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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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 لمحة عن االستخبارات الوبائية وإنجازاتھا :مشروع اإليبيساوث بالس

 خالل المرحلة األولى
لك أن تقوم في سبيل تحقيق األھداف المتعلقة بالصحة العامة، ال ينبغي على الدول بذل جھود متواصلة لمراقبة الصحة السكانية فحسب، وإنما عليھا كذ

لشبكة اإليبيساوث ) WP6(مة السادسة وقد عملت حزمة الحز. بإعداد القدرات الالزمة للوقوف على أية مخاطر طبية تظھر في األفق على الصعيد الدولي
حيثما قد تجد الدول المشاركة معلومات مركزة وواسعة النطاق على الصعيد الدولي فضالً عن " االستخبارات الوبائية"على إنشاء منصة تشغيل عامة بشأن 

 . الصعيد اإلقليمي
حاجة المشتركة لتبادل المعلومات الصحية فيما بين إقليم دولة بصورة إجمالية إلى ركاب مشروع اإليبيساوث إلبراز ال 27وقد انضمت 

 .وتعزيز قدرات التحذير المبكر على نطاق إقليم المتوسطالمتوسط والبلقان 
بصورة ملحوظة منذ االجتماع " عبر الحدود"و" االستخبارات الوبائية"سنوات، بدأت تتبلور التصورات والمفاھيم المتعلقة بكل من  5ومنذ 

حيث إن ارتفاع معدل استجابة الدول إلى طلبات المعلومات المتعلقة بالتأكيد على أحداث الصحة العامة أو مشاركة البيانات ما . 2007األول في 
 .و إال دليل على التحسن في ھذا الشأنھ

خالل المرحلة األولى، . وتتوافق نتائج األنشطة التي جرى ممارستھا خالل السنوات الخمس السابقة مع االستراتيجية التدريجية لتطبيق القدرات
وقد توطدت المشاركة الفعالة للدول . يھا الدولركز المشروع على تقييم النطاق اإلقليمي واإلعداد المتقن لالستراتيجيات المالئمة التي توافق عل

 . أو من خالل الجلسة مكتملة األعضاء) WP6(المشاركة على نحٍو قوي إما عبر ممثليھا في مجموعة التوجيه لحزمة العمل السادسة 

   النتائج الرئيسية
ائية، وجرى تطوير أفضل أنواع سبل دعم االتصاالت ، أقرَّت جميع الدول المشاركة بمعايير ومبادئ االستخبارات الوب2007منذ ديسمبر 

 :المصممة بما يتناسب مع دول اإليبيساوث وتنفيذھا
  وھي متاحة على  2008مارس  19منذ ) نشرة إلكترونية تنشر على الويب(أوالً، تصدر نشرة اإليبيساوث اإللكترونية األسبوعية للوبائيات

وتستعرض النشرة اإللكترونية على الويب ملخًصا إسبوعيًا لما يجري من أحداث صحية .2008 موقع شبكة اإليبيساوث على الويب منذ أبريل
شريطة أن تكون ھذه المعلومات متاحة بالفعل للعامة أو تتوفر مباشرة عن طريق دول (جديدة في دول اإليبيساوث وغيرھا من الدول األخرى 

وليس الھدف من النشرة اإللكترونية ھو تقديم قائمة تفصيلية بجميع . منظور الصحة العامة وتُطرح ھذه األحداث من). اإليبيساوث المتأثرة بالحدث
  .أو عرض التحديثات األسبوعية لألزمة الصحية المنشورة مسبقًا" التنبيھات الصحية الدولية"

 ة في سبل االتصاالت األخرى، ھي عبارة عن وثائق قصيرة تُعد بغرض استكمال المعلومات المنشور: المدونات الموضوعية: ثانيًا
وتُعد حينما يستلزم األمر نشر الموضوع على نطاق عريض وبصورة سريعة في سبيل توفير تحليل متعمق عن .النشرة اإللكترونيةوالسيما 

وضوع صحي أو من أجل تحديث المعلومات المتعلقة بم) على سبيل المثال، األمراض الوبائية في العديد من الدول(حدث أكثر تعقيًدا 
 . وتوفر المعلومات أو الوقائع حول الحدث والعنصر الصحي الحالي بغرض تفسيره مخصصةويجري إعدادھا بصورة . معين

