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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 .ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار :٣الهدف 

0.bالغاية . 

د: تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، في مجال اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية -٣الغاية 

 الوطنية والعالمية

0.cر. المؤش 

 القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية :١-د-٣المؤشر 

0.d. السلسلة 

 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021أبريل/نيسان  1

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

  (WHO)منظمة الصحة العالمية 

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (WHO) منظمة الصحة العالمية

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 

. بموجب اللوائح الصحية الدولية، تلتزم الدول 2007ودخلت حيز التنفيذ في عام  2005تم اعتماد اللوائح الصحية الدولية المنقحة في عام 

بتطوير والحفاظ على الحد األدنى من القدرات األساسية للمراقبة واالستجابة، بما في ذلك عند نقاط الدخول، من أجل الكشف األطراف 

 .المبكر وتقييم وإخطار واالستجابة ألي أحداث صحية عامة محتملة تثير قلقًا دولياً 

 

 على ما يلي:الصحية الدولية من اللوائح  54تنص المادة 

 .الذي تقرره جمعية الصحة تقدم الدول األطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح على النحو

ولية وإعداد التقارير مستوى القدرات الوطنية ذاتية التقييم. وهي قدرات أساسية في مجال الصحة تعكس أداة التقييم الذاتي للوائح الصحية الد

 (.2005من اللوائح ) أ-1والملحق 12و 5في جميع أنحاء أراضيها بموجب المادتين  رهايتوف العامة يتعين على الدول األطراف أن 

2.B. وحدة القياس 

 نسبة مئوية
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2.C. التصنيفات 

( ويتم توزيعها وفقًا لستة مناطق IHR2005نستخدم القائمة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية للبلدان األطراف في اللوائح الصحية الدولية )

  (.www.who.intإدارية لمنظمة الصحة العالمية )

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

 2010من الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية، وفقًا لالستبيان القياسي لمنظمة الصحة العالمية، منذ عام  يتم جمع البيانات سنوياً 

ويبلغ اإلجمالي الفعلي للدول (. https://extranet.who.int/e-spar) ، كمصدر أساسي e-SPAR ومسجلة ومتاحة على منصة

بتقديم تقرير سنوي إلى منظمة الصحة العالمية لتقديم تقرير إلى جمعية  ةجميعها ملتزمدولة و 196األطراف في اللوائح الصحية الدولية 

 .الصحة العالمية. يمكن أن يتغير عدد التقارير الواردة كل عام

3.B  .طريقة جمع البيانات 

في حال لم تستطع السلطات  EXCELو PDF البيانات باستخدام استبيان عبر اإلنترنت، أو نماذج تفاعلية اختيارية متوفرة على شكل جمعت  

 .2018 الوطنية االتصال باإلنترنت. نُشرت أحدث أداة للتقارير السنوية للدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية في شهر تموز/يوليو

اطر الصحة العامة مؤشّراً حول القدرات الثالث عشرة الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في سبيل اكتشاف مخ 24 وتتكّون األداة من

اط واألحداث الخطيرة المهمة على المستويين المحلي والدولي وتقييمها واإلخطار بشأنها واإلبالغ عنها واالستجابة لها، بما في ذلك عند نق

م كل مؤشّر على الدخول. يُستخدم ما بين مؤشّر واحد وثالثة مؤشّرات لكل من القدرات الثالث عشرة، من أجل قياس حالة كل منها، فيما يقو

خمسة مستويات تراكمية إلعداد التقارير السنوية. ولكل مؤشّر، يُطلب من كل دولة من الدول األطراف المبلِّّغة تحديد المستوى الذي يصف 

ون في وضعها الحالي بشكل أفضل. ومن أجل االنتقال إلى المستوى التالي، ينبغي لجميع القدرات الموصوفة في المستويات السابقة أن تك

 .كانها الصحيحم

3.C الجدول الزمني لجمع البيانات .  

 .2022 شباط/والموعد النهائي في نهاية فبراير تموز/بعد يوليو 2021لعام  . سيبدأ جمع البياناتمستمر حالياً  2020جمع البيانات لعام 

 

3.D.  الجدول الزمني لنشر البيانات 

 التالي: الرابطعلى ا 2021 أيارفي موعد أقصاه مايو/ 2020سيتم نشر نتائج التقرير السنوي للوائح الصحية الدولية 

spar-https://extranet.who.int/e   ونشرها على الصفحات الرئيسية األخرى لمنظمة الصحة العالمية على موقع منظمة الصحة

SPH( للطوارئ ) بوابة الشراكة االستراتيجية لألمن الصحي واالستعداد، مثل (www.who.int)العالمية على شبكة اإلنترنت 

https://extranet.who.int/sph/( ،)و( مرصد الصحة العالميةhttps://www.who.int/data/gho،) منظمة لوحة قيادة  و

 /https://portal.who.int/triplebillions.() ثالثة مليارات التي تبلغ  GPW13الصحة العالمية 

   

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 .ة الصحة العالمية بجمع ونشر جميع البياناتتقوم منظم

