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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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االختصارات

ECDC    األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھاالمركز

EU   االتحاد األوروبي 

NGO   منظمة غير حكومية 

PH   الصحة العامة 

PHEIC  األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 

PRP   خطة االستعداد واالستجابة 

IHR    2005(اللوائح الصحية العالمية ( 

WHO   منظمة الصحة العالمية 

WP   حزمة العمل 
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الملخص التنفيذي

اإليبيساوث في تقييم القدرات األساسية لالستعداد واالستجابة لمواجھة التھديدات على دولة تابعة لشبكة  27دولة من إجمالي  21لقد شاركت 
بالنسبة " وجًھا لوجه"وقد اُستكمل االستبيان عن طريق مقابلة . يتألف التقييم من استبيان ذي نطاق غير محدود من اإلجابات. الصحة العامة

 .الجودة ومقدار المعلوماتدولة من الدول المشاركة بغرض تحسين مستوى  12لعدد 

: فيما يلي النتائج األساسية

تھدد ال توجد دولة واحدة في شبكة اإليبيساوث تستخدم خطة عمومية لالستعداد واالستجابة إلدارة األحداث المحتملة أو األحداث الجارية التي 
 .الصحة العامة

تستجيب بصورة دائمة إلى المخاطر التي تھدد الصحة العامة والتي يتم ھناك خطط خاصة لدى الغالبية العظمى من الدول، غير أنھا ال 
 . اإلعالن عنھا في المنطقة

غير أنه يبدو أن أغلبية ھذه األنظمة الزالت ُتدار عن طريق . ذكرت ثماني دول أن لديھم أنظمة مختلطة تتألف من خطط عمومية وخاصة
 .الخطط الخاصة

وقوف عليھا للتدريب في المنطقة تكمن في تقييم المخاطر العلمية واالستخبارات الوبائية والفئات السكانية وكانت أھم األولويات التي تم ال
 .المعرضة للمخاطر، ھذا فضالً عن التقويم

متطورة ويبدو أن االتصاالت مع وسائل اإلعالم وعامة الجمھور على مستوى جيد في المنطقة، لكن قد ُينظر في مسألة استخدام التقنيات ال
 . لالتصاالت مستقبال

غير أن التقييم ). 2005(يبدو أن االتصاالت التقنية مع دول الجوار والوكاالت الدولية على مستوى جيد وتتفق مع اللوائح الصحية العالمية 
 .كشف عن غياب الصبغة الرسمية لھذه اإلجراءات

العديد من المؤسسات األعضاء في شبكة اإليبيساوث، كما تبدو أنھا تواجه مشكلة  ُصنفت الموارد البشرية الحالية باعتبارھا غير كافية من قبل
 .عدم فعالية التوظيف نظًرا لالفتقار إلى تحديد المھام الرسمية الموكلة للوظيفة في الغالب

المستقبلية وجلسات بناء القدرات،  وسوف ُيستعان بالنتائج التي تم الوصول إليھا في تقييم االحتياجات الستخدامھا كحجر األساس للتدريبات
مع ضرورة اإلحاطة بأنه ينبغي توجيه تركيز خاص لتطوير الخطط . 2013ھذا فضالً عن عملية التخطيط للتدريبات على المحاكاة في 

 .العمومية في المنطقة
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مقدمة

في إقليم ) PHEIC(اث الصحية العامة ذات الشأن الدولي يركز ھذا االستبيان على القدرات واالحتياجات المؤسسية الحالية فيما يتعلق باألحد
 ).IHR) (2005(اإليبيساوث بموجب التعريفات الواردة في اللوائح الصحية العالمية 

والمعھد ) أسبانيا(لمشروع اإليبيساوث بالس التي ينسقھا معھد كارلوس الثالث للصحة ) WP5(ويشكل جزًءا من حزمة العمل الخامسة 
تھدف حزمة العمل ھذه إلى تعزيز قدرة االستجابة المبكرة داخل إقليم اإليبيساوث لمواجھة التھديدات ). الجزائر(الوطني للصحة العمومية 

 .المحتملة والقائمة عبر تقييم القدرات األساسية فضالً عن التدريبات
ماذج والتفاعالت الحركية لألمراض المعدية واالستخبارات الوبائية وتحليل مع اإلشارة إلى أنه تم الوقوف على تقييم المخاطر وتخطيط الن

-2007(البيانات المتقدمة باعتبارھا ثغرات معلوماتية في تقييم االحتياجات التدريبية الذي أجرته شبكة اإليبيساوث في مرحلة سابقة 
.وقد جاء ھذا االستبيان كخطوة منطقية تالية للمرحلة السابقة). 2009

.يلتزم أعضاء اإليبيساوث باستمرار موائمة المناھج التقنية بغرض تحسين مستوى قدرات الكشف المبكر عن األحداث واالستجابة
 :وفيما يلي تتضح األھداف الرئيسية من ھذا التقييم

  تھديدات على الصحة إعداد خريطة شاملة من الموارد والخبرات والقدرات المتاحة على المستوى المؤسسي في حالة اندالع
.العامة في دول اإليبيساوث سواًء كانت تھديدات محتملة أو قائمة

  التعرف على الثغرات الحالية واالحتياجات التدريبية المشتركة لجميع الدول المشاركة في المشروع بغرض تحسين التعاون
.فيما بين مختلف الدول في حاالت الطوارئ التي تھدد الصحة العامة

  المعطيات الالزمة للتدريبات القادمة على المحاكاةتوفير.

والدروس ) PHEIC(وقد اشتمل االستبيان على جوانب متنوعة مثل األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي التي تمت مواجتھتھا 
الكتشاف المبكر، واالتصاالت أثناء المستفادة من إدارة ھذه األحداث والخطط العمومية والخطط الخاصة، والقدرات المتاحة فيما يتعلق با

 .من ھذا التقرير) 1(يمكن االطالع على االستبيان الكامل في الملحق . المخاطر والموارد البشرية

 الوسائل والجدول الزمني

االستفتاء إلى  وأرسل ھذا. 2011تم إعداد استبيان ذي نطاق غير محدود من اإلجابات بناًء على أبحاث الدراسات التي أجريت في يناير 
التابعة لإليبيساوث وإلى الخبراء من االختصاصيين في الوبائيات العاملين في مجال االستعداد ) WP5(لجنة التوجيه لحزمة العمل الخامسة

 .واالستجابة بغرض الحصول على تقارير مرجعية بھذا الشأن

وأُجري االختبار التقني االستباقي بشأن تحويل البيانات على موقع  2011واستقر األمر على النسخة النھائية من االستفتاء في أواخر مايو 
 . 2011اإليبيساوث على الويب في يونيو 

وقد كان التقرير المبدئي بمثابة حجر . 2011وظلت إمكانية إدخال البيانات متاحة حتى أكتوبر  2011وقد بدأ إدخال البيانات في يوليو 
حيث ُطرحت ونوقشت تلك النتائج المبدئية . 2012ؤتمر التدريبي األول لإليبيساوث الذي انعقد في فبراير األساس المستخدم في التخطيط للم

