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VI

وتقدير شكر 

إن إعداد هذه الطبعة األوىل من مخطط اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة لدعم خطة العمل العاملية للمنظمة بغية الحد من 

مخاطر فريوس شلل األطفال املرتبطة باملرافق بعد استئصال نوع معني من فريوسات شلل األطفال الربية والوقف املتتابع الستخدام لقاح شلل األطفال 

الفموي )خطة العمل العاملية الثالثة( )1( تحقق من خالل االسهامات التالية التي قدمها أصحاب الخربة الذين ندين لهم بالعرفان، وهم:

بول جي. هنتيل، ريسكن يب أي يت املحدودة، سنغافورة

جون توه، ريسكن يب أي يت املحدودة، سنغافورة

نيوليتا بريفسياين، منظمة الصحة العاملية

ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان لإلسهامات التي قدمها املراجعون التالية أسامؤهم:

والرت داودل وجايك فورنري كاروناال وروبرت فري مان وماري لويز جراهام وبول جر يفتش وجاري لوم وفيل مينور وستيف اوبرسيتي ومارك باالنشس 

وريتشارد بيبوذي         وهرييويك شيمزو وجراهام تاليز وبروس توريل وجان ويليام فان دن برنك. 

اعتمد فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي املعني بالتمنيع يف ترشين األول/أكتوبر 2016 )2( خطة العمل العاملية الثالثة ملخطط اإلشهاد 

عىل االحتواء.
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VIII

التعريفات

املراجعة: العملية املُمنهجة واملستقلة1 واملوثقة باملستندات للحصول 

عىل دليل املراجعة وتقيمه مبوضوعية لتحديد ألي مدى تم استيفاء 

معايري املراجعة. ويف سياق  مخطط اإلشهاد عىل االحتواء يجوز أن 

يطبق مصطلح »املراجعة« عىل تقييم الثغرات وشهادة االحتواء 

املبدئية وتقييامت االحتواء، أو أيهام.

املخاطر املتعلقة بالسالمة البيولوجية واالمن  البيولوجية:  املخاطر 

البيولوجي عندما يكون الخطر الرئييس عاماًل بيولوجيًا )يف حالة هذه 

الوثيقة هو فريوس شلل األطفال(.

الهيكل املؤسيس وأنشطة  البيولوجية:  املخاطر  إدارة  نظام 

التخطيط واملسؤوليات واملامرسات واإلجراءات والعمليات واملوارد 

لتطوير سياسة إدارة املخاطر البيولوجية الخاصة مبنظمة ما وتنفيذها 

وتحقيقها ومراجعتها وصونها. 

البيولوجية: مبادئ االحتواء والتقنيات واملامرسات التي  السالمة 

نُفذت ملنع التعرض غري املقصود ملسببات االمراض والسموم أو 

ترسبهم العريض.

األمن البيولوجي: حامية العوامل البيولوجية والسموم والتحكم فيها 

واملساءلة عنها داخل املرافق البيولوجية ملنع دخولها بدون تفويض 

أو فقدها أو رسقتها أو إساءة استخدامها وتغيريها أو ترسيبها الدويل 

بدون تفويض.

شهادة االحتواء: هي شهادة ميكن أن مُتنح فقط للمرافق األساسية 

للقضاء عىل فريوس شلل األطفال، التي تحتفظ بشهادة صالحة 

للمشاركة / شهادة احتواء مبدئية. تشري شهادة االحتواء اىل أن املرفق 

األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال قد حقق االلتزام الكامل 

بامللحق 2 أو3 لخطة العمل العاملية الثالثة، كام اثبتته بشكل مستقل 

السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء بالبلد املُستضيف وذلك 

بالتشاور مع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال. 

تحمل شهادة االحتواء املعتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل 

استئصال شلل األطفال، توقيع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال وكذلك رقم شهادة احتواء وحيد. 

شهادة االحتواء املبدئية: هي شهادة ميكن أن مُتنح فقط للمرافق 

التي تحتفظ بشهادة مشاركة صالحة. تشري شهادة االحتواء املبدئية 

اىل أن املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال مل يستوف 

كافة متطلبات خطة العمل العاملية الثالثة لكنه حدد ثغرات بارزة يف 

االلتزام ولديه تدابري مبدئية كافية جاهزة للعمل وذلك طبقا ملا أثبتته 

السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء. لذا ينبغي اتخاذ اجراء يعالج 

الحاجة لاللتزام بخطة العمل العاملية الثالثة التزاًما تاًما، أو االستعداد 

للتوقف عن العمل ألجل زمني محدد. مَتنح السلطة الوطنية املسؤولة 

عن االحتواء ببلدها املُستضيف شهادة االحتواء املبدئية إىل املرفق 

مستقلة عن املنظمة قيد املراجعة.  1

األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال وذلك بالتشاور مع اللجنة 

العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال. تحمل شهادة االحتواء 

املبدئية املعتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 

األطفال، توقيع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال 

وكذلك رقم شهادة احتواء مبديئ فريد. 

شهادة املشاركة: هي شهادة ميكن أن مُتنح فقط للمرافق يف البلدان 

التي أثبتت التزامها باإلجراءات الوقائية الثانوية والثالِِثيّة املوصفة 

يف خطة العمل العاملية الثالثة. تشري شهادة املشاركة اىل أن السلطة 

الوطنية املسؤولة عن االحتواء، وذلك بالتشاور مع اللجنة العاملية 

لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، قد اقرت بأن املرفق ميكن 

اعتباره مرشحاً مناسباً ألن يصبح مرفقاً اساسياً للقضاء عىل فريوس 

شلل األطفال. تضفي شهادة املشاركة الطابع الرسمي عىل أهلية 

املرفق لالشرتاك يف عملية مخطط اإلشهاد عىل االحتواء الوارد بخطة 

العمل العاملية الثالثة وبالتزامه للحصول عىل شهادة احتواء مبدئية/

شهادة احتواء. تحمل شهادة املشاركة املعتمدة من اللجنة العاملية 

لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، توقيع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل 

استئصال شلل األطفال وكذلك رقم فريد لشهادة االحتواء.

اإلشهاد: العملية املُمنهجة املوثقة باملستندات لضامن تنفيذ األنظمة 

مبا يتامىش مع معايري اإلشهاد املتاحة أو االرشادات املُطبقة املصدقة.

االحتواء: هو نظام لحرص الكائنات الدقيقة أو الكائنات الحية أو 

الكائنات األخرى داخل حيز محدد.

املرفق: أي موقع )عىل سبيل املثال: املخترب أو املخزن او وحدة انتاج 

اللقاح( التي ميتلكها أي مستوى من مستويات الحكومة أو مؤسسة 

اكادميية أو هيئة او رشكة أو رشكة تضامن أو مجتمع أو جمعية أو 

رشكة تجارية أو منشأة فردية أو أي كيان قانوين آخر.

املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال: املرفق الذي 

خصصته وزارة الصحة أو خصصته هيئة أو سلطة وطنية اخري يك 

يؤدي وظائف وطنية أو دولية حاسمة، والتي تتضمن تداول املواد 

الالزمة ملا بعد استئصال فريوس شلل األطفال وتخزينها مبا يتامىش مع 

الرشوط املنصوص عليها يف امللحق 2 أو 3 من خطة العمل العاملية 

الثالثة. وطبًقا لخطة العمل العاملية الثالثة فإن املرافق ُمطالبة 

باالحتفاظ بشهادة صالحة لتداول فريوس شلل األطفال وتخزينه بعد 

املرحلة االوىل.

تقييم الثغرات: هو تكنيك مستخدم لتحديد الخطوات الالزمة 

لالنتقال من الوضع الحايل  إىل الوضع املستقبيل املنشود. حيث 

تقوم مجموعة من فريق املراجعة بتقييم الثغرات، عىل سبيل املثال: 

السامح للمرفق بالحصول عىل فهم أفضل لوضعه الحايل والخطوات 

التي يتعني عليه اتخاذها لتحقيق االلتزام التام مبتطلبات خطة العمل 

العاملية الثالثة.

