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شكر وتقدير

أعــدت منظمــة الصحــة العامليــة هــذه الوثيقــة بمســاهمة الزمــالء التالــي ذكرهــم فــي املقــر الرئي�ضــي للمنظمــة: الســيد أالن 
بــل؛ والســيد دنيــز تشــارلز؛ والدكتــورة ســتيال تشــانغونغ؛ والســيد فريدريــك كوبــر؛ والدكتــور ســتيفان دي ال روك دي 
ســيفيراك؛ والدكتــورة قدســية هــدى؛ والدكتــور نيرمــال قنــدل؛ والدكتــور كريســتوفر لــي؛ والدكتــور النــدري ندريكــو 
مايغيــن؛ والســيدة أدرييــن راشــفورد؛ والدكتــور راجيــش ســريدهاران؛ والســيد لــودي ســوريانتورو؛ والســيدة أنــا يونــغ.

ــه عبــارات الشــكر إلــى الزمــالء فــي املكاتــب اإلقليميــة للمنظمــة الذيــن قدمــوا مســاهمات تقنيــة ومســاهمات أخــرى  وتوجَّ
أي الدكتــورة روبرتــا أندراغيتــي؛ والدكتــور نيلــش بــود؛ والدكتــور غياننــدرا غونغــال؛ والســيد نيكــوالس إزال؛ والدكتــور 

ماســايا كاتــو؛ والدكتــورة داليــا ســمهوري؛ والســيدة تانيــا شــميد؛ والدكتــورة ميــري ســتيفن.

 الجهات التالية: املركز األوروبي 
ً
وتود املنظمة االعتراف باملساهمات والدعم املقدمين من الجهات الشريكة وخصوصا

للوقاية من األمراض ومكافحتها؛ ومؤسســة الصحة العمومية في إنكلترا؛ وجامعة جورج تاون؛ وكلية هارفارد تشــان 
للصحــة العموميــة؛ واملعهــد الوطنــي للصحــة العموميــة والبيئــة فــي هولنــدا؛ ومبــادرة Resolve to Save Lives؛ ومراكــز 
الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها. والخبرات املكتســبة والدروس املســتخلصة من املراجعات الالحقة 
لالســتجابة وتماريــن املحــاكاة التــي أشــرفت عليهــا املنظمــة والجهــات الشــريكة لهــا فــي الفتــرة مــا بيــن 2016-2018 كانــت 

قّيمــة فــي إعــداد هــذه الوثيقــة.
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1- مقدمة
1-1 السياق

تــم اعتمــاد اللوائــح الصحيــة الدوليــة املنقحــة فــي العــام 
لــَزم الــدول 

ُ
2005 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي العــام 2007. وت

األطــراف بموجــب اللوائــح بتطويــر وصــون حــد أدنــى مــن 
القــدرات األساســية الالزمــة للترصــد واالســتجابة، بهــدف 
الكشــف عــن أي حــدث محتمــل مــن أحــداث الصحــة 
 وتقييمه واإلخطار به واالستجابة 

ً
 دوليا

ً
العمومية يثير قلقا

 بالفقرة 1 من املادة 54 من اللوائح، يجب على 
ً
له. وعمال

البلــدان أن تقــدم التقاريــر عــن تنفيــذ اللوائــح إلــى جمعيــة 
الصحــة العامليــة واملجلــس التنفيــذي للمنظمــة.

وأثنــاء جمعيــة الصحــة العامليــة الثامنــة والســتين املنعقــدة 
فــي عــام 2015، أوصــت لجنــة اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
املعنية بمراجعة التمديد الثاني لبناء القدرات الوطنية في 
مجال الصحة العمومية ومراجعة تنفيذ اللوائح الصحية 

 أوصــت بأنــه ينبغــي للــدول األطــراف:
1
الدوليــة )2005(

إلــى  وحــده  للبلــد  الذاتــي  التقييــم  مــن  التحــول   ...«
مناهج تجمع ما بين التقييم الذاتي ومراجعة النظراء 
إلــى جانــب تقييــم خارجــي طوعــي يشــارك فيــه مزيــج مــن 

الخبــراء املحلييــن واملســتقلين.«
للــدول  ينبغــي  بأنــه  اللجنــة  وباإلضافــة لذلــك، أوصــت 
األطراف أن تعّجل بإجراء مراجعة معمقة ألهم فاشيات 

األمــراض وأحــداث الصحــة العموميــة التــي وقعــت.
 على األدلة 

ً
 أو مبنيا

ً
 علميا

ً
ومن شأن تلك املناهج أن تعزز نهجا

لتقييم القدرات األساسية الفعلية على »أرض الواقع«.
املنظمــة  أمانــة  اقترحــت  التوصيــات،  لهــذه   

ً
واســتجابة

مراقبــة  إطــار  ضمــن  وطوعيــة  إضافيــة  أدوات  ثــالث 
 لــألداة القائمــة 

ً
وتقييــم اللوائــح الصحيــة الدوليــة مكملــة

واإللزاميــة املتمثلــة فــي التقاريــر الســنوية للــدول األطــراف. 
وهــذه األدوات هــي تقييمــات خارجيــة طوعيــة مثــل التقييم 
الخارجي املشــترك واملراجعات التالية لالســتجابة وتمارين 
املحــاكاة. وجميــع هــذه األدوات الثــالث تضمنتهــا مســّودة 
الخطة االســتراتيجية العاملية الخمســية لتحســين التأهب 
واالســتجابة فــي مجــال الصحــة العموميــة التــي رحبــت بهــا - 
 

2
مع التقدير - جمعية الصحة العاملية الحادية والسبعون

فــي عــام 2018. 

1- http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.
pdf?ua=1.
2- http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_ACONF7-en.pdf.

1-2 الغرض من الدليل
توفــر هــذه الوثيقــة موجهــات اســتراتيجية موجهــة إلــى البلــدان 
تعقــب االســتجابة وتماريــن محــاكاة  تجــري مراجعــات  التــي 
بموجــب إطــار املراقبــة والتقييــم الخــاص باللوائــح الصحيــة 
الدولية، كما توفر معلومات تتعلق بمعايير تخطيط والتنفيذ 

والتقاريــر الخاصــة بــكٍل مــن االســتجابة وتماريــن املحــاكاة.
بموجهــات   

ً
مقترنــة املوجهــات  هــذه  اســتخدام  وينبغــي 

املحــاكاة  وتماريــن  لالســتجابة  التاليــة  املراجعــات 
يمكــن االطــالع عليهــا علــى  والتــي  املنشــورة،  وأدواتهمــا 
وهــذه   .

3
العامليــة الصحــة  ملنظمــة  اإللكترونــي  املوقــع 

يلــي: مــا  علــى  البلــدان  تســاعد   
ً
مجتمعــة الوثائــق 

التاليــة  املراجعــات  اعتبــار  ينبغــي  كان  إذا  مــا  تحديــد   •
فــي  تصــب  لهــا  املخطــط  املحــاكاة  وتماريــن  لالســتجابة 
مصلحــة أنشــطة مراقبــة وتقييــم اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
لالســتجابة  التاليــة  املراجعــات  وتنفيــذ  تخطيــط   •

املحــاكاة وتماريــن 
• توفيــر التوجيــه حــول الســبل املنهجيــة لرصــد مواطــن 
مــع  ربطهــا  ثــم  ومــن  والتوصيــات  والثغــرات  القــوة 
مكونــات إطــار مراقبــة وتقييــم اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
• تحديــد األولويــات فــي معالجــة الثغــرات التــي رصــدت 

والبنــاء علــى مواطــن القــوة.
ويســتعرض دليــل التنفيــذ فــي البلــدان بإيجــاز العناصــر 
اعتبــار  ينبغــي  كان  إذا  مــا  تحديــد  علــى  تســاعد  التــي 
املراجعات التي تعقب االستجابة و تمارين املحاكاة جزًء 
مــن األنشــطة الطوعيــة ملراقبــة وتقييــم اللوائــح الصحيــة 
أمــر  وهــذا  بهــا.  الخاصــة  والتقاريــر   )2005( الدوليــة 
مفيــد، ألن عــدة دول أعضــاء تجــري املراجعــات التاليــة 
للتعلــم  برامجهــا  ضمــن  املحــاكاة  وتماريــن  لالســتجابة 
املســتمر ومعالجــة املخاطــر فــي حــاالت الطــوارئ بصــرف 
النظــر عمــا إذا كانــت تلــك األنشــطة تنفــذ كجــزء مــن 
إجــراءات مراقبــة وتقييــم اللوائــح الصحيــة الدوليــة أم ال.

1-3 إطار الرصد والتقييم الخاص 
IHR باللوائح الصحية الدولية

إن إطار املراقبة والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية 
يتكــون مــن أداة التبليــغ الســنوي للــدول األطــراف؛ والتقييــم 
الخارجــي الطوعــي؛ واملراجعــات الالحقــة لإلجــراءات وتماريــن 
3- http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en/

http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.pdf?ua=1
http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_ACONF7-en.pdf
http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en/
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املحــاكاة. ويمكــن للــدول اعتمــاد النتائــج املســتخلصة مــن 
أحــد هــذه املكونــات منفــردة أو تســتصحب معهــا النتائــج 
املخاطــر(  تحديــد  )مثــل  أخــرى  تقييمــات  مــن  املســتقاة 
كأســاس لوضــع  وتنفيــذ خطــط عمــل وطنيــة لألمــن الصحــي.
وتضمــن هــذه الخطــط التعــاون بيــن القطاعات املتعددة 

الشكل 1: مكونات إطار مراقبة وتقييم اللوائح الصحية الدولية وعالقتها بالتخطيط والشراكات االستراتيجية 
مــن أجــل نظــم صحيــة عالية املرونة

وضع�القدرات�ا��اصة�باألمن�الص���بموجب�اللوائح

إطار�الرصد�والتقييم�ا��اص�باللوائح

 
التقييم�
ا��ار��
�الطو��

املراجعات
التالية

لإلجراءات

التقييم�الذا�ي
السنوي

للدول��األطراف

ن��

ال��ة�الواحدة

الشراكة

االس��اتيجية

تمار�ن
املحا�اة

خطــة�العمــل�الوطنيــة�ا��اصــة�باألمــن�الص�ــ�

تحديد�املخاطر

تقييمات�أخرى

يوظــف نهــج الصحــة الواحــدة والشــراكات االســتراتيجية 
املتينــة، وتحويــل التوصيــات املنبثقــة عــن نتائــج التقييــم 
إلــى خطــط عمــل. وتعــزز هــذه اإلجــراءات قــدرات الــدول 
األعضاء وتكفل استعدادها التشغيلي ملواجهة املخاطر 

واألحــداث علــى صعيــد الصحــة العموميــة. 