 .خالل ھذه المناسبة

دولة، بينما كان عدد الدول التي أعتبرت  27دولة من ضمن الدول األعضاء لشبكة اإليبيساوث وعددھا  20وبحلول ذلك الوقت، شاركت 
 .دول 8يانات مستفيضة في ھذا الشأن من الدول التي تقدمت بب

بمدريد بغرض  2012كان لدى خطة عمل األبحاث لقاءات استقصائية متوقعة تم إجراؤھا خالل حلقة العمل التي انعقدت في فبراير 
 .استعراض المعلومات المفقودة

تقديم المعلومات اإلضافية األخرى عبر البريد في حين تطوعت كافة الدول االخرى ل. بينما طرحت أربع دول معلومات إضافية في الموقع
، تقدمت ثالث دول أخرى بالمزيد 2012بحلول نھاية أبريل . اإللكتروني أو تضمينھا مباشرة في النسخة اإللكترونية للتقييم عبر اإلنترنت

 .أجري بھما االستبيان لمحة عامة بشأن معدل مشاركة الدول على مدار المرحلتين اللتان) 1(يوضح الجدول . من المعلومات
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 معدل المشاركة واالستجابة في مرحلتي االستبيان ):1(الجدول 

وقد أدت المرونة المتاحة خالل . تبين أن إطالة فترة إدخال البيانات تعتبر استثماًرا قيًما نظًرا الستقبال عدد مضاعف من اإلجابات المستفيضة
عة وجودتھا فضالً عن تقديم الصورة الشاملة للوضع الراھن في المنطقة  .إدارة مشروع ھذا االستبيان إلى زيادة كمية المعلومات المجمَّ

النتائج

المعلومات العامة

كان ثلث . إليبيساوثدولة في تقييم االستعداد واالستجابة لمواجھة التھديدات على الصحة العامة التابع لشبكة ا 27دولة من  21شاركت 
من دول غير تابعة لالتحاد األوروبي وإنما تابعة إلقليم ) 14/21(من أعضاء االتحاد األوروبي، بينما كان الثلثان ) 7/21(الدول المشاركة 

الدول المحتمل اإليبيساوث، بما ذلك إحدى الدول المنضمة لالتحاد األوروبي وأربع دول مرشحة لالنضمام لالتحاد األوروبي ودولتين من 
 .يحتوي النموذج النھائي على جميع األقاليم والقارات الجغرافية التابعة إلقليم اإليبيساوث. ترشيحھا لالنضمام لالتحاد األوروبي

وقد ُدعي المشاركون للتواصل مع الخبراء العاملين في المعاھد القومية للصحة العامة أو نظام الرقابة من أجل الحصول على جميع 
= المتوسط (خبراء  9إلى  2دولة إلى قيامھا بذلك، حيث جرى االتصال بحوالي من  21دولة من ضمن  12وأشارت . معلومات المطلوبةال
 ).3= ، الوسيط 9، 3

لكن . دول عدد المعاھد والخبراء المشاركين 8ذكرت إحدى الدول أنه جرى استكمال االستبيان من قبل شخص واحد فقط، بينما لم توضح 
 .الممكن الزعم بأن ھذا االستبيان يعكس وجھة نظر مؤسسية وليس آراء الخبراء من

دولة مشاركة حدث واحد محتمل أو قائم على األقل من األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي  21دولة من ضمن  20واجھت 
)PHEIC ( في أغلب الحاالت . 2009في أي مرحلة إبان خطة االستعداد منذ عام)كان األمر ينطوي على التعاون الدولي)16/20 ،. 

الدول المشاركة في المرحلة األولى من التقييم
 )20* = عدد الدول(

عدد الدول المشاركة في المرحلة الثانية من التقييم 
 )1* = عدد الدول(

عدد الدول التي استكملت االستبيان بتقديم 
معلومات مستفيضة في المرحلة األولى من 

 )8/20(التقييم 

عدد الدول التي استعرضت إجاباتھا وأضافت 
معلومات في المرحلة الثانية من التقييم 

)7/20( 

)27*=العدد(عدد دول شبكة اإليبيساوث 

دولة في التقييم 27دولة من  21شاركت 

عدد الدول التي لم تضف معلومات في 
 )5/20(المرحلة الثانية 
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= عدد الدول ) (PHEIC(العام الذي واجھت فيه دول اإليبيساوث آخر حدث محتمل أو قائم من األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي  )1(الشكل 
20( 

دولة الحدث األخير من األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي في عام  20دولة من  11، واجھت )1(وكما ھو موضح في الشكل 
، في حين كان الحدث األخير لدولة واحدة في النصف األول من 2010دولة الحدث األخير في عام  20دول من  5، بينما واجھت 2009

ل األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي ، لم يتم تحديد العام الذي واجھت في الدو)3/20(من اإلجابات % 19في . 2011عام 
)PHEIC.( 

عقب تطبيق اللوائح الصحية ) PHEIC(وعلى الرغم من مواجھة أغلبية الدول لتجارب فعلية لألحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 
وذكرت الحاالت الموضحة . األخيريندولة في التدريب على المحاكاة خالل العامين  21 دول فقط من 10، فقد شاركت )2005(العالمية 

 .تقريًبا من ھذه الدول قد شاركت في نفس التدريب% 50أن 
. 2013دولة أنه جرى تحفيزھا على المشاركة في التدريب على المحاكاة التابع لشبكة اإليبيساوث في عام  21دولة من  19غير أن ھناك 

ومن ثم، فإن التصور التالي للقدرات . دم توفر الوقت والعجز في الموارد البشريةإال أنھا كشفت عن عقبة كبرى تحول دون ذلك، أال وھي ع
 . األساسية المختلفة سوف يكون بالغ األھمية بالنسبة لتخطيط التدريب على المحاكاة

االحتياجات التدريبية

، ُطلب من الدول تحديد أفضل )PHEIC(بالرجوع إلى األحداث التي تمت مواجھتھا من األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 
 .الممارسات ومواطن الضعف من اجل الوقوف على االحتياجات التدريبية

عالوًة على ذلك، ُطلب من الدول كذلك تصنيف القدرات والخبرات المؤسسية فضالً عن االحتياجات التدريبية في مجاالت عدة مثل االستجابة 
 ).PHEIC(انب التعاون على مختلف المستويات خالل األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي وإدارة المعلومات واالتصاالت إلى ج

على تعريف االتصاالت أثناء المخاطر مع المجموعات المعرضة للمخاطر ) وفق نظام معايير لإلجابات المتاحة(ويعمل التقييم اإلجمالي 
 . بارھا احتياجات تدريبية ذات أولوية عاليةوتقييم المخاطر العلمية واالستخبارات الوبائية باعت

 أما بالنسبة للجوانب ذات أفضل القدرات تطوًرا والتي ال تتطلب تدريًبا مستمًرا في الوقت الحالي فتتمثل في التطعيمات وبرامج التطعيم
 .وأنظمة اإلبالغ عن األحداث والرقابة فيما بعد الحدث

Year of the last possible or real PHEIC

2009

2010

2011

missing
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الجوانب ذات االحتياجات 
 التدريبية

