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االختصارات

CC :القدرة األساسية 

EU :االتحاد األوروبي 

EWS :أنظمة التحذير المبكر 

EWRS : واالستجابةنظام التحذير المبكر 

IHR :اللوائح الصحية العالمية 

ISS  :Istituto Superiore di Sanità - المعهد القومي اإليطالي للصحة

MoH :وزارة الصحة 

NFP :مركز تنسيق االتصاالت القومي 

NRL :المختبرات المرجعية القومية 

PH :الصحة العامة 

PHEIC :طوارئ الصحة العامة ذات الشأن الدولي 

PoE :منافذ الدخول 

SOP :إجراء التشغيل القياسي 

WHO :منظمة الصحة العالمية 

WP :حزمة العمل 
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اإلقرارات

المعهد )وفالفيا ريكاردو ( WHO/HSE/GCR)وآني صوفي كاستيكس ( WHO/HSE/GCR)ساهم كل من بيريه نابيث 

 .وتحريرهابجهود حثيثة في تطوير هذه الوثيقة ( القومي اإليطالي للصحة بإيطاليا

لحضور االجتماع األول للجنة التوجيه ( WP7)نثمن للغاية مساهمات أعضاء لجنة فريق التوجيه والخبراء بحزمة العمل السابعة 

 .، من أجل مناقشة النتائج التي يطرحها ا التقرير واعتمادها4144الذي انعقد في يوليو ( WP7)بحزمة العمل السابعة 
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الملخص التنفيذي

إلى   لدى شبكة اإليبيساوث  of (IHR-تيسير تطبيق تطبيق اللوائح الصحية العالمية – WP7)تهدف حزمة العمل السابعة 

. والمحددة ضمن المتطلبات ذات األولوية في إقليم اإليبيساوث( 4114)تحسين القدرات التي تناشد بها اللوائح الصحية العالمية 

تكمن في تحديد القدرات العامة التي يلزم اكتسابها أو تعزيزها في دول اإليبيساوث بغرض وبالنسبة لألهداف الخاصة، فهي 

 .تطوير المبادئ التوجيهية الكتساب هذه القدرات ودعم الوصول إلى الموارد الالزمة من أجل تطبيقها

اللوائح الصحية المية بشأن تطبيق ويلزم على الدول األعضاء ومنظمة الصحة العالمية رفع تقرير سنويًا إلى جمعية الصحة الع

تقييم لتنفيذ هذا الغرض، قامت منظمة الصحة العالمية بتطوير إطار عمل للرقابة من شأنه أن يعمل على . (IHR)العالمية 

ومن أجل تنفيذ أهداف . الوضع المتعلق بتطبيق اللوائح بالنسبة لكٍل من القدرات األساسية عبر الئحة تدقيق ذات مؤشرات

تتوفر .ع اإليبيساوث، أُخذت في االعتبار االستبيانات المستكملة في دول اإليبيساوث وقد جرى تحليلها بشكل إجماليمشرو

 %. 44دولة، وذلك بنسبة  44دولة من دول اإليبيساوث التي يبلغ عددها  44البيانات الصادرة عن 

وُوضعت أسس إطارات العمل التشريعية لتطبيق . فحصوقد طُبقَّت بعض القدرات في أغلب دول اإليبيساوث التي جرى بها ال

؛ (PHEIC)اللوائح الصحية العالمية، وجرى التنسيق بشأن األحداث التي قد تشّكل طوارئ الصحة العامة ذات الشأن الدولي 

اإلدارة  من الدول، كما أن الموارد وإجراءات% 44وقد ُوجد أن عمليات الرقابة المعتمدة على األحداث متوفرة في نسبة 

 .لالستجابة السريعة متاحة

ويجري التعاون على مختلف القطاعات بشأن األحداث اإلشعاعية والكيميائية والحيوانية المصدر، غير أنه يمكن تحسين سبل 

ر فقد ورد في التقارير أن هناك ثغرات رئيسية في مجاالت تقييم المخاطر واالستعداد واالتصاالت أثناء المخاط. هذا التعاون

والموارد البشرية والسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي للمختبرات وقدرة سد االحتياجات المفاجئة واالستجابة في 

 . المطارات والمعابر األرضية المعتمدة/الموانئ

دول، فضالً عن ذلك، فقد برزت مواطن ضعف عالمية عبر دول المنطقة مثل انخفاض مشاركة الخبرات والموارد فيما بين ال

 . من أجل توجيه كيفية تطبيق اإلجراءات( SOP)واالفتقار إلى التقارير وإجراءات التشغيل القياسية 

شبكة )"وهذا التقرير من شأنه أن يعمل على تحليل النتائج فيما يتعلق بالمجاالت األساسية لعمل مشروع اإليبيساوث بالس 

، "(تطبيق اللوائح الصحية العالمية"و" االستخبارات الوبائية عبر الحدود"و" إدارة المخاطر"و" االستعداد العام"و" المختبرات

، أال وهي تحسين مستوى الرقابة والتنسيق واالستجابة بين WP7كما يحدد المجاالت المطلوب التركيز عليها من طرف لجنة 

 . المطارات والمعابر األرضية المعتمدة/أنظمة الرقابة القومية والموانئ
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اإليبيساوث شبكة

(1121-1112)مشروع اإليبيساوث 

، وافقت بعض الدول التي تتشارك في النظام البيئي، ومن ثم لديها بعض المشكالت الصحية العامة (4114)بمناسبة عام المتوسط 

بشأن القضايا ، والذي كان الغرض منه هو إنشاء إطار عمل للتعاون "اإليبيساوث"المشتركة فيما بينها، على تطوير مشروع 

المتعلقة بالوبائيات بهدف تحسين مستوى الرقابة على األمراض السارية واالتصاالت والتدريب في منطقة المتوسط وجنوب شرق 

 .أوروبا

بدعم مالي من المديرية العامة للصحة وشؤون المستهلكين التابعة لالتحاد  4114في أكتوبر عام " اإليبيساوث"وقد انطلق مشروع 

 .4141وبي ووزارة الصحة اإليطالية، وانتهت أعماله في يونيو األور

من خارج  44من االتحاد األوروبي و 4)دولة  44في شبكة اإليبيساوث إلى  4141وقد وصل عدد الدول األعضاء في يونيو 

الجهود التعاونية فيما بين ومن ثم، فإنه يعتبر من أعظم (. االتحاد األوروبي فضالً عن أخرى مرشحة لزيادة نطاق الدول المشاركة

 .الدول في منطقة المتوسط

(1122-1121)مشروع اإليبيساوث بالس 

أبريل  44، ومن المتوقع أن تستمر حتى 4141أكتوبر عام  44وقد اُعتمدت مرحلة جديدة من أنشطة شبكة اإليبيساوث انطلقت في 

 .  4144عام 

إلى المساهمة في " اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع . بكة إلى منهج أوسع نطاقًاوتنطوي المرحلة الجديدة عن تحول في أنشطة الش

مكافحة التهديدات الواقعة على الصحة العامة وغيرها من مخاطر األمن البيولوجي في منطقة المتوسط وجنوب شرق أوروبا بناًء 

االستخبارات "يق األول لإليبيساوث في مجاالت على معرفة الثغرات واالحتياجات اإلقليمية التي تم الوقوف عليها خالل التطب

" و األمراض الحيوانية المصدر الناشئة عبر الحدود" األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والمهاجرين"و" الوبائية

 ". الميداني/التدريب في مجال علم األوبئة التطبيقي"و

األهداف والتنظيم

زيادة األمن الصحي في منطقة المتوسط وجنوب غرب أوروبا من خالل دعم وتعزيز  إلى" اإليبيساوث بالس"يهدف مشروع 

االستعداد لمواجهة التهديدات الصحية ومخاطر األمن البيولوجي المشتركة على الصعيدين القومي واإلقليمي في دول شبكة 

مة على الثقة في المنطقة بمثابة أحد األهداف ويعتبر دعم العالقات القائ. اإليبيساوث في إطار تنفيذ اللوائح الصحية العالمية

 .واألدوات الهامة في نطاق تنفيذ المشروع

للتأكد من االستجابة إلى هذا التحدي بصورة ناجحة، يستلزم األمر وجود إطار عمل قوي للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول 

الة من أجل هذا الغرض، ُعينَّت مراكز تنسيق اال. المشاركة 44 تصاالت في جميع الدول المشاركة وطُلب منها المشاركة الفعَّ

 . والتعاون في أنشطة المشروع

ويلتزم قادة حزم . ، تشترك في قيادتها دول تابعة لالتحاد األوروبي ودول أخرى(WP" )حزم عمل"ينقسم المشروع إلى سبع 

بينما تتولى لجنة التوجيه المؤلفة من جميع قادة حزم العمل  بالتعاون التام مع فريق توجيه حزمة العمل النظير،( WP)العمل 

في النهاية، يعمل المجلس . والجمعية العمومية للمشروع المؤلفة من جميع المشاركين مسؤولية اتخاذ القرارات االستراتيجية العامة

ر الدعم لمراجعة الوثائق والتوصيات ذات االستشاري المؤلف من ممثلين عن كافة المعاهد المشاركة والخبراء المستقلين على توفي

  .الصلة

األنشطة 
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، وحزمة العمل WP2، وحزمة العمل الثانية للنشر WP1أي حزمة العمل األولى للتنسيق )فضالً عن حزم العمل الشاملة الثالث 

 :، تنقسم أنشطة المشروع إلى أربع حزم عمل(WP3الثالثة للتقييم 

حزمة )من أجل تيسير الكشف عن التهديدات العامة التي تواجه الدول المشاركة  اإلقليمية المتوسطيةتأسيس شبكة المختبرات ( 4

 (.WP4العمل الرابعة 

(.WP5حزمة العمل الخامسة )فيما بين الدول المشاركة  تعزيز اإلجراءات المشتركة في خطط االستعداد العام وإدارة المخاطر( 4

، مما يسمح بتبادل اإلنذارات واالستخبارات الوبائية عبر الحدود( EWS)مبكر في إقليم المتوسط تحسين أنظمة التحذير ال( 4

ومعلومات االستخبارات الوبائية فيما بين دول اإليبيساوث، فضالً عن تطوير قابلية تبادل المعلومات مع منصات تشغيل التحذير 

، على النحو الذي تنص عليه (EWRS" )تحذير المبكر واالستجابةمنصة تشغيل ال"األوروبية األخرى، والسيما ( EW)المبكر 

 (.WP6حزمة العمل السادسة )التشريعات الحالية لالتحاد األوروبي 

عبر وضع وثيقة استراتيجية تتضمن المبادئ التوجيهية التي تقوم على تقييمات  (IHR)تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية ( 1

حزمة )التشريعات القومية أن تتفاعل مع متطلبات اللوائح الصحية العالمية /التي يمكن من خاللها للخطط محددة لتوضيح الكيفية

 (.WP7العمل السابعة 
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مقدمة .1

