛19-لفاش�ة ��ف��

 ).  6-4وcن أم�^، إج
اء ت�ل�ل م�عs0 ألف/ل ال00ارسات وال���Nات �اس��Jام م3ه�Cة ت�ل�ل األس\اب ال4CرRة (  •
 

ال�0ار��^ م^  ال��>�
 ال��C لالس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات أم
 ض
ور$ ل/0ان ال�0ار�ة ال�3%ة وال30اق�ة ال(ادقة وال(
�Rة ب�^ 
أجل اس�Jالص ال�روس ال0ه0ة. وفي ال�االت ال�ي ��Nن ف�ها وقj ال30اق�ة م��ودًا وق� ی�
دد ال�0ار��ن في ال�ع\�
 ع^ آرائهP، ق� 

تع��^ م�>ِّ   ;CRة. وRور
ال0عل�مات ال/ به�ف ج0ع  ق\ل االس�ع
اض  اس�\�ان وت�زRعه  إع�اد  ال0ف��  لل0الحHات  
 وم�وِّ ��Nن م^  ن 
>^ س�
 االس�ع
اض وت�ث�s فعال�اته. وOاإلضافة إلى ه4ه اإلرشادات ال�ي ب�^ ی�$ القار�، فق� أُِع�ت م�0Cعة م^ ال03اذج  ل/0ان ح

ووثائs ال��>�
 في حmمٍة ل0>اع�ة ال\ل�ان على إع�اد االس�ع
اض وcج
ائه؛ وت>��3 ه4ه األدوات إلى ص�غة اس�Jالص ال0عل�مات في 
7( �2019
تها م0H3ة ال(�ة العال�0ة في عام االس�ع
اضات الالحقة ال�ي ن  .( 

�اس��Jام م3(ة لi0ت0
ات الف��ی�  تP�H3 جل>ات م3ف(لة لل
�ائm الJ0�لفة   ^�0N ،jن
وOال3>\ة إلى االس�ع
اضات ال30عق�ة ع\
 اإلن�
أN/ًا لل0>اع�ة على ت��ی� وم3اق�ة الق/ الCل>ات العامة ض
ورRة  ال30اق�ات. ومع ذلS، س��eن  ب�^  ل�>ه�ل  ال�املة ال�0�
�ة  اNا 

 مJ�لف ال
�ائm ق�� االس�ع
اض. 


 إلى ال�ضع ال�الي لCائ�ة ��ف��H3الOافة ال(��ة 19-وH3األساس�ة لل 
، م^ ال/
ور$ ال�أك� م^ اح�
ام ال�\اع� الC>�$ وال��اب�
ا 7ل االن�قال الC0�0عي لل0
ض م
تفعًا ال0�\عة في ال\ل� أث3اء االس�ع
اض. وه3ا ن�Cع على عق� االس�ع
اض ع\
 اإلن�
نj، خاصة إذ
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ال�أك� م^ أن م>احات االج�0اعات �\�
ة �0ا �Nفي ل0
اعاة ال�\اع� الC>�$ ال0هP  إذا انعق� االس�ع
اض في ال�0قع، ف0^  أما  في ال\ل�.  
  
rاJة م^ مNالع على إرشادات إضاف�ة ع^ ��ف�ة ال�قاr�0^ االRف��ال30اس; في ج�0ع األوقات. و�� pقال ع�و�أو ال�� م3ها    19-ان

 ). 8ع�3 اس�/افة اج�0اعات وجهًا ل�جه على م�قع م0H3ة ال(�ة العال�0ة (

 

 W��ت�ث�� الُق%�$  19-االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف� وال�1ا�عة على ال(ع

جل>ات االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات ونقا{  ی�E0ل ال�ور األساسي ل�0ون ال0الحHات ال0ع�^ في تل�J, ال30اق�ات ال�ي ج
ت خالل  
 ِّCأك� م^ أن ج�0ع ال�روس ق� ُس�ال3هائي لل 
R
لj  الع0ل ال
ئ�>�ة لل0/ي ق�مًا. و3R\غي ل�0ون ال0الحHات إrالع ال�0ار��^ على ال�ق

  .Sها وفقًا ل4ل�Rت�; أول�
 ب�قة، وأن ج�0ع اإلج
اءات ال0ق�
حة م3�0ة وع0ل�ة وواقع�ة وج
p ت

ضافة إلى ذلS، ق� ت
غ; ال\ل�ان في ت>�Cل أف/ل ال00ارسات ال�ي آتj ث0ارها في ال>�اق ال�3rي أو دون ال�3rي أث3اء اس�Cاب�ها وOاإل