الناتج 
اإلجمالي 

)النقاط(

التصنيف 
اإلجمالي

التعبير عن الحاجة إلى التدريب العاجل من قبل دول 
 اإليبيساوث

إدارة المعلومات

ليست ھناك حاجة إلى التدريب العاجل في اإلقليمالثامن49تحديد المخاطر

العاجلارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب السادس51تقييم االكتشاف

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجل التاسع 46 الرقابة قبل األحداث

أبرز الجوانب ذات الحاجة إلى التدريب العاجل   الثاني 59 تقييم المخاطر العلمية

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجلالعاشر43تقييم البيانات

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجل السابع 50 معالجة القرارات وفق األدلة

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجل العاشر 42 الرقابة فيما بعد األحداث

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجلالثامن48إعداد الوثائق

واحدة الحاجة إلى التدريب العاجلارتأت أكثر من دولة  الثالث 55 االستخبارات الوبائية 

االستجابة

ليست ھناك حاجة إلى التدريب العاجل في اإلقليم الثاني عشر 31 التطعيمات وحمالت التطعيم

اإلمدادات الخاصة بالمحاجر 
الصحية والسمات القانونية فيما 

 يتعلق بالعزل
العاجلارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب  الثامن  49

االتصاالت

ليست ھناك حاجة إلى التدريب العاجل في اإلقليم الحادي عشر 39 أنظمة اإلبالغ عن األحداث

االتصاالت ضمن األطراف
 المعنية األساسية

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجل السابع 50

االتصاالت أثناء المخاطر مع
 الجمھوروسائل اإلعالم وعامة 

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجل السابع 50

االتصاالت أثناء المخاطر مع
 المجموعات المعرضة للمخاطر

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجل األول 61

الھياكل والعمليات والتعاون 
 على المستويات المتعددة

ارتأت أكثر من دولة الحاجة إلى التدريب العاجل الرابع 53 ھياكل القيادة والتحكم

ارتأت أكثر من دولة الحاجة إلى التدريب العاجل الخامس 52 االستشارات السريعة

ارتأت دولة واحدة الحاجة إلى التدريب العاجلالثامن49منشآت العمل

.من قبل شبكة اإليبيساوثالتقييم اإلجمالي لالحتياجات التدريبية على النحو المحدد  ):2(الجدول 

حيث لم يسجل تقييم المخاطر العلمية نقاًطا عالية فحسب في الملخص اإلجمالي لالحتياجات التدريبية، وإنما جاء كذلك في المرتبة األولى من 
القيادة والتحكم واالستشارات كانت ھناك أيًضا المزيد من األمور بحاجة إلى التدريب العاجل تتضمن ھياكل . الحاجة إلى التدريب العاجل

 . وبوجه عام، كانت ھناك القليل فقط من الدول ھي التي عبرت عن االحتياجات التدريبية باعتبارھا عاجلة. السريعة واالستخبارات الوبائية
ضة للمخاطر بينما كانت ھناك تسع دول أعطت األولوية للحاجة إلى التدريب الشامل في االتصاالت أثناء المخاطر مع الفئات  السكانية المعرَّ

ذكرت أغلبية الدول أن لديھا معلومات جيدة، غير أنھا الزالت بحاجة إلى التدريب المتقدم في . وستة دول أعطت األولوية لتحديد المخاطر
سية واالستخبارات واالستشارات السريعة واالتصاالت مع األطراف المعنية األسا) 13/21(وكانت ھياكل القيادة والتحكم . بعض الجوانب

 .من ضمن الموضوعات التي طالبت بھا الدول) 12/21بالنسبة لكل من (الوبائية 
، جرى التعرف على أفضل 2009دولة منذ عام  20التي واجھتھا ) PHEIC(وبالرجوع إلى األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 

 .ضعف ھذه قد تشير كذلك إلى االحتياجات التدريبيةمع العلم بأن مواطن ال. الممارسات فضالً عن مواطن الضعف
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أفضل الممارسات ومواطن الضعف التي تم الوقوف عليھا عقب مواجھة أعضاء شبكة اإليبيساوث لألحداث الصحية العامة ذات الشأن  ):3(الجدول 
 ).PHEIC(الدولي 

اطن قوة، بينما اعتبرتھا دول أخرى بمثابة مواطن وُصنفت البروتوكوالت الحالية واالتصاالت الداخلية من قبل بعض الدول باعتبارھا مو
يعني ذلك أن بعض الدول األعضاء في شبكة اإليبيساوث قد تعمل على دعم المصادر التدريبية للدول األعضاء األخرى خالل . الضعف

 .عملية إدارة المعلومات الداخلية بناء على التعاون والخبرة المشتركة
عات التي تحددت باعتبارھا من األولويات العاجلة في االحتياجات التدريبية في منھجين مختلفين لھذا وكان تقييم المخاطر من الموضو

وكما ذكرنا آنًفا فقد كان كذلك ھذا الموضوع عليه طلب كبير بالنسبة لالحتياجات التدريبية العاجلة نتيجة للمعلومات األساسية . االستبيان
 .الواردة في بعض الدول

للتقويم، فلم يكن من ضمن األولويات التي تم الوقوف عليھا في تقييم إجمالي االحتياجات، لكن باالستناد إلى أوجه القصور التي تم أما بالنسبة 
 .التعرف عليھا في ھذا الجانب خالل األحداث الفعلية، فإنه ينبغي كذلك تضمينه في قائمة االحتياجات التدريبية ذات األولوية

الصحية العامة من خالل خطط االستعداد عبر إقليم اإليبيساوثإدارة األحداث 

القوانين والقرارات الوزارية واألوامر (دولة أن لديھا سياسة قومية بشأن االستعداد إلى األحداث الصحية العامة  21دولة من  18ذكرت 
 . ن لم تقدم دولتان إجابة بھذا الشأن، بينما أفادت دولة واحدة بانعدام وجود ھذه السياسة القومية، في حي)التنفيذية

المستخدمة، لم تذكر أي من دول اإليبيساوث عملية إدارة جميع ) PRP(وعندما ُطرح سؤال بشأن أنواع خطط االستعداد واالستجابة 
لمحتملة من أدارت مواقف األزمات الصحية العامة ا) 11/21(من الدول % 52. األحداث الصحية العامة عن طريق خطة عمومية واحدة

أن لجأت إلى نظام مختلط يجمع بين الخطط العمومية والخطط ) 8/21% (38خالل خطط االستعداد واالستجابة الخاصة، بينما ذكرت 
 .الخاصة

المحتملة أو الفعلية التي واجھتھا الدول في اإلقليم، ) PHEIC(باالستناد إلى األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 
 :قامت أربع دول أو أكثر بتحديد ما يلي

:أفضل الممارسات

)7/20(البرتوكوالت الحالية 

)6/20(التعاون على مختلف المستويات 

 )4/20(االتصاالت الداخلية 
 )4/20(اتخاذ القرار 

):4/20(المستوى التدريبي لفريق العمل 

 :مواطن الضعف

)8/20(القدرات في تقييم المخاطر 

 )7/20(التقييم 

 )5/20(البرتوكوالت الحالية 

 )4/20(االتصاالت الداخلية 
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تنظيم األحداث الصحية العامة عبر مختلف أنواع خطط االستعداد واالستجابة في إقليم اإليبيساوث )2(الشكل 