ومجموعــة األدوات الطوعيــة - التــي تتألــف مــن التقييمــات 
الخارجية الطوعية واملراجعات الالحقة لالستجابة وتمارين 
املحاكاة – إنما تكّمل أداة التبليغ السنوي للدول األطراف، 
 عــن قــدرات الــدول 

ً
وتســاعد علــى إعطــاء صــورة أكثــر شــموال

- بشــكل   
ً
نتائــج األدوات األربــع مقترنــة األعضــاء. وتعكــس 

أدق - وضــع قــدرة البلــد املعيــن علــى الحيلولــة دون حــدوث 
طــوارئ صحيــة العموميــة والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا. 
وبينمــا تعطــي أداة التبليــغ الســنوي للــدول األطــراف بجانــب 
التقييمات الخارجية الطوعية صورة عن القدرات الوطنية 
 علــى مؤشــرات محــددة، تعمــل املراجعــات الالحقــة 

ً
اعتمــادا

لتلــك  فعاليــة  تقييــم  علــى  املحــاكاة  وتماريــن  لالســتجابة 
القدرات في االستجابة لألحداث الواقعية أو الوهمية، حيث 
أنــه هــذه التقييمــات ال تقتصــر علــى اختبــار فعاليــة القــدرات 
 أن تختبر 

ً
الوظيفية بشكل فردي، بل تأخذ في االعتبار أيضا

الكفــاءة الوظيفيــة لهــذه القــدرات مــع بعضهــا البعــض.
وبموجــب اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(، فــإن الشــفافية 
فــي تبــادل البيانــات املتعلقــة باملراجعــات الالحقــة لالســتجابة 
 من أصحاب املصلحة 

ً
وتمارين املحاكاة من شأنها أن تطمئن كال

واملواطنين ومجتمع الصحة العمومية على الصعيد العالمي في 
بلــدان أخــرى بــأن التزامــات الــدول األعضــاء باللوائــح الصحيــة 
لســد  تخــذ 

ُ
ت تدابيــر  هنالــك  وأن  راســخة،   )2005( الدوليــة 

الثغــرات التــي تــم الكشــف عنهــا. وينبغــي إدمــاج حصيلــة النتائــج 
التــي اســتخلصت مــن أدوات املراقبــة والتقييــم فــي خطــط العمــل 
الوطنية ذات الصلة و/أو في استراتيجيات القطاع الصحي، بما 

فــي ذلــك خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة باألمــن الصحــي.
1-4 المراجعات الالحقة لالستجابة 

وتمارين المحاكاة
إن املراجعات الالحقة لالستجابة وتمارين املحاكاة تعتبران 
أداتيــن طوعيتيــن تســاعدان البلــدان علــى تقييــم قدرتهــا 
التشــغيلية فيمــا يلــي التأهــب واالســتجابة فــي مجــال الصحــة 
العموميــة. وتتيــح هاتــان األداتــان تقييمــات عمليــة وتؤديــان 
 فــي تحديــد مواطــن القــوة والثغــرات ســواء مــا 

ً
 رئيســيا

ً
دورا

يتعلق بحالة القدرات املنصوص عليها في اللوائح الصحية 
بتنفيذهــا. ويمكــن اســتخدامهما الســتعراض  أو  الدوليــة 
القــدرات املوجــودة / التــي تناولتهــا لبتقاريــر الخاصــة بــأدوات 
مراقبــة تقييــم تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة أو التحقــق 
مــن فعاليتهــا مــن خــالل »اختبارهــا فــي ظــروف ضاغطــة«، 
فعلــى ســبيل املثــال يمكــن تقييــم مــدى فعاليــة برنامــج أو 

نظــام معيــن فــي مقابــل وجــود سياســات مالئمــة.
وتماريــن  لالســتجابة  الالحقــة  املراجعــات  أن  وحيــث 
قطاعــات  عبــر  كثيــرة  منظمــات  ســتخدمها 

ُ
ت املحــاكاة 

للتعلــم،  مهمتيــن  أداتيــن  يعتبــران  فهمــا  متعــددة، 
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وأســلوبين فعاليــن لتوجيــه أصحــاب املصلحــة وتحديــد 
أفضل املمارسات والتحديات والدروس املهمة التي من 
شــأنها تحســين قــدرات االســتجابة. ويمكــن لكلتــا األداتيــن 
للثغــرات  الجذريــة  األســباب  تحديــد  علــى  املســاعدة 
تحســين  يتأتــى  بمعالجتهــا  والتــي  بالتأهــب،  املتعلقــة 
االســتجابة املســتقبلية لحــاالت الطــوارئ الصحيــة. كمــا 
أم كلتــا األداتيــن تســهمان فــي تنفيــذ إطــار ســينداي للحــد 
مــن مخاطــر الكــوارث الــذي يقــر بأهميــة تنفيــذ اللوائــح 
 يرســخ 

ً
الصحيــة الدوليــة )2005( والــذي يمثــل إطــارا

نظــم  وبنــاء  الدوليــة  الصحيــة  اللوائــح  تنفيــذ  أهميــة 
باملرونــة. تتســم  صحيــة 

وعلــى الرغــم مــن أوجــه الشــبه الكثيــرة بينهمــا، إال أنــه مــن 
املهــم اإلقــرار بــأن املراجعــات الالحقــة لالســتجابة تختلــف 
املراجعــات  أن  إذ  املحــاكاة.  تماريــن  عــن   

ً
بائنــا  

ً
اختالفــا

الالحقة لالستجابة ما هي إال استعراض معمق إلجراءات 
االستجابة املتخذة خالل حدث فعلي من أحداث الصحة 
العموميــة ُيجــرى فــي أعقــاب الحــدث املشــار إليــه لتحديــد 
الثغرات واستخالص الدروس وأفضل املمارسات. ويتيح 

 لكل من األفراد واملنظمات 
ً
 منظما

ً
هذا االستعراض نهجا

املشــتركة فــي التأهــب واالســتجابة للحــدث املعيــن إلبــداء 
الــرأي  حــول تجــارب كٍل منهــم ووجهــة نظــره عــن طبيعــة 
االســتجابة. كمــا أنــه يســاعد وفــق أســلوب منهجــي وجماعــي 
على تحديد ما هو مفيد وما هو غير ذلك وبجانب التعرف 

علــى األســباب وســبل التحســين.
إال  هــو  فمــا  اآلخــر،  الجانــب  فــي  املحــاكاة،  تمريــن  أمــا 
شــكل مــن أشــكال املمارســة أو التدريــب أو املراقبــة أو 
التقييــم للقــدرات، وينطــوي علــى وصــف حالــة طــوارئ 
أو محاكاتهــا لتتــم االســتجابة لهــا كذلــك بشــكل وصفــي 
أو باملحــاكاة. كمــا أن تماريــن املحــاكاة تمكــن مــن تقييــم 
القــدرة الوظيفيــة لالســتجابة للطــوارئ وتعزيــز التأهــب 

واالســتجابة بشــكل يســتند علــى البيانــات.
والشــكل أدنــاه يبيــن األدوار املعينــة لــكل مــن املراجعــات 
الالحقة لالســتجابة وتمارين املحاكاة كما يعرض بشــكل 
 مــن أدوات مراقبــة وتقييــم تنفيــذ اللوائــح 

ً
منفــرد كال

للطــوارئ  التأهــب  دورة  ســياق  فــي  الدوليــة  الصحيــة 
لهــا. واالســتجابة 

الشكل 2: املراجعات الالحقة لالستجابة وتمارين املحاكاة في دورة التأهب للطوارئ واالستجابة لها

دورة
التأهب

واالستجابة

تمر�ن
املحا�اة

التنظيم
التدر�ب
والتجه��

االستجابة

االستعراض
التا���لإلجراءات

التقييم�واإلجراء
الت��ي��

التخطيط
(خطة�العمل�الوطنية
ا��اصة�باألمن�الص��)
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2- تدشين مراجعة الحقة لالستجابة و/أو تمرين محاكاة

ينبغــي الدعــوة إلــى االســتفادة مــن املراجعــات الالحقــة 
لالســتجابة وتماريــن املحــاكاة لكونهمــا يعــززان االمتثــال 

للوائــح الصحيــة الدوليــة.
عــرض موجــز لخطــوات عمليــة تدشــين املراجعــة التاليــة 

لالســتجابة وتمريــن املحــاكاة يــرد فــي الشــكل 3.