 ت�ضح ج�ان; م��دة م^ ال
�ائm الJ0�ارة ال�ي ح�دتها  19-لفاش�ة ��ف��Eاح واح�ة أو أكCال/�ء على ق(ة ن tم^ خالل ت>ل� Sوذل ،

أث3اء  قنقا{  ب�صفها  ال\ل�ان   تُ اال�ة  أن  لل\ل�ان  و3R\غي  ن�ائج  %لِ س�Cا�ة.  على  وال�
�اء  العال�0ة  ال(�ة  وم0H3ة   p
األخ ال\ل�ان  ع 

ها ال3هائي  R
الJاص بها م^ خالل ق(, نCاحها، وذلS إلتاحة    ن�ائج االس�ع
اض  في إrارأو  االس�ع
اض الJاصة بها م^ خالل تق

 تعلP األق
ان ألف/ل ال00ارسات أو الق�رات ال�Cی�ة ال�ي نف4ها ال\ل�.  

في نهاNة �ل اس�ع
اض، تع��^ ف
sR م�ا�عة م(غ
 ل
ص� ت3ف�4 األن�%ة ال0ق�
حة. ول/0ان ال0>اءلة وال�عP ال���مي، CR  ،  ;CN;و 
ا في وزارة ال(�ة واله��ات ال���م�ة األخ
p ذات ال(لة في ع0ل�ة إج
اء االس�ع
اض �أك0لها (أ$ أN/ًا إش
اك أع/اء اإلدارة العل� 

 ال�t�%J وال�3ف�4 وال0�ا�عة).


 م3�0Hة إلى الف
sR ال0ع3ي �االس�ع
اض وم>iولي اإلدارة العل�ا ع^ ال�ق�Rص� ورفع تقار
م و3R\غي لف
sR ال0�ا�عة ت�ث�s ن�ائج أن�%ة ال
4ة به�ف معالCة أ$ ثغ
ات س\s ت��ی�ها، وCR; أن Nق�م الف
sR دل�ًال على حالة  زه في األن�%ة ال
ئ�>�ة ال��0دة ال30فَّ الCار$ إح
ا


 ق�رات   4ةال30فَّ األن�%ة  R�%\عة، وت�ات وال>�اسات والع0ل�ات ال0�Cات�
وتأث�
ها. وق� 0�Nل ذلS إج
اء تغ��
ات ذات صلة على االس�
 .  19-فاش�ة ��ف��ج�ی�ة به�ف االس�Cا�ة ل


 وال\�انات اإلعالم�ة، وم^  Rقار�اض ال0(ادر ذات ال(لة، وم3ها ال
وق� 0CNع ف
sR ال0�ا�عة معل�مات ن�ع�ة و��0ة م^ خالل اس�ع
الRmارات  إج
اء  وأخ�
ًا م^ خالل  األن�%ة،  ت3ف�4  في  ال�0ار��^  ال���م��^  الi<0ول�^  أو  ال
ئ�>��^  ال0(ل�ة  مقابلة أص�اب  خالل 

 ��ان�ة. و�4لS س�iد$ م�ار�ة ال0عل�مات ال�ي ج
p ج0عها أو إن�اء ج0اعة م0ارس�^ إلى تعmRm ال�علP في ال�قj ال�ق�قي. ال0


Rه ال\ل� في االس�ع
اض الالحs ��أن ��ف��CN اض

جات م^ �ل اس�عJ0ج�0ع ال P�0^ أن ت>اهRاض   19-و
الJاص �ال\ل� وأ$ اس�ع
نهاNة األم
، س�ف تع0ل االس�ع
اضات ال0
حل�ة لإلج
اءات واالس�ع
اضات الالحقة  في  نهاNة االس�Cا�ة. و أو ع0ل�ة تق��P أخ
p ت3عق� في  

 على تعmRm ق�رات ال�أه; واالس�Cا�ة وق�رة الH3ام ال(�ي على ال�عافي ���ل عام. 

��� الُق%�$  19-حYمة االس�ع�اض ال�1حلي إلج�اءات م�اف�ة J�ف� على ال(ع
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على ال(ع�� الق%
$، وcج
ائه، ث0ة م�0Cعة م^ األدوات ال��0eل�ة م�احة   19-ع
اض م
حلي إلج
اءات م�اف�ة ��ف��ل�عP ال�t�%J الس� 

 ف�ها م^ جان; م0H3ي االس�ع
اض (ال�Cول H31لل .( 

� الُق%�$ ��- 19 على ال(ع��ول 1. األدوات ال�[1�ل�ة ال�1احة للG1اع�ة على ال�]%�Z الس�ع�اض م�حلي إلج�اءات م�اف�ة J�فRال 

