
 
 حول  نترنتلندوة عبر ال موجز ا

 ىالرصد المستند إلى األحداث في شرق المتوسط: التقدم المحرز والممارسات الفضل

 
 المقدمة 

الرصد المستند إلى  ، من المهم جدًا مناقشة أهمية  رالصحية بشكل كبيتنا  الذي أّثر على سكاننا وأنظم  19-كوفيد  ظلفي  
النظام الصحي. وُيعرَّف هذا النظام بجمع ورصد    تنتج عن، الذي يجمع ويحلل المعلومات من مصادر غير تلك التي  األحداث

بشأن األحداث أو المخاطر الصحية التي    بشكل أساسيومن خارج النظام الصحي     وتقييم وتفسير المعلومات غير المنظمة
د المستند إلى األحداث من حساسية نظام الرصد ويمكن أن يسهم بشكل  يزيد الرصو على صحة اإلنسان.    كبيراً قد تمثل خطرًا  

  . مثل التي نعيشها اليوم الخطرةكبير في الكشف السريع عن األحداث الصحية العامة  
)الصحة   ذات العالقةمثل الوزارات    المعنيينويتطلب تخفيف المخاطر الصحية العامة التنسيق والتعاون الوثيق مع العديد من  

البلدان    اً هذا أمر   يعتبرحيث  والتعليم والسياحة( والمؤسسات األكاديمية ووسائل اإلعالم والمجتمع المحلي.   بالغ األهمية في 
عوامل متعددة تؤثر على استجابتها مثل ضعف البنية التحتية للصحة العامة، وعدم    تواجهتي قد  المنخفضة والمتوسطة الدخل ال

 .  االستقرار السياسي، وارتفاع تدفق الالجئين، وما إلى ذلك

 حول امفنت

عمل  للعمل بشكل أساسي على تعزيز أنظمة الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. وت 2009امفنت شبكة إقليمية تأسست عام  
العامة   الصحة  ومؤسسات  الخاص  والقطاع  الدولية  والوكاالت  الحكومية  غير  والمنظمات  الصحة  وزارات  مع  بالشراكة  امفنت 

، قامت امفنت بتأسيس الصحة الدولية  2015األخرى في المنطقة والعالم لتعزيز الصحة العامة والوبائيات الميدانية. وفي عام  
إقليمية تهدف إلى تعزيز عمل امفنت في إقليم شرق المتوسط ودعم البلدان نحو تعزيز نظمها الصحية كمبادرة   (GHD) للتنمية

 .لالستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه الصحة العامة

  
  " ىوالممارسات الفضلبعنوان " الرصد المستند إلى األحداث في شرق المتوسط: التقدم المحرز  عبر االنترنت    الثامنة  انعقدت الندوة

 .  بالتوقيت المحلي لألردن 18:30 –  17:00من الساعة   2020، تشرين األولأكتوبر/  27 في

 

 تفاصيل الندوة 
الجوانب    حول توفر هذه الندوة عبر االنترنت منصة تجمع الخبراء على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية لتبادل المعرفة  

إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تواجهها   الندوة  هدفتو .  19-ودوره في مكافحة كوفيد  المستند إلى األحداثللرصد  الرئيسية  
 من السودان وليبيا.  البلدانإلى جانب خبرات  اتالفجو هذه  البلدان والطرق الممكنة لسد 



 أهداف الندوة

 عملت الندوة على تحقيق األهداف التالية:  

 ط.  المنفذة في شرق المتوسالمستند إلى األحداث الرصد أنشطة  تقديم لمحة عامة عن -
   . بلدان أخرى في المنطقةل المستند إلى األحداثالرصد   إبراز الفرصة المتاحة للبلدان للتعلم من تجارب - -
 .  19-كوفيد برصداكتساب فهم أساسي للقدرات الحالية في المنطقة، ال سيما فيما يتعلق  - -

 

 المتحدثون في الندوة: 

بلدان    في الرصد المستند إلى األحداث  الدور الحاسم الذي يؤديه    حول  مناقشة  إلجراء  اتخبر السعيًا إلى جلب رأي الخبراء و 
ت الندوة  المساهمات العالمية واإلقليمية والقطرية، استضافو مع التركيز على التقدم المحرز وأفضل الممارسات    شرق المتوسط

  : الخبراء المرموقين التاليين
 

  السيدة شريفة ميرالي
  ، الواليات المتحدة األمريكيةاألمراض والوقاية منهاعلى  السيطرة وبائيات، مراكز  أخصائي
 بيير نيبث الدكتور 

، المكتب وتقييم المخاطر، برنامج منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ الصحيةالصحية طوارئ المعلومات  برنمجمدير 
  اإلقليمي لشرق المتوسط

 ه يمحمد الفقالدكتور 

  . ليبيااألمراض والوقاية منها،  لمكافحة الرصد والتقصي واالستجابة السريعة بالمركز الوطنيشرف برنامج م
  منتصر محمد عثمانالدكتور 

 السودان   -وكيل مديرية الطوارئ الصحية ومكافحة األوبئة، وزارة الصحة االتحادية 

   : الندوة قام بتيسر
  أرون باالجي ةالدكتور 

  ، الواليات المتحدة األمريكيةاألمراض والوقاية منها مكافحةمراكز لعلوم الصحة العالمية،  ةالمساعد ةالمدير 
 كايد  المحمود  دكتورال