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 .ع ونشر جميع البياناتيجمتتقوم منظمة الصحة العالمية ب

 

3.G. التفويض المؤسسي 

http://www.who.int/
https://extranet.who.int/e-spar
https://extranet.who.int/sph/
https://www.who.int/data/gho
https://portal.who.int/triplebillions/
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WHA 71 (15 ،)بالقرار  2018(، والحقًا في عام 2) WHA 61، قررت جمعية الصحة العالمية، من خالل اعتماد القرار  2008في عام 

(، باستخدام أداة 2005أن "تواصل الدول األطراف والمدير العام تقديم تقارير سنوية إلى جمعية الصحة بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية )

 الذاتي ". اإلبالغ السنوي للتقييم

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

الصحة العامة األساسية التي يتعين على الدول األطراف أن تمتلكها في جميع أنحاء أراضيها وفقًا للمادت ين تمثل المؤشرات المستخدمة قدرة 

(. يمكن العثور على مزيد من المعلومات واإلرشادات التفصيلية حول  2005من متطلبات اللوائح الصحية الدولية )  أ1والملحق    12و  5

ا ، في وثيقة إرشادية على:   SPARمؤشرات  -ستخدام أداة التقييم الذاتي واإلبالغ للدول األطراف  كيفية 

-2018.17-CPI-WHE-8/WHOhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/27243

  eng.pdf?sequence=1 

 

4.B. التعليقات والقيود 

 ( مبنيّة على اإلبالغ الذاتي من قبل الدول األطراف.۱

  SPAR -بأداة التقييم الذاتي للدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية    2017إلى    2010تم استبدال االستبيان المستخدم من  ( ۲

. لقد تغيرت العناوين والمحتويات والمؤشرات لكل قدرة وال يمكن مقارنتها 2020وما زالت مستخدمة في عام   2018، التي ن شرت في يوليو  

 .اريخيفي نفس الدوري الت

 

4.C. طريقة االحتساب 

التي أجابت عليها السلطات الوطنية  .جميع البيانات المستخدمة مأخوذة من االستبيانات 

 مستوى المؤشر

المستوى  5إلى    1سيتم تصنيف درجة كل مستوى مؤشر كنسبة مئوية من األداء على طول مقياس " ". على سبيل المثال بالنسبة لبلد يختار 

التعبير عن مستوى المؤشر على النحو التالي:  2.1للمؤشر   3  %60=    100*    3/5، سيتم 

 القدرةمستوى 

المستوى  سيتم التعبير عن   والمستوى    2.1للمؤشر   3مستوى القدرة على أنه متوسط جميع المؤشرات. على سبيل المثال بالنسبة لبلد يختار 

التعبير عن مستوى المؤشر لـ  %60=    100*    3/5على النحو التالي:    2.1. سيتم التعبير عن مستوى المؤشر لـ  2.2للمؤشر   4   2.2، سيتم 

 %70=    2( /  80+    60على النحو التالي: )  2وسيتم التعبير عن مستوى السعة لـ    %80=    100*    4/5على النحو التالي:  
 

4.D  .التحقق 

على آليات وقوائم مراجعة مخصصة لرصد التقارير الواردة  (e-SPAR) تحتوي المنصة اإللكترونية للتقارير السنوية للدول األطراف

وإجراء فحوصات الجودة، وتتمتع المستويات الثالثة من طاقم عمل منظمة الصحة العالمية كافةً بإمكانية الوصول إليها، فتعمل على إعداد 

 .ية للوائح الصحية الدوليةالتقارير السنو

أثناء ملء السلطة الوطنية لالستبيان، تجري بعض الفحوصات اإللكترونية تلقائياً وتظهر بعض التنبيهات على الشاشة فجأةً للمساعدة في  

 .تصحيح األخطاء المحتملة وتجنّب تفويت المعلومات المهمّة في التقرير قبل تقديمه بشكل نهائي

 العاملة المستويات جميع مع بالتنسيق وذلك الوطنية، السلطات مع التشاور إجراء وإمكانية التوجيهية األدلة وتتوفر واتللند الترويج يجري

 .العالمية الصحة منظمة في

 :لمزيد من التفاصيل تحتوي على مراجع ومقاطع فيديو قصيرة وروابط متوفرة بعدّة لغات، يُرجى زيارة الموقع التالي

.spar/-https://extranet.who.int/e 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272438/WHO-WHE-CPI-2018.17-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272438/WHO-WHE-CPI-2018.17-eng.pdf?sequence=1
https://extranet.who.int/e-spar/
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4.E. التعديالت 

 .لم يتم اعتماد أي تعديالت

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

آخر تقرير تم استالمه، فقط لطلب  ، على أساس مخصص، يمكن استخدامنهايةال. في الناقصةعادة ال يتم استخدام منهجية الستبدال التقارير 

 محدد لتحليل البيانات.