األطفال: مصطلح من  شلل  استئصال  عىل  لإلشهاد  العاملية  اللجنة 
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الشائع استخدامه لإلشارة اىل اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال، التي تتوىل مسؤولية تحديد املؤرشات والعمليات التي 

يتم مبوجبهام اإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال.

املبادئ التوجيهية: املبادئ أو املعايري االرشادية أو 

اإلجراءات التوجيهية.

الزيارة األولية: هي زيارة املوقع التمهيدية ألعضاء فريق املراجعة 

للمرفق، لتقييم جاهزية منظمة ما قبل املراجعة الكاملة، كام انها أيًضا 

تتيح الفرصة لفريق املراجعة لتطوير خطة املراجعة وتحديد مناطق 

الرتكيز من أجل مراجعة اإلشهاد املبدئية.

التفتيش: تقييم التطابق من خالل املالحظة والحكم املصحوبني 

بالقياس أو االختبار أو املعايرة حسبام يكون مناسبًا.

شهادة االحتواء املبدئية: انظر شهادة االحتواء، املبدئية.

معيار محدد: عدم  التطابق يف  لعدم   – املبدئية  االحتواء  شهادة 

التطابق الذي ال ميكن إغالقه نتيجة الحاجة للقيام بعمل هيكيل ضخم 

أو ألسباب أخرى مشابهة، والتي من شأنها أن متنع اصدار شهادة 

االحتواء الكامل، لذا البد من إغالق جميع حاالت عدم التطابق البارزة 

الخاصة بشهادة االحتواء املبدئية – لعدم التطابق يف معيار محدد 

قبل اصدار شهادة االحتواء. وطبًقا للتعريف فإن جميع شهادات 

االحتواء املبدئية – لحاالت عدم التطابق يف معيار محدد سوف تصبح 

من حاالت الفئة 1 )كربى( لحاالت عدم التطابق، مبا أنها متثل غياب 

لعنرص واحد أو أكرث من العنارص الالزمة للنظام.

االحتواء: هي السلطة الوطنية  املسؤولة عن  الوطنية  السلطة 

املسؤولة عن اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة. 

تُرشح وزارة الصحة أو أي سلطات وطنية أخرى معنية، السلطات 

الوطنية املسؤولة عن االحتواء.

عدم التطابق: عدم استيفاء متطلب ما: وجود وضع ال يتطابق مع 

املواصفات الخاصة باملعيار املُوصف.

املنظمة: الكيان القانوين املسؤول عن إدارة املرفق، مثل: جامعة ما أو 

رشكة خاصة أو وكالة حكومية.

املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال: انظر املرفق 

األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال.

اإلجراءات الوقائية، األولية: هي احتياطات االحتواء والرشوط 

املوضوعة للحد من تعريض السكان ملخاطر شلل األطفال املرتبطة 

باملرافق ومن إصابتهم بالعدوى، أو أيهام. تحد اإلجراءات الوقائية 

األولية لالحتواء من احتاملية الترسب العريض أو املؤذي لفريوس شلل 

األطفال من املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال واالنتقال 

الالحق للسكان. إن املرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال 

هي املسؤولة عن تحديد اإلجراءات الوقائية األولية الفعالة وعن 

تنفيذها وصونها.

اإلجراءات الوقائية الثانوية: مرتسامت املناعة السكانية التي تتامىش 

مع تقليل عاقبة ترسب فريوس شلل األطفال من املرفق األسايس 

للقضاء عىل فريوس شلل األطفال، تتكون من السياسة الوطنية للتمنيع 

الروتيني يف مرحلة الطفولة والتغطية السكانية الوطنية مبا يتامىش مع 

خطة العمل العاملية الثالثة، والبلد املُستضيف للمرفق األسايس للقضاء 

عىل فريوس شلل األطفال هو املسؤول عن تنفيذ اإلجراءات الوقائية 

الثانوية، وهو رشط من أجل اإلشهاد عىل االحتواء بالنسبة للمرافق 

التي تحتفظ بفريوسات شلل األطفال بًدءاً من املرحلة الثانية لخطة 

العمل العاملية الثالثة.

الثالِِثّية: أحوال اإلصحاح والنظافة )معايري  الوقائية  اإلجراءات 

النظافة الشخصية واملنزلية والبيئية الجيدة وأنظمة الرصف الصحي 

املغلقة مع املعالجة الثانوية أو املعالجة الفائقة للمياه املتدفقة( 

وهذا يقلل من مخاطر معاودة الرساية لفريوس شلل األطفال الربي 

الذي يتسم بالقدرة العالية عىل االنتقال يف حالة معاودة الظهور. 

والبلد املُستضيف للمرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال 

هو املسؤول عن تنفيذ اإلجراءات الوقائية الثالِِثيّة وهو رشط من 

أجل اإلشهاد عىل االحتواء بالنسبة للمرافق التي تحتفظ بفريوس شلل 

األطفال الربي يف املرحلة الثالثة. 

املعيار: هو الوثيقة التي تنص عىل أن املتطلبات أو املواصفات أو 

املبادئ التوجيهية أو الخصائص التي ميكن استخدامها بشكل مناسب 

للتأكد من أن املواد واملنتجات والعمليات والخدمات، مالمئة لألغراض 

املخصصة لها.

املصادقة: التأكيد، عن طريق تقديم دليل موضوعي، عىل أن 

املتطلبات املستخدمة أو املطبقة لغرض محدد قد استوفيت.

التحقق: التأكيد، عن طريق تقديم دليل موضوعي، عىل أن املتطلبات 

املوصفة قد استوفيت.



1

لة
دم

قل
لم

ال

 .1
اللمقلدملة

تُعرف هذه الوثيقة، أال وهي خطة العمل العاملية الثالثة لخطة اإلشهاد عىل 

االحتواء، اآلليات املويص بها لإلشهاد مقرونة بتأكيد عاملي عىل احتواء فريوس 

شلل األطفال داخل املرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال. 

ويكمل مخطط منظمة الصحة العاملية لإلشهاد عىل االحتواء  املوضح يف 

هذه الوثيقة خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية للتقليل من مخاطر 

فريوس شلل األطفال املرتبطة باملرافق بعد استئصال فريوس شلل األطفال 

الربي من نوع معني والوقف املتتابع الستخدام لقاح شلل األطفال الفموي 

)خطة العمل العاملية الثالثة( والجداول الزمنية واملتطلبات الالزمة الستئصال 

فريوس شلل األطفال لتقليل مخاطر شلل األطفال املرتبطة باملرافق. 

تتطلب خطة العمل العاملية الثالثة وضع اإلجراءات الوقائية األولية الخاصة 

باحتواء املرفق واإلجراءات الوقائية الثانوية الخاصة مبناعة السكان واإلجراءات 

الوقائية الثالِِثيّة الخاصة مبوقع املرفق والضوابط البيئية ذات الصلة يف مكانها 

الصحيح للتحكم بفاعلية ولتقليل ترسب مخاطر شلل األطفال املرتبطة 

باملرافق بعد االستئصال. فبينام تتحكم املرافق األساسية للقضاء عىل 

فريوس شلل األطفال نفسها يف اإلجراءات الوقائية األولية، سنجد أن البلدان 

املُستضيفة للمرفق هي التي تتحكم يف اإلجراءات الوقائية الثانوية والثالِِثيّة، 

ونتيجة لذلك فإن التنسيق الوثيق بني املرافق والبلدان املُستضيفة هو 

األساس لتحقيق الهدف الخاص باالحتفاظ مبواد فريوس شلل األطفال الالزمة 

يف عدد محدود من املرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال يف كل 

أنحاء العامل.