 امفنت  |  الدولية للتنميةأخصائي صحة عامة في الصحة 

 الحضور  



كان التسجيل مفتوًحا لمدة أسبوع قبل تاريخ انعقاد الندوة وجرى اإلعالن عن ذلك من خالل قنوات التواصل والشبكات الخاصة  
(  n= 247٪ )50مشارًكا، حضر منهم  498بالشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية )امفنت(. وفي المجموع، قام بالتسجيل 

 . توزيع المسجلين والحضور موزعًا حسب بلدانهمويعرض الرسم البياني التالي 

 

 

 التقديمية  لمحة عامة حول العروض

إعطاء منظور عالمي وإقليمي حول    تم  حيث  (دقيقة لكل عرض  15)  نتقديمي  ضينقدمت الندوة باللغة اإلنجليزية وتضمنت عر 
تجربتهما مع    لدراسةمن السودان وليبيا  (  عرض  دقائق لكل  10تجربتين قطريتين ) ى ذلك عرض  تل،  المستند إلى األحداثالرصد  
سئلة هامة ذات صلة  طرح فيها الحضور أ  مناقشةجلسة  ض  و تلك العر . وتلت  19-كوفيد  وتقارير   المستند إلى األحداثالرصد  

 ساعة ونصف.   واستغرقت  بدأت الندوة وانتهت في الوقت المحددو . بالموضوع

 

 مقدمة الندوة

 كايد الالدكتور محمود 

للندو  الندوة كجزء من سلسلة  ةبصفته ميسرًا  امفنت لمناقشة القضايا  عبر االنترنت التي أطلقتها  ندوات  ال، قدم الدكتور محمود 
في البلدان للتخفيف     المستند إلى األحداثالرصد  كما عرض موضوع الندوة من خالل التأكيد على أهمية  .  19-بكوفيدالمتعلقة  

كايد لتلخيص نتائج استطالع  الانتقل الدكتور محمود  ثم  مع الجمهور.  الندوة  أهداف    شارككما  .19-لكوفيد  اآلثار الصحيةمن  
في أتالنتا ومنظمة   والوقاية منها  األمراض  السيطرة علىبالتعاون مع مراكز  امفنت  |    الصحة الدولية للتنمية  أرسلتهالذي  للرأي  

المستند الرصد  ب  األوضاع المتعلقةلفهم    الشرق المتوسط المتعددةإلى بلدان  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط  الصحة العالمية /
والوفيات الناتجة عنه    19-كوفيد  حاالتعن    لإلبالغنشط  رصد  وتضمن االستطالع ثالثة أسئلة حول توافر نظام    إلى األحداث.

األحداث لفحص األحداث الصحية غير    مستند إلى قائم  الكتروني    رصدمن المجتمعات المحلية ومن المستشفيات وتوافر نظام  
وجود نظام  المشاركين في االستطالع إلى  ٪ من  44أفاد ما يقرب من  و العادية أو غير المتوقعة أو الجديدة من مصادر إعالمية.  



نشط يبلغ    رصد ٪ عن توافر نظام  88.9من المجتمعات ومعظم البلدان، وأفاد    19-كوفيدعن مجموعات ووفيات  نشط يبلغ    رصد
 مستند إلىلكتروني  إ   رصد% أن لديهم نظام  66.7من المستشفيات. وأخيرًا، أفاد  والوفيات الناتجة عنه    19-حاالت كوفيدعن  

نظام الرصد   العادية أو غير المتوقعة أو الجديدة من مصادر إعالمية، ولم يكنث إلجراء مسح لألحداث الصحية غير  احداأل
أرون باالجي كميسر مشارك والسيدة   ةواختتم الدكتور محمود كلمته االفتتاحية بتقديم الدكتور   .% فقط11لدى    اً متوفر االلكتروني  

   .متحدثذاتية لكل السيرة المحمود  شريفة مرالي كأول المتحدثين. وفي وقت الحق، وقبل كل عرض، قدم الدكتور

 

 الرصد المستند إلى األحداث حول منظور عالمي
 رالي يالسيدة شريفة م

 
بالحديث  السيدة شريفة  العولمة   تؤدي  وكيفظهورها  عودة  التي يمكن بها ظهور األمراض و الطريقة  عن    بصورة عامة  بدأت 

كما  من أي وقت مضى. وهذا يؤكد على ضرورة وجود نظام لإلنذار المبكر.  أكثر    وسرعة  إلى انتشار األمراض بسهولةالمتزايدة  
ويمكن أن تساعد االستجابة .  19-كوفيداإليبوال و   وباء  كما حدث فير في اإلبالغ واالستجابة عواقب وخيمة  يترتب على التأخي

الدولي. وتشترط اللوائح الصحية الدولية على البلدان أن تضع نظاما   مستوى المبكرة في منع الحاالت المحتملة وانتشارها على ال
   .الرصد المستند إلى األحداثنظام على مل تش، والذي يلإلنذار المبكر

اللتقاط التهديدات الصحية    رصد وهو نظام يزيد من حساسية ال  .الرصد المستند إلى األحداث  وانتقلت إلى التوسع في تعريف
وما   اتالحيوانالعناية بالعامة. وهو يكشف عن إشارات من مصادر متعددة مثل وسائل اإلعالم والمجتمعات المحلية ومرافق  

بدال من  ولكنه يدمج،  الرصد المستند إلى األحداث كنظام مواز،    تواجديال  و يحافظ على نهج جميع المخاطر.    مما  ، إلى ذلك
 والوقاية منها  األمراض  مكافحةكز  اوأوضحت أيضًا أن فريق العلوم الصحية العالمية في مر رصد.  القائمة للهيكل  المع  ذلك،  