عادة ما يتم تدشــين عملية املراجعة التالية لالســتجابة 
أو لتمرين املحاكاة بتحديد االحتياج أو املنفعة املتوخاة 
مــن أي منهمــا. ليقــدم مــن ثــم طلــب مــن قبــل الدولــة 
العالقــة  أو اإلقليمــي ذي  القطــري  أو املكتــب  العضــو 
 
ً
للمنظمة أو من قبل إحدى الوكاالت الشريكة. واستنادا
للموجهات واملعايير املنصوص عليها هذه الوثيقة، فإنه 

الشــكل 3: عمليــة تدشــين املراجعــة التاليــة لالســتجابة وتمريــن املحــاكاة باعتبارهمــا أداتــان مــن األدوات الطوعيــة 
الخاصــة باللوائــح الصحيــة الدوليــة 

1

2

3

4

5

6

يضع�البلد�مذكرة�مفاهيمية��شمل�الغرض�والنطاق�واألهداف.�و���حال��ان�الدعم�ا��ار���
�يضم�مذكرة�مفاهيمية�إ���مكتب�املنظمة�القطري/�اإلقلي���املع��

ً
،�يقدم�البلد�طلبا

ً
ضرور�ا

�سمية�فر�ق�للتخطيط�والت�س���ليتألف�من�خ��اء�وطني�ن�ودولي�ن�(حسب�القابلية�للتطبيق).�
ليبدأ�الفر�ق�التحض��ات

ل� ينفذ�فر�ق�التخطيط�والت�س���املراجعة�التالية�لالستجابة�و/�أو�تمر�ن�املحا�اة�و�فضَّ
استخدام�املن��ية�واألدوات�والعمليات�املعيار�ة�املعتمدة����املنظمة�أو�غ��ها�من�املن��يات�

ً
املع��ف���ا�دوليا

يرصد�فر�ق�التخطيط�والت�س���النتائج�الرئ�سية�من�خالل�إعداد�تقر�ر�كما�يقوم�بتعبئة�نموذج�
التقار�ر����حده�األ�ى�(انظر�امل��ق�2).�و�ستعرض�البلد�املضيف�النتائج�الرئ�سية�و�ستكملها�

ً
و�قدم�التعليقات�والتوضيحات�م����ان�ذلك�ضرور�ا

يقوم�فر�ق�التخطيط�والت�س���بمشاركة�نموذج�التقر�ر����حده�األد�ى�مع�املنظمة�وكما�ين�شره�
�ع���مشاركة�التقر�ر�بأكملھ�(�ش�ل�

ً
ع�البلد�املضيف�أيضا ع���اإلن��نت�(�ش�ل�إلزامي).�و���َّ

اختياري)

�ستعرض�البلد�املضيف�التوصيات�الرئ�سية�مرتبة�حسب�األولو�ة����خطط�العمل�الوطنية/�
اس��اتيجيات�القطاع�الص���املعنية،�بما����ذلك�خطة�العمل�الوطنية�ا��اصة�باألمن�الص��.�

وتبدأ�عملية�تنفيذ�ا��طة



توجيهات للتنفيذ في البلدان

13 - املراجعة الالحقة أو التالية لالستجابة وتمارين املحاكاة

3- معايير إدراج المراجعة التالية لالستجابة أو تمرين 
المحاكاة على المستوى القطري ضمن إطار المراقبة 

والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية
علــى النحــو املحــدد فــي أداة التقريــر الســنوي للــدول األطــراف 
يشكل األساس إلدراج التقرير في إطار مراقبة وتقييم تنفيذ 
قــدرات  إدراج   

ً
أيضــا ويمكــن  الدوليــة.  الصحيــة  اللوائــح 

إضافيــة علــى النحــو املحــدد فــي إطــار التقييمــات الخارجيــة 
الطوعيــة مثــل أداة التقييــم الخارجــي املشــترك و/ أو أي 
مجــاالت تقنيــة أخــرى تف�ضــي للحيلولــة دون وقــوع طــوارئ 

الصحــة العموميــة والكشــف عنهــا واالســتجابة لهــا.
واملجــاالت الثالثــة عشــر للقــدرات األساســية محــددة فــي 

الجــدول 1.

إنــه ومــن أجــل اعتمــاد املراجعــة التاليــة لالســتجابة أو 
لتمريــن املحــاكاة ضمــن إطــار عمليــة املراقبــة والتقييــم 
الخاصــة باللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(، ينبغــي أن 
تزويــد املنظمــة بحــد أدنــى مــن تشــكيلة مــن املعلومــات 
)لالطــالع علــى نمــوذج التقريــر فــي حــده األدنــى، انظــر 
امللحق 2(. كما ينبغي نشر هذه املعلومات لالطالع العام 
بغيــة تعزيــز الثقــة واملســاءلة املتبادلــة والشــفافية بيــن 

الــدول األعضــاء واملنظمــة والشــركاء.
 للقدرات األساسية 

ً
إن تقديم تقارير حول ثالثة عشر مجاال

4
 للقدرات األساسية

ً
الجدول 1: ثالثة عشر مجاال

اإلطار الوطني للطوارئ الصحية8.التشريع والتمويل1.

توفير الخدمات الصحية9.تنسيق اللوائح ووظائف مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح2.

اإلعالم التحذيري أواإلعالم باملخاطر10.األحداث الحيوانية املصدر ومخالطة اإلنسان للحيوان3.

نقاط الدخول11.السالمة الغذائية4.

األحداث الكيميائية12.املختبرات5.

الطوارئ اإلشعاعية13.الترصد6.

املوارد البشرية7.

3-1 المراجعات الالحقة لالستجابة
ينبغي أخذ املراجعات الالحقة لالستجابة في االعتبار عقب 
أي اســتجابة لحــدث مهــم فــي مجــال الصحــة العموميــة. 
والتوقيــت املثالــي إلجــراء مراجعــة تعقــب اســتجابة هــو فــي 
غضــون ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الحــدث و/أو االســتجابة، 
عندمــا يكــون أصحــاب املصلحــة املعنييــن باالســتجابة ال 
يزالــون حاضريــن ومتمتعيــن بذاكــرة واضحــة ملــا حــدث. 
لتمريــن  أو  لالســتجابة  التاليــة  املراجعــة  تعتمــد  ولكــي 
املحــاكاة ضمــن إطــار عمليــة املراقبــة والتقييــم الطوعيــة 
الخاصــة باللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( ينبغــي أن 
ُيســتوفى معيــار واحــد أو أكثــر مــن معاييــر اإلدراج التاليــة:

قــد غطــت  واالختبــار  والتحقــق  املراجعــة  تكــون  أن   •
 مــن القــدرات الثالثــة عشــر 

ً
 واحــدا

ً
علــى األقــل مجــاال

األساســية )انظــر الجــدول 1(.
علن عنها  كحدث صحة عمومية يثير 

ُ
• أن تكون الطارئة قد أ

خطرت 
ُ
، أو تكــون منظمــة الصحــة العامليــة قــد أ

ً
 دوليــا

ً
قلقــا

4- ال تختلف املجاالت الثالثة عشر للقدرات عن مجاالت القدرات الواردة في أداة 
التقييم الذاتي الخاصة بالتبليغ السنوي للدول األطراف ألغراض االتساق.

القــرارات  التوجيهيــة التخــاذ  املبــادئ  بموجــب  بوقوعــه 
الــواردة فــي املرفــق 2 باللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(، 
أو أن ُيصنف كحالة طوارئ بحسب إطار منظمة الصحة 

العامليــة لالســتجابة للطــوارئ )مــن املســتوى 2 أو 3(.
• أن يكــون مركــز عمليــات الطــوارئ الصحيــة العموميــة 
قــد جــرى تنشــيطه عقــب وقــوع حــدث مــن أحــداث 

الصحــة العموميــة أو نتيجــة لزيــادة خطــر وقوعــه.
 مــع قطاعــات جــرت 

ً
 وتعاونــا

ً
• أن يتطلــب الحــدث تنســيقا

العادة أال تنخرط في عمل يقت�ضي تعاونها )كما هو الحال 
 فــي األحــداث الكيميائيــة أو اإلشــعاعية واألحــداث 

ً
مثــال

املتصلــة بالســالمة الغذائيــة والكــوارث الطبيعيــة(.
• تو�ضــي منظمــة الصحــة العامليــة بإجــراء مراجعــة عقــب 
االســتجابة لحــدث يتيــح فرصــة للتعلــم وتحســين األداء.

3-2 تمارين المحاكاة
للتأهــب  وكفاءاتهــا  األعضــاء  الــدول  قــدرات  تتبايــن 
مراحــل  وتختلــف  للطــوارئ،  واالســتجابة  والتخطيــط 
تأهبها للطوارئ الصحية العمومية. وتعد التمارين أدوات 
التأهــب وتقييمهــا، ويمكــن  لتحديــد مســتويات  مفيــدة 
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اســتخدامها فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تطويــر التأهــب 
للخطــط  العملــي  الطابــع  اختبــار  أجــل  مــن  للطــوارئ، 
واإلجــراءات املقترحــة ومــدى مالءمتهــا وكفايتهــا وفعاليتهــا.
ويمكــن تخطيــط تمريــن محــاكاة عندمــا تكــون هنــاك 
معينــة، حســبما  وكفــاءات  قــدرات  تقييــم  إلــى  حاجــة 
د فــي تقييــم خارجــي طوعــي حديــث باســتخدام  قــد يحــدَّ
أداة التقييــم الخارجــي املشــترك، أو تقييمــات أخــرى أو 
املراجعــات الالحقــة لالســتجابة، أو أداة التقييــم الذاتــي 
الخاصــة بالتبليــغ الســنوي للــدول األطــراف. وينبغــي أن 
ُيســتوفى معيــار واحــد أو أكثــر مــن معاييــر اإلدراج التاليــة 
ليؤخــذ تمريــن محــاكاة فــي االعتبــار فــي إطــار أدوات الرصــد 

والتقييــم الطوعيــة الخاصــة باللوائــح: 
• يخضــع مجــال واحــد علــى األقــل مــن املجــاالت الثالثــة 

عشــر للقــدرات لالســتعراض أو املصادقــة أو االختبــار 
)انظــر الجــدول 1(.