بشبكة اإليبيساوث كٌل من منظمة ( تيسير تطبيق اللوائح الصحية العالمية - WP7)يشارك في قيادة حزمة العمل السابعة 

 . بإرشادات من فريق التوجيه( ISS)والمعهد القومي اإليطالي للصحة ( WHO)الصحة العالمية 

والمحددة ضمن ( 4114)إلى تحسين القدرات التي تناشد بها اللوائح الصحية العالمية ( WP7)تهدف حزمة العمل السابعة 

تحديد القدرات العامة التي يلزم  وبالنسبة لألهداف الخاصة، فهي تكمن في. المتطلبات ذات األولوية في إقليم اإليبيساوث

اكتسابها أو تعزيزها في دول اإليبيساوث بغرض تطوير المبادئ التوجيهية الكتساب هذه القدرات ودعم الوصول إلى الموارد 

 .الالزمة من أجل تطبيق هذه القدرات

ل أنشطة حزمة العمل السابعة  رة في حزم العمل الفني( WP7)وتكمِّ  -( WP4)حزمة العمل الرابعة )ة تلك األنشطة المطوَّ

خطة االستعداد العام وإجراءات إدارة المخاطر،  -( WP5)شبكة المختبرات اإلقليمية المتوسطية، وحزمة العمل الخامسة 

حيث إن الهدف العام هو دعم ( نظام التحذير المبكر واالستخبارات الوبائية عبر الحدود -( WP6)وحزمة العمل السادسة 

 . الستجابة للتهديدات الصحيةالرقابة وا

تحديد واحدة أو اثنتين من األولويات ذات األهمية في تطبيق ( WP7)وبشكل أكثر تحديًدا، ينبغي على حزمة العمل السابعة 

ذات الصلة بهذه األولويات، ( القدرات)تعزيز القدرة /اللوائح الصحية العالمية والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الكتساب

 . كذلك( WP6)حتى السادسة ( WP4)مع إمكانية التعويل على الخبرة المكتسبة من حزم العمل الرابعة 

وسوف تُعرض نتائج األنشطة من خالل وثيقة استراتيجية يتم نشرها لكي تكون متاحة للجمهور بغرض تيسير إمكانية 

 .وائح الصحية العالميةالوصول إلى الموارد الالزمة لتطبيق الل

ف محتوى حزمة العمل السابعة  البيانات الواردة في الدراسات، ونتائج االجتماع األول : بناًء على ما يلي( WP7)وسوف يُعرَّ

عبر أداة الرقابة على  4141، والبيانات التي تقدمت بها دول اإليبيساوث في عام (WP7)للجنة التوجيه لحزمة العمل السابعة 

 . اللوائح الصحية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالميةتطبيق 

ويوجز هذا التقرير نتائج تحليل اإليبيساوث المركزي للبيانات التي تجمعيها عبر أداة الرقابة على تطبيق اللوائح الصحية 

صة بمشروع اإليبيساوث والهدف منه هو دعم تطوير حزم العمل الخا. 4141العالمية التابعة لمنظمة الصحية العالمية في 

بالس عبر تحديد مواطن الضعف المرتبطة بقدرة المختبرات، واالستعداد وإدارة المخاطر، والرقابة المعتمدة على األحداث، 

:وفيما يلي األهداف على وجه التحديد. وغيرها من القدرات األساسية التي قد يتناولها المشروع

 المختلفة التي تناشد بها اللوائح الصحية العالمية في دول اإليبيساوث؛ إيضاح مستوى اكتساب القدرات األساسية  -

تحديد مواطن القوة والضعف في قدرة المختبرات، واالستعداد وإدارة المخاطر، والرقابة القائمة على األحداث، والتي  -

. الجتهاعلى مع( WP6)حتى السادسة ( WP4)تعتبر القدرات األساسية التي تقوم حزم العمل الرابعة 

 (. WP7)تحديد القدرات التي يلزم تعزيزها، والتي يمكن أن تتناولها حزم العمل السابعة  -

منهجية العمل .1

، كان لزاًما على جميع الدول 4114يونيو من عام  44إلى حيز التنفيذ في ( 4114)في إطار دخول اللوائح الصحية العالمية 

أن تعمل على تقييم إمكانية تلبية الهياكل والموارد القومية المتاحة لديها للحد  األطراف الخاضعة لللوائح الصحية العالمية

 :وفيما يلي تعريف القدرات المتعلقة باللوائح الصحية العالمية. األدنى من القدرات القومية الالزمة للرقابة واالستجابة

ستجابة، واالستعداد، واالتصاالت أثناء سياسة التشريع، والتنسيق، والرقابة، واال: القدرات األساسية الرئيسية -

 .المخاطر، والموارد البشرية، وقدرة المختبرات

منافذ الدخول، واألحداث حيوانية المصدر، : والمخاطر المتعلقة باللوائح الصحية العالمية( PoE)قدرات منافذ الدخول  -

.اإلشعاعيةواألحداث المرتبطة بالسالمة الغذائية، واألحداث الكيميائية، والطوارئ 
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تعكس مثل هذه القدرات، على أرض الواقع العملي، القدرات الالزمة للكشف عن األحداث وتقييمها واإلخطار بها واإلبالغ 

 . عنها، فضالً عن االستجابة إلى التهديدات الناجمة عن المخاطر الصحية العامة والطوارئ ذات الشأن القومي والدولي

من . ظمة الصحة العالمية رفع تقرير سنويًا إلى جمعية الصحة العالمية بشأن تطبيق اللوائحويلزم على الدول األعضاء ومن

تنطوي عملية الرقابة على تطبيق اللوائح الصحية العالمية على تقييم وضع .أجل هذا الغرض، جرى تطوير إطار عمل للرقابة

  .تطبيق القدرات المذكورة أعاله عبر الئحة تدقيق ذات مؤشرات

وأضحت عملية جمع البيانات سهلة ويسيرة من خالل تطوير أداة . ُوزع إطار عمل الرقابة على جميع الدول األعضاءوقد 

من الدول  444، استكملت 4141في عام . معتمدة على الويب من شأنها تمكين الدول األعضاء من تقديم البيانات عبر اإلنترنت

 .دولة 441من إجمالي الدول األعضاء والتي يبلغ عددها % 44األعضاء االستبيان، ما يمثل نسبة 

ومن أجل تنفيذ أهداف مشروع اإليبيساوث، أُخذت في االعتبار االستبيانات المستكملة في دول اإليبيساوث على النحو المذكور 

 .أعاله

سؤاالً يتعلق بمشروع  444سؤاالً بشأن إطار العمل الخاص بالرقابة، تم انتقاء  444ومن ضمن األسئلة التي يصل عددها إلى 

(. االستبيان(: 4)انظر الملحق )اإليبيساوث بالس 

 ". غير معلوم"أو " ال"أو " نعم"وكان لزاًما على الدول اإلجابة على كل سؤال باإلجابة 

أو " نعم)"غير أنه حينما تعطي جميع البالد إجابة واضحة . ة فحسبفي هذا التقرير، وضع في االعتبار نسبة اإلجابات اإليجابي

أوجه القصور في (: 4)انظر الملحق )، تؤخذ كذلك في االعتبار اإلجابات السلبية "(غير معلوم"مع عدم وجود اإلجابة " ال"

 (.الدراسة

.فقط النتائج اإلجمالية بغرض سرية البياناتوترد 

 النتائج .3

%. 44دولة، وذلك بنسبة  44دولة من دول اإليبيساوث التي يبلغ عددها  44تتوفر البيانات الصادرة عن 

 سياسة التشريع: القدرة األساسية األولى .3.1

عملت سبعة وثمانون بالمائة من الدول على تقييم مدى توفر التشريع المالئم لتطبيق اللوائح الصحية العالمية، وقد عرضت 

 .ائق التي تبرز التوصيات المترتبة على التقييمات التي جرى تنفيذهامنها الوث% 11

سياسة التشريع( القدرة األساسية األولى) CC1( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرة األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 2الشكل 

التنسيق: القدرة األساسية الثانية .3.1

ويجري التنسيق فيما بين . للوائح الصحية العالمية( NFP)عملت جميع الدول على إنشاء ملتقى مراكز التنسيق القومية 

، غير أنها غير مدعمة (PHEIC)الوزارات المعنية بشأن األحداث التي قد تشّكل طوارئ الصحة العامة ذات الشأن الدولي 

 (.من الدول فقط% 44حة في المتا)بوجه عام بإجراءات التشغيل القياسية 

من % 44وقد نُشرت المعلومات المتعلقة بمتطلبات اللوائح الصحية العالمية فيما بين األطراف المعنية على الصعيد القومي في 

 .الدول

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Assessment of legal instruments for IHR implementation conducted

Recommendations following assessment documented
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التنسيق(: القدرة األساسية الثانية) CC2( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 1الشكل 

الرقابة: القدرة األساسية الثالثة .3.3

 . الظروف ذات األولوية إلخضاعها للرقابة/لقد عملت جميع الدول تقريبًا على إنشاء قائمة من األمراض

% 44رها في الموعد المحدد وقامت وقد صرحت الدول بنسبة أربعة وأربعين بالمائة بأن الوحدات المعينة للرقابة ترفع تقاري

 . منها بتقييم أنظمة التحذير المبكر لديها مع مشاركة النتائج مع الجمعية العامة

بناًء على , الرقابة(: القدرة األساسية الثالثة) CC3( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 2الشكل 

 المؤشرات أو الرقابة النظامية

وقد حصلت اثنتين وسبعون بالمائة من الدول على وظائف الرقابة المعتمدة على األحداث وطّورت إجراءات التشغيل القياسية 

الحقل فضالً عن بتوثيق خبراتها والنتائج التي توصلت إليها في هذا % 44فضالً عن ذلك، قامت نسبة . والمبادئ التوجيهية

 . مشاركتها مع الجمعية العامة

من الدول، واستجابت % 44وجرى تقييم المخاطر بصورة نظامية بالنسبة لجميع األحداث التي يتم تعريفها كأحداث عاجلة في 

مراكز التنسيق القومية لللوائح الصحية العالمية في الوقت المحدد لجميع طلبات التحقق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 

 . من الدول% 41في 

مع من هذه الدول خبراتها % 41وقد أعلنت أربعة وتسعون بالمائة من الدول عن استعانتها بوثيقة القرارات، مع مشاركة 

 .الجمعية العامة

الرقابة القائمة , الرقابة(: القدرة األساسية الثالثة) CC3( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 4الشكل 

 على األحداث

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IHR NFP with full contact established

Inter ministerial coordination established

SOP for coordination available

Coordination mechanisms tested and updated

Information on IHR requirements disseminated to authorities and stakeholders

Updated contact information / annual confirmation of the IHR NFP provided to WHO

Communication initiated from NFP with WHO in the 12 months

0% 20% 40% 60% 80% 100%

List of priority diseases / conditions for surveillance established

Timely reporting from >80% of reporting units

Baseline estimates / trends / thresholds for the local PH response level defined

Quarterly feedback of surveillance results disseminated

Early warning function assessed and findings shared with the global community

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Units for event-based surveillance designated 