، بينما جرى اإلعداد المتقن 2009حتى  2005دول عن صياغة الخطط العمومية ذات األنظمة المختلطة من عام  8دول من  6أفادت 
 4/8جرى تحديث . ، وبالنسبة إلحدى الخطط لم يتم اإلعالم عن عام النشر األول لھا2005لخطة استعداد واستجابة عمومية واحدة قبل 

 .خطط فقط عقب تطبيقھا

الدول ذات النظام المختلط بإجراء التقويم، األمر الذي يعتبر من مواطن الضعف التي تم الوقوف عليھا من قبل  دول فقط من 3/8تقوم 
يدعم ذلك الرؤية التي تفيد بضرورة التدريب ). PHEIC(أعضاء اإليبيساوث في االستجابة إلى األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 

على الرغم من صغر . على اتباع الخطوط الرئيسية لخطط االستعداد واالستجابة عقب إجراء التقويمدول  3من  2عملت . في ھذا الجانب
 .ھذا العدد للغاية، نستطيع أن نستنتج أن التقويم يعتبر أداة ضرورية لضمان تحسين مستوى الجودة لخطط االستعداد واالستجابة

ة العمومية لديھا مقترنة بخطط االستعداد واالستجابة المطروحة من قبل دول من الدول ذات النظام المختلط بأن الخط 8من  7ذكرت 
 .الوزارات والمعاھد األخرى مثل نظام التعليم، ووزارة الداخلية أو الشرطة، ووزارات الزراعة وسالمة األغذية

مر على اتخاذ القرارات والتحكم في وقد اشتمل األ. فيما يتعلق بوصف األدوار والمسؤوليات في ھذه الخطط، طرحت صورة متجانسة تماًما
 . من الخطط العمومية 7/8القطاع الصحي والتعاون المؤسسي وإدارة البيانات الصحية في 

من الخطط العامة ذات االنظمة  6/8بينما شكل اإلشراف القانوني وتشغيل منصات االتصاالت واإلشراف على أنشطة المكافحة جزًءا من 
 .المختلطة

القليل من الدول بخطط االستعداد واالستجابة الخاصة بھا مع فريق التقييم، غير أنه لم تعتبر أي من ھذه الخطط بمثابة خطة وقد شاركت 
ولذلك لم يكن من الممكن التوصل إلى تقدير . عمومية نتيجة لما بھا من مرتكزات خاصة بھذه الدول، وغالًبا ما يكون ذلك على األنفلونزا

 .بشأن الخطط العمومية ومحتوياتھا وصورة أكثر تفصيالً 
وقد ُذكر أن ھناك إحدى عشر موضوًعا تتعلق باألحداث الصحية العامة ينبغي أن يجري تنظيمھا من قبل الخطط الخاصة في إقليم 

تختص خطة خاصة  11خطط خاصة تختص بإنفلونزا الطيور و 9إلى االنفلونزا منھا  20خطة مرشحة، أشارت  31لكن من . اإليبيساوث
العوامل البيولوجية والحصبة والسارس والجمرة (موضوعات صحية عامة  5على الجانب اآلخر، تناولت دولة واحدة فقط . بوباء اإلنفلونزا
يتيح ذلك لنا االستنتاج بأن مستودع الخطط الخاصة محدود وال يستجيب إلى العديد من التھديدات .في الخطط الخاصة) الخبيثة والجدري

 .المحتملة
ومع الوضع في االعتبار المخاطر الصحية العامة ذات الشأن الدولي عالية األولوية والتي تم تحديدھا بمثابة تحديات رئيسية في إقليم 

من ھذه % 50ينبغي اإلفصاح عن عدم وجود خطط خاصة موثقة لنسبة  ، )4والجدول  3الشكل (اإليبيساوث من قبل الدول األعضاء 
 .في اإلقليم األولويات على األقل

Type of preparedness and response 
plans in the EpiSouth region in use

single generic
plan

mixed system

only specific plans

missing
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 اإلنفلونزا 
األحداث الصحية
 العامة البيئية

األحداث الصحية 
العامة التي يمكن 

الوقاية منھا 
بالتطعيم

النقل والھجرةالكوارث القومية اإلرھاب
األحداث 

الصحية العامة 
حيوانية المصدر

143313311

المخاطر الصحية العامة المحددة ذات التداعيات الدولية المحتملة التي تم الوقوف عليھا من قبل الدول األعضاء في  )4(والجدول ) 3(الشكل 
 .2009اإليبيساوث منذ عام 

تھديدات صحية بحد أقصى قد  3فقد تم دعوة كل دولة لإلفادة عن . دولة 19/21خطة مرشحة من قبل  43يعتمد ھذا التحليل على إجمالي 
دول بوجود حدث صحي  6وقد ذكرت دولتان بعدم وجود تھديدات صحية عامة، في حين ذكرت . وقوف عليھا في السنوات الماضيةتم ال

 .عام واحد فقط، بينما واجھت دولتان فقط حدثين من التھديدات الصحية العامة ذات التداعيات المتخطية لحدود البالد
تتضمن ). بما في ذلك المواصفات المتنوعة التي لم يرد ذكرھا في ھذا التقرير(لعامة المذكورة وكانت اإلنفلونزا من أكثر المخاطر الصحية ا

ومخاطر األمراض المنقولة ) 2/11(األحداث الصحية العامة حيوانية المصدر األحداث المترتبة على مخاطر األمراض المنقولة باألغذية 
 .باعتبارھا المخاطر األساسية التي تم الوقوف عليھا في ھذه الفئة) 5/11(وفيروس غرب النيل ) 9/11(بالقوارض 

أحداث صحية عامة تم الوقوف عليھا ولكن في  4فضالً عن ھاتين المجموعتين الرئيسيتين من المخاطر الصحية العامة المحددة، كانت ھناك 
والمخاطر الصحية العامة التي يمكن الوقاية منھا ) والليجيونيالتلوث المياه والكوليرا (أال وھي المخاطر الصحية العامة البيئية : نطاق أقل
ولم يتم ذكر . وصحة السكان المھاجرين والمتنقلين) الفيضانات واألحداث الكيميائية والنووية(والكوارث ) الحصبة وشلل األطفال(بالتطعيم 

غي وضع ھذا الملخص بشأن أولويات المخاطر الصحية وينب. خطط مرشحة 4بينما تعذر تصنيف . اإلرھاب إال من قبل دولة واحدة فقط
 .العامة في إقليم اإليبيساوث في االعتبار عند صياغة خطط االستعداد واالستجابة العمومية الجديدة لكل دولة

Identified PH risks since 2009 

Influenza 

Environmental PH
events
Vaccine preventable 
PH events
Terrorism

Natural disasters

Mobility and migration

Zoonotic PH events
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 تقييم االستعداد واالستجابة لألحداث الصحية العامة

. د خريطة شاملة لالستعداد واالستجابة لألحداث الصحية العامة في اإلقليمعنصًرا مختلًفا بغرض إعدا 13لقد طرح االستبيان األسئلة حول 
 ). 5(ترد جميعھا في الجدول 