في المرافق الصحية والمجتمعات المحلية، ويعمل مع شركاء متعددين لتحقيق هذا   الرصد المستند إلى األحداث  يركز على
 .  مليون شخص 23.9ما يقرب من   يغطيالهدف الذي 

 

الرصد    تأكيد على أهميةلل  مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  السيدة شريفة نجاحات  تعرضوفي بقية العرض الذي قدمته،  
من كشف جميع األخطار مثل وفيات األمهات، ووفيات الحيوانات،    الرصد المستند إلى األحداث. وقد مّكن  المستند إلى األحداث

عند دمجه. وناقشت   يالروتينرصد  هم في الاوالمالريا، وأكثر من ذلك بكثير. كما أنه يتيح الكشف المبكر واالستجابة السريعة ويس
، حيث يمكن الكشف عن المجموعات والوفيات والحاالت بين العاملين  19-كوفيدفي سياق    الرصد المستند إلى األحداثأيضًا  

ميرالي   السيدة  وقدمت  بتعزيزبعض  لخبرات  عرضا  الصحيين.  قامت  التي  األ  البلدان  إلى  المستند  كينيا    ي وهحداث  الرصد 
أهمية    عرضها. واختتمت  وكاميرون  على  األحداث   بالتأكيد  إلى  المستند  المبكر واالستجابة الرصد  اإلنذار  أنظمة  كجزء من 

 .  19-يدفكو السريعة، والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن حاالت 

 األمراض في شرق المتوسط   لرصدوضع استراتيجية متكاملة 

 ث بينير يدكتور بال



بدأ الدكتور بيير بتقديم أهداف نظم الرصد التي تتمثل في رصد الوفيات واألمراض وتقديم معلومات في الوقت المناسب عن 
العامة لتوجيه   الصحة  ال  ويتضمن  .تهامكافحالخاصة بتدابير  التهديدات  إلى    رصد نظام  المطاف  وظيفتين تؤديان في نهاية 

(. ويمكن أن  المراضةالمزمنة، وعبء  األمراض  البرامج،    مراقبةخرى )األ  رصد الاالستجابة: وظيفة اإلنذار المبكر ووظائف  
من جزء    يعتبر  الرصد المستند إلى األحداث  جزءًا من كلتا الوظيفتين، ومع ذلك فإن نظامالرصد المستند إلى المؤشرات  كون  ي

ال أنظمة  التي تواجهها  التحديات  إلى مناقشة بعض  المبكر. وانتقل  اإلنذار  الت  رصد وظيفة  وعدم وجود مسؤوليات    فككمثل 
.  اضروري  رصد نظم ال  تكامل  عتبري  حل هذه المشاكل،وللموظفين، وانعدام االستدامة.  السريع ل   واالنتقالواضحة، وتبادل البيانات،  

 .  رصدالخارجي المشترك الذي أجري في المنطقة عن الحاجة إلى تكامل نظم الوقد أعرب التقييم 
 ى مجرد ديتعالرصد من خالل اإلشارة إلى أنها جزء من نظام معلومات اإلدارة الصحية الذي    تكاملوانتقل إلى شرح عملية  

دراسات  يعتمد على ال، حيث  مرافق الرعاية الصحية  نشاطعن  ليس فقط عن األمراض ولكن أيضا    ،وجمع المعلومات  رصدال
والسجالت. ويمكن تحقيق التكامل من خالل دمج نظم مختلفة باستخدام بنية أساسية واحدة أو من خالل منصة    ستقصائيةاال

 .  هتماماالذات  لجمع المعلومات عن األمراض

  بين  والمواءمة ، دمج: تحسين نظام المعلومات، وإدارة عملية الالبيانات المتكاملةالممارسات لتنفيذ نظم وحدد الدكتور بيير أفضل  
في    منظمة الصحة العالمية/ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط(. وبدأ مشروع  تكنولوجية مشتركة)منصة    عدلالبرامج ونشر نظام م
منظمة . وتعمل  ةاالستراتيجي  تطوير المتمثل في  إلى الناتج النهائي  وصواًل  صد  ر أنشطة ال  تتبعدبيات ثم  األالمنطقة باستعراض  

المتوسط   لشرق  اإلقليمي  المكتب  العالمية/  الالصحة  لمنصة  الالزمة  التقنية  المواصفات  وضع  على   اإللكترونية  رصدأيضا 
في   ذار المبكر واالستجابة السريعةناإلنظام إدارة المعلومات الصحية للمناطق وقدرات  ات  وبناء قدر  صدر ومجموعة أدوات تقييم ال

 .شرق المتوسطبلدان 

لمستخدم،  لوفر واجهة  تي  تال  ،هذه األداة    " وهي أداة تجمع المقاالت من مصادر متعددة. وقد تم استخدامEIOSناقش "،  وأخيراً 
 .  في عمان ومصر

 

 : ليبيا داثالرصد المستند إلى األحخبرات شرق المتوسط في مجال 

 ه يمحمد الفق الدكتور

 
الرصد المستند إلى    فيف.  المؤشرات  لمستند إلىالرصد ا   الرصد المستند إلى األحداث وبدأ الدكتور محمد بتوضيح الفرق بين  