SOPs and guidelines developed and disseminated

System in place for capturing and registering PHE outside the health system

Risk assessment carried out within 48 hours

Responses provided by IHR NFP to WHO within 24 hours

Decision instrument in Annex 2 of the IHR used

Country experiences in use of Annex 2 shared with the global community

Experiences and findings shared with the global community
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االستجابة: القدرة األساسية الرابعة .3.3

جراء األمراض المتفشية، وجرى إنشاء إجراءات اإلدارة وتقييمها في ( التطعيم)تتوفر الموارد المتعلقة باالستجابة السريعة 

 . من هذه الدول% 44

 .وقد عرضت تسعة وثالثون بالمائة من الدول المساعدة على غيرها من الدول األعضاء

االستجابة(: القدرة األساسية الرابعة) CC4( / 21= عدد الدول ) 1121قدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام تقييم ال - 5الشكل 

االستعداد: القدرة األساسية الخامسة .3.3

. أجرت خمسون بالمائة من الدول تقييًما لمستوى تطبيق القدرات األساسية وشاركت النتائج مع األطراف المعنية ذات الصلة

بتطوير خطة االستجابة % 41طَّورت واحدة وستون بالمائة من الدول خطة قومية لتطبيق اللوائح الصحية العالمية، كما قامت 

 . القومية في حاالت الطوارئ بمنافذ الدخول

ع مشاركة يوجد لدى خمسين بالمائة من الدول استراتيجية الهدف منها هو تيسير سبل تطوير قدرة سد االحتياجات المفاجئة، م

 .من هذه الدول خبراتها مع الجمعية العامة% 44

االستعداد , االستعداد(: القدرة األساسية الخامسة) CC5( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 2الشكل 

 بالصحة العامةواالستجابة في حاالت الطوارئ المتعلقة 

جرى . يوجد لدى ستة وستون بالمائة من الدول دليل للخبراء لدعم االستجابة إلى المخاطر المتعلقة باللوائح الصحية العالمية

جرى تقييم ملف تعريف المخاطر . من الدول% 44تقييم الموارد القومية الالزمة للتعامل مع المخاطر ذات األولوية من قبل 

 .من الدول% 44 والموارد من قبل

االستعداد، إدارة (: القدرة األساسية الخامسة) CC5( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 7الشكل 

 المخاطر والموارد المتعلقة باالستعداد لدى اللوائح الصحية العالمية

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Resources accessible for rapid response during outbreaks

Management procedures established

Emergency response management procedures evaluated 

Rapid response team at least once a year at relevant level mobilized

Assistance offered to other states for developing implementing measures

Titolo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Assessment of core capacities conducted and shared with stakeholders

National plan to meet the IHR core capacity requirements developed 

Emergency response plan for hazards and PoE developed

Emergency response plan for hazards and PoE tested and updated

Strategy to facilitate development of surge capacity in place

Surge capacity tested and determined to be adequate

Country experiences shared with the global community

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Directory of experts to support response available

National resources to address priority risks assessed

Sites of potential chemical / radiation / biological hazards mapped

National risk profile and resources regularly assessed 
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االتصاالت أثناء المخاطر: السادسة القدرة األساسية .3.3

من الدول بتطوير خطة % 44تمكنت جميع الدول من تحديد الشركاء المطلوب االتصال بهم أثناء المخاطر، ونجحت 

" االتصاالت" / "التعليم" / "المعلومات"أعلنت أربعة وتسعون بالمائة من الدول عن إعداد مواد . االتصاالت أثناء المخاطر

 . مع احتياجات السكان بما يتوافق

أجرت تسعة وثالثون بالمائة من الدول تقييًما لجهود االتصاالت المتعلقة بالصحة العامة عقب حاالت الطوارئ، وقد شاركت 

 .من الدول بنتائج التقييم التي توصلت إليها مع الجمعية العامة% 44

االتصاالت أثناء (: القدرة األساسية السادسة) CC6( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 1الشكل 

 المخاطر

قدرة الموارد البشرية: القدرة األساسية السابعة .3.3

من الدول، كما % 44في ( HR)المية ُعينت الوحدة المسؤولة عن تقييم قدرة الموارد البشرية فيما يتعلق باللوائح الصحية الع

 . من الدول% 44وقد تحددت الثغرات الحيوية في الموارد البشرية من قبل . منها تقييًما لالحتياجات التدريبية% 11أجرت 

 .من هذه الدول فرص التدريب أو الموارد للعاملين األجانب لديها% 44كما أتاحت 

قدرة الموارد البشرية(: القدرة األساسية السابعة) CC7( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 9الشكل 

قدرة المختبرات: القدرة األساسية الثامنة .3.3

المختبرات، كذلك فإن أعلنت اثنتين وعشرين بالمائة من الدول عن عدم وجود سياسة لضمان جودة القدرات التشخيصية لدى 

بينما تتوفر شبكة من المختبرات المعدة للتشخيصات والدعم . نفس النسبة تفتقر إلى وجود قائمة إحصائية مفصلَّة بالمختبرات

ويوجد لدى أربعة وأربعين بالمائة من . من الدول% 44إلجراء االستقصاءات والفحوصات المتعلقة باألمراض المتفشية في 

 .جعي يساهم في خدمات التشخيص في دولة أخرىالدول مختبر مر

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Risk communication partners and stakeholders identified

Risk communication plan developed

SOP disseminated

Evaluation of the PH communication conducted

Information / Education / communication materials tailored to needs

Results of evaluations shared with the global community

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unit to assess human resource capacities identified

Critical gaps to meet IHR requirements identified

Training needs assessment conducted

Strategy to access field epidemiology training developed

Evidence of a strengthened workforce available

Specific programs to train workforces for IHR-relevant hazards exist

Training opportunities or resources used to from other countries exist
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المختبرات، قدرة إجراء (: القدرة األساسية الثامنة) CC8( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 21الشكل 

 التشخيصات والتأكيد لدى المختبرات

 . الدول في توفير المبادئ التوجيهية للسالمة الحيوية وإجراءات التشغيل القياسية ونشرهامن % 44نجحت 

 . من الدول% 44وجرى تقييم المخاطر البيولوجية للمختبرات في 

.من الدول بمشاركة التقارير المختصة بالخبرات والنتائج المتعلقة بالسالمة الحيوية مع الجمعية العامة% 11قامت 

المختبرات، السالمة (: القدرة األساسية الثامنة) CC8( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 22الشكل 

 البيولوجية واألمن البيولوجي للمختبرات

منافذ الدخول: القدرة األساسية التاسعة .3.3

معتمدة لتطوير القدرات على النحو المحدد في الملحق ( مطارات)/تمكنت ثمانية وسبعون بالمائة من الدول من تحديد موانئ 

ح لها بعرض شهادات خلو البواخر من آفات ( 4) من اللوائح الصحية العالمية، وقامت بإرسال قائمة من الموانئ المصرَّ

من الدول سلطة مختصة بهذا الشأن في جميع % 44يوجد لدى خمسين بالمائة و .الصحة العامة إلى منظمة الصحة العالمية

 .المطارات والموانئ المعتمدة على التوالي

 . من الدول بتقييم جميع المطارات والموانئ المعتمدة على التوالي% 44نجحت ثالثة وثالثون بالمائة و

لتي توصلت إليها بشأن عملية إيفاء المتطلبات المتعلقة بمنافذ من الدول على مشاركة وتوثيق خبراتها والنتائج ا% 44عملت 

 .الدخول

منافذ الدخول، المتطلبات (: القدرة األساسية التاسعة) C9( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 21الشكل 

 العامة في منافذ الدخول

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Policy to ensure the quality of laboratory diagnostics capacities available

Updated and accessible inventory of laboratories

National reference laboratories (NRL) designated

Access to diagnostics services

External Quality Assessment Schemes implemented

Network of laboratories for diagnosis and outbreak investigations established

Laboratory results provided in a timely manner

Presence of NRL contributing to another country

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Regulations, policies or strategies for laboratory biosafety available

Biosafety guidelines to individual laboratories available

Biosafety guidelines / manuals / SOPs disseminated 

Diagnostic laboratories authorized or certified 

Responsible entity designated for laboratory biosecurity and biosafety

Biosafety procedures implemented, and regularly monitored

Biorisk assessment in laboratories conducted

Relevant staff trained on biosafety guidelines available

Country experiences shared with the global community

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meeting identifing designated PoE conducted 

Designated ports/airports identified

List of authorized ports sent to WHO available

Competent autority for 100% of designated Airports identified

100% of designated Airports assessed

Competent autority for 100% of designated Ports identified

100% of designated Ports assessed

Country experiences about general obligations shared with the global community
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 . قامت إحدى وستون بالمائة من الدول بتحديد الحاالت ذات األولوية للرقابة في منافذ الدخول

من الدول إمكانية مشاركة المعلومات بين منافذ الدخول المعتمدة ووحدة الرقابة القومية وآليات تبادل % 44و% 44تتوفر لدى 

 .يالمعلومات بين منافذ الدخول والمرافق الطبية على التوال

من الدول تحليالً بشأن الرقابة على التهديدات الصحية في % 44خالل األشهر اإلثني عشر السابقة الستكمال االستبيان، أجرت 

 .منافذ الدخول، كما قامت بنشر النتائج التي توصلت إليها

(: القدرة األساسية التاسعة) C9( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 22الشكل 

 منافذ الدخول، الرقابة في منافذ الدخول

من تطوير خطة % 44نجحت تسعة وثالثون بالمائة من الدول من تطوير إجراءات التشغيل القياسية لالستجابة، بينما تمكنت 

من % 44تُدمج هذه الخطة، حال توفرها، ضمن خطط االستجابة األخرى في . بة في حاالت الطوارئ بمنافذ الدخولاالستجا

. الدول

 .من الدول% 44يتوفر نظام مرجعي لنقل المسافرين المرضى إلى المرافق الطبية في 

.اث المتعلقة بالصحة العامة في منافذ الدخولنشرت إحدى عشرة بالمائة من الدول نتائج تقييم مدى فعالية االستجابة إلى األحد

(: القدرة األساسية التاسعة) C9( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 24الشكل 

 منافذ الدخول، االستجابة في منافذ الدخول

األحداث حيوانية المصدر: القدرة األساسية العاشرة .3.11

من الدول، بينما % 44يتوفر التنسيق بشأن الكشف عن األحداث حيوانية المصدر واالستجابة لها على المستوى الحكومي في 

 . استراتيجية قومية للرقابة على هذه األحداث/من الدول سياسة% 44يوجد لدى 

من الدول % 44قامت . من األمراض حيوانية المصدر ذات األولوية يوجد لدى ثالثة وثمانين بالمائة من الدول قائمة موثَّقة

 .بتخصيص مراكز تنسيق إلجل صحة الحيوان

 .من الدول في توثيق آليات التعاون بين وحدات الرقابة على الصحة البشرية والصحة الحيوانية% 44وقد نجحت 