تبدأ عملية اإلشهاد عىل احتواء فريوس شلل األطفال املُوصفة يف هذه الوثيقة 

الخاصة ب مخطط اإلشهاد عىل االحتواء يف البلد املُستضيف للمرفق الذي 

برهن عىل أن اإلجراءات الوقائية الثانوية والثالِِثيّة الالزمة، أي مبعنى أن 

مستويات مناعة السكان املطلوبة إىل جانب موقع املرفق والضوابط البيئية، 

استخدمت يف أماكنها الصحيحة. وبينام يعد التنفيذ املالئم لإلجراءات الوقائية 

الثانية والثالِِثيّة رشطًاً أساسياً لإلشهاد عىل االحتواء مقابل اإلجراءات الوقائية 

األولية، فإن مخطط  اإلشهاد عىل االحتواء يتناول فقط تقييم اإلجراءات 

الوقائية األولية.

تصف هذه الوثيقة متطلبات اإلشهاد عىل االحتواء كام هي مطبقة بامللحقني 

2 و3 لخطة العمل العاملية الثالثة. يصف امللحق 2 متطلبات احتواء ما بعد 

االستئصال املطبقة عىل املرافق التي تحتفظ بفريوس شلل األطفال الربي 

الذي يحتوي عىل سالالت فريوس شلل األطفال املشتق من اللقاح، أما 

امللحق 3 فيصف متطلبات االحتواء املطبقة عىل املرافق التي تحتفظ بلقاح 

شلل األطفال الفموي/ فريوسات شلل األطفال من ساللة سابني. ومبا أن خطة 

العمل العاملية الثالثة ال تتطلب اإلشهاد الخاص باملرافق التي تطبق املعايري 

من أجل التداول اآلمن للعينات الجديدة التي قد تحتوي عىل مواد فريوس 
شلل األطفال يف املرافق غري األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال 

)خطة العمل العاملية الثالثة، امللحق6( فإن  مخطط اإلشهاد عىل االحتواء ال 
يغطي املختربات التي تستخدم هذه التدابري. 

ومبجرد استئصال شلل األطفال يتعني عىل املختربات واملستودعات  ومرافق 
انتاج لقاح شلل األطفال التي تتداول مواد فريوس شلل األطفال أو تخزنها 

تقليل مخاطر تجدد ظهور فريوس شلل األطفال يف املجتمع.

1.1 الغرض

هدف  مخطط اإلشهاد عىل االحتواء هو ضامن نهج متناغم عامليًا 
لإلشهاد الخاص باملرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال 

مقابل تنفيذ اإلجراءات الوقائية األولية لالحتواء. يقدم  مخطط اإلشهاد 
عىل االحتواء التوجيه ألصحاب املصلحة طبًقا للتوقعات واآلليات 
واالدوار واملسؤوليات والجداول الزمنية املقرتنة بعملية اإلشهاد . 
وسوف ينتج عن االستخدام الناجح للبلدان املُستضيفة للمرافق 

األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال لهذه اآللية، القدرة عىل 
منح شهادة لالحتواء معتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال وفقاً الستعاملها لهذا الغرض.

الفشل يف تحقيق املتطلبات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة قد 
يؤدي  إىل تحديات يف قدرة اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 
األطفال عىل إقرار منهج متناغم عامليًا لإلشهاد عىل احتواء فريوس شلل 

األطفال. بالرغم من أن االلتزام ب مخطط اإلشهاد عىل االحتواء يعد 
تطوعيًا، فإن جميع البلدان املُستضيفة للمرافق األساسية للقضاء عىل 

فريوس شلل األطفال قد ُشجعت بقوة عىل املشاركة ليك تسهم بفاعلية 
يف اآللية التي تتيح للجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال 

التأكيد للمجتمع العاملي أن خطة العمل العاملية الثالثة قد نُفذت عىل 
نحو مالئم ومناسب حول العامل. بينام يجوز للبلدان أن تختار استخدام 

آليات بديلة، إال أنه من الجائز أال يستويف هذا األخري متطلبات خطة 
اإلشهاد عىل االحتواء، كام أن هذه الخطط البديلة لن تُقيم عىل أساس 

فردي من أجل مساواتها بخطة اإلشهاد عىل االحتواء. لذا فإن أيه 
شهادات تصدر يف ظل مثل هذه الرتتيبات لن تحظى مبصادقة اللجنة 

العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال.

القدرة عىل إثبات أن السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء قد 
استخدمت آلية متفق عليها ومعتمدة،  فيساعد أصحاب املصلحة 

عىل تقييم صالحية الشهادات الوطنية. عىل الرغم من أن أثر مخطط 
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بشهادة ُمصدق عليها من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 

األطفال وموقعه منها قد يرغب الحًقا يف الحفاظ عىل عمليات التعاون 

الدولية. وباملثل فإن الشهادة املصدق عليها من اللجنة العاملية لإلشهاد 

عىل استئصال شلل األطفال واملوقعة منها من الجائز أن تسهل طرح 

منتجات لقاح شلل األطفال املُصنعة للبيع يف بلدان معينة.

2.1 الصون

منظمة الصحة العاملية هي املسؤولة عن تطوير وصون  مخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء ونرش هذه الوثيقة.

االأساسية المعلومات   3.1

طَورت منظمة الصحة العاملية خطة العمل العاملية الثالثة لتقديم إطار 

حديث وشامل ومعتمد عن املخاطر وعميل للتأكد من أن املنظامت 

التي سوف تتداول وتحتفظ مبخزون من فريوس شلل األطفال، أو 

أيهام، بعد استئصال نوع معني سوف تقوم بذلك مع إيالء عناية خاصة 

إلدارة املخاطر البيولوجية. إن املبدأ األسايس لخطة العمل العاملية 

الثالثة هو أن تلك املرافق التي تودي وظائف حساسة هي وحدها 

التي من املتوقع أن تستمر يف العمل، وعليه تقليص عدد املرافق 

األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال يف جميع أنحاء العامل 

وتقليل مخاطر الترسب غرب املرصح به لفريوس شلل األطفال بعد 

االستئصال. يجوز أن تتضمن مثل هذه املرافق تلك التي تُدير ما ييل:

لقاح شلل األطفال املعطل وإنتاج لقاح شلل األطفال املعطل من 	 

ساللة سابني:

إنتاج وتخزين مخزونات لقاحات شلل األطفال أُحادية التكافؤ:	 

مراقبة جودة اللقاح:	 

إنتاج كواشف تشخيص تتضمن فريوس شلل األطفال؛	 

وظائف تشخيصية ومرجعية لفريوس شلل األطفال؛ و	 

البحوث الحاسمة املتعلقة بفريوس شلل األطفال.	 

تصف املالحق 2 و3 و6 لخطة العمل العاملية الثالثة منهج نظام 

إدارة املخاطر البيولوجية اعتامًدا عىل 16 عنرًصا اشتقوا من اتفاقية 

حلقة عمل اللجنة االوروبية للتوحيد القيايس 15793 - إدارة املخاطر 

البيولوجية املختربية )2011( )3(. يتناول الستة عرش عنرًصا جميع 

املناطق املقرتنة بالتصميم والتشغيل وإدارة املرافق التي ستكون 

مسؤولة عن التأكد من أن مخاطر الترسب العريض أو املؤذي لفريوس 

شلل األطفال بعد استئصال نوع معني قد تم تقليلها.

تُعرف هذه الوثيقة خطة اإلشهاد عىل االحتواء، وتحدد األدوار 

الرئيسية واملسؤوليات واآلليات املقرتنة وذلك بالنسبة ألصحاب 

املصلحة ذوي الصلة باملخطط. ستكون السمة الحاسمة يف هذه 

الضوابط لصون كاًل من ضوابط إدارة املخاطر البيولوجية والثقة 

املقرتنة بها، هي الحاجة املستمرة للتحقق من أن تدابري احتواء فريوس 

شلل األطفال قد نُفذت وصينت بفاعلية. كام أن تقييم اآلليات ذات 

الصلة باالحتواء واملوافقة عليها يشكل ايًضا عاماًل حاساًم يف التخطيط 

املحكم ملا بعد االستئصال.