  بالنسبة أما  تؤدي اإلشارة إلى تهديد للصحة العامة يتبعه تنبيه ثم استجابة سريعة يصاحبها تقييم مستمر للمخاطر.  ،  األحداث
  أو هيكلية.  فيؤدي إلى استجابة طويلة األجل الرصد المستند إلى المؤشراتى إل

هذه  استجابة لاالستقرار السياسي. و   بسبب النزاع وعدم  2014في ليبيا، الذي توقف في عام    رصدنظام ال  توضيحوانتقل إلى  
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وفي عام   2016في عام  بئةلألو  شبكة اإلنذار المبكر واالستجابةليبيا  أدخلت، شكلةالم

)على المستوى المركزي والمحلي( بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية األولية  صحيًا مركزًا  125، كان هناك أكثر من 2017
ة( لتقديم التقارير األسبوعية.  تطلب النظام استخدام األجهزة اإللكترونية )األجهزة اللوحييو .  ومراكز تجمع النازحينوالمستشفيات  



  من األشخاص الذين يجمعون المعلومات من التقارير المختلطة واألنشطةلألوبئة    واالستجابة  شبكة اإلنذار المبكر  يتكون نظامو 
مرضًا رئيسيًا( الذي يشير إلى المراحل المبكرة من  12عنصرين رئيسيين: عنصر اإلنذار الفوري ) النظام من ويتكون . المنفذة

مرضًا أساسيًا( الذي يقدم بيانات أسبوعية مجمعة حسب المرافق الصحية. وأوضح أنه    19الفاشية وعنصر اإلبالغ األسبوعي )
  شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة  عنصر   ة العامة الصح  رصد نظام وطني لمن الناحية النظرية، ينبغي أن يشمل كل  

 .  لها على النحو المناسب وضمان االمتثال للوائح الصحية الدولية واالستجابةللكشف عن حاالت التفشي 

على المستويين المحلي والمركزي    استقصاءإجراء    ويتم بعد ذلكويتم التحقق من التنبيهات الواردة في ليبيا على المستوى المركزي،  
تدريبية   دورات  ُتجرى  ثم  النتائج.  من  للتأكد  مختبري  دعم  مالحظاتمع  على  أصحاب إ  وتعيمها  الرصدموظفي    للتعرف  لى 

شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة . وسلط الدكتور محمد الضوء على توسيع نطاق نظام  النهائيةستراتيجية  الالمصلحة، متبوعة با
تعريف الحاالت   تناولت  فرق اإلستجابة السريعةو   ظفي الرصدلمو . وكانت هناك دورات تدريبية  19-كوفيدلـ  لإلستجابة    ئةلألوب

ستقرار واالستدامة.  االوإدخال البيانات واإلبالغ وتحسين القدرات المختبرية. وتتمثل التحديات الرئيسية في نقص الموارد وعدم  
ومحدودية القدرة على    والحاالت التي ال تلتمس العالج 19-كوفيداإلبالغ عن حاالت   مستوى   تدني   أيضاً ومن المشاكل األخرى  

 .  رصدبيانات ال جودةومحدودية عدم توافرها في الوقت المناسب و فحوصات إجراء ال

ا في إطار  الستخدامه  19-رصد لكوفيدالعلى    داألدوات التي تساعواختتم عرضه بسرد الدروس المستفادة التي تشمل: تعزيز  
ووجود المزيد   تقييمات منتظمةإجراء  والحاجة إلى    متعددة يمكن أن تضمن تغطية أوسع  رصدواعتماد أنظمة    مكافحة االنتشار

 .   إجراء الفحوصاتمن المختبرات المشاركة في 

 

 الرصد المستند إلى األحداث في السودان
 الدكتور منتصر عثمان 

 
التحديات   من الكثير واجه والذي 1970 عام منذ إنشاؤه تم الذي رصدال نظام تقديم خالل  من عرضه  نتصرم  الدكتور بدأ

بإستخدام  للرصد ة يأحد األدوات الرئيس األحداث الرصد المستند إلى، أصبح 2016وفي عام  .السنين مر على تحسينها تم لتيا
  عتبريو .  2018في عام  وبدأ النظام بالعمل    ،موتدريبه  المنسقين اختيار تم،  2017الموحدة. وفي عام   العمل إجراءاتو األدلة  

للرصد المستند    مكونات أساسية  والرصد والتقييم التي يقوم بها أصحاب مصلحة متعددون   وفرق التقييم والتغذية الراجعةالكشف  
األحداث.   يلي:    تشملو إلى  مما  كل  السودان  في  المعلومات  تتبع  رصد  المصادر  نظام  من   تقاريرال،  األحداثالمجتمعي، 

اإلبالغ عنها    يجري ، وسائل اإلعالم، الشائعات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة. ويمكن أن تكون األحداث التي  الدخول منافذ
: منطقة  على النحو التاليفهو  تدفق المعلومات في البالد  أما بالنسبة إلى    كيميائية.ة نووية أو بيولوجية أو  شعاعيطبيعية أو إ

والمستوى المركزي من خالل  والواليات والجهات المحلية غير الرسمية( من المجتمع إلى المرفق الصحي  المصدر )الرسمية/
  . المحمولةالهواتف 

شارك الدكتور منتصر أحد تقارير السودان للرصد المستند إلى األحداث. وأوضح أن هناك تقارير يومية تصدر خالل جائحة  
كانت وسائل اإلعالم هي المصدر الرئيسي للمعلومات لإلبالغ و .  ناتعن الفيضايومية أخرى    باإلضافة إلى تقارير    19-كوفيد



. وتتمثل التحديات الرئيسية التي يواجهها  اترتباط في الواليوالمجتمع وأخيرا نقاط االيليها الشركاء  ،  عن األحداث في السودان
ارتفاع معدل تنقل الموظفين المدربين وعدم كفاية أدوات االتصال وعدم    فيالسودان فيما يتعلق بالرصد المستند إلى األحداث  

 انتظام األداة المشتركة بين القطاعات.