 وھي مصممة بما يتوافق مع احتياجات دول اإليبيساوث وجاري العمل بھا منذ : أخيًرا، منصة التشغيل اآلمنة للتحذير المبكر عبر الحدود
. 2009نوفمبر 
 خالل المرحلة األولى من مشروع اإليبيساوث، كان من المبكر للغاية أن يتم تقييم استخدامھا وأدائھا. 
 غير أن ارتفاع معدل استخدام منصة . وإنما جرت عملية التقويم وإطالق مرحلة التحسين في المرحلة الثانية من المشروع

.أثبت مدى جدواھا) H1N1(التشغيل اآلمنة خالل انتشار وباء إنفلونزا الخنازير 

  العمل مع األنظمة الموجودة مسبًقا

والسيما إمكانية التحذير المبكر طبقت بشكل كامل عند استعادة " عبر الحدود"و"باالستخبارات الوبائية"مما ال شك فيه أن أنشطة اإليبيساوث فيما يتعلق 
ي باإلخطار عن التھديدات الصحية ليس فقط بموجب اللوائح الصحية العالمية، ولكن كذلك أوالً، صار لدى الدول إلزام إجبار. وضعھا في السياق العالمي
على سبيل (ومرتكزات ) على سبيل المثال، على الصعيد العالمي مقابل اإلقليمي(غير أن كال النظامين لديھما أھداف خاصة . عبر لوائح االتحاد األوروبي

على سبيل المثال، يتم تنظيم لوائح بشأن مشاركة المعلومات (يود القانونية التي تحصر نطاق مشاركة المعلومات والق) المثال، دول االتحاد األوروبي فقط
 - ستفيدة في بعض األنظمة، ومن ثم يجري حصرھا على قائمة محدودة من المستخدمين وقد يكون من الصعب للغاية أن يتم الحصول على امتداد للجھات الم

 ). خرالحدث إلى نظام آمن آ
إلى معايير  ومن ثم، فإن الھدف الرئيسي من منصة تشغيل اإليبيساوث ھو السماح بتبادل المعلومات المھمة بالنسبة لدول إقليم المتوسط التي لم تستجب

يمكن الوصول إلى المعلومات على سبيل المثال، ال (اإلخطارات اإللزامية أو التي ال يمكن الوصول إلى المعلومات لديھا مباشرةً عن طريق الدول األخرى 
 ). إال من قبل دول االتحاد األوروبي فحسب) EWRS" (نظام التحذير المبكر واالستجابة"المنشورة على 

وفر بصور تعمل منصة تشغيل التحذير المبكر لدى اإليبيساوث بتناغم وتعاون مع ھذه األنظمة التنظيمية وتھدف إلى تيسير نشر المعلومات التي لن تت
 . أخرى أو ال يتسنى الحصول عليھا في الوقت المناسب 

في شبكة اإليبيساوث جوھريًا عن شبكات الرقابة على األمراض المذكورة )" CE(عبر الحدود "و)" EI(االستخبارات الوبائية "ويختلف النشاطان المطبقان 
ة فعلى الرغم من أن ھناك بعض أنظمة الرقابة على األمراض تتضمن دول غير تابعة لالتحاد األروبي، إال أنه ال يشتمل أي منھا على دول شبك.  آنفًا

 .دولة 27اإليبيساوث المتمثلة في 
مع أنظمة الرقابة على األمراض، حيث إن شبكة الرقابة )" CE(عبر الحدود "و)" EI(االستخبارات الوبائية "اطي اإليبيساوث ومن ثم، يتكامل كٌل من نش

وبالمثل، فإن شبكة . على األمراض من الممكن أن تمثل مصدًرا للمعلومات التي سوف يتسنى لشبكة اإليبيساوث نشرھا بفعالية إلى كافة دول إقليم المتوسط
ة يساوث من الممكن أن تعد مصدًرا للمعلومات بالنسبة ألنظمة الرقابة على األمراض، والسيما فيما يخص الجوانب الواقعة خارج نطاق المنطقاإليب

 .كما أنھا من الممكن أن تتكامل مع أنظمة التحذير المبكر األخرى. الموبوءة
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"إيبيس -اإليبيساوث "اإليبساوث الجديدة تقييم منصة تشغيل تنبيھات اإليبيساوث وإعداد منصة تشغيل 

 األھداف العامة

وبمقتضى اتفاقية مشروع . انطلقت منصة تشغيل اإليبيساوث اآلمنة للتنبيھات وتبادل البيانات خالل المرحلة األولى من مشروع اإليبيساوث
ل اإليبيساوث بالس التابع لالتحاد األوروبي، فإن أحد أھداف مشروع اإليبيساوث بالس يكمن في تطوير سبل التعاون والتآزر بما يسمح بتباد