 .من الدول بمشاركة خبراتها مع الجمعية العامة% 11قامت 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Priority conditions for surveillance at designated PoE identified

Surveillance of conveyances for vectors and reservoirs established

Designated PoE personnel for the inspection of conveyances trained

Surveillance information at designated PoE shared with the surveillance unit

Mechanisms for the exchange of information with medical facilities in place

Review of surveillance at PoE in the last 12 months carried out and published

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SOPs for response at PoE available

Emergency response plan developed and disseminated to stakeholders

Emergency plans at designated PoE integrated with other response plans

Designated PoE with medical assessment / quarantine / care established

Transport system for ill travelers to medical facilities available

Results of the evaluation of effectiveness of response published

Titolo
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القدرة األساسية ) C10( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 25الشكل 

 األحداث حيوانية المصدر(: العاشرة

األحداث المتعلقة بسالمة األغذية: القدرة األساسية الحادية عشرة .3.11

تتوفر إمكانية الوصول . من الدول على التوالي% 41و% 44تتوفر المعايير واللوائح المتعلقة بالرقابة على سالمة األغذية في 

اثنين وسبعون بالمائة من الدول . من الدول% 44إلى قدرة المختبرات للتأكيد على األحداث المتعلقة بسالمة األغذية في 

 (.لدولية لسلطات الرقابة على سالمة األغذيةالشبكة ا) INFOSANأعضاء في شبكة 

 .من الدول، ترفع سلطات الرقابة على سالمة األغذية تقاريرها عن األحداث بصفة منتظمة إلى وحدة الرقابة% 44في 

 .من الدول% 11تتوفر المنشورات الخاصة بتحليل األحداث المتعلقة بسالمة األغذية في 

القدرة األساسية الحادية ) C11( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 22الشكل 

 األحداث المتعلقة بسالمة األغذية(: عشرة

األحداث الكيميائية: القدرة األساسية الثانية عشرة .3.11

من الدول % 11و% 44تتوفر اللوائح وإجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بالرقابة واإلشراف على األحداث الكيميائية في 

من الدول، غير أن قائمة األحداث الكيميائية ذات األولوية توجد فقط % 44تتوفر الرقابة على النحو المنشود في . على التوالي

 . من الدول% 44في 

لة بالمواقع الرئيسية التي تواجه مخاطر الطوارئ الكيميائية من% 41أعدت  تتوفر إمكانية . الدول قائمة إحصائية مفصَّ

تتوفر آليات االتصاالت السريعة مع ملتقى . من الدول% 44الوصول إلى قدرة المختبرات للتأكيد على األحداث الكيميائية في 

من الدول بمشاركة خبراتها مع الجمعية % 44قامت . من الدول% 44في  مراكز التنسيق القومية لللوائح الصحية العالمية

 .العامة

0% 20% 40% 60% 80% 100%

National policy or strategy for zoonotic events in place

List of priority zoonotic diseases with case definitions available

Coordination mechanism for the detection of and response available

Access to laboratory capacity to confirm priority zoonotic events …

Zoonotic disease data systematically and timely collected and compiled 

Animal health focal points for coordination with  IHR NFP designated 

Functional mechanisms for intersectoral collaborations  established

Information between animal and human health surveillance units …

Country experiences shared with the global community

0% 20% 40% 60% 80% 100%

National food laws or regulations or policy in place

Food safety standards available

Risk-based food inspection services in place

List of prority food safety risks available

Access to laboratory capacity to confirm events

Member of the INFOSAN network

Food safety events systematically reported to the surveillance unit

Communication mechanisms and materials in place

Analysis which integrates data from across the food chain published
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القدرة األساسية الثانية ) C12( / 21= عدد الدول ) 1121تقييم القدرات األساسية في دول اإليبيساوث في عام  - 27الشكل 

 األحداث الكيميائية(: عشرة

الطوارئ اإلشعاعية: الثالثة عشرةالقدرة األساسية  .3.13

تتوفر . من الدول على التوالي% 44و% 44تتوفر الخطط القومية إلدارة الطوارئ اإلشعاعية ونقل المواد المشعة في 

 . من الدول% 41إجراءات التشغيل القياسية وخطط الرقابة واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية في 

% 41و% 44جه مخاطر الطوارئ اإلشعاعية ووضع الخرائط للمخاطر اإلشعاعية في جرى تحديد المواقع الرئيسية التي توا

 . من الدول على التوالي

 . من الدول% 44تتوفر إمكانية الوصول إلى قدرة المختبرات للتأكيد على األحداث اإلشعاعية وتحديدها في 

تتوفر آليات التنسيق واالتصاالت مع السلطات القومية وتبادل المعلومات النظامية مع وحدات الرقابة على الصحة البشرية في 

 .من الدول بمشاركة خبراتها مع الجمعية العامة% 44قامت . من الدول% 44

القدرة األساسية الثالثة ) C13( / 21= عدد الدول ) 1121يساوث في عام تقييم القدرات األساسية في دول اإليب - 21الشكل 

 الطوارئ اإلشعاعية(: عشرة

المناقشة .3

النتائج الرئيسية .3.1

من تطوير خطة قومية لتطبيق اللوائح الصحية العالمية على % 44قامت نصف الدول فقط بتقييم القدرات األساسية، بينما تمكنت 

 . لللوائح الصحية العالمية( 4)النحو المنشود في الملحق 

 القدرات المكتسبة .1.4.4

  جرى التنسيق بشأن األحداث التي تشكل طوارئ الصحة العامة ذات الشأن الدولي(PHEIC .)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Legislation, policy or protocol for chemical event in place

SOPs for assessment / management / control available and disseminated

List of priority chemical events/syndromes identified

Hazard sites and facilities that could be a source of chemical emergencies listed

Experts for assessment and response to chemical incidents identified

Access to laboratory capacity to confirm priority chemical events available

Surveillance for chemical events, intoxication or poisonings in place

Alert system for rapid communication with the IHR NFP in place

Coordination mechanisms tested and updated through exercises

Country experiences shared with the global community

0% 20% 40% 60% 80% 100%

National policy / plan for the detection / assessment / response available

Radiation emergency response plan / guidelines / SOPs available

Plan for transport of radioactive material / samples / waste available

Hazards sites and facilities handling radioactive sources listed

Sites of potential radiological hazards mapped

Experts for public health assessment and response identified

Laboratory capacities to detect / confirm presence of radiation available

Coordination / communication mechanism established

Information shared with human health surveillance units

Country experiences shared with the global community
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 من الدول% 44ي تتوفر عمليات الرقابة المعتمدة على األحداث ف.

 تتوفر الموارد وإجراءات اإلدارة لالستجابة السريعة. 

القدرات المطلوبة .1.4.4

 من الدول، بينما يجري تقييم المخاطر % 41يجري اإلبالغ عن األحداث في الوقت الصحيح في : أنظمة الرقابة التفاعلية

من الدول، واستجابت مراكز التنسيق القومية لللوائح الصحية % 44بصورة نظامية بالنسبة لجميع األحداث العاجلة في 

 .من الدول% 41العالمية في الوقت المحدد لجميع طلبات التحقق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في 

 ثي الموارد البشرية يتوفر دليل للخبراء من أجل دعم االستجابة إلى المخاطر المتعلقة باللوائح الصحية العالمية في ثل

من هذه الدول، وجرى تنفيذ تقييم % 44الدول، بينما جرى تقييم الموارد الالزمة للتعامل مع المخاطر ذات األولوية من 

.من الدول% 44من الدول، بينما تم تحديد الثغرات الحرجة في الموارد البشرية في % 11االحتياجات التدريبية في 

 مواطن الضعف العالمية 1.4.4

 مشاركة الخبرات والموارد فيما بين الدولانخفاض معدل 

% 44إلى ( تقييم فعالية االستجابة في منافذ الدخول% )44تترواح نسبة مشاركة الخبرات والدراسات والتقارير فيما بين الدول من 

%(.41= المتوسط ( )تقييم جهود االتصاالت المتعلقة بالصحة العامة عقب حاالت الطوارئ)

من الدول فريق العمل من الدول األخرى إلى الدورات التدريبية التي قامت بتنظيمها، بينما % 44ديًدا، دعت وعلى نحٍو أكثر تح

من الدول الخدمات التشخيصية عبر % 11من الدول المساعدة لالستجابة على الدول األعضاء األخرى، ووفرت % 44عرضت 

 .المختبرات المرجعية إلى الدول األخرى

ندرة التقارير وإجراءات التشغيل القياسية: التوثيقاالفتقار إلى 

وثائق تثبت تنفيذ التوصيات التي تعقب التقييمات، ويجري التنسيق فيما بين الوزارات %( 11)يوجد لدى أقل من منتصف الدول 

دعمة بوجه عام ، غير أنها غير م(PHEIC)المعنية بشأن األحداث التي قد تشّكل طوارئ الصحة العامة ذات الشأن الدولي 

 (.من الدول فقط% 44المتاحة في )بإجراءات التشغيل القياسية 

تتوفر إجراءات . من الدول على التوالي% 44و% 44تتوفر الخطط القومية إلدارة الطوارئ اإلشعاعية ونقل المواد المشعة في 

 .لمن الدو% 41التشغيل القياسية وخطط الرقابة واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية في 

مواطن القوة والضعف للقدرات .3.1

 سياسة التشريع .1.4.4

بينما يوجد لدى عدة دول الوثائق التي تبرز تنفيذ . بوجه عام، يتوفر التشريع الالزم لتطبيق اللوائح الصحية العالمية وجرى تقييمه

.التوصيات المترتبة على التقييمات

التنسيق .1.4.4

التنسيق القومية لللوائح الصحية العالمية بكامل االتصاالت، لكن القليل منها هو من تمكن من نجحت جميع الدول في إنشاء مراكز 

ويجري التعاون على مختلف القطاعات بشأن األحداث اإلشعاعية والكيميائية . تطوير إجراءات التشغيل القياسية بشأن التنسيق

 .والحيوانية المصدر، غير أنه ينبغي تحسين سبل هذا التعاون

 الرقابة .1.4.4

الظروف ذات األولوية إلخضاعها للرقابة على نطاق الدول من مواطن القوة، غير أنها الزالت تفتقر /يعد إنشاء قائمة من األمراض

. إلى إمكانية اإلبالغ عن األحداث في الموعد المالئم
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ة األغذية واألحداث الكيميائية والحيوانية األحداث المتعلقة بسالم)وفيما يتعلق باألحداث األكثر خصوصية، تتوفر الرقابة 

 .، لكن ينبغي تعزيز سبل التنسيق مع نظام الرقابة الدولية على صحة اإلنسان(المصدر

وقد اُكتسبت عمليات الرقابة المعتمدة على األحداث بصورة جيدة، حتى إذا كان دورها في الرقابة جديًدا تماًما، كما تتوفر إجراءات 