تقييم االستعداد واالستجابة لألحداث الصحية 
:العناصر التالية العامة

ال توجد إجابة غير متأكد غير متاح متاح

1 1370 تم تحديد الفئات السكانية المعرضة للمخاطر
أو /إعداد خرائط بالمخاطر على المستوى القومي و

91011 المستوى اإلقليمي
ال توجد أنظمة صحية عامة للكشف عن األحداث 

14421غير العادية
أنظمة الرقابة على معدل األعراض المرضية 

والوفيات للكشف عن األحداث الصحية العامة غير 
16311العادية

الشائعات الواردة من المصادر غير نظام دراسة 
13611الرسمية

التنسيق الرسمي لالتصاالت مع دول الجوار
12432

التنسيق الرسمي لالتصاالت مع الدول األخرى 
 والھيئات والوكاالت الدولية

18201
البروتوكول الموحد للبدء السريع في التحقيق بشأن 

الدولي غير األحداث الصحية العامة ذات الشأن 
11901العادية

إجراءات التشغيل الموحدة للمختبرات
18210

وصف شبكة المختبرات القومية
18210

التعاون المتوقع بين المختبرات على الصعيد 
18030الدولي

وجود إدارة خاصة باألحداث الصحية العامة 
بغرض جمع العينات البيئية والتعامل معھا 

18120ومعالجتھا

).21= عدد الدول (نظرة عامة على أفضل خطط االستعداد واالستعداد واالستجابة لألحداث الصحية العامة المعدة في إقليم اإليبيساوث  ):5(الجدول 

بينما كان من ضمن األنشطة المدروسة على نطاق أقل في إقليم اإليبيساوث الموضوعات المتعلقة بخرائط المخاطر وبروتوكوالت 
غير العادية ) PHEIC(الفحوصات واالستقصاءات الموحدة للبدء السريع من أجل تحليل األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 

ينبغي تضمين ھذه الموضوعات . ر وتحديد الفئات السكان المعرضة للمخاطر والدراسة النظامية للشائعاتوالتنسيق الرسمي مع دول الجوا
 .كذلك في المؤتمرات القادمة

وتوكوالت أما القضايا المتعلقة بالمختبرات، فيبدو أنھا األفضل إعداًدا في المنطقة، غير أنھا قد تعاني من نقص الفعالية إزاء االفتقار إلى بر
 .وحدة إلجراءات الفحوصات واالستقصاءاتم

بينما تلعب أنظمة دراسة الشائعات الواردة من المصادر غير الرسمية دوًرا محورًيا خالل األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 
)PHEIC (ينبغي التطرق إلى . ت الفعليباعتبارھا من أدوات االتصاالت الجماھيرية الجديدة التي تسمح بانتشار مثل ھذه الشائعات في الوق

 . ھذا األمر بالتفصيل في اإليبيساوث، حيث إن العدد الحقيقي ألنظمة الشائعات قد يكون حتى أقل من المذكور

حيث تشير أغلب اإليضاحات المذكورة إلى وجود رد فعل لنظام األحداث الصحية العامة على الشائعات دون دعم الكشف المبكر لھا، والذي 
يتبع نظام دراسة الشائعات كذلك قواعد الفحوصات . مكانية اتخاذ إجراء مضاد وقائي من قبل نظام األحداث الصحية العامةيتيح إ

 .واالستقصاءات النظامية المستندة إلى أدلة، وقد يقترن بالمؤسسات المتخصصة في الدراسات اإلعالمية والخطابية
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االتصاالت

أو السياسية داخل وبين دول /على االتصاالت التقنية و) PHEIC(تنطوي االتصاالت خالل األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 
أو /، وأخيًرا وليس آخًرا االتصاالت مع عامة الجمھور و)2005(اإلقليم، واالتصاالت الدولية على النحو الوارد في اللوائح الصحية العالمية 

 .عالموسائل اإل

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة /وقد أفادت دول اإليبيساوث باالتصاالت الجيدة مع دول الجوار وغيرھا من الدول التابعة لالتحاد األوروبي
)EFTA ( واتحاد المغرب ومنظمة الصحة العالمية)ز والمرك) بما في ذلك مراكز تنسيق االتصاالت المتعلقة باللوائح الصحية العالمية

) CDC(ومركز مكافحة األمراض واتقائھا ) MEDICS" (ميديكس"وشبكة ) ECDC(األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتھا 
وبرنامج األمم المتحدة ) UNICEF(اليونيسيف أو منظمة األمم المتحدة للطفولة (وغيرھا من الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة 

والفاو أو منظمة األغذية ) OIE(والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية )) UNFPA(وصندو األمم المتحدة للسكان ) UNDP(اإلنمائي 
ومما ال شك فيه أن شبكة اإليبيساوث بموقعھا اإللكتروني على الويب تلعب دوًرا محورًيا، وقد أشارت بعض الدول ). FAO(والزراعة 

 .تدعيم في ھذا الشأنباعتباره أداة " إيبيس"كذلك إلى مشروع 

. ة لھاأما بالنسبة إلدارة االتصاالت القومية في جميع الدول المشاركة في شبكة اإليبيساوث، فيتولى ھذه المھمة وزارة الصحة والھيئات التابع
ب الوزراء أو الوزارات وفي العديد من الحاالت، يرتبط األمر بالھيئات الحكومية األخرى مثل وحدات االتصاالت الحكومية المركزية ومكات

 .المختلفة

 من الجدير بالذكر أن االتصاالت الدولية تبدو أنھا تعمل بمثابة اتصاالت فنية لخبراء األحداث الصحية العامة مع منظمة الصحة العالمية
لمناقشات التفصيلية بشأن إدارة غير أنه يجدر إجراء المزيد من ا. وغيرھا من مراكز تنسيق االتصاالت المتعلقة باللوائح الصحية العالمية

 .االتصاالت وعالقتھا بالسياسة في المؤتمرات القادمة لإليبيساوث

ويوجد . دولة أفادت بوجود اتصاالت رسمية مع وسائل اإلعالم 21من  18وفيما يتعلق باالتصاالت مع عامة الجمھور، ينبغي ذكر أن ھناك 
) لصحفية والمؤتمرات الصحفية واالتصاالت عبر وسائل اإلعالم التقليدية مثل المذياع والتلفازاإلصدارات ا(لدى وسائل االتصاالت التقليدية 
دولة، وكذلك االتصاالت عبر خطوط  13أما بالنسبة لخدمات الخطوط الساخنة، فلم يتم تشغيلھا سوى في . تغطية عالمية في إقليم اإليبيساوث

فلم تكن متاحة إال في ...) مثل تويتر والفيس بوك(أو وسائل التواصل االجتماعي ) SMS( الھاتف المحمول إما عبر خدمة الرسائل القصيرة
 .ثلثي الدول