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .المية في كل منطقة إدارية باعتبارها القاسميعتمد التجميع اإلقليمي على قائمة الدول األطراف في منظمة الصحة الع

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

وإلبالغ باستخدام أداة التقييم الذاتي واإلبالغ للدول  e-SPAR تعليمية وإرشادات محددة للسلطة الوطنية الستخدام منصة توجيهاتهناك 

 spar/-t/ehttps://extranet.who.in العامة على SPAR-e ، ويمكن الوصول إليها من صفحةSPAR - األطراف

 

4.I  . إدارة الجودة 

محددة تعمل في نهج تعاوني إلدارة جودة المنتجات والعمليات اإلحصائية، مثل قسم تحليالت البيانات  مجموعاتلدى منظمة الصحة العالمية 

 (https://www.who.int/data/ddiوالتسليم من أجل التأثير )مزيد من التفاصيل على 

 

4.J  . ضمان الجودة 

 https://www.who.int/data/ddi الصحة العالمية اإلحصائية على الموقعيرجى االطالع على التفاصيل من برامج منظمة 

 

4.K  . تقييم الجودة 

 https://www.who.int/data/ddi يرجى االطالع على التفاصيل من برامج منظمة الصحة العالمية اإلحصائية على الموقع

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

دولة مرة واحدة على  196، عندما تم تنفيذ التقارير السنوية للوائح الصحة الدولية، أبلغت جميع الدول األطراف البالغ عددها 2010منذ عام 

مع جميع قدرات البلدان التي تم اإلبالغ عنها منذ  Excelفاصيل اإلقليمية متاحة، بما في ذلك تنزيل جدول بيانات األقل. جميع التقارير والت

االستراتيجية لألمن الصحي واالستعداد بوابة الشراكة ، spar/-https://extranet.who.int/eعلى العنوان التالي:  2010عام 

 https://www.who.int/data/gho.((، ومرصد الصحة العالمية )https://extranet.who.int/sph/( SPH)للطوارئ )

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

، بناءً على متطلبات اللوائح الصحية الدولية للقدرات يتضمن التقييم الذاتي السنوي للوائح الصحية الدولية واإلبالغ الوطني مؤشرات محددة

ة ، لمخاطر الصحة العامة واألحداث الحاد، بما في ذلك عند نقاط الدخولاألساسية الالزمة الكتشاف وتقييم واإلخطار واإلبالغ واالستجابة

 .ذات االهتمام المحلي والدولي

https://extranet.who.int/e-spar/
https://www.who.int/data/ddi
https://www.who.int/data/ddi
https://extranet.who.int/e-spar/
https://extranet.who.int/sph/
https://www.who.int/data/gho
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، بدعم من العديد من "ة التقييم الخارجي المشتركأدا ، مثل استخدام "، من قبل نفس البلديمكن إجراء تقييم خارجي طوعي لقدرات مماثلةو

 (SPH) بوابة األمن الصحي والتأهب لحاالت الطوارئمزيد من التفاصيل في: ل، تكملة للتقييم الذاتي. البلدان

(https://extranet.who.int/sph/) 

 

 قائوثالمراجع وال.  7

International Health Regulations 

(2005): State Party self-

assessment annual reporting tool 

English 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018-16 

Règlement sanitaire 

international : outil 

d’autoévaluation pour 

l’établissement de rapports 

annuels par les États Parties 

French 
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018-16 

Reglamento Sanitario 

Internacional (2005): instrumento 

de autoevaluación para la 

presentación anual de informes 

de los Estados Partes 

Spanish 
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018-16 

(: أداة  2005اللوائح الصحية الدولية )

 األطراف السنوي للتقييم الذاتي للدول    اإلبالغ

(Overview uses google translation 

for instant   )  

Arabic 
https://www.who.int/ar/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018-16 

Международные медико-

санитарные правила (2005 г.): 

инструмент ежегодной 

отчетности государств-

участников на основе 

самооценки 

Russian 
https://www.who.int/ru/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018-16 

《国际卫生条例（2005)》缔约

国自评年度报告工具 
Chinese 

https://www.who.int/zh/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018-16 

  

International Health Regulations 

(2005): guidance document for 

the State Party self-assessment 

annual reporting tool English 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018.17 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/ar/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/ar/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/ru/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/ru/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/zh/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/zh/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018-16
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018.17
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018.17
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Règlement sanitaire international 

(2005) : document d’orientation 

sur l’outil d’autoévaluation pour 

l’établissement de rapports 

annuels par les États Parties French 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018.17 

Reglamento Sanitario 

Internacional (2005): documento 

de orientación sobre el 

instrumento de autoevaluación 

para la presentación anual de 

informes de los Estados Partes Spanish 

https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018.17 

(: وثيقة 2005اللوائح الصحية الدولية )

السنوي للدول    اإلبالغتوجيهية بشأن أداة  

 Arabic بالتقييم  األطراف

https://www.who.int/ar/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018.17 

Международные медико-

санитарные правила (2005 г.): 

руководство по инструменту 

ежегодной отчетности 

государств-участников на 

основе самооценки Russian 

https://www.who.int/ru/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018.17 

国际卫生条例（2005): 缔约国自

评年度报告 工具指导文件 Chinese 

https://www.who.int/zh/publications/i/item/WHO-

WHE-CPI-2018.17 

 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018.17
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018.17
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018.17
https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2018.17
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