 .ة والمبادئ التوجيهية المناسبةالتشغيل القياسي

.يلزم تعزيز تقييمات المخاطر

 االستجابة .1.4.1

.تعتبر قدرة االستجابة مكتسبة بوجه عام

 االستعداد .1.4.4

يستلزم األمر من الدول األعضاء اكتساب القدرات المتعلقة باللوائح الصحية العالمية فضالً عن تطوير خطط العمليات قبل يونيو 

ير أن نصف هذه األعضاء فقط قام بتنفيذ تقييم رسمي، بينما عمل الثلثان على تطوير خطة قومية لتطبيق اللوائح الصحية غ. 4114

وينبغي إلقاء التركيز اآلن على تطوير الخطط لتوجيه اكتساب القدرات األساسية، ومن ثم تحسين تطبيق اللوائح الصحية . العالمية

 .العالمية

.للمواقع الرئيسية التي تمثل مخاطر كيميائية أو إشعاعية، وينبغي استكمالها لم توضع خرائط كاملة

 االتصاالت أثناء المخاطر .1.4.4

تقترن مواطن الضعف بغياب خطط االتصاالت أثناء المخاطر وتقييم جهود االتصاالت المتعلقة بالصحة العامة عقب حاالت 

. الطوارئ

 قدرة الموارد البشرية .1.4.4

ولقد . توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة من العناصر األساسية لتطبيق اللوائح الصحية العالمية واكتساب القدرات المطلوبةيعتبر 

. أدركت الدول هذا األمر جيًدا، غير أن القليل منها من قام بتحديد احتياجاته التدريبية

قدرة المختبرات .1.4.4

الالزم من خالل وضع سياسة تضمن جودة القدرات التشخيصية للمختبرات وتطوير  نجحت أغلب الدول في تطوير إطار العمل

لة بالمختبرات فضالً عن تأسيس  إجراءات التشغيل القياسية والمبادئ التوجيهية للسالمة البيولوجية وإعداد قائمة إحصائية مفصَّ

 .شبكة مختبرات

 .المخاطر البيولوجيةيكمن موطن الضعف الرئيسي في غياب المعرفة الالزمة بشأن 

األحداث المتعلقة بسالمة األغذية واألحداث الكيميائية )تتوفر إمكانية الوصول إلى قدرة المختبرات للتأكيد على األحداث الخاصة 

 .في أغلب الدول( واإلشعاعية

(PoE) منافذ الدخول .1.4.4

، وقد أبلغت هذه الدول منظمة (4)نحو المذكور في الملحق يتوفر لدى أغلبية الدول قائمة بالموانئ والمطارات المعتمدة على ال

 .الصحة العالمية بالموانئ الحائزة على تصريح بذلك

أما بالنسبة لمواطن الضعف المقترنة بمنافذ الدخول، فهي تنطوي بدايةً على غياب وجود سلطة مختصة في جميع 

التقييم للقدرات، ووصوالً إلى العجز في القدرات الفعالة على سد المطارات المعتمدة، ومروًرا باالفتقار إلى عمليات /الموانئ

 .االحتياجات المفاجئة واالستجابة
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أوجه القصور في الدراسة .3.3

غير أن ثلث هذه الدول بشبكة اإليبيساوث . 4141طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول استكمال استبيان عبر اإلنترنت في عام 

ومن ثم، تتضح احتمالية عدم موضوعية هذه النتائج نظًرا ألن الدول التي لم تستجب لهذا االستبيان لديها . لم تستكمل هذا االستبيان

 .خصائص مختلفة عن تلك التي استجابت له

في حالة عدم " ال"أم " غير معلوم"ونتيجة لتنسيق قاعدة البيانات، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت اإلجابة المقصودة هي 

وتبًعا لذلك، تقرر وضع اإلجابات اإليجابية فقط في االعتبار بالنسبة ألغلبية األسئلة، مما يجازف بتقييم القدرات . ديد أي اختيارتح

 .األساسية على نحٍو أقل مما هي عليه

الدعم المحدد لحزم عمل مشروع اإليبيساوث بالس .3.3

"(WP4"حزمة العمل الرابعة )شبكة المختبرات اإلقليمية األوسطية  .1.1.4

تهدف حزمة العمل هذه إلى المساهمة في تحسين إمكانية الكشف عن التهديدات المشتركة التي تواجه الصحة العامة عبر منطقة 

 . المتوسط من خالل تقييم المرافق الموجودة والقدرات التشخيصية في إقليم اإليبيساوث

مية ذات مختبرات محددة وتيسير التعامالت المتبادلة فيما بين معاهد الصحة العامة ويكمن الغرض في إنشاء شبكة مختبرات إقلي

أما عن أهدافها الخاصة فتكمن في تحديد المختبرات الموجودة وتقييم القدرات . والمختبرات المرجعية القومية وشبكة معهد باستور

تسهيل االتصاالت فيما بين المختبرات المرجعية القومية التشخيصية والتأكيدية وتيسير سرعة الوصول إلى مرافق المختبرات و

 .فيما بين الدول المشاركة

غير أنه ينبغي اإلشارة إلى أن توفر قائمة إحصائية . ولقد نجحت أغلبية الدول في تطوير الشبكات القومية لديها وفق نتائج التقييم

لة لدى ثلث الدول اليزال أمًرا غير معلوم  وقد يوجد لدى هذه الدول أضعف القدرات  (تي لم تستجب إلى االستبيانتلك الدول ال)مفصَّ

 .مقارنةً بغيرها

لعرض مقترح تطبيق شبكة المختبرات على مستوى إقليم اإليبيساوث، ينبغي جمع كافة البيانات المتعلقة بقدرات المختبرات في 

 . درة عن الدول األخرىالدول التي قامت بالفعل بتحديد قدراتها واستكمالها بالتقييمات الصا

 : هي كالتالي( WP4)وفق نتائج هذا التقييم، ثبت أن األنشطة الالزمة في المجاالت الهامة بالنسبة لحزمة العمل الرابعة 

 وضع سياسة تضمن جودة القدرات التشخيصية للمختبرات. 

  لة تحتوي على المختبرات العامة والخاصة  .فضالً عن القدرات التشخيصية المرتبطةتحديث وتوفير قائمة إحصائية مفصَّ

  المختبرات على الصعيد / عبر مختبر قومي أو عبر اتفاقية كتابية مع المختبر)توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات التشخيصية

حية لللوائح الص( 4)الواردة في الملحق ( الباثوجين)لألمراض ذات األولوية، وذلك فيما يتعلق بمسببات المرض ( الدولي

 .وتهديدات الصحة العامة وما يتضمنه ذلك من المواد الخطرة( 4114)العالمية 

  تأسيس شبكة قومية من المختبرات المعدة للتشخيصات والدعم إلجراء االستقصاءات والفحوصات المتعلقة باألمراض

.المتفشية

 عالم وحدات اتخاذ القرار والعملياتتوفير نتائج فحوصات المختبرات من المختبرات التشخيصية في الوقت المالئم إل. 

  ،توفر مختبرات مرجعية قومية تساهم في شبكة مختبرات اإليبيساوث، وذلك من خالل مشاركة الخبرات واألدوات والموارد

.فضالً عن تزويد الخدمات التشخيصية للدول األخرى

لقد أبرزت هذه الدراسة كذلك االفتقار إلى المعلومات المتعلقة بالمخاطر البيولوجية التي قد تتعامل معها أيًضا حزمة العمل الرابعة 

(WP4.) 

 (WP5حزمة العمل الخامسة )إجراءات االستعداد العام وإدارة المخاطر  .1.1.4

منطقة المتوسط وجنوب شرق أوروبا من خالل تحسين وتعزيز يكمن الهدف من حزمة العمل هذه في زيادة األمن الصحي في 

.االستعداد إلى المخاطر الصحية المشتركة
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في تعزيز اإلجراءات المشتركة في خطط االستعداد العام وإدارة المخاطر فيما بين ( WP5)تتمثل أهداف حزمة العمل الخامسة 

 .الدول المشاركة في الشبكة

من المراحل األساسية لتطبيق اللوائح الصحية العالمية، هذا فضالً عن  4114ولقد كان تقييم قدرات الرقابة واالستجابة بحلول يونيو 

 . 4144تطوير وتطبيق خطط العمليات من أجل ضمان عمل هذه القدرات األساسية بحلول عام 

عد حيث إن نصف الدول فحسب هي من أجرت التقييم األولي على وبحسب هذه الدراسة، الزالت هناك دول تتخلف عن الجدول الم

النحو الذي تنص عليه اللوائح الصحية العالمية وعملت هذه الدول على تطوير الخطط القومية لتطبيق اللوائح الصحية العالمية 

 . وخطط االستجابة لحاالت الطوارئ في األوضاع الخطرة ومنافذ الدخول

بينما غياب الموارد البشرية . إلى االفتقار إلى رؤية واضحة حول القدرات التي يلزم اكتسابها أو تعزيزهاوقد يعزى السبب في ذلك 

 .المتخصصة يأتي في قاع المشكلة

لتوفير الدعم إلى ( WP5)ومن ثم، فإن هذا التقييم يؤكد الحاجة إلى األنشطة التي تم التخطيط إليها في سياق حزمة العمل الخامسة 

أجل اإلعداد المتقن والمدروس لخطط العمليات المتعلقة باللوائح الصحية العالمية عبر الدورات التدريبية وتدريبات  الدول من

 .المحاكاة

تشجيع الدول (: WP5)وفق نتائج هذا التقييم، فيما يلي المزيد من األنشطة التي من المهم إجراؤها بالنسبة لحزمة العمل الرابعة 

لتشغيل القياسية إلدارة المخاطر وتحسين مستوى التنسيق فيما بين األطراف المعنية على الصعيد القومي من على تطوير إجراءات ا

 .أجل تطبيق اللوائح الصحية العالمية

(WP6حزمة العمل السادسة )نظام التحذير المبكر واالستخبارات الوبائية عبر الحدود  .1.1.4

وفيما يلي اإلجراءات الرسمية . في منطقة المتوسط لتعزيز األمن الصحي في المنطقة( EWS)يلزم تحسين نظام التحذير المبكر 

لمنظمة الصحة العالمية تفويًضا عالميًا، ونظام التحذير المبكر ( 4114)تتيح اللوائح الصحية العالمية : المتاحة على المستوى الدولي

غير أن شبكات الرقابة والتنبيهات التي جرى . بدول االتحاد األوروبي واالستجابة الذي من شأنه تنظيم لوائح اإلخطارات فيما يتعلق

تطويرها عن طريق المنظمات األوروبية والدولية غير مرتبطة مًعا وال تلبي أي منها الحاجة إلى تبادل المعلومات الصحية بصورة 

 .متطورة عبر منطقة المتوسط

أنظمة التحذير المبكر في منطقة المتوسط عبر مشاركة التنبيهات  يكمن في تطوير( WP6)والهدف من حزمة العمل السادسة 

ومعلومات االستخبارات الوبائية فيما بين دول شبكة اإليبيساوث، فضالً عن تطوير قابلية تبادل المعلومات مع منصات التشغيل 