املبدأ األسايس لخطة العمل العاملية الثالثة ومخطط اإلشهاد عىل 

االحتواء هو أن مسؤولية تصميم وتنفيذ تدابري املراقبة املالمئة 

واملناسبة ذات الصلة باملرافق الفردية األساسية للقضاء عىل فريوس 

شلل األطفال ومتاشيها مع األوضاع املحلية )مبا يف ذلك اللوائح 

الوطنية( مرتوكة للسلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء. وهناك 

مجموعة من النامذج ذات الصلة  مبخطط اإلشهاد عىل االحتواء متاحة 

عىل موقع املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال عىل شبكة اإلنرتنت 

لدعم نرش مخطط اإلشهاد وتنفيذه. لذا يجدر مالحظة أن مثل هذه 

املعلومات واالرشادات تقدم لإلشارة فقط، فهي ال تعني أن األمثلة 

املقدمة هي األدوات الوحيدة التي يجوز اعتبارها مناسبة وال أنها 

جميعها بالرضورة مطلوبة إلثبات االلتزام بخطة العمل العاملية الثالثة 

والتدابري املوصوفة يف هذه الوثيقة، أو أيهام. 

شهاد عىل االحتواء 4.1 أغراض خطة االإ

أغراض خطة اإلشهاد عىل االحتواء هي:

تحديد وتعريف أدوار ومسؤوليات األطراف التي سوف تطور    .1
مخطط اإلشهاد عىل االحتواء وتنفذها وترصدها، مبا يف ذلك 

توفري املراقبة والشفافية واالتساق الالزمني للنهج؛

تحديد اآلليات الالزمة للمراقبة عىل املستويني الدويل والوطني،   .2
لضامن تطبيق األساليب الرادعة والشفافة والعادلة فيام يخص 

اإلشهاد عىل االحتواء عرب القطاعات واملناطق الجغرافية.

وصف آليات املراقبة ذات الصلة للتأكُّد من أن ضوابط خطة   .3
العمل العاملية الثالثة قد ُحددت ونفذت ورصدت عىل نحو 

مالئم مبا يتامىش مع الجداول الزمنية املتسقة مع برنامج 

االستئصال؛ و

تعريف وتنفيذ آليات التسجيل واالبالغ املالمئة، لتأكيد الثقة يف    .4
مخطط اإلشهاد عىل االحتواء ويف قدرتها عىل تقديم املستوى 

املطلوب من الضامن ألصحاب املصلحة واملجتمع العاملي.

يتشابه  مخطط اإلشهاد عىل االحتواء يف الطبيعة مع تلك املستخدمة 

يف الخطط األخرى لإلشهاد عىل نظام اإلدارة املعتمد عىل املخاطر 

)عىل سبيل املثال: سلسلة تقييم الصحة والسالمة املهنية 18001 )4((، 

بهدف تقديم ضامن عىل االلتزام مقابل السامت الحاسمة الحتواء 

فريوس شلل األطفال، بينام تأكد ايًضا تركيز املنظامت عىل املناطق 

الحاسمة األكرث أهمية يف دفع التحسن املستمر. لذا صمم هيكل 

وطبيعة خطة العمل العاملية الثالثة مخطط اإلشهاد عىل االحتواء 

املقرتنة لتمكن املرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال من 

اتخاذ تدابري صارمة للتحكم يف أنواع محددة من فريوس شلل األطفال، 

أثناء تحسني األداء عن طرق االستخدام املتسق ملامرسات جيدة معرتف 

بها يف إدارة املخاطر البيولوجية.

عىل الرغم من أن ملكية املراقبة واإلشهاد عىل االحتواء الخاصة 

باملرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال مرتوكة للسلطات 

الوطنية املختصة واللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، 

فسوف يُسلم املخطط عرب االنخراط مع مجموعه مختلفة من أصحاب 

املصلحة مبا يف ذلك وزارات الصحة )والجهات الحكومية األخرى ذات 

الصلة( ومنظمة الصحة العاملية. 

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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عىل ال شهاد  االإ بمخطط  المعنية  المرافق  5.1 طبيعة 
وأنواعها االحتواء 

أنواع املرافق واألنشطة التي يغطيها مخطط اإلشهاد عىل االحتواء، 

هي:

مرافق انتاج لقاح شلل األطفال، مبا يف ذلك مختربات   .1
مراقبة الجودة ذات الصلة وحظائر الحيوان وخطوط 

التعبئة ومناطق التغليف ومناطق تخزين اللقاح/البذور 

واملساحات األخرى ذات الصلة:

مختربات املراقبة الوطنية املشرتكة يف املراقبة الخاصة   .2
بلقاحات شلل األطفال وترسبها؛

املرافق التي تجري األبحاث األساسية والطبية البيولوجية   .3
والتجارب الرسيرية مع فريوسات شلل األطفال، وتلك التي 

قد تستخدم مواد شلل األطفال ملراقبة الجودة وأغراض 

اجراء االختبارات والتحقق من الصالحية، أو أيهام، وتلك 

التي تنتج األدوات واملواد التشخيصية، أو أيهام  للعلم أو 

أي شكل من أشكال االختبارات األخرى؛ و

املرافق التي تتضمن مستودعات ومجموعات االزرع واألشكال   .4
األخرى املخصصة واملحددة لتخزين فريوسات شلل األطفال، مبا 

يف ذلك مخزونات لقاح شلل األطفال التي ينبغي حفظها للعديد 

من السنوات حتى بعد انتهاء تواريخ الصالحية/السحب.

اعتامًدا عىل املخاطر، فإن طبيعة ومقياس العمليات والعوامل األخرى 

ذات الصلة املقرتنة بكل األمور املشار إليها أعاله وفرتة املراجعة 

ومرتسم فريق املراجعة ومتطلبات الكفاءة والعوامل األخرى، سوف 

تُعرف وتُعالج باعتبارها جزءاً من عملية اإلشهاد عىل االحتواء.

االأدوار والمسؤوليات   6.1

وضعت آليات املراقبة يف موضعها الصحيح للتأكد من أن فريوس 

شلل األطفال سوف يتم احتواؤه  داخل املرافق األساسية للقضاء عىل 

فريوس شلل األطفال.

األطراف األساسية لنجاح عملية اإلشهاد عىل االحتواء، هم:

املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال	 

السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء	 

اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال	 

منظمة الصحة العاملية.	 

تتناول األقسام التالية وصف هذه اآلليات وكيفية ارتباطها 

مبختلف األطراف.

االأطفال وس شلل  للقضاء عىل ف�ي االأساسي  المرفق 

املرفق:

إقامة نظام إلدارة املخاطر البيولوجية وتنفيذه وصونه   .1
مبا يتامىش مع املتطلبات املنصوص عليها يف خطة العمل 

العاملية الثالثة؛ 

السامح لألطراف ذات الصلة )السلطة الوطنية املسؤولة عن   .2
االحتواء وأعضاء فريق املراجعة واللجنة العاملية لإلشهاد عىل 
استئصال شلل األطفال( بالوصول لكافة املعلومات واملرافق 

املرتبطة بأنشطة اإلشهاد عىل االحتواء؛

تحقيق وصون اإلشهاد عىل االحتواء وتشغيله وذلك فيام   .3
يتعلق بالشهادة طوال دورة اإلشهاد ؛ و

إبالغ السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء واألطراف األخرى   .4
ذات الصلة عن أي حدث من شأنه أن يُحدث تغريًا يف العمليات 

أو عن أية أمور أخرى قد تعرض وضع الشهادة طبًقا ملخطط 
اإلشهاد عىل االحتواء للخطر.

