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)2005(الالئحة الصحیة الدولیة 

تجابة تمثیل التزام الدول األطراف في اللوائح الصحیة الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة باإلعداد واالس
ركة من الجماعیة لألحداث التي قد تشكل حالة طوارئ صحیة عمومیة تثیر قلقا دولیا وفقا لمجموعة مشت

.القواعد

ة العامة مطالبة الدول األطراف في اللوائح الصحیة الدولیة بتحدید القدرة على الكشف عن مخاطر الصح
قاط الدخول وإخطارھا واالستجابة لھا، بما في ذلك تلك التي وقعت عند نوتقییمھاواألحداث الحادة وتقییمھا 

).من اللوائح الصحیة الدولیة1المرفق (

لعامة في وتكمن أھمیة اللوائح الصحیة الدولیة بوصفھا األداة التشریعیة لضمان األمن العالمي للصحة ا
.196تطبیقھا وتنفیذھا واالمتثال الكامل لھا من جانب جمیع الدول األطراف ال 

ة إلى الدول األطراف التي تبلغ عن التقدم وتقدم تقاریر سنوی: من اللوائح الصحیة الدولیة54المادة 
.جمعیة الصحة العالمیة عن تنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة
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الدعوة المتعددة 
القطاعات والتقییم 

الوطني المدعوم من 
منظمة الصحة العالمیة

توحید البیانات وإعداد 
التقاریر عبر اإلنترنت

منظمة الصحة العالمیة 
ترصد وتنشر وتتبادل 
نتائج التقاریر السنویة

الدورة السنویة مبرسبت/أیلول-یولیھ /تموز فبرایر دیسمبرینایرمایو

IHR NFPرسالة دائریة إلى 

تثقیف الموظفین

بدء التدریب 

األخرىمراجعة التقاریر السنویة السابقة والتقییمات

تعبئة الموارد وتنفیذ الخطة الوطنیة

جمع البیانات من التقاریر السنویة-رصد اإلبالغ بالتعاون مع المكاتب القطریة اإلقلیمیة 

تقریر جمعیة الصحة العالمیة

مارس أبریل

- GPW13بیانات  نتائج/ملیارات 3

االجتماعات المتعددة القطاعات والتقییم الوطني

ط تحدید الثغرات والتخطی
التشغیلي الوطني

- e-SPAR تقاریر عبر اإلنترنت

المدخالت المستمدة من التقییمات األخرى 
ووضع خطة وطنیة لتعزیز القدرات

SDGبیانات نتائج 

السنویة المنشورة SPARتقاریر 

نشر النتائج في جمعیة الصحة 
،GHO،SPHالعالمیة، 

GPW13،SDG  ،األمم المتحدة
المكاتب اإلقلیمیة ومنظمة الصحة 

العالمیة

متابعة

خط-االتصال لتكون قادرة على الوصول إلى سبار اإللكترونیة واإلبالغ تفاصیل NFP IHRتحدیث قائمة 

اإلحصاءات الصحیة العالمیة

إعداد التقییم السنوي الوطني
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استخدام البیانات
WHA/SPH/GHO/SDG/WHO GPW13
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التقییم الذاتي السنوي الوطني واإلبالغ عن اللوائح الصحیة الدولیة
لماذا استخدام سبار؟

من اللوائح الصحیة الدولیة للدول األطراف باإلبالغ عن 54ومن السھل الوفاء بااللتزام المنصوص علیھ في المادة 
.ةالتقدم المحرز، والذي یقدم تقاریر سنویة إلى ھیئة الصحة العالمیة عن تنفیذ اللوائح الصحیة الدولی

ئح الصحیة تواصل الدول األطراف والمدیر العام تقدیم تقاریر سنویة إلى جمعیة الصحة العالمیة عن تنفیذ اللوا"
)  2018، )15(قرار ھیئة الصحة العالمیة". (، باستخدام أداة اإلبالغ السنوي للتقییم الذاتي)2005(الدولیة 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71(15)-en.pdf:مصدر

ر عالیة الجودة، یوفر صیغة موحدة تسھل رصد التقاریر السنویة عن اللوائح الصحیة الدولیة، والوصول إلى التقاری
.وإدارة البیانات وتحلیل البیانات، مع مجموعة مشتركة من القواعد المستوحاة من الحوار والشفافیة
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e-SPAR
لوائح الصحیة الوصول إلى جمیع المكاتب اإلقلیمیة والمكاتب القطریة ومراكز التنسیق الوطنیة التابعة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن ال

.الدولیة، مع تحدیث تفاصیل االتصال بانتظام

 باللغة العربیة على اإلنترنت في نھایة أبریل(متوفر بلغات األمم المتحدة(

ضمان الجودة من خالل:

-استعراض االستبیانات الفردیة، والمتابعة مع مركز التنسیق الوطني، والمكاتب اإلقلیمیة والقطریة