 .الخاصة بأنظمة تشغيل التحذير المبكر

المعتمدة على األحداث بصورة جيدة، كما تتوفر إجراءات التشغيل القياسية  وبحسب نتائج هذه الدراسة، اُكتسبت قدرة الرقابة

غير أنه يتم اإلبالغ عن األحداث في وقت متأخر، كما تتأخر االتصاالت الجارية بين مراكز . والمبادئ التوجيهية المتطورة المناسبة

 .رالتنسيق القومية ومنظمة الصحة العالمية فضالً عن عمليات تقييم المخاط

( WP6)فضالً عن تيسير مشاركة المعلومات بين الدول بشأن أحداث الصحة العامة التي تهدد سكانها، فإن حزمة العمل السادسة 

تساهم على الوجه األرجح كذلك في تحسين االتصاالت بين مختلف األطراف المعنية المشتركة في نظام التحذير المبكر وتقييم 

 .المخاطر واإلبالغ عن األحداث

(WP7)جمع البيانات وتقييم تطبيق اللوائح الصحية العالمية  .1.1.1

والمحددة ضمن ( 4114)إلى تحسين القدرات التي تناشد بها اللوائح الصحية العالمية ( WP7)تهدف حزمة العمل السابعة 

يد القدرات العامة التي يلزم اكتسابها أو وبالنسبة لألهداف الخاصة، فهي تكمن في تحد. المتطلبات ذات األولوية في إقليم اإليبيساوث

تعزيزها في دول اإليبيساوث بغرض تطوير المبادئ التوجيهية الكتساب هذه القدرات ودعم الوصول إلى الموارد الالزمة من أجل 

 .تطبيقها

اعد كذلك حزمة العمل ويس. يساهم هذا التقرير في توثيق مواطن القوة والضعف لكٍل من القدرات األساسية في دول اإليبيساوث

في العمل على ( WP7)وحزمة العمل السابعة ( WP6)وحزمة العمل السادسة ( WP5)وحزمة العمل الخامسة ( WP4)الرابعة 
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تحديد القضايا المشتركة في مجال تحسين القدرة على تطبيق اللوائح الصحية العالمية واألنشطة المشتركة الممكنة لتحسين خطط 

 .العمليات

ومع تطور سبل النقل الحديثة وإلغاء . رون كان إقليم المتوسط منطقة يتنقل فيها المسافرون والتجار ويجري فيها تبادل السلعفمنذ ق

الحواجز الجمركية فيما بين العديد من دول المنطقة، تصاعدت مخاطر انتشار األمراض عبر الحدود في حين ازدادت صعوبة 

 .مكافحة المخاطر الصحية

 .رت القدرة على االكتشاف المبكر لألمراض الوافدة ومكافحتها بمثابة تحد كبير بالنسبة لدول المنطقةومن ثم، صا

غير . بحسب نتائج التقييم، تتوفر مشاركة المعلومات فيما بين وحدات الرقابة ومنافذ الدخول ونظام الرقابة القومي في أغلب الدول

 .في جميع الدخول مع التأكيد على فعاليته أن التبادل النظامي للمعلومات ينبغي أن يتاح

حيث من النادر توفر إجراءات التشغيل القياسية والخطط، كما ينبغي : ويلزم تعزيز قدرات االستجابة في منافذ الدخول وتقييمها

 .تفعيل التكامل مع الخطط القومية

تركز على اكتساب القدرات الالزمة للرقابة واالستجابة في منافذ ينبغي أن ( WP7)وفقًا لنتائج هذا التقييم، فإن حزمة العمل السابعة 

 .الدخول إضافة إلى ضرورة تكاملها مع أنظمة الرقابة القومية

الخاتمة .3

. عمل هذا التحليل على االستفادة من المعلومات المتوفرة في تقييم عملية تطبيق اللوائح الصحية العالمية بدالً من إعداد دراسة جديدة

الضعف األساسية لتطبيق اللوائح والوقوف / على تحديد مواطن القوة ( WP7)خالل هذا التقييم، عملت حزمة العمل السابعة من 

 .على السمات التي قد يتم العمل عليها بصفة خاصة في نطاق شبكة اإليبيساوث

وإنما يلزم الحصول على المزيد من . تغير أن المعلومات المتوفرة لم تكن على مستوى الدقة المطلوبة لتطوير خطة للعمليا

البيانات، وسوف يتم جمعها عبر أدوات معدة لهذا الغرض، كما ستنطلق المزيد من المناقشات مع مختلف فرق التوجيه لدى حزم 

 . العمل المتباينة

ى الرقابة والتنسيق بوجه خاص، فإن أحد مجاالت العمل الهامة قد يكون تحسين مستو( WP7)وبالنسبة لحزمة العمل السابعة 

 .واالستجابة فيما بين أنظمة الرقابة القومية ومنافذ الدخول
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6. ANNEX 1 - Questionnaire
(selected questions are bolded) 

CC1: LEGISLATION POLICY 
1.1.1.1 Has an assessment of relevant legislation, regulations, administrative requirements 

and other government instruments for IHR (2005) implementation been carried out? 

1.1.1.2 Is there documentation that recommendations following assessment of relevant 

legislation, regulations, administrative requirements and other government instruments have 
been implemented in your country? 

1.1.1.3 Has there been a review of national policies to facilitate the implementation of IHR NFP functions 

and the implementation of technical core capacities? 

1.1.1.4 Is there documentation that policies to facilitate IHR NFP core and expanded functions and 
strengthening of technical core capacities have been implemented? 

1.1.1.5 Is there a published compilation of national IHR-related legislation? 

CC2: COORDINATION 

2.1.1.1 Is there coordination within relevant ministries on events that may constitute a public 

health event of national or international concern? 

2.1.1.10 Have updates on the IHR been conducted with relevant stakeholders on at least an annual basis ? 

2.1.1.2 Are Standard Operating Procedures (SOP) available for coordination between IHR NFP 

and stakeholders of relevant sectors? 

2.1.1.3 Is a multisectoral, multidisciplinary committee, body or task force in place in order to address IHR 

requirements on surveillance and response for public health emergencies of national and international 

concern? 

2.1.1.4 Are coordination mechanisms tested through an actual event occurrence or through 

exercises and updated as needed? 

2.1.1.5 Is there a list of national stakeholders involved in the implementation of IHR? 

2.1.1.6 Have the roles and responsibilities of various stakeholders under the IHR been defined? 

2.1.1.7 Have plans been developed to sensitize all relevant stakeholders to their roles and responsibilities 

under the IHR? 

2.1.1.8 Have plans to sensitize stakeholders to their roles and responsibilities been implemented ? 

2.1.1.9 Has your country established an active IHR website? 

2.1.2.1 Has the IHR NFP been established? 

2.1.2.2 Has information on obligations under the IHR been disseminated to relevant national 

authorities and stakeholders? 

2.1.2.3 Has the IHR NFP provided WHO with updated contact information as well as annual 

confirmation of the IHR NFP? 

2.1.2.4 Has the NFP accessed IHR Event Information Site (EIS) at least monthly in the past 12 months? 

2.1.2.5 Has there been at least one (written) NFP-initiated communication with WHO 
(consultation, notification or information sharing on a public health event) in the past 12 

months? 

2.1.2.6 Is there documentation of actions taken by the IHR NFP and relevant stakeholders following 

communications with WHO? 

2.1.2.7 Has the country implemented any roles and responsibilities which are additional to the IHR NFP 

functions? 

CC3: SURVEILLANCE 

3.1.1.1 Is there a list of priority diseases or conditions for surveillance? 

3.1.1.3 Are there specific units designated for surveillance of public health risks? 

3.1.1.4a Has there been timely reporting from at least 60% of reporting units? 

3.1.1.4b Has there been timely reporting from >80% of reporting units? 
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3.1.1.5 Are surveillance data on epidemic prone and priority diseases analysed at least weekly at national 
and sub-national levels? 

3.1.1.6 Have baseline estimates, trends, and thresholds for alert and action been defined for 
the local public health response level for priority diseases/events? 

3.1.1.7 Are there reports or other documentation showing that deviations or values exceeding thresholds 

are detected and used for action at the primary public health response level ? 

3.1.1.8 Is there at least quarterly feedback of surveillance results disseminated to all levels 

and other relevant stakeholders? 

3.1.1.9 Have evaluations of the early warning function of routine surveillance been carried out 
and country experiences, findings, lessons learnt shared with the global community? 

3.2.1.1 Have information sources for public health events and risks been identified? 

3.2.1.10 Do reported events contain essential information specified in the IHR? 

3.2.1.11a Has risk assessment been carried out within 48 hours of reporting to national level for >60% of 
events identified as urgent in the last 12 months? 

3.2.1.11b Has risk assessment  been carried out within 48 hours of reporting to national level 

for100% of events identified as urgent   in the last 12 months? 

3.2.1.12a Does the IHR NFP respond to >60% of verification requests from WHO within 24 hours (Art 10)? 

3.2.1.12b Does the IHR NFP respond to100% of verification requests from WHO within 24 
hours (Art 10)? 

3.2.1.13 Is the decision instrument in Annex 2 of the IHR (2005) used to notify WHO? 

3.2.1.14 Has a 100% of events that meet criteria for notification under Annex 2 of IHR been notified by 
NFP to WHO (Annex 1A Art 6b) within 24 hours of conducting risk assessments over the last 12 months? 

3.2.1.15 Has the use of the decision instrument been reviewed, with procedures for decision making 
updated on the basis of lessons learnt? 

3.2.1.16 Are country experiences and findings in notification and use of Annex 2 of the IHR 

documented and shared globally? 

3.2.1.2 Are there unit(s) designated for event-based surveillance that may be part of an 

existing routine surveillance system? 

3.2.1.3 Have SOPs and guidelines for event capture, reporting, confirmation, verification, 
assessment and notification been developed and disseminated? 

3.2.1.4 Have SOPs and guidelines for event capture, reporting, confirmation, verification, assessment and 
notification been implemented, reviewed and updated as needed? 

3.2.1.5 Is there a system in place at national and/or sub-national levels for capturing and 

registering public health events from a variety of sources including, media (print, broadcast, 
community, electronic, internet etc.)? 

3.2.1.6 Has a local community (primary response) level reporting strategy been developed? 

3.2.1.7 Is there active engagement and sensitization of community leaders, networks, health volunteers, 
and other community members to the detection and reporting of unusual health events? 

3.2.1.8 Has implementation of local community reporting been evaluated and updated as needed? 

3.2.1.9 Have country experiences and findings on the implementation of event-based 

surveillance, and the integration with indicator-based surveillance been documented and 
shared with the global community? 

CC4: RESPONSE 

4.1.1.1 Are resources for rapid response during outbreaks of national or international concern 

accessible? 

4.1.1.10 Do RRT submit preliminary written reports on investigation and control measures to relevant 
authorities in less than one week of investigation? 