االحتواء2 عن  المسؤولة  الوطنية  السلطة 

السلطة:

الضامن والتأكد من أن اإلجراءات الوقائية األولية والثانوية   .1
والثالِِثيّة الالزمة املوصفة يف خطة العمل العاملية الثالثة، قد 

استوفيت؛  

وضع آليات وطنية متامشية مع مخطط اإلشهاد عىل االحتواء   .2
للتأكد من أن املرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال 

قد قُيمت عىل نحو مالئم وملتزمة مبتطلبات خطة العمل 
العاملية الثالثة؛ 

مراجعة طلبات اإلشهاد عىل االحتواء وتشغيلها بالتشاور مع   .3
اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، للتأكد 

فقط من أن املرافق ذات الصلة قد انخرطت يف عملية 
اإلشهاد عىل االحتواء؛

التأكد من أن أنشطة اإلشهاد عىل االحتواء قد طبقت من أجل   .4
تقديم ضامن مالئم عىل أن املتطلبات املنصوص عليها يف خطة 
العمل العاملية الثالثة ومخطط اإلشهاد عىل االحتواء قد نُفذت 

وتم صيانتها بفاعلية؛

التأكد من إرساء وصون اإلجراءات الفعالة ملعالجة النواحي ذات   .5
الصلة بدورة اإلشهاد عىل االحتواء، مبا يف ذلك:

الطلب والقبول	 

التعاقد/االتفاق مع املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس 	 
شلل األطفال عىل التقدم بطلب للحصول عىل شهادة 

االحتواء أو شهادة االحتواء املبدئية 

التخطيط للمراجعات	 

مراجعة الطلبات واملستندات األخرى	 

املراجعات األولية والدورية	 

البت يف النتائج	 

اصدار الشهادة	 

ألسباب خاصة بتضارب املصالح املحتمل، ال ميكن للسلطة الوطنية املسؤولة   2

عن االحتواء أن تكون املخترب املرجعي الوطني الذي يعمل كمرفق متخصص ملثل 

هذه األنشطة مثل املراقبة. يف ظل بعض الظروف يجوز أن يتقدم املخترب املرجعي 

الوطني بطلب ليصبح املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال.
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ال صون الشهادة	 

تجديد الشهادة؛	 

التأكد من إرساء وصون اإلجراءات الفعالة للتحقق من أن   .6
العمليات الداخلية تعمل عىل نحو مالئم، مبا يف ذلك:

تعريف األدوار واملسؤوليات والسلطات	 

التحكم يف املستندات والسجالت	 

التأكد من كفاءة املُراجع ومؤهالته وتكوين الفريق 	 

تعريف نطاق املراجعة والتكاليف املقرتنة )انظر 	 
إرشادات حساب تكلفة )يوم عمل - الفرد( لإلشهاد عىل 

االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(

تدوين النتائج ومتابعتها	 

استخدام الشهادات والشعارات	 

اجراء التدقيق واملراجعة الداخليني	 

التأكيد عىل االستقاللية والنزاهة والرسية؛ 	 

السامح لألطراف ذات الصلة )املرافق األساسية للقضاء عىل   .7
فريوس شلل األطفال، أعضاء فريق املراجعة، اللجنة العاملية 

لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال( بالحصول بشكل مالئم عىل 
املعلومات ذات الصلة الالزمة ألنشطة اإلشهاد عىل االحتواء ؛

السامح لألطراف ذات الصلة )عىل سبيل املثال: اللجنة العاملية   .8
لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال( بالحصول عىل املعلومات 

ذات الصلة التي تثبت استيفاء متطلبات اإلجراءات الوقائية 
الثانوية والثالِِثيّة استيفاًء مالمئًا؛ 

االلتزام باملبادئ واملامرسات املنصوص عليها يف املنظمة الدولية   .9
لتوحيد املقاييس )أيزو( / اللجنة الكهربائية التقنية الدولية  

17021-1:2015 )5( تقييم التطابق - املتطلبات الخاصة 
بالجهات التي تقوم باملراجعة وأنظمة إدارة اإلشهاد – الجزء1: 

املتطلبات: و

اصدار شهادات االحتواء أو تعليقها أو سحبها بالتشاور مع اللجنة   .10
العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال.

االأطفال شلل  استئصال  عىل  شهاد  لالإ العالمية  اللجنة 

اللجنة:

مراجعة الطلبات للتأكد من أن املرفق األسايس املُخصص للقضاء   .1
عىل فريوس شلل األطفال مؤهل لالنضامم لعملية اإلشهاد؛

االعتامد/التصديق عىل العملية ملنح شهادات االحتواء؛  .2

مراجعة التقارير الوطنية بشأن أنشطة االحتواء واعتامدها وذلك   .3
اعتامًدا عىل املعلومات الواردة خالل عملية تصديق اللجنة 

العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال )بعد مخطط اإلشهاد 

عىل االحتواء(؛

اعتامد/مصادقة اصدار شهادات االحتواء )شهادات املشاركة   .4
وشهادات االحتواء املبدئية وشهادات االحتواء( التي ُسلمت بعد 

عملية مخطط اإلشهاد عىل االحتواء؛ و

العمل كجهة مراقبة عاملية وتأكيد االحتواء العاملي لفريوسات   .5
شلل األطفال.

العالمية الصحة  منظمة 

املنظمة؛

إعداد مخطط اإلشهاد عىل االحتواء وصونه ومراجعته عند   .1
الرضورة؛

تقديم الخدمات االدارية لدعم اللجنة العاملية لإلشهاد عىل   .2
استئصال شلل األطفال؛

توفري التنسيق ودعم التنفيذ واملساعدة التقنية ومشورة الخرباء   .3
بالنظر ملخطط اإلشهاد عىل االحتواء إىل البلدان والسلطات 

الوطنية املسؤولة عن االحتواء واللجنة العاملية لإلشهاد عىل 

استئصال شلل األطفال؛ و

التعامل مع التعليقات ذات الصلة بخطة اإلشهاد عىل االحتواء.  .4

االأنشطة تفويض   7.1

ال بد أن تتوافق الظروف التي تُسند فيها األنشطة للغري مع األقسام 

ذات الصلة باملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )أيزو( 17011 )6( / 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )أيزو( 17021-1 )5(، وأن تكون 

خاضعًة لرتتيبات التعاقد الرسمي، عىل أن تظل املسؤولية بالنسبة 

لألنشطة ذات الصلة مع السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء. ولن 

يسمح تحت أي ظرف من الظروف إصدار أيشهادة طبًقا ملخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء إال عن طريق السلطة الوطنية املسؤولة عن 

االحتواء للبلد املُستضيف للمرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل 

األطفال وذلك بالتشاور مع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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.2
شهاد عىل االحتواء عملية االإ

تتطلب خطة العمل العاملية الثالثة إنشاء املرافق األساسية للقضاء 
عىل فريوس شلل األطفال التي تتداول فريوس شلل األطفال وتخزنه يف 
مرحلة ما بعد االستئصال، يف البلدان التي برهنت عىل التنفيذ املالئم 

لإلجراءات الوقائية الثانوية والثالِِثيّة الرضورية، ويف النهاية حصلت 
عىل شهادة االحتواء الكامل وصانتها. وبالرغم من أنه من املعروف 
أيضاً أن كال من السلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء واملرافق 

األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال سوف تتطلب وقتًا لتنفيذ 
ضوابط خطة العمل العاملية الثالثة تنفيًذا تاًما ولوقف العمل الذي 

يتضمن مواد فريوس شلل األطفال، أو أيهام، لفرتة زمنية محددة مقرتنة 
باالستئصال، فإن استمرار أنشطة معينة لحني اإلعالن عن استئصال 
كافة األنواع الثالث من فريوس شلل األطفال )يف املرحلة الثانية من 

خطة العمل العاملية الثالثة( يعترب أيًضا حاساًم يف ضامن صون توريد 
اللقاح والتشخيصات الحاسمة واملراقبة والبحث. 

إضافًة إىل ذلك، سوف تظهر تحديات يف االلتزام بالجداول الزمنية 
املتفق عليها طوال فرتة احتواء فريوس شلل األطفال من النوع 2 

)املرحلة الثانية من خطة العمل العاملية الثالثة( طاملا يتم تعميم 
مخطط اإلشهاد عىل االحتواء. وبناء عليه فإدارة التحديات العملية 

املقرتنة بتنفيذ االحتواء الكامل بالنسبة للمرافق األساسية للقضاء عىل 
فريوس شلل األطفال خالل هذه الفرتة االنتقالية، تقدم شهادة املشاركة 

وشهادة االحتواء املبدئية عىل كجزء من مخطط اإلشهاد، وعىل الرغم 
من أنهام غري مكافئتني لشهادة االحتواء الكامل، فإن شهادة املشاركة/

شهادة االحتواء املبدئية يشكالن جزًءا من الرتتيب االنتقايل املًقرر، 
الذي يسمح مبامرسة أعىل درجة من درجات التحكم مع تلبية 

الحاجة للمرونة الالزمة خالل فرتة املرحلة النهائية3 الخاصة باستئصال 
شلل األطفال.