 المناقشة

الهيكل التنظيمي، الموارد البشرية، الرصد المستند إلى األحداث ) الالزمة لكي يقوم البلد بإنشاء    ما هي المتطلبات •
 التدريب، البرمجيات، إلخ؟( 

 راليي: السيدة شريفة ماإلجابة

الروتينية القائمة على المؤشرات   رصددمج في هياكل الال في جميع العروض، رأينا أن الرصد المستند إلى األحداث يحتاج إلى  
هي:    الزمة العمل للجميع. والمتطلبات الحجم  حتى يكون ناجحا. ونحن ال نحاول إنشاء هياكل موازية من شأنها أن تضاعف  

ال الحصول على خدمات    مستوى على  للرغبة في  لتحديد األولويات  إلى  الوطني، يجب أن يكون هناك ترتيب  المستند  الرصد 
  إشراك   عملية  ليس فقط في وزارة الصحة ولكن في جميع القطاعات ألنها تشمل اإلبالغ عن جميع المخاطر. وهذا يجعلاألحداث  

بالفعل تنفذ  التي  الرصد  في وظائف    الرصد المستند إلى األحداثثم دمج  ومن  ية.  وزارات التعليم والزراعة والسياحة أمرًا أساسيًا للغا
ه يمكن تدريبف  ،ةمقاطعمحافظة/على المستوى الوطني ودون الوطني. على سبيل المثال، إذا كان هناك جهة اتصال في والية/

مدمج تدريب    بصيغةالتدريب    يكون يمكن أن  و وإجراء هذه المهام كجزء من واجباته اليومية.  الرصد المستند إلى األحداث  على  
. وأخيرا، هناك حاجة إلى وجود بنية تحتية الوبائيات الميدانية  تدريب  أو برامج  رصدفي تدريبات ال  للرصد المستند إلى األحداث

م برمجيات مثل نظام اإلبالغ. ويمكن لهذا األمر، بل وينبغي، أن يتبع نظم اإلبالغ القائمة التي يمكن فيها استخدا  اتقدر توفر  أو  
توجيهات  الالمعلومات )النظام األساسي على شبكة اإلنترنت( ولكن ينبغي تنظيمه ومواءمته مع التوجيهات الوطنية، وينبغي أن يتبع  

   الروتيني. لرصدااستراتيجيات الخاصة ب

 

 .  انالبلد من أحدالروتيني؟ يرجى تقديم مثال  الرصدفي نظام كيف ندمج الرصد المستند إلى األحداث  •

 بث ي: الدكتور بيير ناإلجابة

وبناء على ذلك حاولنا تحديد  ،  2005في اللوائح الصحية الدولية المنقحة في عام    الرصد المستند إلى األحداث    اإلشارة إلى  تتم
  مثل  ،منظمات 7-6أننا جمعنا مجموعة من الخبراء من لم يكن هناك تعريف واضح، لذا فإن ما فعلناه هو و  .الرصد هية هذاما

مجموعة تقنية   ناأنشأو   ،المحيط الهادئ ومنظمات أخرى   رصد الصحة العامة فيوشبكة  األمراض والوقاية منها    مكافحةمراكز  
 وضعت توجيهات بشأن نظم اإلنذار المبكر مع التركيز بشكل خاص على الرصد المستند إلى األحداث.  

البيانات التي تقدمها المصادر المصممة خصيًصا ل  إلى  مستندالرصد ال القائم على  صحة    رصدالمؤشرات هو النظام المعتاد 
صحة الحيوان أو    رصد صحة اإلنسان مثل   لرصد  تصمم لم  ى مصادر متعددة  األحداث عل   مستند إلىالرصد الويعتمد    .اإلنسان

من  الواردة ن المعلومات إفومع ذلك، من هذه المصادر. الواردة المعلومات  لفلترةوسائل اإلعالم أو المجتمع. وهناك آلية محددة 



، اللذي يقوم بدوره الوطني  رصدينبغي أن تصل إلى نظام ال  الرصد المستند إلى المؤشراتو الرصد المستند إلى األحداث  من  كل  
  . االستجابة بشكل صحيح ألغراضمعلومات ال هذه بإدارةثم 

 

 ؟  في السودان حداث األ مستند إلىمن هم شركاء نظام الرصد ال •

 منتصر عثمانالدكتور : اإلجابة

منظمة الصحة العالمية والشركاء الذين ساهموا في المعلومات م  ه  األحداث  المستند إلى الرصد  الشركاء الرئيسيون الذين يدعمون  
والمجتمع المحلي )السياسيين(   والقطاع الخاص )األطباء(  والوزارات )وزارة الموارد الحيوانية(  هم بعض المؤسسات ذات الصلة

 .  ورصدهاالمعلومات  يقومون بالكشف عنن يمنسقووسائل اإلعالم. لدينا أيضا 

 
 