4.1.1.11 Are RRT mobilized for real events or through simulation exercise at least once a year 
at relevant levels? 

4.1.1.12 Has an evaluation of response including the timeliness and quality of response been carried out? 

4.1.1.14 Has the country offered assistance to other States Parties for developing their response capacities 
or implementing control measures? 
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4.1.1.2 Have management procedures been established for command, communications and control during 
public health emergency response operations? 

4.1.1.3 Is there a functional, dedicated command and control operations centre at the national or other 

relevant level? 

4.1.1.4 Have emergency response management procedures been evaluated after a real or 

simulated public health response? 

4.1.1.6 Are Rapid Response Teams (RRT) available in the country? 

4.1.1.7 Is there a roster of trained RRT members? 

4.1.1.9 Can multidisciplinary RRT be deployed within 48 hrs from the time when the decision to respond is 

taken? 

4.2.1.1 Has responsibility been assigned for surveillance of health-care-associated infections and anti-

microbial resistance? 

4.2.1.10 Does the management of patients with highly infectious diseases meet established IPC standards 

(national/international)? 

4.2.1.11 Is there surveillance within high risk groups to promptly detect and investigate clusters of 
infectious disease patients, as well as unexplained illnesses in health workers? 

4.2.1.12 Has a monitoring system for antimicrobial resistance been implemented, with available data on the 
magnitude and trends? 

4.2.1.13 Are there qualified IPC professionals in place at a minimum in all tertiary hospitals? 

4.2.1.14 Has compliance with infection control measures and their effectiveness been evaluated and 

published? 

4.2.1.15 Has a national programm for protecting health care workers been implemented? 

4.2.1.2 Are national infection prevention and control policies or guidelines in place? 

4.2.1.4 Have infection control plans been implemented nationwide? 

4.2.1.6 Are SOPs, guidelines and protocols for IPC available to all hospitals? 

4.2.1.7 Are defined norms or guidelines developed for protecting health-care workers? 

4.2.1.8 Is there national coordination for surveillance of relevant events such as health-care-associated 

infections, and infections of potential public health concern with defined strategies, objectives, and 
priorities in place? 

4.2.1.9 Do all tertiary hospitals have designated area(s) and defined procedures for the care of patients 
requiring specific isolation precautions according to national or international guidelines? 

CC5: PREPAREDNESS 

5.1.1.1 Has an assessment of core capacities for the implementation of IHR been conducted 
(Annex 1A Article 2) and the report of the assessment shared with relevant national 

stakeholders? 

5.1.1.2 Has a national plan to meet the IHR core capacity requirements been developed 

(Annex 1A Article 2)? 

5.1.1.3 Has a national public health emergency response plan for hazards and Points of Entry 

(PoE) been developed (Annex 1A, Article 6g)? 

5.1.1.4 Have national public health emergency response plan(s) for multiple hazards and PoE 

been tested in an actual emergency or simulation and updated as needed? 

5.1.1.5 Is there a policy or strategy in place to facilitate development of surge capacity? 

5.1.1.7 Has surge capacity been tested either through response to a public health event or 

during an exercise, and determined to be adequate? 

5.1.1.8 Have country experiences and findings on emergency response and mobilizing surge 

capacity, been documented and shared with global community? 

5.2.1.1 Is there a directory of experts in health and other sectors to support a response to 
IHR-related hazards? 

5.2.1.10 Does the country contribute to international stockpiles? 

5.2.1.2 Has a national risk assessment to identify the most likely sources of „urgent public health event‟ 

and vulnerable populations been conducted? 

5.2.1.3 Have national resources been assessed to address priority risks? 

5.2.1.4 Have major hazard sites or facilities that could be the source of chemical, radiological, 

nuclear or biological public health emergencies of international concern been mapped? 
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5.2.1.5 Have experts been mobilized from multiple disciplines/sectors in response to an actual public health 
event or simulation exercise in the past twelve months? 

5.2.1.6 Is the national risk profile and resources regularly assessed (e.g. annually) to 
accommodate emerging threats? 

5.2.1.7 Is a plan for management and distribution (if applicable) of national stockpiles available? 

5.2.1.8 Are stockpiles (critical stock levels) for responding to the country's priority biological, chemical and 
radiological events and other emergencies available and accessible at all times? 

5.2.1.9 Has the stockpile management system been tested through a real or simulated exercise and 

updated? 

CC6: RISK COMMUNICATION 

6.1.1.1 Have risk communication partners and stakeholders been identified? 

6.1.1.10 Are regularly updated information sources accessible to media and the public for information 

dissemination? 

6.1.1.11 Are there accessible and relevant IEC (Information, Education and Communications) 

materials tailored to the needs of the population? 

6.1.1.12 Have results of evaluations of risk communications efforts during a public health 
emergency been shared with the global community? 

6.1.1.2 Is there a unit responsible for coordination of public communications during a public health event, 
with roles and responsibilities of the stakeholders clearly defined? 

6.1.1.3 Has a risk communication plan including social mobilization of communities been 
developed? 

6.1.1.4 Are policies, SOPs or guidelines disseminated on the clearance and release of 
information during a public health event? 

6.1.1.5 Has a risk communication plan has been implemented in >50% of public health events of national 

or potential international concern in the last 12 months.? 

6.1.1.6 Are policies, SOPs or guidelines available to support community-based risk communications 

interventions during public health emergencies? 

6.1.1.7 Has an evaluation of the public health communication been conducted after 

emergencies, including for timeliness, transparency and appropriateness of communications? 

6.1.1.9a Have populations and partners have been informed of a real or potential risk within 24 hours 
following confirmation in >30% of PH emergencies in the last 12 months? 

6.1.1.9b Have populations and partners have been informed of a real or potential risk within 24 hours 

following confirmation in >50% of PH emergencies in the last 12 months? 

CC7: HUMAN RESOURCE CAPACITY 

7.1.1.1 Has a responsible unit been identified to assess human resource capacities to meet the 

country's IHR requirements? 

7.1.1.10 Are training opportunities or resources being used to train staff from other countries? 

7.1.1.2 Have critical gaps been identified in existing human resources (numbers and 

competencies) to meet IHR requirements? 

7.1.1.3 Has a training needs assessment been conducted? 

7.1.1.5 Have workforce development plans and funding for the implementation of the IHR been approved 
by responsible authorities? 

7.1.1.6 Are targets being achieved for meeting workforce numbers and skills consistent with milestones set 

in training development plan? 

7.1.1.7 Has a strategy been developed for the country to access field epidemiology training 

(one year or more) in-country, regionally or internationally? 

7.1.1.8 Is there evidence of a strengthened workforce when tested by urgent public health 

event or simulation exercise? 

7.1.1.9 Are there specific programs, with allocated budgets, to train workforces for IHR-
relevant hazards? 

CC8: LABORATORY 
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8.1.1.1 Is there a policy to ensure the quality of laboratory diagnostic capacities (e.g. 
licensing, accreditation, etc.)? 

8.1.1.10 Are all diagnostic laboratories certified or accredited to international standards or to national 
standards adapted from international standards? 

8.1.1.11 Is there a national system in place for reliable and safe detection of MDR and XDR M. tuberculosis, 

with quality assurance results readily available? 

8.1.1.12 Does the country have one or more NRL contributing to diagnostic services in another 

country? 

8.1.1.2 Is there an updated and accessible inventory of public and private laboratories with 
relevant diagnostic 

8.1.1.3 Have national reference laboratories (NRL) been designated? 

8.1.1.5 Does the country have access to diagnostic services for priority diseases, for 

pathogens listed in Annex 2 of the IHR (2005) and for public health threats including 

hazardous substances? 

8.1.1.6 Have national or international External Quality Assessment Schemes been 

implemented for diagnostic laboratories in the country for major public health disciplines? 

8.1.1.7 Is there a network of national and international laboratories established to meet 
diagnostic and confirmatory laboratory requirements and support outbreak investigations for 

events specified in Annex 2 of IHR (2005)? 

8.1.1.8 Are more than 10 non-AFP (Acute Flaccid Paralysis) hazardous specimens per year referred to 

national or international reference laboratories for examination? 

8.1.1.9 Are laboratory test results received from diagnostic laboratories in a timely manner to 
inform decision-making and actions? 

8.2.1.1 Are biosafety guidelines accessible to individual laboratories? 

8.2.1.10 Are diagnostic laboratories designated and authorized or certified BSL 2 or above for 

relevant levels of the health care system? 

8.2.1.11 Have country experience and findings related to biosafety been evaluated and reports 
shared with the global community? 

8.2.1.2 Do regulations, policies or strategies exist for laboratory biosafety? 

8.2.1.3 Has a responsible entity been designated for laboratory biosafety and biosecurity? 

8.2.1.4 Have biosafety guidelines, manuals or SOPs been disseminated to laboratories? 

8.2.1.5 Are relevant staff trained on biosafety guidelines? 

8.2.1.6 Has national classification of microorganisms by risk group been completed? 

8.2.1.7 Is there an institution or person responsible for inspection, (could include certification of biosafety 

equipment) of laboratories for compliance with biosafety requirements? 

8.2.1.8 Are biosafety procedures implemented, and regularly monitored? 

8.2.1.9 Has a biorisk assessment been conducted in laboratories to guide and update biosafety 

regulations, procedures and practice, including for decontamination and management of 
infectious waste? 

CC9: POINTS OF ENTRY 

9.1.1.1 Was a review meeting (or other appropriate method) conducted to identify Points of 

Entry for designation? 

9.1.1.2 Has a"Competent authority‟ for each PoE been designated? 

9.1.1.3 Have designated ports (as relevant)/airports for development of capacities specified in 

Annex 1 (as specified in Article 20, no.1) been identified? 

9.1.1.4 Has a list of Ports authorized to offer certificates relating to ship sanitation been sent 

to WHO (as specified in Article 20, no.3)? 

9.1.1.5a Do >50% of designated Airports have a competent authority? 

9.1.1.5b Does a 100% of designated Airports have a competent authority? 

9.1.1.6a Have >50% of designated Airports been assessed? 

9.1.1.6b Have a 100% of designated Airports been assessed? 

9.1.1.7a Do >50% of designated Ports have a competent authority? 

9.1.1.7b Does a 100% of designated Ports have a competent authority? 
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9.1.1.8a Have >50% of designated Ports been assessed? 

9.1.1.8b Have a 100% of designated Ports been assessed? 

9.1.1.9 Have country experiences and findings about the process of meeting PoE general 
obligations been shared and documented? 

9.2.1.1 Have priority conditions for surveillance at designated PoE been identified? 

9.2.1.2 Has surveillance information at designated PoE been shared with the surveillance 

department/unit? 

9.2.1.3 Are mechanisms for the exchange of information between designated PoE and medical 
facilities in place? 

9.2.1.4 Do designated PoE have access to appropriate medical services including diagnostic facilities for the 

prompt assessment and care of ill travelers, with adequate staff, equipment and premises (Annex 1b, art 
1a)? 

9.2.1.5 Has surveillance of conveyances for presence of vectors and reservoirs at designated 
PoE been established (Annex 1B art 2e)? 

9.2.1.6 Do designated PoE have trained personnel for the inspection of conveyances (Annex 

1b, art 1c)? 