دول فقط يوجد لديھا  8دولة عملت على تحديد الفئات السكانية المحتملة المعرضة للمخاطر، وھناك  13وعلى النحو المذكور آنًفا، فقط 
ن من الوصول إلى الفئات السكانية ذات اإلمكانيات المحدودة للوصول إلى وسائل اإلعالم، بروتوكوالت اتصاالت قيد االستخدام قد تتمك

وذلك مثل القاطنين من غير متحدثي اللغة األصلية للبالد واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرھا من الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليھا 
 ).PHEIC(بالغ عن األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي يشير ذلك إلى االفتقار إلى الفعالية في اإل. والمسنين

واإلصدارات الصحفية ) 14/21(وكانت أكثر األدوات اإلعالمية فعالية بالنسبة لالتصاالت في الدول المشاركة في التقييم ھي التلفاز 
العالم، ينبغي مناقشة ھذه النتائج بمزيد من الدقة مع ، لكن نظًرا لتغيير ثقافة االتصاالت حول أرجاء )7/21(والمؤتمرات الصحفية ) 9/21(

 . الخبراء في مجال االتصاالت وينغي أخذ الوسائل الجديدة لالتصاالت في االعتبار

الموارد البشرية

دية إلى إعاقة في الغالب األعم سوف تؤدي األزمة االقتصا. تعتبر الموارد البشرية بمثابة قضية حيوية في حاالت الطوارئ الصحية العامة
صحية توسيع نطاق فريق العمل المتاح، ومن ثم فإن التخطيط لتوفير الموارد الكافية يعد عنصًرا مركزًيا في االستعداد واالستجابة لألحداث ال

 .العامة

، مما يصعب مسألة ، يوجد عجز في تحديد المھام الرسمية الموكلة للوظائف في العديد من دول اإليبيساوث)4(وكما ھو موضح في الشكل 
 . تقييم مستوى الموارد المتاحة وتحديد االحتياجات الالزمة

دول بوجودھا من  3دول، في حين لم تجزم  8دولة، بينما لم توجد لدى  21دول من  8فلم يتوفر إيضاح المھام الرسمية للوظائف سوى في 
وإنما كذلك في إطار فعالية الخطط التي قد تتأثر جودتھا في ظل عدم وال يمكن قراءة ھذه النتائج في ضوء الموارد المتاحة فقط، . عدمه

. تحديد الموارد البشرية بشكٍل جيد
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تحليل يوضح مدى توفر إيضاح بالمھام الرسمية الموكلة للوظائف لجميع العاملين المشاركين عن الدول المستجيبة لألحداث الصحية العامة  )4(الشكل 
 ).PHEIC(ذات الشأن الدولي 

ذكرت ثالث عشرة دولة كذلك بأن . دولة 15في ) 24/7(يتوفر التنسيق بشأن األحداث الصحية العامة على مدار الساعة طوال األسبوع 
يتوفر بوجه عام أطباء متخصصين وخبراء األمان النووي لألحداث الصحية العامة طوال . لديھا اختصاصيين في الوبائيات بنفس النظام

 .دول 9الوقت في 

لعدم وقد حظي السؤال المتعلق بالموارد البشرية بأكثر التعليقات، حيث إن ھناك العديد من الدول أفادت باالفتقار إلى شمولية الجدول نظًرا 
رد رؤية شاملة بشأن الموا) 6(يوضح الجدول . تضمين خبراء تكنولوجيا المعلومات وفريق العاملين في المختبرات واإلحصائيين في الجدول

 . البشرية في اإلقليم

الموارد المتاحة بالنسبة للوظائف التالية 
في حالة مواجھة األحداث الصحية العامة 

  )PHEIC(ذات الشأن الدولي 

 7/ ساعة يومًيأ  24
 أيام أسبوعًيا

 5/ساعات يومًيا 8
أيام أسبوعًيا

 8أقل من 
ساعات 
أيام  5/يومًيا

أسبوعًيا

ال /غير موجود
الموارد توجد 
الكافية

15501منسق األزمات الصحية العامة
األطباء المتخصصين في األحداث الصحية 

91002العامة

13800اختصاصي الوبائيات

6932خبراء االتصاالت

71202األطباء البيطريون

61301الكيمائيون

8813خبراء في حوادث التسمم

9552الحوادث النوويةخبراء في 

31312خبراء في مجال الزراعة

21215أخصائيون اجتماعيون

21404أخصائيون نفسيون

31403محامون
خبراء تكنولوجيا المعلومات (وظائف أخرى 

(...5009

 )21= العدد (نظرة عامة على الموارد البشرية المتاحة في دول اإليبيساوث  ):6(الجدول 

ملخًصا للنقاط التي ) 7(يتضح من خالل الجدول . الستقراء ھذه النظرة العامة، عمل فريق التقييم على تصنيف اإلجابات وفق نظام نقاط
 .حصلت عليھا كل مھنة متاحة في إقليم اإليبيساوث مع ترتيبھا ضمن المھن األخرى

Existence of formal job descriptions 

yes 

no 

not sure

no response
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المھنة
الناتج 

اإلجمالي 
)النقاط(

الترتيب

منسق األزمات الصحية 
 العامة

األول 104

األطباء المتخصصين في 
 األحداث الصحية العامة

الثالث 82

اختصاصي الوبائيات
الثاني 102

خبراء االتصاالت
الثامن 64

الرابع  76 األطباء البيطريون
الخامس  74 الكيمائيون

السابع  70خبراء في حوادث التسمم

خبراء في الحوادث 
السادس  72 النووية

خبراء في مجال 
الزراعة

العاشر  56

الثاني عشر 44 أخصائيون اجتماعيون
الحادي عشر  50 أخصائيون نفسيون

التاسع  57 محامون

  مھن أخرى
الثالث عشر 21

في إقليم ) PHEIC(إجمالي النقاط والترتيب العام للمھن المتاحة في حالة مواجھة األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي  ):7(الجدول 
 .اإليبيساوث

تداعيات النتائج على الخطط المستقبلية لإليبيساوث

إعداد خريطة شاملة من يبدو أن صياغة تقييم القدرات األساسية لالستعداد واالستجابة لألحداث الصحية العامة من قبل اإليبيساوث تتضمن 
) PHEIC(الموارد والخبرات والقدرات المتاحة على المستوى المؤسسي في حالة وقوع األحداث الصحية العامة ذات الشأن الدولي 

 .إليبيساوثالمحتملة في دول ا
في العديد من الحاالت، . 2009توضح ھذه الصورة أن أغلبية الدول واجھت أحداث صحية عامة ذات شأن دولي محتمل أو فعلي منذ عام 

ينبغي كذلك لفت المزيد من االنتباه إلى . كان إقرار اندالع المخاطر يكمن في اإلنفلونزا ويجري اتخاذ التدابير المخططة بصورة شاملة
اطر الصحية العامة األخرى مثل األحداث حيوانية المصدر بما في ذلك فيروس غرب النيل أو المخاطر البيئية أو األحداث الصحية التي المخ

 .يمكن الوقاية منھا بالتطعيم أو الھجرة والنقل
اختيار حدث صحي آخر، سوف تتمكن فمن خالل . يوصى بأال يعتبر التدريب على المحاكاة اإلنفلونزا بمثابة الحدث الصحي في السيناريو
 . الدول المشاركة في اإليبيساوث من اختبار الخطط الحالية لديھا لالستعداد واالستجابة