• يمكــن اإلخطــار بالحــدث موضــع املحــاكاة )الســيناريو( 
 مــن أحــداث الصحــة العموميــة قــد 

ً
باعتبــاره حدثــا

 بموجــب املبــادئ التوجيهيــة التخــاذ 
ً
 دوليــا

ً
يثيــر قلقــا

القــرارات الــواردة فــي املرفــق 2 باللوائــح.
• يشــمل نطــاق تمريــن املحــاكاة عــدة قطاعــات و/ أو 

بلــدان.
• تو�ضــي أداة مــن ســائر أدوات إطــار الرصــد والتقييــم 
الخاصــة  الذاتــي  التقييــم  )أداة  باللوائــح  الخــاص 
التقييمــات  أو  األطــراف  للــدول  الســنوي  بالتبليــغ 
الخارجية الطوعية أو املراجعات الالحقة لالستجابة( 

املحــاكاة. تمريــن  بإجــراء 
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4- العملية واألدوات والموارد المتاحة

يمكــن للبلــدان اســتخدام أي عمليــة إلجــراء مراجعــة بعــد 
االســتجابة/ أو تمريــن املحــاكاة أو اســتخدام أيــة أداة أو 
مــوارد متاحــة، إال أنــه ومــن أجــل اســتيفاء أغــراض ضمــان 
الجودة واالتساق والتوحيد فإن منظمة الصحة العاملية 
تو�ضي  باستخدام دليل املنظمة ومجموعة أدواتها بشأن 
تمارين املحاكاة/ املراجعات الالحقة لالستجابة املنشورة 
على املوقع اإللكتروني للمنظمة. ويمكن االطالع على هذا 

الدليــل وهــذه املجموعــة مــن األدوات عبــر الرابــط التالــي:
http://www.who.int/ihr/procedures/
implementation/en/
ويعــرض امللحــق 1 بإيجــاز بعــض مجموعــات األدوات 

األخــرى املتاحــة فــي مواقــع أخــرى.
األعضــاء  الــدول  خبــرة  مســتويات  باختــالف   

ً
واعترافــا

الالحقــة لالســتجابة وتماريــن  املراجعــات  فــي تخطيــط 
الصحــة  ملنظمــة  يمكــن  وتقييمهــا،  وإجرائهــا  املحــاكاة 
 - توفير الخبراء التقنيين )خبراء 

ً
العاملية- والشركاء أيضا

التيســير والتقييــم وغيرهــم( حســب االقتضــاء. وفــي هــذه 
الحــاالت، ينبغــي تقديــم طلــب للحصــول علــى الدعــم إلــى 

املنظمــة عــن طريــق مكتــب املنظمــة اإلقليمــي املعنــي.

مــع اشــتراط أن تكــون املراجعــة التاليــة لالســتجابة و/ 
أو لتمريــن املحــاكاة قــد أجريــت بقــدر واٍف مــن الجــودة، 
فيمكن أن تضمن نتائجها في إطار مراقبة وتقييم تنفيذ 
اللوائــح الصحيــة الدوليــة، حتــى إن لــم تكــن املراجعــة 
 
ً
 لهــذا الغــرض. وضمانــا

ً
أو التمريــن قــد أجــري تحديــدا

النتائــج  جمــع  ســبل  توحيــد  يجــب  النتائــج،  التســاق 
الرئيســية وتبادلهــا عبــر اســتخدام نمــوذج الحــد األدنــى 

للتقريــر )انظــر امللحــق 2(.
األدوات  العامليــة  الصحــة  أمانــة منظمــة  أعــدت  وقــد 
التقنيــة املقابلــة لذلــك وســتواصل تنقيحهــا وتكييفهــا 
بحســب التجــارب املكتســبة. وإضافــة إلــى أدوات منظمــة 
بهــا مــن  ُيســتهان  العامليــة توجــد مجموعــة ال  الصحــة 
 
ً
األدوات واملــواد التقنيــة مــن مصــادر أخــرى، وخصوصــا

فيمــا يتعلــق بتمريــن املحــاكاة.
ومــن املســلم بــه أن الــدول األعضــاء املختلفــة تســتخدم 
عمليات وأدوات وموارد متباينة إلجراء املراجعات الالحقة 
لالستجابة أو لتمارين املحاكاة كجزء من أنشطة التأهب 
 لضــرورة تخطيــط هــذه األنشــطة 

ً
والتعلــم املســتمر. ونظــرا

وتنفيذهــا حســب الســياق املحلــي وخلفيــة القطــر املعيــن ، 

http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en/
http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en/
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5-1 التوصيات
الغــرض األولــي املنشــود مــن أي مراجعــة تعقــب اســتجابة 
أو تمريــن محــاكاة هــو تحديــد مواطــن القــوة، وأفضــل 
حتــى  الــدروس،  واســتخالص  والثغــرات،  املمارســات 
يتســنى تنفيــذ تدابيــر التحســين فيمــا بعــد. ويجــب رصــد 
هــذه املخرجــات ومراجعتهــا بشــكل منظــم وفــي الوقــت 
جميــع  اســتفادة  إمكانيــة  ضمــان  بهــدف  املناســب 

تنفيذهــا. يجــري  التحســينات  وأن  املتضرريــن 
الصحيــة  للطــوارئ  الفعالــة  االســتجابة  تتطلــب  وإذ 
، ينبغــي ملمثلــي 

5
 يشــمل »املجتمــع ككل«

ً
العموميــة نهجــا

جميع املنظمات الرئيسية املشاركة في تمرين املحاكاة أو 
الحــدث الفعلــي أن يشــاركوا فــي تحليــل النتائــج.

وينبغــي تســجيل املخرجــات والنتائــج الرئيســية وتدوينهــا 
برصــد التوصيــات الرئيســية. وكمــا هــو الحــال فــي التقييــم 
الخارجي الطوعي والتقييمات املماثلة، ينبغي أن تف�ضي 
التوصيــات املنبثقــة عــن املراجعــات الالحقــة لالســتجابة 
فــي  وإدماجهــا  األنشــطة  تنفيــذ  إلــى  املحــاكاة  ولتماريــن 
دورات التخطيــط املناســبة )مثــل خطــة العمــل الوطنيــة 
الخاصــة باألمــن الصحــي(. ومــن الضــروري بالتالــي أن 
للتطبيــق والقيــاس  التوصيــات محــددة وقابلــة  تكــون 
ومحــددة املــدة، وأن تترجــم لخطــة عمــل بالقــدر الكافــي. 
ويمكــن االطــالع علــى مثــال لخطــة عمــل تعقــب مراجعــة 

تاليــة لالســتجابة/ أو لتمريــن محــاكاة فــي امللحــق 3.
املراجعــات  عــن  املنبثقــة  التوصيــات  تقســيم  ويمكــن 
الالحقــة لالســتجابة ولتماريــن املحــاكاة إلــى ثــالث فئــات 

عامــة هــي:
1. التوصيات ذات األولوية )الحلول العاجلة(

2. املكاسب السريعة )التوصيات املتدنية التعقيد(
 )التغييــرات االســتراتيجية 

ً
3. التوصيــات األطــول أمــدا

 فــي العمليــات(.
ً
واألكثــر تعقيــدا

باملخاطــر  واملتعلقــة  األولويــة  ذات  التوصيــات  إن 
الوشــيكة إنمــا تشــير لتلــك الثغــرات الحرجــة فــي القــدرات 
والتــي مــن شــأنها أن تعرقــل االســتجابة. وإن مثــل هــذه 

5- http//:www.who.int/influenza/preparedness/pandem-
ic/influenza_risk_management/en/

التوصيــات تحتــل مرتبــة متقدمــة فــي ســلم األولويــات 
واجبــة التنفيــذ، كمــا تقت�ضــي اإلســراع فــي الدعــوة إلــى 

املطلوبــة. املــوارد  توفيــر 
تشــغيلية  حلــول  فــي  فتتمثــل  الســريعة  املكاســب  أمــا 
أن  دون  وســرعة  بســهولة  تنفيذهــا  يمكــن  عملياتيــة 
 .

ً
 سياســيا

ً
تتطلــب تخصيــص مــوارد إضافيــة أو التزامــا

ويمكــن للبلــد املعنــي الشــروع فــي تنفيــذ هــذه التوصيــات 
 بعــد الفــراغ مــن املراجعــة التاليــة لالســتجابة أو 

ً
مباشــرة

لتمريــن املحــاكاة فــي غضــون شــهر واحــد بعــد االنتهــاء مــن 
النشــاط.

األمــد  التوصيــات طويلــة  فــإن  الناحيــة األخــرى  وعلــى 
خلصــت  التــي  األساســية  الجذريــة  األســباب  فتتنــاول 
إليهــا املراجعــة التاليــة لالســتجابة أو لتمريــن املحــاكاة، 
والتــي قــد ال تشــملها التوصيــات ذات األولويــة. وتتطلــب 
أو  إضافيــة  مــوارد  تخصيــص  عــادة  التوصيــات  هــذه 
 مــن أجــل تنفيذهــا، لــذا تتســم بطبيعــة 

ً
 سياســيا

ً
التزامــا

اســتراتيجية بدرجــة أكبــر. وإذ تســتلزم هــذه التوصيــات 
طويلــة األمــد املزيــد مــن الوقــت لتنفيذهــا، فإنــه مــن 
الضــروري إدماجهــا فــي الخطــط الوطنيــة / اســتراتيجيات 
العمــل  خطــة  ذلــك  فــي  بمــا  املعنيــة،  الصحــة  قطــاع 
الوطنية الخاصة باألمن الصحي. ويمكن على هذا النحو 
العمــل علــى إمــداد التوصيــات باملــوارد املطلوبــة بصــورة 
فعالــة ومتابعتهــا وإدماجهــا - حســب االقتضــاء - ضمــن 

الوطنيــة. األولويــات 
مــن  الرئيســية،  والتوصيــات  النتائــج  لرصــد   

ً
وســعيا

الضــروري تكليــف مقرريــن خــالل املراجعــات الالحقــة 
تدويــن  علــى  ليعملــوا  املحــاكاة  ولتماريــن  لالســتجابة 
مســتعينين  شــاملة،  بصــورة  واإلجــراءات  األحــداث 
بنمــاذج موحــدة للتقاريــر والتــي يمكــن الحصــول عليهــا 
ضمــن مجموعــة األدوات الخاصــة باملراجعــات الالحقــة 
لالســتجابة ولتماريــن املحــاكاة بموقــع منظمــة الصحــة 
إنهــاء تقريــر املراجعــة أو  . وبعــد 

6
فــي االنترنــت العامليــة 

التمريــن، ينبغــي مشــاركته مــع كل مــن أصحــاب املصلحــة 

6-  http://www.who.int/ihr/publications/exercise-toolt-
box/en/.