وعليه يجوز منح شهادة املشاركة وشهادة االحتواء املبدئية، أو أيهام، 
يف املرحلة الثانية من خطة العمل العاملية الثالثة، اال أن املرافق 

األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال التي تحتفظ بفريوس شلل 
األطفال الربي/ فريوس شلل األطفال املشتق من اللقاح يف املرحلة 

الثالثة أ، أو لقاح شلل األطفال الفموي/ فريوسات شلل األطفال من 
ساللة سابني يف املرحلة الثالثة ب من خطة العمل العاملية الثالثة 
من املتوقع أن تحتفظ فقط بشهادة احتواء صالحة. ويف الظروف 

االستثنائية فقط وباالتفاق مع السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء، 
واللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، سوف يكون 

مسموًحا بإصدار وصون شهادة احتواء مبدئية، أو أيهام، يف املرحلة 

3  منظمة الصحة العاملية، استئصال شلل األطفال والخطة االسرتاتيجية للمرحلة 

النهائية 2013-2018. جنيف: منظمة الصحة العامية: 2013.

الثالثة مبا يتامىش مع مخطط اإلشهاد عىل االحتواء. 

ُوِصفت عملية اإلشهاد عىل االحتواء مقابل متطلبات خطة العمل 
العاملية الثالثة أدناه. ينبغي االحتفاظ بسجالت األنشطة واملستندات 

ذات الصلة بعملية اإلشهاد عىل االحتواء لكل مرفق ملدة ست سنوات 
عىل األقل. كام أن إصدار شهادة مشاركة يعد رشطًا اساسيًا لجميع 

املرافق املُنضمة لعملية اإلشهاد خالل فرتة احتواء فريوس شلل األطفال 
من النوع 2 4. إن عملية اصدار شهادة االحتواء املبدئية وشهادة 

االحتواء متشابهة وتعتمد جزئيًا عىل ما إذا كانت شهادة االحتواء 
املبدئية قد تم الحصول عليها عىل أنها خطوة سابقة للحصول عىل 

شهادة االحتواء الكامل، ويف أي حال من االحوال فإن االختالفات 
تتعلق بشكل مبديئ بالحاجة لتقييامت مخاطر محددة تعالج مجاالت 
عدم التطابق مبا أن املرافق تستعد للحصول عىل وضع شهادة االحتواء.

وصفت العمليات الخاصة بإصدار أنواع الشهادات الثالث أدناه. 

المشاركة 1.2 شهادة 

إن اصدار شهادة مشاركة يكون بداية لعملية اإلشهاد واإلرشاك الرسمي 
للمرفق األسايس املُخصص للقضاء عىل فريوس شلل األطفال يف االلية 

املتبعة للحصول عىل شهادة االحتواء املبدئية/شهادة االحتواء، أو 
وقف النشاط ألجل زمني محدد. تصدر شهادة املشاركة للمرافق من 

سلطتهم الوطنية املعنية املسؤولة عن االحتواء بالتشاور مع اللجنة 
العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، إلثبات أنه تم قبولهم 

باعتبارهم ُمقدمي طلبات مؤهلني لدخول عملية اإلشهاد عىل االحتواء.

يف حالة تقديم الدولة املُستضيفة للمرفق دليل عىل تنفيذ اإلجراءات 
الوقائية الثانوية والثالِِثيّة تنفيًذا مالمئًا، تصدر شهادة مشاركة رشيطة 

استيفاء الرشوط التالية:

أن تعترب السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء أن املرفق الذي   .1
يسعي لإلشهاد طبقا ملخطط اإلشهاد عىل االحتواء يعد مرشًحا 
مناسبًا، وأنه وافق عىل الحاجة لاللتزام مبتطلبات خطة العمل 

العاملية الثالثة، وأنه يحصل عىل شهادة االحتواء املبدئية/شهادة 
االحتواء. إضافة إىل أن املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس 

شلل األطفال املتقدم بالطلب يعترب يف النهاية قادًرا عىل الوفاء 
مبتطلبات شهادة االحتواء املبدئية/شهادة االحتواء. وكبديل يجوز 

للمرفق التخطيط لوقف العمل بفريوس شلل األطفال ألجل 

4  لن يتم اصدار شهادة مشاركة بعد تاريخ االستئصال الكامل لكافة فريوسات 

شلل األطفال.
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وعليه فمن املتفق عليه يف مثل هذه الحاالت، أنه سوف يتم 
سحب شهادة املشاركة الحًقا، وأنه لن يتم إصدار شهادة 

االحتواء/شهادة االحتواء املبدئية.

أن يسلم املرفق املرشح طلبًا للحصول عىل شهادة مشاركة إىل   .2
السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء )انظر منوذج طلب 

اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(، يوضح 
بالتفصيل:

الشهادة املرجو الحصول عليها يف النهاية )شهادة  أ. 
املشاركة/ شهادة االحتواء املبدئية/شهادة االحتواء(؛

الحاجة/السبب لالحتفاظ مبواد فريوس شلل األطفال  ب. 
بعد االستئصال، والخاضعة لالحتواء خالل الفرتة األولية 
قبل اصدار شهادة االحتواء املبدئية/شهادة االحتواء، مبا 
يف ذلك إذا ما كانت مواد فريوس شلل األطفال املحتفظ 

بها سوف يتم الحًقا؛

تدمريها، وان كان هذا هو الوضع، متى وما هي   .i
الطرق

تحويلها لالحتواء داخل مرفق أسايس للقضاء   .ii
عىل فريوس شلل األطفال بديل

االحتفاظ بها يف مخزن آمن، وان كان هذا هو   .iii
الوضع، أين ويف ظل أي ظروف

معالجتها عىل اعتبار انها جزء من برنامج العمل   .iv
املستمر

استخدامها إىل جانب أنشطة آخري تعتربها   .v
السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء بالتشاور 

مع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 
األطفال مالمئة؛ و

مخطط خاص بخطة عمل موقوتة تحدد التدابري  ج. 
املقرتحة للحصول عىل وضع شهادة االحتواء املبدئية/

شهادة االحتواء أو وقف العمل بفريوس شلل األطفال.

خالل 20 يوم عمل من تسلمه، تتشجع السلطة الوطنية املسؤولة   .3
عن االحتواء عىل مراجعة الطلب والتشاور مع السلطات األخرى 
ذات الصلة للتأكد من ان املرفق قادر فعليًا عىل استيفاء املعايري 

بالنسبة ملرفق أسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال بالنظر 
لخطة العمل العاملية الثالثة. ومن ثم تُسلم السلطة الوطنية 

املسؤولة عن االحتواء إىل اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 
شلل األطفال طلبات مستوفاة للمراجعة، تتضمن فكرة عامة عن 
أية أنشطة تقييم ومراقبة مقرتحة صممت للتأكد من أن العمل 

املرتبط بشهادة املشاركة سوف يؤدى عىل أكمل وجه. 

تراجع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال   .4
الطلبات وترفع التوصيات للسلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 
خالل 30 يوم عمل. وإذا اعترب الطلب غري مستوِف سوف تصدر 
توصية بحجز/تأخري إصدار شهادة املشاركة، االمر الذي يؤدي اىل 

احتامل تعليق العمل بفريوس شلل األطفال أو تدمري املواد أو 
الحاجة لنقلهم إىل مرفق يوفر احتواًء مناسبًا. رشيطة عدم اثارة 
اعرتاضات مؤثرة، سوف متنح موافقة بأن املرفق األسايس للقضاء 

عىل فريوس شلل األطفال املتقدم بالطلب ميكنه دخول عملية 
مخطط اإلشهاد عىل االحتواء عن طريق اصدار شهادة باملشاركة، 

وإذا رفضت اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال 

الطلب، ميكن ملقدم الطلب اختيار إعادة تقدمية عن طريق 
السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء عىل أن يتضمن معلومات 

إضافية من شانها ان تغري بشكل كبري طبيعة الطلب األصيل. 