ومن ثم، فإن شبكة اإليبيساوث قد تنظر في مناقشة . غالًبا ما تجري مناقشة الھجرة والنقل في سياقات أخرى بخالف األحداث الصحية العامة
على المستوى القومي، قد يعمل نظام االستعداد واالستجابة على إنشاء االتصاالت مع الجھات المعنية . ھذه الشبكات ھذا الموضوع مع مثل

 .التي تقدم الدعم للفئات السكانية المتنقلة
وحة المطروحة نطاًق واسًعا تشير اإلجابات المتاحة على األسئلة المفت. غير أنه ينبغي قراءة كافة النتائج وتفسيرھا بعناية وبصورة ذاتية النقد
وينبغي التوصل إلى جوانب أخرى للخبرات فيما يتعلق ببعض السمات . من المصطلحات والمفاھيم التعريفية للرقابة واالستخبارات الوبائية

 ). مثل أنظمة دراسة الشائعات واالتصاالت(
لمتاحة بصورة أكبر من غيرھا، وإنما تبين كذلك الرؤى العلمية التي أما بالنسبة لصورة الموارد البشرية، فإنه قد ال تشير فقط إلى المھن ا

 . الزالت مفتقدة خالل االستخبارات الوبائية
فقد كان يعتبر بمثابة فرصة مفتقدة خالل األحداث الصحية العامة . غير أن التقويم يبدو أنه نقطة محورية بالنسبة لخطط االستعداد واالستجابة

). PHEIC(ذات الشأن الدولي 
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وقد يكون تدريب المسؤولين عن . وكما ھو الحال مع التقييم، ينبغي أال يعتبر التقويم بمثابة اختبار لمعدل أداء الدول، وإنما كخبرة تعليمية
 .التقويم في برامد التدريب على المحاكاة والتقويم بوجه عام بمثابة إحدى العوامل األساسية لنجاح برامج التدريب على المحاكاة

غير أننا نجحنا في الوصول إلى نطاق . يجدر اإلشارة إلى أنه ليست جميع الدول األعضاء في شبكة اإليبيساوث مشاركة في ھذا التقييم
وكنتيجة ألن ثلث الدول المشاركة تقريًبا واجھت مشكالت في تقديم البيانات عبر األداة اإللكترونية عبر . عريض ومتنوع من الدول المشاركة

لكن مع الوضع في . نت، ينبغي أن يضع برنامج التدريب على المحاكاة في االعتبار استخدام مجموعة متنوعة من أدوات االتصاالتاإلنتر
 .االعتبار أن منصة تشغيل اإليبيساوث على اإلنترنت سوف تكون ھي النقطة المركزية لالتصاالت

فالعديد من األنظمة المختلطة اليزال . ار إلى وجود خطط عمومية فردية في اإلقليميعتبر أھم النتائج التي توصل إليھا ھذا التقييم ھو االفتق
وذلك في الوقت الذي ال تستجيب فيه الخطط الخاصة الحالية لنطاق عريض من المخاطر الصحية . يبدو أنھا تدار عن طريق خطط خاصة

 .العامة

وفي أفضل .  وقبل أي شيء األساس إلعداد خطط عامة فردية في إقليم اإليبيساوثومن ثم، فينبغي أن ُينظر لنتائج ھذا التقييم على أنھا أوالً 
لخطط الحاالت الممكنة، يتسنى للعديد من الدول االستعانة ببرنامج التدريب على المحاكاة القادم من أجل اختبار مشروعات الصياغة المبدئية ل

 .العامة الفردية لديھا



18 

Annex: Questionnaire

A. Introduction 

1. This assessment will be completed by qualitative semi-structured interviews of about 45 minutes to explore certain
aspects of the survey in depth. 
Would you be willing to answer more questions in a short telephone interview? 

 yes  
 not sure, please ask again at a later moment 
 no 

2. If “yes”: Could you please suggest us the best option (possible workdays and time) to carry out the interview.
Field for text (max. 200 characters) 

B. Professional details and public health preparedness background 

3. Please, provide the following information:

3.1 Country: 

3.2 First Name: 

3.3 Last Name: 

3.4 Organisation/Institution: 

3.5 Level/Position: 

3.6 Address: 

3.7 E-mail: 

3.8 Telephone: 

3.9 Website: 

3.10 Additional information: 

4. Did you have a professional experience of a possible or real Public Health Event of international Concern (PHEIC)
that involved the application of any phase of a preparedness plan since 2009? 

 yes, once   yes, more than once  no 
(if no: go to question 6) 

5. If “yes”: Please, provide the information below

5.1 When was the last one? 

Year:  2009  2010  2011 

5.2 Brief description of the PH event: 



19 

5.3 Position you held at that time: 

5.4 Was any international cooperation involved in the event? 

 yes  no  unknown 

5.5 Which two of the following elements would you identify as “best 
practice” of your countries response to the PH event?  

 Existing protocols  
 Capacities in risk assessment 
 Definition of the risk 
 Internal communication and coordination 
 Multisectoral communication and coordination 
 International communication and coordination 
 Decision making 
 Training level of involved persons and institutions 
 Reports 
 Evaluation 

 Others 

5.6 Which two of the following elements of your countries response to the 
Public Health event showed weaknesses and indicated need for training? 

 Existing protocols  
 Capacities in risk assessment 
 Definition of the risk 
 Internal communication and coordination 
 Multisectoral communication and coordination 
 International communication and coordination 
 Decision-making 
 Training level of involved persons and institutions 
 Reports 
 Evaluation 

 Others 

C. Management of PHEIC 

6. Does a national policy on PH preparedness and response (laws, ministerial decisions, executive orders, …) for
PHEIC exist? 

 yes  no  unknown 

7. Are PH events only regulated by a generic plan or also by specific plans? Please choose one of the following
options: 

In my country there is one generic preparedness and response plan (PRP) that covers all PH events 
In my country there is a generic plan as well as specific plans for specific PH events 
In my country there are only specific plans in order to regulate specific PH events  

If option 1 or 2: go to questions “8”  
If option 3: go directly to question “9” 

8. Please provide the year of the generic plan’s first publication:

8.1 Please provide the year the generic plan’s last update: 

8.2 Are regular evaluations of the generic plan performed? 

 yes   no   unknown 
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8.3 If “yes”: Has your generic plan been changed after such an evaluation? 

 yes   no   unknown 

8.4 If “yes”: Please specify briefly this changes and adjustments. 

8.5 Has this generic plan been linked to PRP from other ministries and institutions? 

 yes   no   unknown 

8.6 If “yes”: Which one?  

8.7 Does the PRP describe the following roles, functions and responsibilities? 

Health sector decision making and command  yes  no  unknown 
Institutional coordination   yes  no  unknown 
Management of health data information   yes  no  unknown 
Operation of communication platforms    yes  no  unknown 
Legal  supervision  yes  no  unknown 
Supervision of control activities   yes  no  unknown 