میزات سبار عبر اإلنترنت:
التقاریر عبر اإلنترنت تعمل بكامل طاقتھا –
نماذج موحدة تفاعلیة EXCELو  PDFتقاریر خارج اإلنترنت مع استعادة البیانات من –
ملخص تلقائي للتقریر القطري–
اإلنذار التلقائي باألخطاء والبیانات غیر الكاملة المقدمة إلى مركز التنسیق الوطني–
للطباعة والتخلیص الوطني PDFتحمیل االستبیان الكامل الذي تمت اإلجابة علیھ في نموذج –
اإلخطار اآللي مع تقدیم تقریر موجز إلى مركز التنسیق الوطني بشأن اإلبالغ–
–
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e-SPARموقع الویب الخاص ب 

صفحة عامة

صفحة ملف التعریف اإلقلیمي

صفحة نقطة االتصال
الوطنیة لألنظمة 
الصحیة الدولیة
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إي سبار
العملیة-التقاریر السنویة عن اللوائح الصحیة الدولیة على اإلنترنت 
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من ھي المراجع الرئیسیة وأداة السجال

Guidance Document for the   
State Party self-assessment

annual reporting tool

https://www.who.int/ihr/publications/
WHO-WHE-CPI-2018.17

State Party self-assessment
annual reporting tool

https://www.who.int/ihr/publications/
WHO-WHE-CPI-2018.16

https://extranet.who.int/e-spar/
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E-SPAR مركز التنسیق الوطني للوائح الصحیة الدولیة كیفیة اإلبالغ على اإلنترنت

بعدة لغات في ،e-SPARدلیل خطوة بخطوة متوفر في موارد 
https://extranet.who.int/e-spar/ 
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القدرات 13
)لكل قدرة3إلى 1(مؤشر 24 )

والمؤشراتالقدراتقائمة
سبار بشأن القدرات والمؤشرات باللغة العربیة1انظر المبادئ التوجیھیة للمرفق 

القدرات  Indicators  Capacitiesالمؤشرات 
أو غیر ذلك من الصكوك تشریعات أو قوانین أو لوائح أو سیاسات أو متطلبات إداریة 1-1ق

(2005)الحكومیة لتنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة  
تمویل لتنفیذ القدرات المنصوص علیھا في اللّوائح 2-1قالتشریع والتمویل: 1ق 

الصحة العمومیةآلیة تمویل وأموال لالستجابة في الوقت المناسب لطوارئ 3-1ق
مركز اتصال وطني یعمل طبقاً للّوائح الصحیة الدولیة 1-2ق مركز التنسیق بشأن اللوائح الصحیة الدولیة ووظائف: 2ق 

آلیة تنسیق متعدد القطاعات بشأن اللوائح الصحیة الدولیة 2-2قاالتصال الوطني
المصدرجھود تعاونیة بشأن أنشطة تتصدى لألمراض الحیوانیة 1-3ق انيالحیو-األحداث الحیوانیة المصدر ونطاق التماس البشري : 3ق 
آلیة تعاون متعدد القطاعات بشأن أحداث سالمة األغذیة 1-4ق سالمة األغذیة: 4ق 
نظام إلحالة العیّنات ونقلھا 1-5ق

تنفیذ نظام للسالمة البیولوجیة واألمن البیولوجي للمختبرات2-5ق المختبر: 5ق 
باألمراض ذات األولویةتوافر القدرة على إجراء الفحوص المختبریة المتعلقة 3-5ق
ترّصد مستند إلى المؤشرات واألحداث: وظیفة اإلنذار المبكر 1-6ق

)التحقق، تقییم المخاطر، التحلیل، البحث(آلیة إلدارة األحداث 2-6قالترصد: 6ق 
)200(5موارد بشریة لتنفیذ اللوائح الصحیة الدولیة 17-ق الموارد البشریة: 7ق 
آلیة للتأھب للطوارئ واالستجابة لھا 1-8ق

إدارة عملیة االستجابة للطوارئ الصحیة2-8ق إطار الطوارئ الصحیة الوطني: 8ق 
تعبئة موارد الطوارئ 3-8ق 
القدرة على إدارة الحاالت المتعلقة باألخطار ذات الصلة باللوائح 1-9ق

القدرة على الوقایة من العدوى ومكافحتھا وإزالة التلّوث الكیمیائي واإلشعاعي 2-9ق توفیر الخدمة الصحیة: 9ق 
إمكانیة الوصول إلى الخدمات الصحیة األساسیة-39ق 
القدرة على االتصال بشأن المخاطر في حاالت الطوارئ110-ق االتصال بشأن المخاطر: 10ق 

متطلبات القدرة األساسیة الالزمة في جمیع األوقات111-ق
استجابة صحیة عمومیة فعّالة في نقاط الدخول111-قنقاط الدخول: 11ق 