كز األوروبي للوقاية من المعلومات مع األنظمة األوروبية وغيرھا من األنظمة ذات الصلة األخرى للتحذير المبكر والرقابة باالشتراك مع المر
 .ومنظمة الصحة العالمية) ECDC(األمراض ومكافحتھا 

 تبادل المعلومات بين األنظمة

ومن ثم، لقت . سوف يتيح مشروع اإليبيساوث بالس إمكانية إجراء المزيد من التطورات على عملية تبادل المعلومات الصحية في المنطقة
خاًصا، وواصل مشروع اإليبيساوث بالس متطلباته بشأن توفير نظام تحذير مبكر مخصص ذي سمات  تركيًزا)" CB(عبر الحدود "التنبيھات 
ومن ثم، فإن التعاون والتآزر فيما بين منظمة الصحة العالمية والمركز األوروبي للوقاية من . مع ضرورة الحد من المزيد من التكرار. محددة

وقد عملت شبكة . لم يكن أمًرا مرغوبًا أو مستحبًا فقط وإنما صار ضرورة ال غنى عنھاوشبكة اإليبيساوث ) ECDC(األمراض ومكافحتھا 
اإليبيساوث على تحديد الحلول التطبيقية التي تتيح إمكانية تبادل المعلومات بين الطرفين وتحقيق االستفادة الكاملة من خالل أنظمة 

حذير والتنبيه المبكر، وفي المقام األول عبر الحلول المدعمة من قبل المركز الموجودة مسبقًا وأنظمة الت)" EI(االستخبارات الوبائية "
).بما في ذلك المكاتب اإلقليمية(والمفوضية األوروبية ومنظمة الصحة العالمية ) ECDC(األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا 

 إنشاء أدوات تبادل االتصاالت المتوازنة

ولكن بالنسبة لدول االتحاد األوروبي، كان العمل على تعزيز . لمبكر، كان يتحتم على جميع الدول المشاركة بفعاليةفيما يتعلق بمكون التحذير ا
والشبكات األوروربية بغرض تأمين السبل الكافية ) ECDC(عمليات تبادل المعلومات مع المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا 

 .حيث إن أفضل ضمان لنجاح مشروع اإليبيساوث ھو من خالل بناء شراكة قوية ومتوازنة. لالتصاالت أمًرا حيويًا كذلك

 األھداف والطرق الخاصة

عن " إيبيس"في سبيل تيسير ھذه العملية مع نظام التحذير المبكر التابع لالتحاد األوروبي، يجري إعداد منصة تشغيل إبيساوث جديدة في بيئة 
ومن ثم، كان من من صميم الموضوع أن يتم سؤال مستخدمي اإليبيساوث ). ECDC(طريق المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا 

ائف التي ينبغي إضافتھا أو تعديلھا أو تحسينھا من أجل إعداد منصة التشغيل الجديدة لإليبيساوث مع المركز األوروبي للوقاية من عن الوظ
 ).ECDC(األمراض ومكافحتھا 

من المشروع، أسئلة تتعلق تضمن تقييم اإليبيساوث الحالي، فيما يتعلق بمنصة تشغيل التنبيھات المقرر إنشاؤھا في المرحلة الثانية كنتيجة لذلك، 
 .بالتحسينات والتعديالت

فيما بين جميع مستخدمي منصة التشغيل اآلمنة لإليبيساوث  -) WP6(والذي أطلقه فريق حزمة العمل السادسة  -وقد أُجرى االستبيان المتعلق بھذه المنصة 
ات المكتسبة في السنوات الخمسة األولى للمشروع بغرض تحسين األداة من أجل التوصل إلى تقييم بشأن النظام الحالي، مع الوضع في االعتبار الخبر

 .بفضل التعليقات المطروحة من مختلف الدول

:وكان لھذا االستبيان ھدفان
o أوالً، تدعيم األداة التي جرى تطويرھا خالل المرحلة األولى وتحسين خصائصھا . 
o  التي الزالت قيد التطوير لدى المركز " إيبيس -اإليبيساوث "تشغيل ثانيًا، تضمين التعديالت والتحسينات المقترحة في منصة