 ال�صف  األداة ال��0eل�ة  رقP األداة 

 ن�0ذج م�4
ة مفاه��0ة  - 1

ن%اق   (مEل،  لالس�ع
اض   
لل��/� الالزمة  األساس�ة   
الع3اص ت��د 
وال�0ار� انعقاده؛  وتارRخ  وأه�افه  ال
ئ�>�� االس�ع
اض  وال30ه�Cات  � ^  ^؛ 

ال0ق�
حة؛ وأع/اء الف
sR ال0ع3ي �االس�ع
اض ال0
حلي ال0�\عة؛ والm�0ان�ة  
.(Pة بهr�30اءات واألدوار ال
 إلج

2 -   ^R
 دل�ل ال�0>
ی�/0^ ال�ل�ل تعل�0ات وت�ص�ات لل�0>
R^ ح�ل ��ف�ة تP�H3 االس�ع
اض 
وcج
ائه، وR>لt ال/�ء على �ع: الع3اص
 ال
ئ�>�ة ال�ي یلmم ت��eفها مع 

 . 19-ال>�اق ال�3rي لCائ�ة ��ف��

 ن�0ذج عام ل�Cول األع0ال   - 3
االس�ع
اض  انعقاد  ل�eف�ة  وفقًا  ه4ا  األع0ال  ن�0ذج ج�ول  ت��eف   ^�0N
 mائ�
ال أو  ال�ق�3ة  الC0االت  ال�0قع) وع�د  في  أو   jن
اإلن�  
(مEًال، ع\

 ال0ق
ر اس�ع
اضها. 

 ع
ض الm�0ان�ة  - 4
ل�>ه�ل ع0ل�ة   لل\ل�  ال��0د  ال>�اق  مع  العام  الع
ض  ه4ا  ت��eف   ^�0N

على ال(ع�� الُق%
$.   19-االس�ع
اض ال0
حلي إلج
اءات م�اف�ة ��ف��

5 - 

 � األس�لة ال��ف�Rmة قاع�ة ب�انات عامة 
إلج
اءات   ال0
حلي  لالس�ع
اض 

��ف�� ال(ع��   19-م�اف�ة  على 
 .$
 الُق%


 م^  Eاص به4ه األداة على أكJال0لف ال $���N300   ^�0N $mال ت�ف�iس
ال�0C0عة،  داخل  
 وال30اق�ة �eف�ال  mف���ل ب�3ها  م^  االخ��ار   ^R
لل�0>

 و�0R^ ت��eفها ل�الئP اح��اجات االس�ع
اض. 

 ن�0ذج ت�وR^ ال0الحHات   - 6
�0N^ أن N>اع� ه4ا ال�03ذج م�وني ال0الحHات على ت>�Cل ال30اق�ات  
أث3اء �ل خ%�ة م^ خ%�ات االس�ع
اض، و�0R^ أن تف�� ال0الحHات الحقًا 

 .
R

 ال�قR
 في ت�


 ال3هائي  - 7R
 ن�0ذج ال�ق
ال��ل�الت    ,�Jل�ل ال�03ذج  به4ا   
Rقار�ال م�
ر  N>�ع�^  أن   ^�0N

 وال��ص�ات ال3اش�ة ع^ االس�ع
اض �%
Rقة م0H3ة.

 ن�0ذج مالحHات ال�0ارك  - 8
نهاNة   ال�0ار��^ في  ال0الحHات م^  ال�03ذج ل0Cع  �0N^ اس��Jام ه4ا 

 االس�ع
اض على ��ف�ة إج
ائه وم�p فائ�ته.

 ع\ارة ع^ ملف إك>ل �0N^ اس��Jامه ل��ل�ل مالحHات ال�0ار��^.   �^ج�ول ملJ, مالحHات ال�0ار� - 9

 ن�0ذج ق(, الC3اح  - 10
�0N^ لل\ل�ان اس��Jام ه4ا ال�03ذج ل��ث�s اإلج
اءات ال�ي حالفها الC3اح 

لCائ�ة ��ف�� . و3R\غي م�ار�ة ق(, الC3اح ه4ه 19-أث3اء اس�Cاب�ه 
 
وسائ العال�0ة  ال(�ة  وم0H3ة   p
األخ ال\ل�ان  مع  واسع  ن%اق  على 
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ة ال�
�اء إلتاحة ف
صة تعلP األق
ان ألف/ل ال00ارسات أو الق�رات ال�Cی�
 ال�ي نف4ها ال\ل�. 