5- التوصيات والتقارير عقب المراجعة التالية 
لالستجابة/ أو لتمرين المحاكاة 

http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management/en/
http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management/en/
http://www.who.int/ihr/publications/exercise-toolbox/en/
http://www.who.int/ihr/publications/exercise-toolbox/en/
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ً
املعنييــن لالطــالع عليــه وإضافــة مســاهمتهم فيــه تمهيــدا
)وزارة  املختــص  الوطنــي  الفريــق  بواســطة  العتمــاده 

.)
ً
مثــال الصحــة 

لالســتجابة  الالحقــة  املراجعــات  تجــرى  أن  وينبغــي 
لتحديــد  تهــدف  موجهــة  بطريقــة  املحــاكاة  ولتماريــن 
 عــن إلقــاء 

ً
املشــاكل املرتبطــة بالنظــم ومعالجتهــا عوضــا

القيــادة  مــن   
ً
دعمــا يتطلــب  إنمــا  النهــج  وهــذا  اللــوم. 

 لتحقيــق هــذا الهــدف، ال أن 
ً
السياســية للبلــد منصبــا

تســعى إلــى اســتغالل املراجعــات الالحقــة لالســتجابة أو 
لتماريــن املحــاكاة ألغــراض املســاءلة. وقــد بّينــت الخبــرات 
املكتســبة فــي قطاعــات أخــرى أن تركيــز التحليــل علــى 
 مــن تركيــزه علــى أداء األفــراد يســاعد علــى 

ً
النظــم بــدال

األداء. وتحســين  التعلــم  ثقافــة  تدعيــم 

5-2 الحد األدنى للتقارير من جانب 
الدول األعضاء

تشــكل البيانــات األســاس لســائر األنشــطة الســليمة فــي 
مجــال الصحــة العموميــة. وإن الفوائــد املتوخــاة مــن 
تبــادل البيانــات مــن األمــور املســلم بهــا علــى نطــاق واســع، 
بمــا فــي ذلــك الفوائــد العلميــة ومجــال الصحــة العموميــة. 
لــذا تشــجع منظمــة الصحــة العامليــة ممارســات تبــادل 
البيانــات املتعلقــة بإطــار مراقبــة وتقييــم تنفيــذ اللوائــح 
تعزيــز  بهــدف  ذلــك،  أمكــن  مــا  الدوليــة،  الصحيــة 

الشــفافية والثقــة واملســاءلة املتبادلــة.
 
ً
وفــي الســابق، كانــت بعــض الــدول األعضــاء تتــردد أحيانــا
فــي نشــر نتائــج املراجعــات الالحقــة لالســتجابة ولتماريــن 
للــدول  يمكــن  أنــه  غيــر  متعــددة.  ألســباب  املحــاكاة 
األعضاء كافة أن يتعلم بعضها من بعض، وال سيما أن 

 مــا تتشــابه.
ً
أساســيات التعامــل مــع الطــوارئ عــادة

 إلــى الطبيعــة الطوعيــة التــي تتســم بهــا أدوات 
ً
واســتنادا

الدوليــة،  الصحيــة  اللوائــح  تنفيــذ  وتقييــم  مراقبــة 
فــإن نشــر التقاريــر عــن خالصــات املراجعــات الالحقــة 
 غيــر أنــه 

ً
 إلزاميــا

ً
لالســتجابة ولتماريــن املحــاكاة ليــس أمــرا

ينبغي التأكيد على الحوافز املرتبطة بنشر هكذا تقارير.
التحســن  إظهــار  الحوافــز  هــذه  تشــمل  أن  ويمكــن 
والتقــدم املحــرز فــي املجــاالت الرئيســية، وإبــراز املجــاالت 
التــي تتطلــب املزيــد مــن الدعــم؛ بجانــب جــذب التمويــل 

والشــركاء. املانحيــن  مــن  والدعــم 
وحيــث أنــه مــن املســلم بــه أن نشــر وتبــادل النتائــج أمــر 

مهــم، مــع تفهــم احتمــال احتوائهــا لجوانــب حساســة، 
فقد أتاح نموذج التقارير املوحد–والذي يمكن االطالع 
عليــه ضمــن امللحــق 2 املرفــق بهــذه الوثيقــة – أتــاح الحــد 
األدنــى للمعلومــات. ويتضمــن نمــوذج التقاريــر املوحــد 
املشــار إليــه بشــكل صريــح مواطــن االرتبــاط مــع أدوات 
إطــار مراقبــة وتقييــم تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة، 
كمــا يشــدد علــى الطبيعــة الطوعيــة لتقييــم القــدرات 
العمليــة علــى نحــو مــا تبّينــه األحــداث الفعليــة أو تلــك 

املبنيــة علــى تماريــن املحــاكاة.
ولكــي تعتمــد التقاريــر املســتخلصة مــن املراجعــات التــي 
تعقــب االســتجابة أو تمريــن محــاكاة كجــزء مــن عمليــة 
مراقبــة وتقييــم تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( 
فإنــه يتعيــن علــى الــدول األعضــاء إعــداد تقاريــر تتضمــن 
الحــد األدنــى مــن املعلومــات فــي غضــون أربعــة أســابيع مــن 
 لنموذج التقارير في حدها األدنى( ومن ثم 

ً
النشاط )وفقا

العمــل علــى نشــر هــذه املعلومــات علــى منصــة إلكترونيــة 
على البوابة الشبكية املخصصة للشراكة االستراتيجية 

.
7
الخاصــة باللوائــح الصحيــة الدوليــة واألمــن الصحــي

ينبغــي أن تشــتمل   ،2 امللحــق  فــي  الــوارد  النحــو  وعلــى 
التقاريــر عــن املراجعــات الالحقــة لالســتجابة/ ولتماريــن 

املحــاكاة فــي حدهــا األدنــى علــى املعلومــات التاليــة:
• اسم البلد

• تاريخ املراجعة التالية لالستجابة/ أو للتمرين
• نــوع النشــاط: مراجعــة تاليــة لالســتجابة أو ملحــاكاة 
نظريــة أو لتدريــب أو لتمريــن عملــي أو لتمريــن ميدانــي/ 

شــامل
• الغرض

• حــدث الصحــة العموميــة قيــد املراجعــة/ الســيناريو 
املســتخدم

املوقــع  علــى  التقريــر  بنشــر  الســماح  إمكانيــة  مــدى   •
واملخصــص  العامليــة  الصحــة  ملنظمــة  اإللكترونــي 
للشــراكة االســتراتيجية الخاصــة باللوائــح الصحيــة 

ال( )نعــم/  الصحــي  واألمــن  الدوليــة 
• قائمــة القــدرات األساســية املنصــوص عليهــا فــي اللوائــح 

والتــي جــرت مراجعتهــا / أو إخضاعهــا للتمريــن
• األهــداف املحــددة للمراجعــة التاليــة لالســتجابة/ أو 
املنصــوص  بالقــدرات  )واملتصلــة  املحــاكاة  لتمريــن 

عليهــا فــي اللوائــح(

7- https://extranet.who.int/sph/.

https://extranet.who.int/sph/
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• تصنيــف التقييــم املعتمــد علــى األهــداف* )انظــر أدنــاه 
والجــدول 2(

• التوصيات الرئيسية.
وإضافــة إلــى ذلــك، فينبغــي أن يتضمــن تقريــر املراجعــة 
التاليــة لالســتجابة مؤشــرات موضحــة بجــدول زمنــي علــى 

النحــو التالــي:
• تاريخ بدء الفاشية/ الحدث

• تاريخ الكشف عن الفاشية/ الحدث
• تاريخ اإلخطار بالفاشية/ الحدث

• تاريخ التحقق من الفاشية/ الحدث

. وقد أتيحت تعاريف 
8
على تقيّيمها أدائها على نحو نوعي

 للبلــدان بشــأن 
ً
مختلفــة ملســتويات التصنيــف توجيهــا

طــرق تحديــد املجــاالت التــي تتطلــب التحســين وطــرق 
اإلقــرار باملجــاالت التــي تعتبــر مواطــن قــوة )الجــدول 2(.
وينبغــي لجميــع املشــاركين أن يســتكملوا نمــوذج التقييــم 
)امللحــق 4( ُبعيــد جلســة مراجعــة تعقــب االســتجابة، 
التحديــات،  ــن  تبيُّ مــن أجــل  يعمــل خاللهــا املشــاركون 
وأفضــل املمارســات املحــددة فــي االســتجابة للحــدث قيــد 
املراجعــة؛ أو فــي نهايــة جلســة اإليجــاز الخاصــة بتمريــن 
محــاكاة. كمــا ينبغــي أن يجــري تســجيل التحليــل التراكمــي 

8-   FEMA )2017(. Exercise Evaluation Guides )EEGs(, 
https://preptoolkit.fema.gov/web/hseep-resources/eegs                                                                                   

• تاريخ التأكيد املختبري )في حال وجود صلة بالفاشية/ 
الحدث(

• تاريخ التدخل الخاص بالفاشية/ الحدث
• تاريخ إعالم الجمهور بالفاشية / الحدث

• تاريــخ انتهــاء الفاشــية/ الحــدث )إعــالن انتهــاء الفاشــية/ 
الحــدث(

• الفتــرة املشــمولة باالســتعراض التالــي لإلجــراءات )تاريــخ 
البدايــة والنهايــة(

وبالنسبة لفاشيات األمراض، يمكن أن تساعد تعاريف 
محددة املشاركين على تحديد تواريخ املعالم الرئيسية:

التعريف تواريخ املعالم الخاصة بالفاشيات

تاريخ بدء ظهور األعراض ألول حالة أو أول حالة ذات صلة وبائية تاريخ بدء الفاشية

تاريخ تسجيل الفاشية أو الحدث املتصل باملرض ألول مرة من جانب أي مصدر أو في أي نظام تاريخ الكشف عن الفاشية

تاريخ تبليغ سلطة معنية بالصحة العمومية عن الفاشية ألول مرة تاريخ اإلخطار بالفاشية

أقرب تاريخ للتحقق من الفاشية عبر آلية موثوقة للتحقق تاريخ التحقق من الفاشية

أقرب تاريخ للتأكيد املختبري في حالة ذات صلة وبائية  تاريخ التأكيد املختبري

أقرب تاريخ ألي تدخل في مجال الصحة العمومية ملكافحة الفاشية تاريخ التدخل الخاص بالفاشية

 عن السلطة املسؤولة للجمهور
ً
تاريخ أول معلومات تصدر رسميا تاريخ تبليغ الجمهور

تاريخ إعالن انتهاء الفاشية من جانب السلطات املسؤولة تاريخ انتهاء الفاشية

االســتجابة  أو  الفعليــة  االســتجابة  تقييــم  ينبغــي   *
معتمــد  تقييــم  باســتخدام  محــاكاة،  تمريــن  لســيناريو 
علــى أهــداف محــددة، يقيــس مــدى األداء فــي القــدرات 
األساسية املنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، 
والنتائــج  بالفوائــد  كبيــر  بشــكل  معنــي  التقييــم  وهــذا 
املتوخــاة مــن املراجعــة الالحقــة لالســتجابة/ أو لتمريــن 
املحــاكاة. وقــد تــم إيــراد نمــوذج للتقييــم فــي امللحــق 4 
. ويقيــس هــذا 

ً
املرفــق بهــذه الوثيقــة لهــذا الغــرض تحديــدا

التقييــم مــا تــم اكتســابه فيمــا يلــي القــدرات األساســية 
املنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية باستخدام 
أدوات تصنيف من شأنها أن تتناول قدرة معينة وتعمل 

https://preptoolkit.fema.gov/web/hseep-resources/eegs
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للنتائــج )النســبة املئويــة لتصنيــف التقييــم( فــي نمــوذج الحــد األدنــى للتقاريــر )امللحــق 2(.