إيبيس على تيسير تبادل  -وينبغي أن تعمل منصة التشغيل الجديدة لإليبيساوث ). ECDE(األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا 
.المعلومات فيما بين مختلف أنظمة التحذير المبكر

للكشف عن الوظائف الحالية والجديدة المطلوب ) ECDC(ييمي مع المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا وقد جرت مشاركة االستبيان التق
كذلك جرت مشاركة االستبيان مع جميع الدول المشاركة ومستخدمي شبكة اإليبيساوث عبر موقع ". إيبيس-اإليبيساوث"تضمينھا في منصة التشغيل الجديدة 

 .وشركة سينيكا) WP2(الويب في ضوء التعاون الفعال مع حزمة العمل الثانية  شبكة اإليبيساوث على
، 2011بينما نشرت نتائج االستبيان في يونيو . مايو 31أبريل حتى  21من وقد نُشر االستبيان اإللكتروني على اإلنترنت في منصة اإليبيساوث اآلمنة 

 ". إبييس-اإليبيساوث"وُدمجت في مواصفات منصة التشغيل المستقبلية لإليبيساوث 

 :وطُرحت األسئلة المتعلقة باألمور التالية
وقيت المعلومات المطروحة؛ ونشر معدل تكرار االسترشاد بالتنبيھات؛ وجودة البيانات، ومدى صلة المعلومات؛ وتحليل المعلومات المطروحة؛ وت

 .التنبيھات؛ وجدوى التنبيھات والوصول إليھا؛ وغير ذلك من األمور األخرى
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، انعقد اجتماعين متتاليين )ECDC(مع المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا " إيبيس-اإليبيساوث"وفيما يتعلق بالتطوير الفني لمنصة التشغيل 
مما سمح بتيسير العملية " وجھًا لوجه) "WP6(وفريق حزمة العمل السادسة ) ECDC(األوروبي للوقاية من األمرض ومكافحتھا بين فريق المركز 

عالوةً على ذلك، انعقدت العديد من المؤتمرات عن بعد مع مسؤولي التطوير لدى المركز األوروبي للوقاية ). PoA(واالنتھاء من وضع خطة اإلجراءات 
 .بصفة منتظمة) ECDC(مكافحتھا من األمرض و

 النتائج

).8الصفحة (سوف نتطرق إلى اإلجابات الرئيسية على األسئلة بالتفصيل واإلسھاب في القسم القادم المخصص لذلك 
 ). 1(فيما يتعلق بالتفاصيل المتعلقة باألسئلة وأنواع اإلجابات المقترحة، يرجى الرجوع إلى الملحق 

:خالل فترة األريعين يوًما التي نُشر فيھا االستبيان على اإلنترنت في منصة تشغيل اإليبيساوث اآلمنة
o  باإلجابة على االستبيان%) 40بنسبة (شخًصا من المستجيبين المحتملين  54شخًصا ضمن  22قام. 
o   غير تابعة لالتحاد األوروبيمن دول غير أخرى %) 32بنسبة (شخًصا مستجيبًا لالستبيان  22من كل  7كان ھناك.

يبين تحليل االستبيان مفھوًما مشترًكا لألھمية الملموسة التي . ، إال أننا نعتقد في أھمية تحليل االستبيان%50وعلى الرغم من انخفاض نسبة المستجيبين عن 
 . لومات في مجاالت التحذير المبكرتبرزھا التھديدات الصحية الناشئة فضالً عن أھمية وجود أداة مخصصة ومعدلة لمشاركة المع

ث، تمثلت على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بالھدف األساسي لتيسير المشاركة في نشر التنبيھات من قبل مراكز تنسيق االتصاالت التابعة لإليبيساو
 :المقترحات المطروحة من الدول فيما يلي

o  الصحة ومدير وزارة (الحصول على تعھد وتصريح من المستويات العلياNPI (والھيئات المسؤولة عن األمراض السارية
o  توفير مركز تنسيق اتصاالت واحد على األقل لدى موقع اتخاذ القرارات 
o  الحصول على تعھد من مراكز تنسيق االتصاالت بنشر التنبيھات 
o  زيادة عدد مراكز تنسيق االتصاالت 
o  على أن تتم مشاركة المعلومات على مستوى المناصب العليا في وزارة الصحة(إنشاء منھج رسمي ومكتوب لإليبيساوث (
o  أشھر 3كل (نشر التنبيھات السابقة مع تحدثياتھا( 
o االستمرار في مناشدة الدول عند االعتقاد بالعالقة الوثيقة للمعلومات باإليبيساوث 
o يل التنبيھات سھلة االستخدام وتيسير منھج النشر وتقليل المعلومات في كل صفحةالعمل على أن تكون منصة تشغ . 