8.8 Could you provide your generic plan as an attachment? 

 yes  no � Please, attach your document

8.9 Is there a chart describing the communication flow between actors involved in case of PHEIC? (If yes, please 
provide it as an attachment) 

 yes, already included in the generic plan 
 yes, separate document 
 no 

� Please, attach your document

9. Please indicate for which PHEIC (such as avian flue, influenza…) specific preparedness and response plans1 exist
in your country and indicate the year of the last update: 

Health event covered by the specific plan Year of last update 

1 It is a Plan which describes detection, risk assessment, communications and response activities to be carried out during a Public 
Health alert in a generic manner that can be adapted to any risk health situation.  
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D. Assessment of PH Preparedness & Response 

General overview at national level 

10. Which 3 major PH risks with potential international implications have been identified in your country since 2009?

10.1 

10.2 

10.3 

11. Are there any vulnerable populations identified in regard to these PH risks?

yes   no   unknown

12. Are hazard maps2 at national and/or regional level developed?

yes   no   unknown

Capacity of early detection of an event 

13. Are there non public health systems for detecting unusual events that might alert about a potential PHEIC?

yes   no   unknown

14. If “yes”: Please indicate within which sectors or institutions these systems are implemented.

15. Is there a system implemented for early detection of unspecific events that might lead to a PHEIC such as
sindromic or mortality surveillance? 

 yes   no  unknown 

16. If “yes”: Please indicate the type of system and health events covered.

17. Is there in your country a screening system for rumours coming from non-formal information sources in order to
confirm or reject “suspicious” PH events? 

 yes   no  unknown 

18. Is there a formal coordination with other ministries, universities or research units aimed to evaluate information
sources at national level? 

 yes   no   unknown 

19. Are there formal coordination mechanisms for PH risk communication with neighbouring countries?

 yes  no  unknown 

20. If “yes”, please list the countries:

21. Are there formal coordination mechanisms with other countries or international bodies and agencies?

yes  no   unknown

2 Maps indicating specific risks that may affect public health for instance: toxic production plants, industries, nuclear, or others. 
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22. If “yes”, please indicate countries, bodies and agencies:

Capacity in the country to identify the causes of major Public Health events 

23. Is there a standardized investigation protocol for a quick start to investigate unusual PHEIC?

yes  no   unknown

24. Which institution is responsible to activate process of investigation?

Laboratory capacity 

25. Are there standard operating procedures describing the handling of human or animal samples (collection, storage,
transport)? 

 yes  no  unknown 

26. Is there a description of the national laboratory network explaining where to refer samples according to the test
which needs to be performed? 

 yes  no  unknown 
27. Is it foreseen that in particular situations international laboratories are consulted?

yes  no   unknown

28. Are there specific PH departments for collecting, handling and processing environmental samples?

yes  no  unknown 

E. Risk Communication 

29. Which institutions are responsible for coordinating communication?

29.1 Communication to the general public at national level: 

29.2 International communication:    

30. Are formal operational links3 between the coordinating institutions and national media in place?

yes  no   unknown

31. Are there international coordination mechanisms established for risk communication?

yes  no   unknown

32. Which of the following communication tools are used in your country in order to inform the general public?

Press release   yes  no  unknown 
Press conference  yes  no  unknown 
Information via internet   yes  no  unknown 
Information via radio  yes  no  unknown 
Information via television  yes  no  unknown 
Hotline services   yes  no  unknown 
Information via mobile telephone  yes  no  unknown 
Web 2.0 communication (twitter,)  yes  no  unknown 
Others (please, specify)    

3 Formal operacional links: coordination mechanisms established in the preparedness and response plan 
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33. Which two of the mentioned tools would you consider as most efficient for PH event communication in your
country? 

 Press release 
 Press conference 
 Information via internet 
 Information via radio  
 Information via television 
 Hotline services  
 Information via mobile telephone 
 Web 2.0 communication (twitter,) 

Others (please, specify) 

34. Are communication protocols for populations with limited or no access to mass media during PH crises (such as
non-native speakers, disabled persons, elderly and other difficult to reach populations) available in your country? 

 yes  no   unknown 

F. Human Resources 

35. What human resources are available for each area of expertise in case of PHEIC in your country?

Resources available for the 
following positions in case 
of a PHEIC  

24 hours a day/ 
 7 days per week 

8 hours a day/ 
5 days per week 

less then 8 
hours a 
day/ 
5 days per 
week 

does not 
exist/ 
no 
resources 
available 

Public Health Crisis Coordinator 

Public Health medical technicians 

Epidemiologists 

Communication experts 

Veterinarians 

Chemists 

Expert for toxic incidents 

Experts for nuclear incidents 

Agricultural experts 

Sociologists 

Psychologists 

Lawyers 

Others (please, specify): 

36. Do written job descriptions exist for all these positions?

yes  no   unknown

37. How do you perceive your country’s human resources?

exhaustive   adequate   insufficient

38. Did your country ask for human resources from other countries or international institutions in the past during a
PHEIC? 

 yes  no  unknown 

39. If “yes”, please provide the following basic information:

39.1 Year: 
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39.2 Public Health:    

39.3 Institutions or countries that provided resources: 

G. Assessment of Training Needs 

40. Please indicate the institutional knowledge and need for training about the following areas.

Please describe your  
institutions experience, knowledge 
and need for training within  
the following areas:  

good 
experience, 
no need for 
training 

intermediate 
knowledge, 
need for 
advanced 
training 

basic know- 
ledge, need 
for 
comprehen- 
sive but not 
urgent 
training 

basic know- 
ledge, need 
for 
urgent 
training 

Information management 
Hazard identification 
Exposure assessment 
Pre-event surveillance 
Scientific risk assessment 
Data evaluation 
Decision process based on evidence 
Post event surveillance 
Documentation 
Epidemiological Intelligence 

Response 
Vacines and vacination campaigns 

Logistics of quarantine 
 and legal aspects related to 
 isolation 

Communication 

Reporting systems 

Communication among key 
stake holders 

Risk communication with media 
and the general public 

Risk communication with vulnerable 
groups 

Structures, processes and 
multisectoral collaboration 
Command and control structures 
Rapid consultations 
Operation facilities 

Others? Which? 

41. Has your country conducted a simulation exercise for testing communication and response capacities in regard to
PHEIC within the last 2 years? 

 yes  no  unknown 
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42. If “yes”: Could you shortly summarize the exercise and the lessons learned?

42.1 Public Health event: 

42.2 Scenario:    

42.3 Lessons learned:    

43. Would you like to participate to a PHEIC simulation exercise?

yes  no   not sure

44. Do you see obstacles that might hinder your participation in a simulation exercise?

yes  no   unknown

45. If “yes”: Could you please indicate these problems?

J. Further information 

46. In order to reply to all of these questions you might have contacted other public health experts, civil servants and
professionals from different areas. Please indicate the following information regarding these people. 

Position held by the  person 
providing information Area of expertise Affiliation/Institution 

47. Any other comment regarding your national PH preparedness and response plan

48. Any general recommendations for upcoming trainings and capacity buildings of EpiSouth Plus?

Please, do not forget to attach plans requested in questions 8.8 & 8.9 

Once again thanks for your kind cooperation! 