تتشجع السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء عىل نقل الحصائل   .5
الخاصة بالطلب إىل املرفق املرشح خالل 10 أيام عمل من تاريخ 

تسلم التوصيات، مع نسخة اىل اللجنة العاملية لإلشهاد عىل 
استئصال شلل األطفال.

تقر شهادة املشاركة الرشوط الخاصة باالحتواء لفريوس شلل   .6
األطفال يف الفرتة السابقة إلصدار شهادة االحتواء املبدئية/شهادة 

االحتواء، والتي يجوز أن تتضمن:

الجداول الزمنية املتوقعة للحصول عىل شهادة االحتواء  أ. 
املبدئية/شهادة االحتواء؛ و

القدرة عىل االستمرار يف العمل طبًقا للرشوط املنصوص  ب. 
عليها، إىل جانب أي قيود خاصة.

صالحية شهادة املشاركة مقيدة بوقت ومحددة بفرتة تصل لعام   .7
واحد كحد أقىص، لذا من املتوقع خاللها ألي مرفق يحتفظ 

بشهادة مشاركة أن مُينح شهادة احتواء مبدئية/شهادة احتواء او 
أن يوقف العمل بفريوس شلل األطفال. وإذا استدعت الحاجة 

املزيد من الوقت، ينبغي تقديم طلب إىل السلطة الوطنية 
املسؤولة عن االحتواء ملد شهادة املشاركة وذلك عىل األقل قبل 

شهر واحد من انتهاء صالحية شهادة املشاركة، رشيطة أال يتجاوز 
املد الفرتة املحددة والتي ترتاوح ما بني شهرين وثالثة أشهر 

كحد أقىص. لذا يف مثل هذه الحاالت يتعني عىل املرفق األسايس 
للقضاء عىل فريوس شلل األطفال إظهار ظروف مرشوعة للتمديد 

إىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء واللجنة العاملية 
لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال.

شهادة املشاركة التي متنحها السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 
دون تصديق اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال 

ستعجز عن استيفاء متطلبات مخطط اإلشهاد عىل االحتواء، ولن يعتد 
بها عىل انها شهادة معتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال طبًقا للمخطط.

المبدئية االحتواء  2.2 شهادة 

إن املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال الذي يحتفظ 
بشهادة املشاركة الذي قيم عىل أنه تظلم بوجه عام ضد امللحقني 

2 و3 الواردين بخطة العمل العاملية الثالثة، سوف تصدر له سلطته 
الوطنية املعنية املسؤولة عن االحتواء شهادة احتواء مبدئية وذلك 

بالتشاور مع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، لكنه 
لن يتمكن من استيفاء كافة املتطلبات خالل فرتة احتواء فريوس شلل 
األطفال من النوع 2. بالرغم من ذلك، فإن هذه املرافق سوف تربهن 

عىل وجود تدابري املراقبة البديلة املالمئة يف أماكنها الصحيحة فيام 
يتعلق بالعمل بفريوس شلل األطفال أثناء اتخاذ اجراءات ملعالجة 

الحاجة للتطابق التام او لوقف العمل ألجل زمني محدد. وقد تتضمن 
هذه املرافق تلك التي تطلب موافقه قصرية اآلجل لحني االنتهاء من 

الرتتيبات البديلة للرشوط األكرث استمراًرا، مع تلك التي ترغب يف 
االحتفاظ مبواد فريوس شلل األطفال داخل مستودعات آمنة أثناء قيام 

املرفق برفع كفاءته، أو خالل فرتات التوقف بالعمل بفريوس شلل 
األطفال. ومثل تلك املستودعات يف حاجة الستيفاء املتطلبات املنصوص 

عليها يف خطة العمل العاملية الثالثة، اال أنه يجوز تطبيق استثناءات 

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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معينة نتيجًة لطبيعة األنشطة املنفذة )عىل سبيل املثال: يُحجز ع

الفريوس فقط طبًقا لرشوط تخزين آمنه وبدون تداول(. 

عىل الرغم من أن شهادة االحتواء املبدئية ال تدل عىل االلتزام التام 
مبتطلبات خطة العمل العاملية الثالثة، فمن املؤكد ان هذا ال يشري 
إطالقًا لهامش مخاطرة متزايد يرتبط باملرافق التي تخزن وتتداول 

فريوسات شلل األطفال بعد استئصال نوع معني. كام أن التدابري ذات 
الصلة بإصدار هذه الشهادات سوف تُراقب عرب مخطط اإلشهاد عىل 

االحتواء وستكون محددة مبدة ونطاق كام ورد يف هذه الوثيقة.

تصدر شهادة االحتواء املبدئية رشيطة استيفاء الرشوط التالية:

والتخطيط البدء 

خالل 60 يوماً من منح شهادة املشاركة تتشجع السلطة الوطنية   .1
املسؤولة عن االحتواء عىل ضم املرفق األسايس للقضاء عىل 

فريوس شلل األطفال بشكل رسمي يف عملية شهادة االحتواء 
املبدئية عن طريق ابرام عقد/اتفاق مع املرفق. سوف يتناول 

العقد/االتفاق املربم بني املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل 
األطفال والسلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء ما ييل عىل 

األقل:

إدارة الرسية، وذلك فيام يتصل مبن هم الذين ميكن  أ. 
مشاركة املستندات والبيانات األخرى معهم وكيفية 
جواز اعطاء مثل هذه املعلومات ألطراف أخرى إذا 

اقتضت الحاجة:

إدارة أي تضارب محتمل يف املصالح؛ ب. 

املصاريف والرسوم، إن وجدت؛ ج. 

كيف تدار املنازعات؟ ومن سيديرها؟؛ د. 

املتطلبات الخاصة برتجمة املستندات وتواجد مرتجمني  ه. 
داخل املوقع خالل التقييم؛ و

صحة فريق املراجعة وسالمته ورفاهته طيلة عملية  و. 
اإلشهاد عىل االحتواء )سوف يدرج تنويه لذلك الغرض(.

ما أن يوقع العقد/االتفاق، ميكن للسلطة الوطنية املسؤولة عن   .2
االحتواء التخطيط لكامل نطاق املراجعة املبدئية مقابل امللحقني 
2و3 بخطة العمل العاملية الثالثة. والغرض من املراجعة املبدئية 
هو التأكد من أن كافة الضوابط املقرتحة الجاهزة للعمل خالل 

فرتة شهادة االحتواء املبدئية تعد مالمئًة، ومن تحديد اية مناطق 
قد تظهر فيها حاالت عدم تطابق. يف هذه املرحلة يجوز للمرفق 

الذي يحتفظ بشهادة املشاركة الرتتيب لزيارة أولية وتقييم 
الثغرات، أو أيهام، للتأكد من أن جميع املسائل ذات الصلة 
املتعلقة باالحتواء قد فهمتها السلطة الوطنية املسؤولة عن 

االحتواء واملرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال فًهام 
واضًحا، وأن تلك التدابري ذات الصلة )كال من املتعلقة باملرفق 

والتنظيمية( يف أعىل حالة من حاالت الجاهزية. ويجوز أن يكون 
تكوين فريق املراجعة والفرتة الخاصة بتقييم الثغرات أقل من 

تلك املطلوبة ملراجعة اإلشهاد مراجعة كاملة والذي يعكس 
طبيعة النشاط. وبالرغم من أن كل من الزيارة األولية وتقييم 

الثغرات ال يعدان إجباريان، فالبد مع إيالء اعتبار خاص للحاجة 
واملنفعة ألداء هذه األنشطة عىل الحاالت التي قد ينتج فيها 

عن زيارة اإلشهاد غري املرضية مشاكل كبرية، مبا يف ذلك الحاجة 
املحتملة لقيام فريق دويل بإعادة الزيارة، أينام أمكن، أو التي قد 

تنتج قامئة موسعة بحاالت عدم التطابق، وال ميكن استخدام كاًل 
من الزيارة األولية وال تقييم الثغرات عىل أنهام أساس إلصدار 

شهادة االحتواء املبدئية أو شهادة االحتواء يف ظل مخطط 
اإلشهاد عىل االحتواء.