 ؟  19-كوفيدحاالت عن  اإلبالغما هي الخطوات التي تتخذها ليبيا لزيادة  •

 ه  يمحمد الفقالدكتور : اإلجابة

اإلستجابة فرق  و   الرصد  موظفيمزيد من  لووزارة الصحة دورات تدريبية ل  األمراض والوقاية منها  مكافحةالوطني لز  كر المجري  ي
 المجتمعات المحلية والمدارس. مناإلبالغ زيادة للمساعدة في السريعة 

 

 ؟المشاركة هكيف يمكنفداث، الرصد المستند إلى األح  مهتمًا بتنفيذ أحد البلدان  إذا كان •

 بث ي: الدكتور بيير ناإلجابة

والصحة  األمراض والوقاية منها    مكافحةمراكز  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط بالتعاون مع    /منظمة الصحة العالميةتقوم كل من  
للتنمية/امفنت ب البلدان ووزاراو في المنطقة.    مشروع لتعزيز الرصد المستند إلى األحداثتنفيذ  الدولية    ت نحن على اتصال مع 

  ، االحداث لفهم الثغرات وتقديم الدعم والتوجيه عند الحاجة. وقد تم تصميم التدخل في كل بلد وفقا لحالة الرصد المستند إلى  الصحة  
وتوافر المبادئ التوجيهية. ويمكن أن تصدر وزارة الصحة عمومًا طلبًا إلى المكتب القطري   وآلية التنسيق  ي توافر جميع المكوناتأ

 لمنظمة الصحة العالمية الذي سيتصل بالمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لتنسيق األنشطة الممكنة. 

 

 مرالي : السيدة شريفة اإلجابة



البلدان  من  مثلة  األفيما يتعلق بالتنفيذ أو  الرصد المستند إلى األحداث  المؤلفات المتاحة عن    استعراضكخطوة أولى، يمكن للبلدان  
ستكون و   .وتقييم ما هو متاح والبنية التحتية  يةالداخلاألطر  التي قامت بذلك سابقًا. وينبغي أن تكون الخطوة الثانية البحث في  

 . مجاناهناك بعض المواد التدريبية المتاحة على االنترنت و دعم النظم من الناحية التقنية. مسرورة بمنظمة الصحة العالمية 

 

قديم مزيد من التفاصيل بخصوص األحداث التي تم اإلبالغ عنها في الرصد المستند إلى  هل من الممكن ت •
 األحداث؟ هل هناك ردود فعل على الجهود الالزمة للتحقق من صحة هذه البالغات وتأكيدها؟

 راليياإلجابة: السيدة شريفة م

منخفض   ولكنه  للغاية  حساس  األحداث  إلى  المستند  الرصد  فإن  العامة،  الصحة  لتهديد  المحتملة  اإلشارات  جميع  لتحديد 
الخصوصية، مما يعني أن الرصد المستند إلى األحداث يمكن أن يولد الكثير من "الضوضاء" أو البيانات التي لن تؤدي إلى  

فرز والتحقق من أجل تحديد البيانات غير الدقيقة والتركيز على المعلومات ذات إشارة أو حدث. ولهذا السبب، تجري عمليات ال
الصلة التي تحدث حقًا وتمثل تهديدًا للصحة العامة. ومن المهم تقديم التغذية الراجعة للجهات التي تقوم باإلبالغ من المجتمعات 

معنوياتهم وللحصول على تعاونهم لتنفيذ أنشطة االستجابة   المحلية والمرافق الصحية حول نتائج هذه العمليات، وذلك للحفاظ على
 واالستثمار الشامل في الرصد المستند إلى األحداث.   

على  الرصد المستند إلى األحداث  توسيع  عملية  في كينيا كجزء من    برنامج تدريب الوبائيات الميدانية  يشاركهل   •
 مستوى المقاطعات/المجتمعات المحلية؟

 رالي يالسيدة شريفة م: اإلجابة

يشاركون في الرصد المستند إلى األحداث، كما  على  برنامج تدريب الوبائيات الميدانية  نعم، تم تدريب المقيمين والخريجين في  
 . الرصد هذا توسيع

 

  ما هي البرمجيات المستخدمة للرصد المستند إلى األحداث؟ •

 راليياإلجابة: السيدة شريفة م

برمجية واحدة أو محددة تستخدم حاليًا في نظام الرصد المستند إلى األحداث، ويجوز لكل بلد أن يختار البرمجيات ال يوجد 
التي يفضلها بما يتناسب مع الموارد المتاحة لديه وما يمكن أن يستخدم بالفعل كبرمجيات نظام الرصد الشامل. وتعتبر  

ومات الصحية للمناطق مثااًل على تلك البرمجيات. ومن المهم مالحظة أنه  البرمجيات مفتوحة المصدر مثل نظام إدارة المعل
عند تنفيذ برمجيات الرصد المستند إلى األحداث يجب إما توفير الربط أو اإلدماج في برامج الرصد القائمة، وذلك إلتاحة  

     .المجال أمام دمج البيانات



األولى مقارنة بالموجة الثانية   19-ث في موجة كوفيدفي رأيك... ما هي مساهمة الرصد المستند إلى األحدا •
  على المستوى العالمي؟ 

  راليياإلجابة: السيدة شريفة م

  .في المستقبل نقوم بتحليل هذا الجانبحتى اآلن، ليس لدينا بيانات عن هذا األمر، ولكن نأمل أن 

 

والرصد   األعراض المبكر ورصد بوادر كانت هناك أسماء بديلة لرصد المتالزمات بما في ذلك: نظام اإلنذار  •
المستند إلى األعراض وما إلى ذلك. أضافت هذه األسماء الجديدة الكثير من االرتباك لبعض األشخاص على ما  
أعتقد، هل يمكننا اعتبار الرصد المستند إلى األحداث كبديل آخر؟ حيث أن الهدف هو اكتشاف تغييرات محتملة 