  اإلقرارات

ريق التوجيه نود أن نشكر جميع المشاركين في استكمال االستبيانات وغيرھم ممن ساھم في إثراء التقييم بتعليقاتھم ومالحظاتھم، ونخص بالشكر أعضاء ف
.لما ساھموا به من مجھود عظيم في ھذا الشأن) WP6(لحزمة العمل السادسة 
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)WP6(حزمة العمل السادسة  - منصة تشغيل التنبيھات اآلمنة لإليبيساوث 
 النتائج الرئيسية

 2011يونيو  21

A. االسترشاد بالتنبيھات

  .)كلمة المرور(من المستجيبين بسھولة الوصول إلى منصة التشغيل اآلمنة % 95يعتقد  .1
وقد ذكر الشخص الذي اعتقد بعدم سھولة الوصول أن قواعد كلمة المرور صارمة للغاية، ومن ثم فإنه ليس من السھل تذكر كلمة 

. المرور

 . أنھا سھلة للغاية% 27، في حين يعتقد من المستجيبين بسھولة عمليات الفرز والبحث عن التنبيھات على نحٍو كاف% 65يعتقد  .2
" البحث"البحث عن التنبيھات، فإنھا اقترحت إضافة خيار / التي ارتأت عدم سھولة عمليات الفرز % 4.5ة أما فيما يتعلق بنسب

. لسھولة التوصل إلى التنبيه المطلوب، عالوة على وجود قائمة من الخيارات العديدة لتحديد التنبيه

  .لعمليات نشر بصورة كافية على منصة التشغي/ أن ھناك تنبيھات % 73يعتقد  .3
لكن ذكر البعض ضرورة تشجيع الدول على نشر التنبيھات والتفكير من خالل رؤية اإليبيساوث عند اتخاذ قرار بنشر أو عدم نشر 

 . تبادل المعلومات عبر الحدود" ثقافة"التنبيه، فضالً عن تدعيم 
قد تمثل مصدًرا للقلق بالنسبة لدول االتحاد  "نظام التحذير المبكر واالستجابة"إجراءات / وبنفس األسلوب، ذكر البعض أن معايير 

 . األوروبي في نشر التنبيھات عبر منصة تشغيل اإليبيساوث
أخيًرا، عدم وجود فكرة محددة بشأن المعايير المطلوب اتباعھا للوقوف على التنبيھات التي ينبغي نشرھا كان يمثل كذلك عائقًا بحسب 

. آراء البعض

للجودة بالنسبة للتنبيھات المنشورةالتقييم اإلجمالي  .4

Search/sort an alert on the platform

very easy
27%

not applicable
5%

easy enough
63%

not easy 
4,5% 

Quantity of alerts posted on the platform

yes
73%

no opinion
18%

no 9%
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أنھا وثيقة الصلة، وذكر البعض % 36ويعتقد  أن المعلومات المتعلقة بالتنبيھات المنشورة ذات صلة،% 54.5يرى  -
.  استخدام ھذه المعلومات في العمل والزيارات الميدانية وميزة أنھا توفر أحدث التقييمات دائًما بشأن ما يجري في الجوار

. أنھا ذات جودة ممتازة% 45.5، بينما يعتقد البيانات المنشورة في التنبيھات ذات جودة عالية/ أن المحتويات % 50يجد  -
إدارة بعض / ذكر أحد األشخاص أنه قد يكون من المجدي إضافة بعض التوجيھيات المبدئية بشأن كيفية االستجابة إلى 

 . التھديدات الصحية

 .أنه مستوى ممتاز% 23، بينما يعتقد دة تحليل المعلومات جيدأن مستوى جو% 68يرى  -

.بنشر المعلومات عادةً في نفس الوقت الذي تنشرھا فيه المصادر المماثلة للمعلومات% 54يعتقد  -

Relevance of information

relevant 
enough

9%

very relevant
36% relevant

55%

Content/data provided in the alert

good
50%

average
5%

excellent
45%

Quality of the analysis of the information

good
68%

average
9%

excellent
23%
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. اتبأن التوقيت جيد جًدا، حيث عادةً ما يتم نشر المعلومات مبكًرا مقارنةً بالمصادر المماثلة للمعلوم% 41بينما يعتقد 
.أن التوقيت ليس جيًد، حيث يتم نشر المعلومات على نحٍو متأخر للغاية% 5يرى 