-12ق الموارد الالزمة للكشف واإلنذار1 األحداث الكیمیائیة: 12ق 
القدرة والموارد1-13ق الطوارئ اإلشعاعیة: 13ق 
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فھم ھیكل السجال
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STRUCTURE OF SPAR
مختبر .C5: مثال 13 Capacities القدرات 13

التشریع والتمویل: 1ق 

مركز االتصال الوطنيالتنسیق بشأن اللوائح الصحیة الدولیة ووظائف: 2ق 

الحیواني-األحداث الحیوانیة المصدر ونطاق التماس البشري : 3ق 

سالمة األغذیة: 4ق 

المختبر: 5ق 

الترصد: 6ق 

الموارد البشریة: 7ق 

إطار الطوارئ الصحیة الوطني: 8ق 

توفیر الخدمة الصحیة: 9ق 

االتصال بشأن المخاطر: 10ق 

نقاط الدخول: 11ق 

األحداث الكیمیائیة: 12ق 

الطوارئ اإلشعاعیة: 13ق 
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ھیكل سبار

.مؤشرات3-1كل قدرة تتكون من 

لكل مؤشر، ھناك سمات تحدد القدرة على ھذا 
ار ویطلب إلى الدول األطراف أن تخت. المستوى

.المستوى الذي یصف الحالة على أفضل وجھ

مختبر .C5: مثال
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تقییم التفاصیل ت المعین باستخدام أداة التقییم المحددة لمتطلبات القدرات األساسیة في المطارا PoEتقییم قدرات كل •
( /http://www.who.int/ihr/publications/PoE/en(والموانئ والمعابر األرضیة المعینة 

•

C.11.1  القدرات
الروتینیة

في جمیع األوقات لكل نقطة دخول محددة، وذلك  IHSلتنفیذ قدرات ) 5إلى 1(تحدید وتحدید مستوى •
.، استنادا إلى التقییم السابق11.1المؤشر 2باستخدام المعاییر في القسم 

•

C.11.2
الرقم الھیدروجیني
قدرات االستجابة 

یة لتنفیذ قدرات االستجابة الفعالة للصحة العامة في اللوائح الصح) 5إلى 1من (تحدید وتحدید المستوى •
، استنادا إلى التقییم 2-11المؤشر 2الدولیة لكل نقطة دخول محددة، وذلك باستخدام المعاییر في القسم 

.  السابق
•

C.11نقاط الدخول
تفاصیل لكل نقطة دخول ومؤشران لقیاس مستوى القدرة-جزأین 

 .C11.2و  C.11.1لمؤشرات 5-1سیتم نقل متوسط الدرجات التي تم الحصول علیھا تلقائیا إلى مستویات 
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: C11 نقاط الدخول
تفاصیل كل مطار ومیناء ومعابر بریة محددة-1القسم 

EXCEL

PDFتنسیق سبار  على الخط SPARصفحة -ه 
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- C11 نقاط الدخول
مؤشران–2القسم 

PDFتنسیق سبار  على الخط SPARصفحة -ه 
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Spar Results

The final result of the capacity of 
the International Health 
Regulations is calculated as the 
average of all its indicators, 
expressed as a percentage.

Example: C5. laboratory
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نتائج سبار

حیة وتحسب النتیجة النھائیة لقدرة اللوائح الص
را الدولیة على أنھا متوسط جمیع مؤشراتھا، معب

.عنھا كنسبة مئویة

مختبر .C5: مثال
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نظام تسجیل المقیاس

إلى 1"تصنیف درجة كل مستوى مؤشر كنسبة مئویة من األداء على طول مقیاس المؤشرسیتممستوى 
، سیتم التعبیر عن مستوى المؤشر على2.1للمؤشر 3على سبیل المثال، بالنسبة لبلد یختار المستوى ". 5

٪60=100*3/5: النحو التالي

بة لبلد بالنس. على سبیل المثال. وسیعبر عن مستوى القدرة كمتوسط لجمیع المؤشراتالقدرة مستوى 
: سیتم التعبیر عن النحو2.1مستوى المؤشر ل 2.2للمؤشر 4والمستوى 2.1للمؤشر 3یختار المستوى 

سیتم التعبیر = 100*4/5: على النحو L 2.2٪ مؤشر سیتم التعبیر عن المستوى 60= 100* 3/5
٪70= 2)/80+60: (على النحو2٪ على 80عن مستوى قدرة 
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اإلحصاءات القطریة الموجزة والموحدة-ھاء 
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SPAR 2020نظرة عامة على 

 ة ولكن إرسال برید إلكتروني دائري إلى جمیع الرسائل غیر المنتظمة في اللوائح الصحیة الدولی. 2020سبتمبر /أیلول4وبدأت فترة اإلبالغ السنویة في
.ال تزال تتلقى التقاریر
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