9.2.1.7 Do designated PoE have the capacity to safely dispose of potentially contaminated products? 

9.2.1.8 Is there a functioning programme for the surveillance and control of vectors and reservoirs in and 
near Points of Entry (Annex 1A, art 6a Annex 1b, art 1e)? 

9.2.1.9 Has a review of surveillance of health threats at PoE been carried out in the last 12 

months and results published? 

9.3.1.1 Are SOPs for response at PoE available? 

9.3.1.2 Has a public health emergency contingency response plan at designated PoE been 
developed and disseminated to key stakeholders? 

9.3.1.3 Have the public health emergency contingency plans at designated PoE been 

integrated with other response plans? 

9.3.1.5 Do designated PoE have appropriate space, separate from other travelers, to interview 

suspect or affected persons (Annex 1B, art 2c)? 

9.3.1.6 Can designated PoE provide medical assessment or quarantine of suspect travelers, 

and care for affected travelers or animals (Annex 1B, art 2b and 2d)? 

9.3.1.7 Is there a referral and transport system for the safe transfer of ill travelers to 
appropriate medical facilities and access to relevant equipment, in place at a designated PoE 

(Annex 1b, art 1b and 2g)? 

9.3.1.8 Can recommended public health measures (article 1B art 2e and 2f) be applied at designated PoE? 

9.3.1.9 Are results of the evaluation of effectiveness of response to PH events at PoE 
published? 

CC10: ZOONOTIC EVENTS 

10.1.1.1 Is there a coordination mechanism within the responsible government authority(ies) 
for the detection of and response to zoonotic events? 

10.1.1.10 Is there timely and systematic information exchange between animal, human health surveillance 

units, and other relevant sectors regarding urgent zoonotic events and risks? 

10.1.1.11 Has regular (e.g. monthly) information exchange been established on zoonotic diseases among 

the laboratories responsible for human diseases and animal diseases? 

10.1.1.12 Is there a regularly updated roster (list) of experts that can respond to zoonotic events? 

10.1.1.13 Has a mechanism been established for response to outbreaks of zoonotic diseases by human and 

animal health sectors? 

10.1.1.14 Do animal health (domestic and wildlife) authorities/units participate in a national emergency 

response committee? 

10.1.1.15 Have operational, intersectoral public health plans for responding to zoonotic events been tested 
through occurrence of events or simulation exercises and updated as needed? 

10.1.1.16 Is there timely (as defined by national standards) response to more than 80% of zoonotic events 
of potential national and international concern? 
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10.1.1.17 In the last 12 months, have you shared country experiences and findings related to 

zoonotic risks and events of potential national and international concern with the global 
community? 

10.1.1.2 Is there a national policy or strategy in place for the surveillance and response to 

zoonotic events? 

10.1.1.3 Have focal points responsible for animal health (including wildlife) been designated 
for coordination with the MoH and/or IHR NFP? 

10.1.1.4 Have functional mechanisms for intersectoral collaborations that include animal and 

human health surveillance units and laboratories been established and documented? 

10.1.1.5 Is there a list of priority zoonotic diseases with case definitions available? 

10.1.1.6 Is there systematic and timely collection and collation of zoonotic disease data? 

10.1.1.7 Is there systematic information exchange between animal and human health 

surveillance units about urgent zoonotic events and potential zoonotic risks? 

10.1.1.8 Does the country have access to laboratory capacity, nationally or internationally 

(through established procedures) to confirm priority zoonotic events? 

10.1.1.9 Is zoonotic disease surveillance implemented with a community component? 

CC11: FOOD SAFETY EVENTS 

11.1.1.1 Are national or international food safety standards available? 

11.1.1.10 Do food safety authorities report systematically on food safety events of national or 
international concern to the surveillance unit? 

11.1.1.11 Are risk-based food inspection services in place? 

11.1.1.12 Does the country have access to laboratory capacity to confirm priority food safety 

events of national or international concern including molecular techniques? 

11.1.1.13 Is there a roster of food safety expert available for the assessment and response to food safety 

events? 

11.1.1.14 Have operational plans for responding to food safety events been tested and updated as needed? 

11.1.1.15 Are food safety events investigated by teams that include food safety experts? 

11.1.1.16 Have mechanisms been established for tracing, recall and disposal of contaminated products ? 

11.1.1.17 Are communication mechanisms and materials in place to deliver information, 
education and advice to stakeholders across the farm-to-fork continuum? 

11.1.1.18 Have food safety control management systems (including for imported food) been implemented? 

11.1.1.19 Has information from foodborne outbreaks and food contamination been used to strengthen food 
management systems, safety standards and regulations? 

11.1.1.2 Are there national food laws or regulations or policy in place [94] to facilitate food 
safety control? 

11.1.1.20 Has the analysis of food safety events, foodborne illness trends and outbreaks which 

integrates data from across the food chain been published ? 

11.1.1.3 Is there an operational national multisectoral mechanism for food safety events in place? 

11.1.1.4 Are decisions of the food safety multisectoral body implemented and outcomes documented? 

11.1.1.5 Has a functioning coordination mechanism been established between the Food Safety Authorities, 

specifically the INFOSAN Emergency Contact Point (if member) and the IHR NFP? 

11.1.1.6 Is your country an active member of the INFOSAN network? 

11.1.1.7 Is a list of priority food safety risks available? 

11.1.1.8 Are guidelines or manuals on the surveillance, assessment and management of priority food safety 
risks available? 

11.1.1.9 Has epidemiological data related to food contamination been systematically collected and 

analyzed? 

CC12: CHEMICAL EVENTS 

12.1.1.1 Have experts been identified for public health assessment and response to chemical 

incidents? 

12.1.1.10 Are manuals and SOPs for rapid assessment, case management and control of 

chemical events available and disseminated? 
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12.1.1.11 Is there timely and systematic information exchange between appropriate chemical units and 
surveillance units about urgent chemical events and potential chemical risks? 

12.1.1.12 Is there an emergency response plan that defines the roles and responsibilities of relevant 
agencies in place for chemical emergencies? 

12.1.1.13 Does the country have laboratory capacity or access to laboratory capacity to 

confirm priority chemical events? 

12.1.1.14 Is there a risk communication plan for chemical events coordinated with the national risk 

communications plan? 

12.1.1.15 Have chemical event response plans been tested through occurrence of real event or through a 
simulation exercise and updated as needed? 

12.1.1.16 Is there an adequately-resourced Poison Centre(s) in place? 

12.1.1.17 Have country experience and findings regarding chemical events and risks been 

shared with the global community? 

12.1.1.2 Is legislation, policy or protocol in place for chemical event surveillance, alert and 

response? 

12.1.1.3 Do national authorities responsible for chemical events have a designated focal point for 

coordination with the Ministry of Health and/or the IHR National Focal Point? 

12.1.1.4 Is there an alert system in place for rapid communication with the IHR NFP? 

12.1.1.6 Have coordination mechanisms been tested and updated through exercises? 

12.1.1.7 Is surveillance in place for chemical events, intoxication or poisonings? 

12.1.1.8 Has a list of priority chemical events/syndromes that may constitute a potential 
public health event of national and international concern been identified? 

12.1.1.9 Is there an inventory of major hazard sites and facilities that could be a source of 

chemical public health emergencies? 

CC13: RADIATION EMERGENCIES 

13.1.1.1 Have experts been identified for public health assessment and response to 

radiological and nuclear events? 

13.1.1.10 Do agencies responsible for radiation emergencies participate in a national emergency response 
committee and in coordinated responses to radiation emergencies? 

13.1.1.11 Is there a radiation emergency response plan ? 

13.1.1.12 Have radiation emergency response drills been carried out regularly at national level, including 

requesting international assistance (as needed) and international notification? 

13.1.1.13 Is there a mechanism in place for access to hospitals or health-care facilities with capacity to 
manage patients from radiation emergencies (in or out of the country)? 

13.1.1.14 Is there a strategy for public communication in case of a radiological or nuclear event? 

13.1.1.15 Does the country have basic laboratory capacity and instruments to detect and 

confirm presence of radiation and identify its type (alpha, beta, or gamma) for potential 

radiation hazards? 

13.1.1.16 Are there regularly updated collaborative mechanisms in place for access to specialized 

laboratories that are able to perform bioassays, biological dosimetry by cytogenetic analysis and ESR? 

13.1.1.17 Are country experiences relating to the detection and response to radiological risks 
and events documented and shared with the global community? 

13.1.1.2 Is there a national policy or plan for the detection, assessment and response to 
radiation emergencies? 

13.1.1.3 Is there a national policy or plan for national and international transport of 
radioactive material and samples and waste management, including from hospitals and 

medical services? 

13.1.1.4 Is there an established coordination and communication mechanism for risk 

assessments, risk communications, planning, exercising and monitoring among relevant 
National Competent Authorities (NCAs) responsible for nuclear regulato 

13.1.1.5 Is there an inventory of hazard sites and facilities using/handling radioactive sources 

which may be the source of a public health emergency of international concern? 

13.1.1.6 Is monitoring in place for radiation emergencies? 
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13.1.1.7 Is there mapping of the radiological risks that may be a source of a potential public 
health emergency of international concern (sources of exposure, populations at risk, etc.)? 

13.1.1.8 Is there systematic information exchange between radiological competent 

authorities and human health surveillance units about urgent radiological events and potential 

risks that may constitute a public health emergency of international conce 

13.1.1.9 Are there scenarios, technical guidelines and SOPs for risk assessment, reporting, 
event verification and notification, investigation and management of radiation emergencies? 



30 

7. ANNEX 2 – Limitations of the study

Countries were asked to fill in an online questionnaire by WHO in 2010. One third of those in 
the EpiSouth Network have not done so. As countries that have not replied might have different 
characteristics from those that have done so, it is clear that results might be biased. 

Due to the database format, when no choice was selected, it was not possible to determine 
whether the intended answer was "unknown" or "no". Consequently, for most questions, it was 
chosen to take into account only positive answers risking an underestimation of core capacity 
acquisition. Table 1 shows the distribution of “unknown” and “no” answers for each core 
capacity.  

Core capacity YES (%) NO (%) UNKNOWN (%) TOTAL (%) 

CC1: Legislation Policy 61 39 0 100 
CC2: Coordination 77 23 0 100 
CC3: Surveillance 64 30 6 100 
CC4: Response 73 26 1 100 
CC5: Prepardness 50 41 9 100 
CC6: Risk Communication 62 31 7 100 
CC7: Human Resource Capacity 52 41 7 100 
CC8: Laboratory 73 22 5 100 
CC9: Points of Entry 52 34 14 100 
CC10: Zoonotic Events 76 15 9 100 
CC11: Food Safety Events 80 9 11 100 
CC12: Chemical Events 48 31 21 100 
CC13: Radiation Emergencies 62 10 28 100 

TABLE 1 - DISTRIBUTION OF IHR CORE CAPACITIES ACCORDING TO ANSWERS (YES, NO OR UNKNOWN) 