وذلك مثل وزارة الصحة، ومعاھد الصحة ( من المستجيبين عادةً على نقل المعلومات إلى األطراف المعنية األساسية% 64يعمل  .5
واألطباء، ومراكز تنسيق االتصاالت ألنظمة التحذير المبكر  العامة، والزمالء من نفس القسم، ورؤساء األقسام األخرى، والشركاء،

.على نقل المعلومات% 23ال يعمل ...). واالستجابة واللوائح الصحية العالمية

 H1N1فيروس : األمثلة الرئيسية المذكورة( أن التنبيھات المنشورة كانت ذات جدوى بالنسبة لمؤسساتھم أو بالدھم% 82يعتقد  .6
).واألمراض المنقولة باألغذية، وفيروس غرب النيل H5N1و

، ويجري ذلك في بعض األحيان %23، بينما يجري ذلك بصفة متكررة بنسبة على االسترشاد بصفة دائمة بالتنبيه% 41يعمل  .7
%. 32بنسبة 

Timeliness of the information

not good, 
information  

provided with 
too much delay

5%

information 
provided at the 

same time 
54%

very good, 
information 
provided in 
advance 

41%

Transfer of information

not 
applicable

14%

no 
23%

yes 
64%
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ت االتصال مع المنطقة اآلمنة أو نتيجة لمشكال( من المستجيبين عادةً البريد اإللكتروني فقط لالسترشاد بالتنبيه% 77يستخدم  .8
فقد ذكر أحد (كالً من البريد اإللكتروني والمنطقة اآلمنة % 23، بينما يستخدم )أو أسرع على ھذا النحو/ نظًرا ألن األمر أسھل 

 ). األشخص أن الملخص الوارد في البريد اإللكتروني كان غير واضح بشكل كاف لقراءته

B. نشر التنبيھات

% 12من المستجيبين بسھولة عملية نشر التنبيھات على نحٍو كاف، في حين يعتقد % 36يعتقد  .بنشر أي تنبيه مطلقًا% 45لم يقم  .9
. أنھا سھلة للغاية

ذكر أحد المستجيبين أنه لم يكن من السھل عليه أن ينشر التنبيه من المرة األولى، بينما أفصح آخر عن مشاركة المعلومات عبر 
 .  أخيًرا، ذكر أحدھم أن األسباب البيروقراطية الداخلية تعد عقبة تعوق دون نشر التنبيھات. ونيالبريد اإللكتر

، بينما ال تتوفر ھذه من المستجيبين إمكانية الوصول المباشر للتنبيھات القومية ولديھم القدرة على نشرھا% 46يوجد لدى  .10
وقد حدد أغلب المستجيبين .  ، فلم يكن لديھم رأي في ھذا السؤال%)27بة بنس(أما بالنسبة لباقي المستجيبين %. 27اإلمكانية لدى 

 .لھم بنشر التنبيھات) دائًما(أنھم لديھم إمكانية الوصول لكن ليس مسموًحا على السؤال  الالذين أجابوا باإلجابة 

Consultation of alerts

frequently
23%

always
41%

never 
4,5%

sometimes
32%

Easy to post an alert?

not 
applicable 

(never posted 
an alert)

45%

easy enough
36%not easy 

5%

very easy
14%
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، من المستجيبين% 41المعايير القومية من قبل ): كانت ھناك العديد من اإلجابات(لنشر تنبيه، أفصح المستجيبون عن استخدام  .11
، ومعايير اإليبيساوث من %32من قبل " نظام التحذير المبكر واالستجابة"، ومعايير %36ومعايير اللوائح الصحية العالمية من قبل 

%.14من قبل " الفكرة العامة"، و%18قل 

للمساعدة في نشر التنبيھات، وذلك في مقابل  أنھم بحاجة إلى منھج معايير اإليبيساوث أو دليل رسمي لإليبيساوث% 45ذكر  .12
. لم تذكر الحاجة إلى ذلك% 32

:أسباب عدم نشر التنبيھات .13

Direct access to national alerts

no opinion
27%

yes
46%

no 
27%

Criteria used to post an alert

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

national
criteria

IHR criteria EWRS
criteria

EpiSouth
criteria

WP6
request

"common
sense"