الجدول 2: تعاريف أدوات تصنيف التقييم التابعة ملنظمة الصحة العاملية 

التعريف تصنيف التقييم

اسُتكملت الغايات واألنشطة املهمة املرتبطة بالقدرة األساسية على نحو تحقق به الهدف )أو 
 على أداء األنشطة األخرى. ولم يسهم أداء هذا النشاط 

ً
األهداف( املنشود)ة( ودون التأثير سلبيا

في تعرض الجمهور أو العاملين في حاالت الطوارئ ملخاطر إضافية متعلقة بصحتهم و/ أو سالمتهم 
 للخطط والسياسات واإلجراءات واللوائح والقوانين املعمول بها.

ً
لع به وفقا

ُ
واضط

أنجز النشاط دون مواجهة 
)P( أي تحديات

اسُتكملت الغايات واألنشطة املهمة املرتبطة بالقدرة األساسية على نحو تحقق به الهدف )أو 
 في أداء األنشطة األخرى. ولم يسهم أداء هذا النشاط في 

ً
األهداف( املنشود)ة( ودون التأثير سلبيا

تعرض الجمهور أو العاملين في حاالت الطوارئ ملخاطر إضافية متعلقة بصحتهم و/ أو سالمتهم 
 للخطط والسياسات واإلجراءات واللوائح والقوانين املعمول بها. ومع ذلك، 

ً
لع به وفقا

ُ
واضط

ُحددت فرص لتعزيز الفعالية و/ أو الكفاءة.

أنجز النشاط بمواجهة بعض 
)S( التحديات

اسُتكملت الغايات واألنشطة املهمة املرتبطة بالقدرة األساسية على نحو تحقق به الهدف 
 منها قد لوحظ: أثر األداء 

ً
)أو األهداف( املنشود)ة( إال أن جميع املسائل التالي ذكرها أو بعضا

 في أداء األنشطة األخرى؛ و/ أو أسهم في تعرض الجمهور أو 
ً
 سلبيا

ً
الذي يجري استعراضه تأثيرا

ع 
َ
العاملين في حاالت الطوارئ ملخاطر إضافية متعلقة بصحتهم و/ أو سالمتهم؛ و/ أو لم ُيضطل

 للخطط والسياسات واإلجراءات واللوائح والقوانين املعمول بها.
ً
بهذا النشاط وفقا

أنجز النشاط بمواجهة 
)M( تحديات رئيسية

ذ الغايات واملهام الحاسمة املرتبطة بالقدرة األساسية بتحقيق الهدف املنشود )أو  لم تنفَّ
األهداف املنشودة(.

)U( العجز عن إنجاز النشاط

ونشــرها علــى املوقــع اإللكترونــي للمنظمــة املخصــص 
الصحيــة  باللوائــح  الخاصــة  االســتراتيجية  للشــراكة 
تبــادل هــذه  . ومــن األسا�ضــي 

9
الدوليــة واألمــن الصحــي

التقاريــر مــع الفــرق األخــرى املعنيــة بإطــار مراقبــة وتقييــم 
تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة والفــرق املعنيــة بخطــة 
العمــل الوطنيــة الخاصــة باألمــن الصحــي، بهــدف إجــراء 
تقييم أفضل ملواطن القوة في البلد املعين واحتياجاته.

9- https://extranet.who.int/sph/.

وكمــا ســبق ذكــره، فــإن نشــر نتائــج املراجعــات الالحقــة 
املوحــد  النمــوذج  عبــر  املحــاكاة  ولتماريــن  لالســتجابة 
للحد األدنى للتقارير من شــأنه أن يعزز الثقة واملســاءلة 
املتبادلــة، فــي ســياق معالجــة ألحــداث الصحــة العموميــة 
بشــكل جماعــي. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن نشــر النتائــج 
يســهم فــي تعلــم بلــدان أخــرى تواجــه مخاطــر أوتحديــات 
مماثلــة، كمــا ييســر التعــاون بيــن البلــدان مــع بعضهــا 

البعــض للتصــدي للمشــكالت التــي يكشــف عنهــا.
ويوفــر التقريــر الكامــل - املعــد عقــب كل مراجعــة تتلــو 
 لالستجابة 

ً
 أكثر تعمقا

ً
استجابة أو تمرين محاكاة - تحليال

لحــدث الصحــة العموميــة قيــد املراجعــة أو الجوانــب 
التشــغيلية أو الوظيفيــة الرئيســية الخاضعــة للتمريــن. 
 إدراج النتائــج والتوصيــات الــواردة فــي هــذه 

ً
وينبغــي أيضــا

التقاريــر فــي عمليــات التخطيــط املعنيــة )مثــل توجيــه/ 
تحديث خطة العمل الوطنية الخاصة باألمن الصحي(. 
)املحلــق  للتقاريــر  األدنــى  الحــد  نمــوذج  إلــى  وإضافــة 
 علــى تبــادل التقاريــر الكاملــة 

ً
ع البلــدان أيضــا 2( تشــجَّ
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الملحق 1: أدوات المراجعات الالحقة لالستجابة 
ولتمارين المحاكاة المتاحة من منظمات أخرى

تمارين املحاكاة:

دليل منظمة الصحة العاملية 
وإرشاداتها وأدواتها بشأن تمارين 

املحاكاة

http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.10/en/

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية )مواد نموذجية(

http://www.unocha.org/cerf/sites/default/files/CERF/2.11%20Simulation.pdf

دليل املركز األوروبي للوقاية من 
األمراض ومكافحتها بشأن التمارين

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/
Simulation-exercise-manual.pdf

_http://www.logcluster.org/sites/default/files/training_files/1b._simex_-_desktopبرنامج األغذية العالمي لألمم املتحدة
simulation_guidebook.docx.pdf

مراكز مكافحة األمراض والوقاية 
منها في الواليات املتحدة والوكالة 

االتحادية إلدارة الطوارئ

https://training.fema.gov/iemc/exercisesimulationdocument.aspx
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1917-25045-7806/cert_
tabletops_combined.pdf

/https://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/Emergency-Management-Australiaالوكالة األسترالية إلدارة الطوارئ
Pages/default.aspx

مواد اململكة املتحدة )مكتب مجلس 
الوزراء + أحداث الصحة العمومية(

https://www.gov.uk/guidance/emergency-planning-and-preparedness-exercises-
and-training

/https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/toolkits/exercise-evaluation-toolkitكلية هارفارد تشان للصحة العمومية
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/research_evaluation/exercises-and-
drills/

املراجعات الالحقة لالستجابة:

https://extranet.who.int/spp/after-action-reviewمنظمة الصحة العاملية

_https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/After_Action_Reviewمنظمة األمم املتحدة للطفولة
production.pdf

مجموعة األدوات لتبادل املعارف 
)مصدر مفتوح(

http://www.kstoolkit.org/After+Action+Review

https://usaidlearninglab.org/library/after-action-review-aar-guidance-0الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

هيئة الخدمات الصحية الوطنية في 
اململكة املتحدة

https://library.medschl.cam.ac.uk/nhs/knowledge-management/action-reviews-aar/
http://kfh.libraryservices.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/11/Learning-from-
After-Action-Reviews.pdf

املركز األوروبي للوقاية من األمراض 
ومكافحتها

Davies R, Vaughn E, Fraser G, Cook R, Ciotti M, Suk JE: Enhancing reporting of 
after action reviews of public health emergencies to strengthen preparedness: a 
literature review and methodology appraisal. Disaster Medicine and Public Health 
Preparedness )قيد الطباعة(
Best practice recommendations for conducting after action reviews to enhance public 
health preparedness. Stockholm: ECDC