ون�ة اآلت�ة�eل األدوات ال��40رة أعاله م^ ال(ف�ة اإللRm3�0^ تN :https://www.who.int/ihr/procedures/after-action-review/en /  

 

��   19-رZe االس�ع�اض ال�1حلي لإلج�اءات ��51�Q ال��Jاء في م�اف�ة م�ض J�ف

إلتاحة ف
صة ال�t�%J    )9( ،  19-أن�أت م0H3ة ال(�ة العال�0ة أداة على اإلن�
نj، وهي م3��p ال�
�اء في م�اف�ة م
ض ��ف��
- ال�فاعلي ب�^ ال���مات وو�االت األمP ال0���ة وال�
�اء، وال0>اع�ة في ال�s�<3 الفعال وتعmRm الCه�د ال0\4ولة ل�0اجهة جائ�ة ��ف��

الCائ�ة، �0N^ لeل بل� أن ی\�ِّ^ للعالP اإلج
اءات ال�ي t%JN لها و3Rف4ها، وأن N%ل; ال�عP ال�ولي واإلم�ادات  وألول م
ة خالل    .19
��Cة  ال���Rة، وR��\ع ال0>اه0ات وال�ق�م ال�0
ز في ح�3ه. وOال3>\ة لل\ل�ان ال�ي ت>��Jم ال30��p ل30اص
ة خ%t ال�أه; واالس�Cا�ة االس�
ات 

 ل
tO االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات به4ه األداة. الJاصة بها، ث0ة ف
صة 

 و�0R^ لل\ل�ان اس��Jام ال30(ة: 

 ب�صفها م(�رًا لل\�انات الق0�ّة ع^ ال\ل� لالس�
شاد �ه في االس�ع
اض؛   •
 ل��ث�s ن�ائج االس�ع
اض الJاص بها؛  •
 ل\�ان ال�ق�م ال�0
ز في ت3ف�4 ت�ص�ات االس�ع
اض أمام دوائ
 ص3ع الق
ار وال�
�اء والCهات ال0ان�ة؛   •
 ل��ث�s ال�ق�م ال�0
ز في اإلج
اءات ال30ف4ة وcث\ات م�p ت�افقها مع الق�رات األساس�ة لل�ائح ال(��ة ال�ول�ة؛ •
 لRmادة ال�ض�ح ��أن اح��اجات ال\ل� م^ أجل ال�ع�ة لل�(�ل على تR�0ل إضافي.   •


 م^    153، أض�ف ما إج0ال�ه  2020  ی�ل��ت�0ز/  22واع�\ارًا م^  Eوقام أك .p��30قل�0ًا وم3%قة إلى الc100بل�ًا و    t%�0ل خ��بل� ب
�اس��Jام الق�ائP ال0
جع�ة ال0�احة    4ةال30فَّ و لإلج
اءات الt%J0 لها  الJاصة بها، ف/ًال ع^ تق��0ها ال30�PH    19-االس�Cا�ة لف�
وس ��ف��

  .p��30على ال 
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 Qارد أخ��م 

 ال�0ارد اآلت�ة مف��ة ق\ل عق� االس�ع
اض ال0
حلي لإلج
اءات وأث3اءه وOع�ه.  االس�عانة � ق� ت�eن 
 

 :19- إرشادات ق%
Rة وتق�3ة ��أن ��ف�� •
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-

guidance . 
 

 : Rة][�اإلنeل�m  والJ%ة االس�
ات��Cة لل�أه; واالس�Cا�ة 19-اس�
ات��Cة ��ف�� •
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-
new-coronavirus . 
 

 [�اإلنeل�Rmة]: 19-م3��p ال�
�اء في م�اف�ة م
ض ��ف�� •
https://covid-19-response.org/. 

 

• The European Centre for Disease Prevention and Control’s guidance on conducting 
both in-action and after-action reviews of the public health response to COVID-19:  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/conducting-action-and-after-action-
reviews-public-health-response-covid-19. 

 

• sاض الالح
 :  [�اإلنeل�Rmة] لإلج
اءات إرشادات م0H3ة ال(�ة العال�0ة لالس�ع
https://www.who.int/ihr/procedures/after-action-review/en/. 

 

 ال�eارث [�اإلنeل�Rmة]: •rاJار إدارة ال%�ار� ال(��ة ومrإ 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/326106. 
 

 إرشادات م0H3ة ال(�ة العال�0ة لل�t�%J ال�3ف�4$ ل�عP تأه; ال\ل�ان واس�Cاب�ها [�اإلنeل�Rmة]: •
https://www.who.int/publications/i/item/draft-operational-planning-guidance-for-un-country-
teams.  

 

   

https://www.who.int/publications/i/item/draft-operational-planning-guidance-for-un-country-teams
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