Need of EpiSouth criteria / procedure?
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:فيما يلي أسباب عدم نشر التنبيھات بوجه عام

العدد ذات صلة باإليبيساوثأسباب عدم نشر التنبيھات التي يعتقد بأنھا 

النسبة  
المئوية 

(%)
%732ال تعتبر السلطات الحدث بمثابة تنبيه

%627لنشر المعلومات) قضايا سرية أو غيرھا(التصريح من السلطات / ال يوجد لديَّ الضوء األخضر 
%523قام شخص آخر بالفعل بنشر التنبيه على منصة تشغيل اإليبيساوث

%418ال تتوفر المعلومات لديَّ أو لدى مؤسستي بصورة مباشرة
%418ُنشر التنبيه مسبًقا على منصة تشغيل إلزامية أخرى ونشره مرة أخرى يستغرق وقًتا كبيًرا
%418ُنشر التنبيه مسبًقا على منصة تشغيل إلزامية أخرى وأعتقد أن نشره مرة أخرى ليس مجدًيا

%418لم أدرك أنه ذو صلة في البداية، والحًقا تأخر األمر كثيًرا
%29نتيجة للقيود السياسية
%14,5لم أفكر بھذا الشأن
%0,0لم يكن لدي وقت

%0,0يعد نشر التنبيه معقًدا للغاية من الناحية الفنية
%0,0:أسباب أخرى

) لكن كذلك ألنه لم يكن باألمر المطلوب غالبًا( من المستجيبن الشعور بأنھم ينشرون العديد من التنبيھات% 73لم يكن لدى  .14

من المستجيبين بأنھم لم يقوموا بنشر أي تنبيھات تتعلق بما يحدث في بالدھم والتي قد تكون مھمة بالنسبة % 59ذكر  .15
  .لإليبيساوث
. نشروا معظم التنبيھات% 4.5نشروا جميع التنبيھات، بينما % 9نشروا بعض التنبيھات، في حين  بأنھم% 27بينما ذكر 

بالنسبة (، نظًرا ألنھم لم يقوموا بنشر أي تنبيه في األساس من المستجيبين المبادئ التوجيھية لمنصة التشغيل% 54,5لم يستخدم  .16
في المرة األولى التي قاموا فيھا بنشر % 18من المستجيبين في بعض األحيان، واستخدمھا % 27بينما استعان بھا ). لنصفھم تقريبًا
. تنبيه فحسب

Do you have the feeling of posting many 
alerts?

no
73%

yes
5%

no opinion
23%

Posting of alerts by countries, that could be 
of interest for EpiSouth

some of them 
27%

none of them 
59%

most of them 
5%

all of them 
9%
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 :مراكز تنسيق االتصاالت في نشر التنبيھات لقد طُرحت العديد من المقترحات في سبيل المحاولة لتيسير مشاركة .17
ؤولين والدعم من معاھد الصحة العامة ووزارات الصحة والجھات السياسية الحصول على تصريح لنشر التنبيھات من المس -
توفير مركز تنسيق اتصاالت واحد فقط على األقل في موقع اتخاذ القرارات مع التعھد بنشر التنبيھات من قبل مراكز  -

 تنسيق االتصاالت 
القيد الخاص بنظام التحذير المبكر واالستجابة /متوفير إيضاح فيما يتعلق بالدول التابعة لالتحاد األوروبي بشأن االلتزا -

)EWRS( 
 ) على أن تتم مشاركة المعلومات على مستوى المناصب العليا(إنشاء منھج رسمي ومكتوب لإليبيساوث  -
 ) أشھر 3كل (متابعة تحديث التنبيھات المنشورة مسبقًا  -
 . منھج النشر وتقليل المعلومات في كل صفحةالعمل على أن تكون منصة تشغيل التنبيھات سھلة االستخدام وتيسير  -

:نوعية الخيارات أو الوظائف التي يرغبون في إضافتھا .18

العدد الخيارات أو الوظائف المطلوب إضافتھا
النسبة المئوية 

(%) 
%1673وضع خرائط للحاالت بصورة تلقائية

%1150,0 ).مع اسم الحدث والموقع والتاريخ وما إلى ذلك(إضافة عنوان لكل تنبيه منشور في منصة تشغيل التنبيھات 
%1150,0منظمات معينة لمشاركة التنبيھات/ مناطق / إمكانية اختيار دول 