/https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/toolkits/critical-incidentsكلية هارفارد تشان للصحة العمومية
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/preparedness-evaluation/

http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.10/en/
http://www.unocha.org/cerf/sites/default/files/CERF/2.11%20Simulation.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Simulation-exercise-manual.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Simulation-exercise-manual.pdf
http://www.logcluster.org/sites/default/files/training_files/1b._simex_-_desktop_simulation_guidebook.docx.pdf
http://www.logcluster.org/sites/default/files/training_files/1b._simex_-_desktop_simulation_guidebook.docx.pdf
https://training.fema.gov/iemc/exercisesimulationdocument.aspx
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1917-25045-7806/cert_tabletops_combined.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1917-25045-7806/cert_tabletops_combined.pdf
https://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/Emergency-Management-Australia/Pages/default.aspx
https://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/Emergency-Management-Australia/Pages/default.aspx
https://www.gov.uk/guidance/emergency-planning-and-preparedness-exercises-and-training
https://www.gov.uk/guidance/emergency-planning-and-preparedness-exercises-and-training
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/toolkits/exercise-evaluation-toolkit/
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/research_evaluation/exercises-and-drills/
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/research_evaluation/exercises-and-drills/
https://extranet.who.int/spp/after-action-review
https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/After_Action_Review_production.pdf
https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/After_Action_Review_production.pdf
http://www.kstoolkit.org/After+Action+Review
https://usaidlearninglab.org/library/after-action-review-aar-guidance-0
https://library.medschl.cam.ac.uk/nhs/knowledge-management/action-reviews-aar/
http://kfh.libraryservices.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/11/Learning-from-After-Action-Reviews.pdf
http://kfh.libraryservices.nhs.uk/wp-content/uploads/2016/11/Learning-from-After-Action-Reviews.pdf
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/toolkits/critical-incidents/
https://www.hsph.harvard.edu/preparedness/preparedness-evaluation/
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الملحق 2: نموذج الحد األدنى لتقارير المراجعات الالحقة لالستجابة/ لتمارين 
المحاكاة الخاصة باللوائح الصحية الدولية )يعّبأ ويسلم بواسطة وزارة 

الصحة في غضون أربعة أسابيع من إنهاء المراجعة/ التمرين(

مقدمة
ُيســتخدم هــذا النمــوذج لتقديــم تقريــر ملنظمــة الصحــة العامليــة فــي غضــون أربعــة أســابيع مــن إجــراء املراجعــة الالحقــة 
لالستجابة / لتمرين املحاكاة. وُيرجى استخدام نموذج التقييم املعتمد على األهداف والخاص باملشاركين )امللحق 4( 
 ملعاييــر اإلدراج )الفصــل 3(، فإنــه يتعيــن علــى 

ً
الســتكمال تصنيفــات التقييــم التراكمــي الــواردة فــي الجــدول أدنــاه. ووفقــا

الــدول األعضــاء أن تقــوم بمراجعــة مجــال واحــد علــى األقــل مــن املجــاالت الثالثــة عشــر للقــدرات األساســية أو التحقــق 
 أو أكثر من املجاالت الثالثة 

ً
 واحدا

ً
 يتناول مجاال

ً
منه أو اختباره. ومن الضروري بالتالي أن تقدم الدول األعضاء تقريرا

عشــر للقــدرات املنصــوص عليهــا فــي اللوائــح الصحيــة الدوليــة ضمــن الجــدول.

تاريخ املراجعة البلد:
التالية لالستجابة/ 

للتمرين:

نوع النشاط )في 
شكل مراجعة تالية 

لالستجابة أو ملحاكاة 
نظرية أو لتدريب 

أو لتمرين عملي أو 
لتمرين ميداني/ 

شامل(:

حدث الصحة الغرض:
العمومية قيد 

املراجعة أو السيناريو 
املستخدم:

نشر التقرير باملوقع 
اإللكتروني ملنظمة 

الصحة العاملية 
واملخصص للشراكة 

االستراتيجية 
الخاصة باللوائح 
الصحية الدولية 

واألمن الصحي:                 
نعم            ال

مؤشرات املعالم الزمنية الرئيسية التي ينبغي أن يشملها تقرير املراجعة الالحقة لالستجابة:

تاريخ التدخل الخاص بالفاشية/ الحدث:تاريخ بدء الفاشية/ الحدث:

تاريخ تبليغ الجمهور:تاريخ الكشف عن الفاشية/ الحدث:

تاريخ انتهاء الفاشية/ الحدث )إعالن انتهاء الفاشية/ الحدث(:تاريخ اإلخطار بالفاشية/ الحدث:

الفترة املشمولة باالستعراض التالي لإلجراءات:تاريخ التحقق من الفاشية/ الحدث:

تاريخ التأكيد املختبري )في حال وجود صلة 
بالفاشية/ الحدث(:

تاريخ بداية فترة املراجعة التالية لالستجابة 
)بداية االستجابة في الغالب(:

تاريخ نهاية فترة املراجعة التالية لالستجابة 
)نهاية االستجابة في الغالب(:
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التوصيات الرئيسية
 تصنيف التقييم

٪
الهدف املحدد للمراجعة 

التالية لالستجابة / 
لتمرين املحاكاة

القدرة املنصوص عليها في اللوائح الصحية 
الدولية واملؤشر

U M S P

املجال 1 للقدرات: التشريع والتمويل

التشريعات أو القوانين أو اللوائح أو السياسات 
أو املتطلبات اإلدارية أو غيرها من الصكوك 
الحكومية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

التمويل لتنفيذ القدرات املنصوص عليها في 
اللوائح

آلية التمويل واألموال لالستجابة في الوقت 
املناسب للطوارئ الصحية العمومية

املجال 2 للقدرات: تنسيق اللوائح ووظائف مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح

وظائف مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح 
بموجب اللوائح

آليات التنسيق املتعدد القطاعات للوائح

املجال 3 للقدرات: األحداث حيوانية املصدر ومخالطة اإلنسان للحيوان

جهود التعاون بشأن األنشطة الرامية إلى التصدي 
لألمراض حيوانية املصدر

املجال 4 للقدرات: السالمة الغذائية

آلية التعاون املتعدد القطاعات لألحداث املتصلة 
بالسالمة الغذائية

املجال 5 للقدرات: املختبرات

نظام إحالة العينات ونقلها

تنفيذ نظام للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي 
في املختبرات

إتاحة القدرة على إجراء فحوص مختبرية بشأن 
األمراض ذات األولوية

املجال 6 للقدرات: الترصد

وظيفة اإلنذار املبكر: الترصد القائم على 
املؤشرات واألحداث

آلية إدارة األحداث )التحقق وتقدير املخاطر 
والبحث التحليلي(

املجال 7 للقدرات: املوارد البشرية

املوارد البشرية لتنفيذ القدرات املنصوص عليها 
في اللوائح
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التوصيات الرئيسية
 تصنيف التقييم

٪
الهدف املحدد للمراجعة 

التالية لالستجابة / 
لتمرين املحاكاة

القدرة املنصوص عليها في اللوائح الصحية 
الدولية واملؤشر

U M S P

املجال 8 للقدرات: اإلطار الوطني للطوارئ الصحية

التخطيط آللية التأهب للطوارئ واالستجابة لها

إدارة عمليات االستجابة للطوارئ الصحية

تعبئة املوارد للطوارئ

املجال 9 للقدرات: توفير الخدمات الصحية

القدرة على التدبير العالجي للحاالت فيما يخص 
األخطار ذات الصلة باللوائح

القدرة على الوقاية من العدوى ومكافحتها وإزالة 
التلوث اإلشعاعي

إتاحة الخدمات الصحية األساسية

املجال 10 للقدرات: اإلعالم التحذيري باملخاطر

القدرة على إعالم الجمهور وتحذيرهم باملخاطر 
املحتملة في حاالت الطوارئ

املجال 11 للقدرات: نقاط الدخول

متطلبات القدرات األساسية في جميع األوقات 
للمطارات واملوانئ واملعابر البرية املعينة

االستجابة الفعالة في مجال الصحة العمومية في 
نقاط الدخول

املجال 12 للقدرات: األحداث الكيميائية

املوارد للكشف واإلنذار

املجال 13 للقدرات: الطوارئ اإلشعاعية

القدرة واملوارد

املجال 14 للقدرات: القدرات األخرى الخاضعة لالختبار

االستجابة الفعالة في مجال الصحة العمومية في 
نقاط الدخول
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الملحق 3: خطة العمل

*
التوصيات

أنشطة محددة 
للتنفيذ

**
شكل التنفيذ

الشخص 
املسؤول/ الوحدة 

***
املسؤولة

املالحظاتاإلطار الزمني

 فقــط فــي الخطــط الوطنيــة/ 
ً
درجــت التوصيــات األطــول أمــدا

ُ
* ينبغــي إدراج جميــع التوصيــات )قصيــرة وطويلــة األمــد( فــي هــذه الخطــة للعمــل وإن أ

اســتراتيجيات قطــاع الصحــة املعنيــة )بمــا فيهــا خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة باألمــن الصحــي(.
 أو مــا إذا ينبغــي إدراج هــذه التوصيــة واألنشــطة فــي الخطــط واالســتراتيجيات 

ً
** يحــدد مــدى إمكانيــة تنفيــذ التوصيــة وأنشــطتها املحــددة مباشــرة

املعنيــة )بمــا فيهــا خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة باألمــن الصحــي(. وفــي حــال إدراجهــا، ُيرجــى اإلشــارة إلــى الخطــة/ االســتراتيجية املعنيــة.
 الشــخص املســؤول/ الوحــدة املســؤولة علــى املســتوى الوطنــي )مثــل وزارة الصحــة( لكنــه قــد يشــمل هيئــات األمــم 

ً
*** يخــص هــذا الجــزء أساســا

املتحــدة وغيرهــا مــن أصحــاب املصلحــة اآلخريــن.
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الملحق 4: نموذج التقييم المعتمد على األهداف والموجه إلى المشاركين

مقدمة
ُيستخدم هذا النموذج لقياس مدى األداء في القدرات األساسية املنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، وهذا 

التقييم معني بشكل كبير بالفوائد والنتائج املتوخاة من املراجعة الالحقة لالستجابة/ أو لتمرين املحاكاة. 
وينبغــي علــى جميــع املشــاركين تعبئــة نمــوذج التقييــم ُبعيــد جلســة مراجعــة تاليــة لالســتجابة يعمــل خاللهــا املشــاركون 
مــن أجــل تحديــد املشــكالت أو التحديــات وأفضــل املمارســات التــي ظهــرت خــالل االســتجابة لحــدث الصحــة العموميــة 

قيــد املراجعــة؛ أو فــي نهايــة جلســة اإليجــاز الخاصــة بتمريــن محــاكاة.
ويقيــس نمــوذج التقييــم مــا تــم اكتســابه فيمــا يلــي القــدرات األساســية املنصــوص عليهــا فــي اللوائــح الصحيــة الدوليــة 

10
باســتخدام أدوات تصنيــف مــن شــأنها أن تتنــاول قــدرة معينــة وتعمــل علــى تقيّيمهــا أدائهــا علــى نحــو نوعــي.