 محلي وهي بالتأكيد مختلفة عن الرصد المستند إلى المؤشرات؟في الوبائيات في المجتمع ال

 : السيدة شريفة ميرالياإلجابة
 
ال  لمناقشة  المستخدمة  المصطلحات  الحالي، هناك عدم توافق في اآلراء حول  الوقت  إلىال   رصدفي  األحداث وأنظمة    مستند 
في الكشف المبكر    انيستخدم  المتالزمات  رصدو مستند إلى األحداث  رصد اللوفي حين أن ااالرتباك.    المماثلة، مما يولدرصد  ال

 .  هماوكثيرًا ما يعتمدان على المعلومات قبل التأكيد السريري أو المختبري، فإن هناك فروقًا هامة بين عن الفاشيات
يتطلب من المنفذين الرصد المستند إلى األحداث  ف  .المتالزمات  رصدنظام  أكثر نشاطا من  الرصد المستند إلى األحداث  يعتبر  و 

  في   المتأصلاإلبالغ السلبي  ب   مقارنة،  واإلبالغ عنها  الرصد المستند إلى األحداث  في المجتمعات والمرافق البحث عن إشارات
التي يتطلبها  تقارير مخصصة، على عكس التقارير المنتظمة  الرصد المستند إلى األحداث  تطلب  ي ،  هذال.  اتالمتالزمرصد  نظام  

 ات. رصد المتالزم
المؤشرات ويستخدم تعاريف الحاالت الخاصة بأمراض   مستند إلى كما أن رصد المتالزمات هو عنصر من عناصر الرصد ال

األنماط أو   بهدف تحديد  واسعالتي ُتعرَّف على نطاق  و   على اإلشاراتالرصد المستند إلى األحداث    معينة، في حين يعتمد نظام
لجميع المخاطر، بما في ذلك أي عدد من المصادر  رصد  غير العادية. وأخيرًا، فإن الرصد المستند إلى األحداث هو نهج    الحاالت

ات ن رصد المتالزم. في حين أ الساريةصحة اإلنسان أو األمراض  مجال  قتصر على  تالتي ال تستخدم في الرصد التقليدي وال  
 لبيانات الصحية، مثل زيارات قسم الطوارئ.  المتاحة لمصادر المن المعلومات  قد يستخدم هذه المصادر، فإنه غالبا ما يستمد 

 

مستند الرصد مستوى من ال الرئيسية التي سيتم تطبيقها للحصول على أفضل الثالث رأيك، ما هي االستراتيجياتب •
 ؟  إلى األحداث

 راليي: السيدة شريفة ماإلجابة



يجب ،  مستند الى األحداثالرصد  فعال للنظام   من أجل الحصول على  .وتطوير االستراتيجيات المستوى الوطني  علىمشاركة  ال
وهذا من شأنه أن يعزز   .د المستند الى االحداثفهم الرصو الوطني والدعم على المستوى  االقتناع يتمثل فيمكون حساس  توفر

العاملة والبنية   األيدي، وخاصة  تنفيذ الرصد المستند إلى األحداثتوفر الموارد المطلوبة لويضمن    القمةإلى    القاعدةالدعم من  
الوطني أن يساعد أيضًا في حشد    لمستوى ويمكن للدعم على ا.  والتحقق من اإلشارات  التحتية الالزمة للكشف واإلبالغ والفرز

من مجموعة  المعلومات  ستمد  يمترابط    رصد مستند إلى األحداث   الدعم في مختلف القطاعات األخرى، مما يسمح بوجود نظام
جهات من أصحاب الالوطني الدعم الذي تقدمه  النظام الصحي  ، ينبغي أن يستخدم  االقتناعمتنوعة من المصادر. وبمجرد تحقيق  

  رصد قائمة بطريقة تكميلية للال  رصدالج بشكل جيد مع نظم  مدمال   للرصد المستند إلى األحداثلوضع استراتيجية وطنية  المصلحة  
 . القائم على المؤشرات

 

  الرصد المستند إلى األحداث   زة. ويمكن للعديد من الجهات الفاعلة، بل وينبغي لها، أن تنفذ نظامالقوى العاملة المدربة والمحف    -1
الصحية،   المحلية والمرافق  المجتمعات  الكشف عن اإلشارات جميعًا    هذه الجهاتولكن  في  التدريب على آليات  إلى  ستحتاج 

وجود خطة تدريب مصممة خصيصًا لتتناسب    ويعتبر.  الرصد المستند إلى األحداث  واإلبالغ عنها، من بين جوانب أخرى من
( تتضمن دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات،  الصحيينالمجتمعيين والعاملين    ناشطينالمع القوى العاملة المتنوعة )مثل  

توفر  لحفاظ على  ل  راجعة. وبالمثل، ينبغي إدراج التوجيه والتغذية الالرصد المستند إلى األحداث  لضمان تنفيذ نظام  اً مهم  عامالً 
   . في البلدالرصد المستند إلى األحداث  في نجاح يتم استثمارهاعاملة  أيدي

 

،  ام الرصد المستند إلى األحداثنتجها نظي. نظرًا لكمية البيانات التي  مركز عمليات طوارئ الصحة العامة  /  المعلوماتمركز    -2
  العامة ، فإن اإلدارة المركزية للبيانات والتنسيق عن طريق مركز عمليات طوارئ الصحة  قائمة في البلدال  رصدالباإلضافة إلى نظم  