%1045,5 ...)العنوان والموقع والتاريخ ومستوى التنبيھات وما إلى ذلك(تحسين المعلومات في إخطار البريد اإللكتروني 
%836الدردشة لكل تنبيه منشور لمناقشة التنبيه على نحٍو أكبر/إرفاق ميزة المشاركة في المنتدى

Excel/PDF 627%تصدير التقارير بتنسيق 
Excel523%تصدير البيانات بتنسيق 

%523زر التعليمات

%00,0:إجراء تغييرات على تصميم وسھولة التعامل مع منصة التشغيل، برجاء كتابة اقتراحاتك

، وأنه ال توجد حاجة إلى تغيير من المستجيبين أن تخطيط المنصة جيد جًدا% 82يعتقد فيما يتعلق بتخطيط وألوان منصة التشغيل،  .19
. نفس الشيء بالنسبة للون منصة التشغيل% 68بينما يرى أي شيء، 
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APPENDIX I: THE WP6 steering team 

APPENDIX II: list of country providing answers to the secure platform questionnaire 

Names Country 

Amel Boughoufalah; Djohar Hannoun Algeria 

Naser Ramadani; Ariana Kavaleshi Kosovo 

Fatima Aït-Belghiti; Coralie Giese and Philippe Barboza France 

Emilia Anis; Michal Bromberg; Israel 

Raja Haddadin; Sultan Abdallah Jordan 

Jackie Maistre Mellilo; Tanya Mellilo; Charmaine Gauci; Malta 

Dragan Lausevic; Zoran Vratnica Montenegro 

Ahmed Rguig Morocco 

Basem Al-Rimawi;  Bassam Saeed Madi; Wesam Sbehat Palestine 

Aurora Stanescu; Adriana Pistol; Florin Popovic Romania 

Mondher Bejaoui; Mohamed Ghorbal Tunisia 

Aysegul Gosalan; Vedat Buyurgan Turkey 

Alex Leventhal; Sari Husseini; Ramlawi Asad MECIDS 

Country Institution 

Cyprus Ministry of Health – Medical and public health services 

France Institut de Veille Sanitaire (InVS) 

Greece Hellenic centre for disease control and prevention 

Italy Ministry of health – Directorate general of health prevention 

Israel Ministry of health – Israel Center for disease control 

Jordan Ministry of health – Disease control directorate 

Kosovo UNSCR 1244 National Institute for Public Health 

Malta Ministry of health - Department of public health 

Montenegro Institute of Public Health 

Palestine Ministry of Health – Primary health care Salfeet district 

Romania Institute of Public Health 

Serbia Institute of Public Health 

Tunisia Ministry of health – Epidemiology and CDC division 

Turkey Refik Saydam National Hygiene Center 
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APPENDIX III: THE WP6 SECURE PLATFORM QUESTIONNAIRE

EpiSouth PLUS: “Cross-border Epidemic Intelligence” 
“WP6 – Secure EpiSouth platform Questionnaire 

________________________________________________________________________________ 
Dear Colleague, 

It has been now 2 years that the secure EpiSouth platform for cross-border alerts have been created respectively, by 
the Episouth WP6 team. 

This questionnaire has two main objectives: 
'- EpiSouth Plus: As we are starting a second phase of the EpiSouth project, we think necessary and useful to collect 
your opinion through this questionnaire on the alert secure platform in order to consolidate this tool developed during 
the phase 1, and to improve its quality.  

'-EpiSouth-EPIS platform: The assessment of the platform quality also aims at including some modification and 
improvements in the development of an EpiSouth-EPIS platform, a new platform that should ease the interoperability 
between the different EW systems. The development of this new EpiSouth-EPIS platform is currently on process, 
therefore this questionnaire will be an opportunity for all EpiSouth members to contribute to the development of the 
future plateform by sharing your ideas and feedbacks, so as to better fit with your expectations.  

This is why it is really important to get most of your thoughts and critics on this platform: in this respect, please do not 
hesitate to share  
your ideas in the "comments" or "suggestions" spaces. 

Following its final development and after a trial period during which all countries will be able to familiarise with this new 
EpiSouth-EPIS  
platform, the officialisation/go live of this platform will be submitted to your approval during the Paris annual meeting. 

Please do not hesitate to contact us if you need any further information or detail: 
Direct contact: Coralie GIESE; c.giese@invs.sante.fr 

Thank you very much in advance for the time you will spend in answering this questionnaire. 

Country  

Name of reporter  

Position  

Institution \ Department 

Date completed  
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