وهنالــك تعاريــف مختلفــة ملســتويات التصنيــف تــم توفيرهــا لتوجيــه البلــدان بشــأن طــرق تحديــد املجــاالت التــي تتطلــب 
التحســين وطــرق اإلقــرار باملجــاالت التــي تعتبــر مواطــن قــوة. ويتضمــن العمــود املخصــص لألهــداف املحــددة فــي هــذا 
 لألهــداف املحــددة لــكل مراجعــة تعقــب اســتجابة/ أو تمريــن محــاكاة.

ً
النمــوذج أمثلــة توضيحيــة ال بــد مــن تعديلهــا وفقــا

كمــا ينبغــي أن يقــدم تقريــر يتنــاول تحليــل النتائــج )تصنيــف التقييــم بالنســبة املئويــة( فــي نمــوذج الحــد األدنــى للتقاريــر 
)امللحــق 2(.

النموذج

الدور املضطلع به في التمرين:اسم البلد:

تاريخ املراجعة التالية لالستجابة/ للتمرين: ____ / ____ / ____

مشارك

ميّسر

مقّيم

مراقب

دور آخر: _____________________

 األهــداف التفصيليــة التــي تخضــع للمراجعــة 
ً
يحــدد مخططــو املراجعــة التاليــة لالســتجابة/ لتمريــن املحــاكاة مســبقا

و/ أو التحقــق و/ أو االختبــار فــي املراجعــة التاليــة لالســتجابة أو لتمريــن املحــاكاة. ويقــدم املشــاركون تقييمــات ألداء 
بــرز باللــون البرتقالــي القــدرات املرتبطــة بأنشــطة االســتجابة 

ُ
تلــك األهــداف بنــاًء علــى املقيــاس أدنــاه )P وS وM وU(. وت

للفاشــيات التــي قــد تكــون لهــا صلــة أكبــر باملراجعــات الالحقــة لالســتجابة.

10- FEMA )2017(. Exercise Evaluation Guides )EEGs(, https://preptoolkit.fema.gov/web/hseep-resources/eegs.

https://preptoolkit.fema.gov/web/hseep-resources/eegs
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اختيار تصنيف 
التقييم* األهداف املحددة )أمثلة ينبغي تعديلها بناًء على 

األهداف(
القدرة املنصوص عليها في اللوائح الصحية 

الدولية واملؤشر
U M S P

املجال 1 للقدرات: التشريع والتمويل

مثال: ُوضعت تشريعات وقوانين وسياسات مناسبة 
وكان من املمكن استخدامها بفعالية.

التشريعات أو القوانين أو اللوائح أو السياسات 
أو املتطلبات اإلدارية أو غيرها من الصكوك 
الحكومية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

تيحت ميزانية لتنفيذ القدرات املنصوص عليها 
ُ
مثال: أ

في اللوائح.
التمويل لتنفيذ القدرات املنصوص عليها في 

اللوائح

مثال: ُوضعت آلية للتمويل سمحت بتدفق األموال في 
الوقت املناسب على جميع املستويات الالزمة.

آلية التمويل واألموال لالستجابة في الوقت 
املناسب للطوارئ الصحية العمومية

املجال 2 للقدرات: تنسيق اللوائح ووظائف مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح

مثال: كان من املمكن الوصول إلى مركز االتصال 
الوطني املعني باللوائح عند الحاجة وبمقدور هذا 

املركز االضطالع بالوظائف املنصوص عليها في اللوائح 
بفعالية.

وظائف مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح 
بموجب اللوائح

مثال: ُوضعت آلية للتنسيق املتعدد القطاعات للوائح 
واتسمت بفعاليتها.

آليات التنسيق املتعدد القطاعات للوائح

املجال 3 للقدرات: األحداث حيوانية املصدر ومخالطة اإلنسان للحيوان

مثال: تمكن القطاع الحيواني وقطاع الصحة العمومية 
 بفعالية على جميع املستويات الالزمة.

ً
من العمل معا

جهود التعاون بشأن األنشطة الرامية إلى 
التصدي لألمراض حيوانية املصدر

املجال 4 للقدرات: السالمة الغذائية

مثال: ُوضعت آلية للتنسيق بين مركز االتصال 
املعني بالسالمة الغذائية والتابع للشبكة الدولية 

للسلطات املعنية بالسالمة الغذائية ومركز االتصال 
املعني باللوائح واتسمت بفعاليتها للتنسيق املتعدد 

القطاعات.

آلية التعاون املتعدد القطاعات لألحداث 
املتصلة بالسالمة الغذائية

املجال 5 للقدرات: املختبرات

مثال: وصلت العينات املجمعة من أي مستوى 
من مستويات النظام الصحي )املرافق الصحية 
واملستشفيات وغيرها( إلى املختبر املالئم إلجراء 

الفحوص في الوقت املناسب.

نظام إحالة العينات ونقلها

رسيت القدرة على تحديد املمرضات الخطرة 
ُ
مثال: أ

وضبطها وحفظها ورصدها في املرافق املالئمة.
تنفيذ نظام للسالمة البيولوجية واألمن 

البيولوجي في املختبرات

مثال: خضعت العينات املجمعة من جميع املستويات 
للفحص على النحو املالئم والنتائج كانت متاحة في 

الوقت املناسب.

إتاحة القدرة على إجراء فحوص مختبرية بشأن 
األمراض ذات األولوية
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الدولية واملؤشر
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املجال 6 للقدرات: الترصد

مثال: ُجمعت بيانات الترصد على جميع املستويات 
وجرى تصنيفها وتحليلها وتفسيرها لتوجيه االستجابة.

وظيفة اإلنذار املبكر: الترصد القائم على 
املؤشرات واألحداث

ر�ضي نظام فعال للتحقق من األحداث وتقديرها 
ُ
مثال: أ
وبحثها.

آلية إدارة األحداث )التحقق وتقدير املخاطر 
والبحث التحليلي(

املجال 7 للقدرات: املوارد البشرية

عدت قوى عاملة فعالة للتأهب للخطر الذي له 
ُ
مثال: أ

صلة باللوائح والوقاية منه والكشف عنه واالستجابة 
له على جميع املستويات الالزمة.

املوارد البشرية لتنفيذ القدرات املنصوص عليها 
في اللوائح

املجال 8 للقدرات: اإلطار الوطني للطوارئ الصحية

مثال: خضعت خطة التأهب بشأن عدة أخطار لالختبار 
واتسمت بفعاليتها خالل االستجابة أو التمرين.

التخطيط آللية التأهب للطوارئ واالستجابة لها

ط مركز عمليات الطوارئ بسرعة باستخدام 
ّ

ش
ُ
مثال: ن

بروتوكوالت فعالة.
إدارة عمليات االستجابة للطوارئ الصحية

مثال: تسنت تعبئة اإلمدادات الالزمة بما فيها معدات 
الوقاية الشخصية واألدوية واللقاحات وغير ذلك إلى 

املستويات الضرورية في الوقت املناسب.

تعبئة املوارد للطوارئ

املجال 9 للقدرات: توفير الخدمات الصحية

تيحت أعداد كافية من العاملين املدربين في 
ُ
مثال: أ

مجال الرعاية الصحية وإمدادات طبية كافية للتدبير 
العالجي املأمون للمر�ضى.

القدرة على التدبير العالجي للحاالت فيما يخص 
األخطار ذات الصلة باللوائح

مثال: ُدّرب العاملون في مجال الرعاية الصحية بشأن 
الوقاية من العدوى ومكافحتها على املستويات الالزمة 

وُزودوا بمعدات الوقاية الالزمة.

القدرة على الوقاية من العدوى ومكافحتها وإزالة 
التلوث اإلشعاعي

مثال: تمكن املر�ضى املشتبه في إصابتهم على جميع 
املستويات من الحصول على الخدمات الالزمة املتاحة 

للمر�ضى املقيمين وغير املقيمين في املستشفيات 
واالستفادة منها.

إتاحة الخدمات الصحية األساسية

املجال 10 للقدرات: اإلعالم التحذيري باملخاطر 

غ الجمهور بفعالية عن املعلومات لتناول 
ّ
مثال: ُبل

الشواغل املجتمعية واإلشاعات واملمارسات املالئمة 
في مجال الصحة العمومية وُوضعت آلية للتعليق من 
أجل إدراك اإلشاعات والتصورات واملفاهيم الخاطئة 

وتناولها.

القدرة على التبليغ عن املخاطر في حاالت 
الطوارئ
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املجال 11 للقدرات: نقاط الدخول

مثال: ُعّينت نقاط الدخول على النحو املالئم وتمتعت 
بالقدرة على توفير الخدمات ووسائل التشخيص 

الطبية، بإتاحة ما يكفي من املوظفين واملوارد.

متطلبات القدرات األساسية في جميع األوقات 
للمطارات واملوانئ واملعابر البرية املعينة

مثال: اسُتخدمت خطط الطوارئ الراهنة بفعالية في 
نقاط الدخول من أجل االستجابة للحدث.

االستجابة الفعالة في مجال الصحة العمومية في 
نقاط الدخول

املجال 12 للقدرات: األحداث الكيميائية

مثال: كشفت خدمات املعلومات بشأن السموم 
بفعالية عن الحدث والقدرة املختبرية لتأكيده كانت 

متاحة.

املوارد للكشف واإلنذار

املجال 13 للقدرات: الطوارئ اإلشعاعية

تيحت خدمات الترصد للكشف عن الطوارئ 
ُ
مثال: أ

 عن آليات التنسيق واملوارد 
ً
اإلشعاعية املحتملة فضال

)بما فيها املوارد البشرية( الالزمة لالستجابة.

القدرة واملوارد

املجال 14 للقدرات: القدرات األخرى الخاضعة لالختبار
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ما هي مواطن القوة ومجاالت التحسين الرئيسية بناًء على املراجعات التالية لالستجابة / التمرين؟

مواطن القوة

مجاالت التحسين

ُيرجى تبادل أي توصيات أخرى لديكم لتحسين القدرات الوطنية في املستقبل.

ً
وشكرا
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