  إلنذار المبكر واالستجابة.غراض ااستخدام البيانات بشكل مناسب ألتاحة إل اً حيوي يعتبر عامالً  المعلوماتأو مركز 

 

 

  



 ينوالميسر   للمتحدثينالسير الذاتية 

 بث ين ريبيالدكتور 
وفي معهد باستور في داكار    Epicenterالدكتور بيير نيبث طبيب مختص في اإلحصاء الحيوي والوبائيات.عمل كباحث في  

كان تركيزه على الحمى النزفية الفيروسية والتغذية ومقاومة األدوية وأنظمة المعلومات الصحية والرصد الوبائي.  و في السنغال.  
، يقود وحدة  2017لصحة العالمية لقيادة فريق لتعزيز نظم الرصد الوطنية. ومنذ عام ، انضم إلى مقر منظمة ا2016وفي عام  

المعلومات الصحية وتقييم المخاطر في حاالت الطوارئ التابعة لبرنامج منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ الصحية في  
علومات في فريق المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط لتنسيق إدارة الم  قسمبث حاليا  ين   يقود الدكتورو المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.  

 . 19-االستجابة لكوفيد
 

 رالي يالسيدة شريفة م

في فريق العلوم الصحية العالمية، ضمن شعبة األمراض الفيروسية، في المركز    الوبائياتالسيدة شريفة مرالي هي أخصائية في  
في الواليات المتحدة. وهي خبيرة في مواضيع والوقاية منها  األمراض    مكافحةكز  ا في مر   الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي

، عملت السيدة ميرالي في العديد من البلدان لبناء 2016لى األحداث واإلنذار المبكر ونظم االستجابة. ومنذ عام  إ  المستند  الرصد
العالمية بشأن ال  لرصد قدرات متكاملة   المبكر والحفاظ عليها وتوسيع قاعدة المعارف  األحداث، إلى    إلى   مستندال  رصد اإلنذار 

العامة، مع تخصصات في   الماجستير في الصحة  الشركاء اإلقليميين والعالميين. وهي حاصلة على درجة  العديد من  جانب 
 والصحة العالمية.  الوبائيات

 

 منتصر محمد عثمانالدكتور 

في وزارة الصحة االتحادية في السودان. وهو    وبائياتإدارة الطوارئ الصحية ومكافحة ال  نائب مديرالدكتور منتصر عثمان هو  
السودان. كما يحمل درجة الماجستير في العلوم في  في  الجراحة من جامعة الجزيرة  و بكالوريوس في الطب  درجة الحاصل على  

  رصدال  في مج  تينلديه معرفة وخبرة واسعو جنوب أفريقيا.  في    واإلحصاء الحيوي من جامعة ويتواترسراندلوبائيات  مجال علم ا
 . األزمات خاللبما في ذلك إنشاء نظم اإلنذار المبكر باألمراض  ومكافحتها والوقاية منها الفاشيات واستقصاء األمراض السارية

 

 ه يمحمد الفق الدكتور

في  األمراض والوقاية منها    لمكافحة  كز الوطنير المالوطنية واالستجابة السريعة في  رصد  فرق ال  منسق  هو  هيالدكتور محمد الفق
المتطلبات.   توفر  لديه خبرة واسعة في الطب المجتمعي حيث أن عمله يتكون من تقييم الخدمات الصحية الحالية والتأكد منو ليبيا.  

وهو يدعم اتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية والتخطيط للخدمات الصحية. كما أن لديه خبرة في التدريس. وعقد عدة  
وفرق    الرصد. وعالوة على ذلك، تكمن خبرته اإلدارية في تنفيذ هيكل  فرق االستجابة السريعةو رصد  ال  ؤوليمسرات تدريبية لدو 

 اإلستجابة السريعة على المستويين المركزي والمحلي في ليبيا، وهو أيضا عضو في المجلس الليبي لطب األسرة.



 

 الدكتورة أرونموزي باالجي

الدكتورة أرونموزي باالجي هي المدير المساعد للصحة العالمية في قسم األمراض الفيروسية في المركز الوطني للتحصين وأمراض  
تنفسي في مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. وتقود فريق من أخصائيي الوبائيات والمختبرات ويشمل عملهم على الجهاز ال

إنشاء أنظمة اإلنذار المبكر وشبكات المعلومات والقدرات المخبرية ومنصات اإلبالغ في بلدان متعددة. كما تتعاون هي وفريقها  
األخرى مثل من العامة  الصحة  أفريقيا، و مع وكاالت  في  األمراض والوقاية منها  العالمية، ومراكز مكافحة  الصحة  وكالة  ظمة 

 الصحة العامة في إنكلترا وغيرها من المنظمات غير الحكومية واالتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر.   

 

 كايد المحمود الدكتور 

. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الصحة الدولية للتنمية/امفنت  فييعمل  كايد أخصائي صحة عامة  الالدكتور محمود  
عمل في السابق في مجال إدارة الطوارئ واألزمات كمدير إلدارة األزمات في وزارة الصحة األردنية. وكان عضوًا في  و الطب.  

وكان عضوًا في  اللجنة الوطنية للمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. ومجاالت خبرته هي إدارة الطوارئ واألزمات  
   .ة والبيولوجية واإلشعاعية والنوويةاللجنة الوطنية للمواد الكيميائي

 

 

 