إذا مل ميكن عالج حاالت عدم التطابق التي قد ُحددت قبل )أو   .3
خالل( املراجعة األولية معالجة تامة قبل اصدار شهادة االحتواء 

)عىل سبيل املثال الحاجة إىل تركيب مخرج( سوف يتم اعداد 
تقييم مخاطر مفصل وموثق ومراجع مراجعة مستقلة من 

األقران. وسوف تراجع السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 
تقييم املخاطر وتصدق عليه باعتباره جزءاً من العملية لرفع 

توصية بإصدار شهادة االحتواء املبدئية5.

والمتابعة التقارير  وكتابة  المبدئية  المراجعة 

يجب اكامل كامل نطاق املراجعة املبدئية الذي تم التخطيط   .1
له واجراؤه مبا يتامىش مع املتطلبات املنصوص عليها يف هذه 

الوثيقة للتأهل لوضع شهادة االحتواء املبدئية6 ويوىص بإخراج 
تقرير مراجعة تفصييل باي حالة من حاالت عدم التطابق 

وتسليمة للمرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال 
)انظر القسم 4. 7( خالل مدة ترتاوح ما بني 10  إىل 20 يوماً من 

املراجعة. أثناء مراجعة شهادة االحتواء املبدئية، ميكن اصدار 
نتائج املعيار الخاص بالفئة 1 من عدم التطابق )الفئة 1 عدم 

التطابق( و)الفئة 2 من عدم التطابق( سويًا مع شهادة واحدة 
عىل األقل من شهادات االحتواء املبدئية– لعدم التطابق يف 

معيار محدد7.

2.  خالل 40 يوماً من تسلم التقرير، يتشجع املرفق األسايس للقضاء 
عىل فريوس شلل األطفال عىل تطوير خطة عمل تفصيلية 

بالكيفية التي سوف يتم بها إغالق جميع حاالت عدم التطابق 
املحددة )انظر نتائج مراجعة اإلشهاد عىل االحتواء وخطة 

العمل التصحيحية بخطة العمل العاملية الثالثة(. سوف تذكر 
خطة العمل تفصيليًا األسباب الجذرية واإلجراءات التصحيحية 

والتواريخ التي بحلولها سوف يكون عدم التطابق قد ُعولج. 
وسوف تغلق شهادة االحتواء املبدئية – لحاالت عدم التطابق 
يف معيار محدد آلجال زمنية مناسبة التي يجوز أن متتد إىل ما 

بعد تلك اآلجال املنصوص عليها إلغالق معيار الفئة 1 من عدم 
التطابق والفئة 2 من عدم التطابق )انظر القسم 4. 6(.

ما أن يكمل املرفق نتائج البحث وخطة العمل التصحيحية، سوف   .3
يراجع قائد فريق املراجعة الخطة من أجل االكتامل للتأكد من 

ال بد أن متتلك السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء الخربة الالزمة واملوارد   5

االخرى، ألنها من الجائز أن تقوم بدور املراجع املستقل، إذا مل يكون هناك مخاطر 

من التضارب يف املصالح وأعترب هذا مالمئًا.

التوصيفات املفصلة ذات الصلة بفرق املراجعة والخطط والجداول واألنشطة   6

داخل املوقع منصوص عليها يف األقسام 3 و4 بأسفله.

إن عدم التطابق الذي ال ميكن إغالقه نتيجة الحاجة للقيام بعمل اجرايئ ضخم   7

أو ألسباب آخرى مشابهه، مينع بالتايل إصدار شهادة االحتواء الكامل، وتصدر شهادة 

يطلق عليها اصطالح شهادة االحتواء املبدئية – لعدم التطابق يف معيار محدد 

)أنظر القسم 4. 6(. مبوجب التعريف فإن جميع شهادات االحتواء املبدئية – لعدم 

التطابق يف معيار محدد تصبح من حاالت الفئة 1 )كربى( لحاالت عدم التطابق 

طاملا متثل غياب لعنرص أو أكرث من العنارص الالزمة للنظام.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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ع أن اإلجراءات املقرتحة مالمئة وكافية ويف وقتها املناسب. ومن 

املتوقع اخطار املرفق خالل 20 يوم عمل بأي إجراءات إضافية 
تعترب رضورية، عىل أن يتم تلقي الردود خالل فرتة ال تزيد عن 

20 يوم عمل.

والموافقة  المراجعة 

عند االنتهاء املُريض من املراجعة املبدئية لشهادة االحتواء   .1
املبدئية وموافقة السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء )مبا يف 

ذلك مراجعة السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء للطريقة 
التي اجريت بها املراجعة بشكل عام( عىل خطة عمل املرافق 

األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال، تسلم السلطة 
الوطنية املسؤولة عن االحتواء كافة املستندات ذات الصلة إىل 
اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال للمراجعة. 

سوف تتضمن املستندات املُسلمة تقرير املراجعة املبدئية 
لشهادة االحتواء املبدئية مدمج معه قامئة بشهادة االحتواء 

املبدئية – لحاالت عدم التطابق يف معايري محددة/حاالت عدم 
التطابق والقيود الزمنية لخطة العمل، مع تقييامت املخاطر وأي 

مستندات أخرى مدعمة والتوصيات فيام يتعلق مبنح شهادة 
االحتواء املبدئية.

ثم تراجع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال   .2
املعلومات وتقدم التعليقات للسلطة الوطنية املسؤولة عن 

االحتواء بشأن منح شهادة االحتواء املبدئية خالل 60 يوم عمل، 
خالل هذا الوقت يجوز اجراء املزيد من املشاورات إذا اقتضت 
الحاجة. وإذا أُعترب التقرير غري مرض، يجوز رفع توصية بحجز/
تأخري اصدار شهادة االحتواء املبدئية، والذي من املحتمل أن 
يؤدي إىل التوصية/الحاجة لتعليق النشاط أو تدمري املواد أو 

تحويله إىل مرفق يوفر احتواء مالمئًا قبل تاريخ انتهاء الصالحية 
أو تعليق العمل بشهادة املشاركة.

تنقل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء نتيجة الحصائل   .3
النهائية الخاصة باملراجعة إىل املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس 
شلل األطفال خالل خمسة أيام عمل من تسلم توصيات اللجنة 

العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال. 

والتجديد الرصد 

تراقب السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء التقدم الخاص   .1
بخطة التحسني املتفق عليها بالنسبة لجميع شهادات االحتواء 
املبدئية – لحاالت عدم التطابق يف معايري محددة عىل أساس 
ربع سنوي. وسوف يتم رصد أية حاالت عدم تطابق إضافية 

وإغالقها مبا يتامىش مع القسم 4 من هذه الوثيقة. وإذا مل يتم 
االلتزام بجدول التحسني، يجوز تعليق شهادة االحتواء املبدئية أو 

سحبها ويطلب وقف العمل.

ُمدة شهادة االحتواء املبدئية مقيدة بالوقت ومحددة بفرتة   .2
الثالث سنوات كحد أقىص. لذا فإن املرفق األسايس للقضاء عىل 
فريوس شلل األطفال الذي يحتفظ بشهادة احتواء مبدئية من 

املتوقع أن يحصل عىل شهادة االحتواء الكامل خالل هذا اإلطار 
الزمني، بالرغم من أنه إذا احتاج األمر ملزيد من الوقت، ميكن 
تقديم طلب باملد للسلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء عىل 

األقل قبل ثالثة أشهر من انتهاء صالحية شهادة االحتواء املبدئية. 
وأي فرتة مد لشهادة االحتواء املبدئية مقيدة بفرتة زمنية إضافية 

تصل إىل 12 شهرًا كحد أقىص. أما يف ظل الظروف االستثنائية 

فقط سوف يتم املوافقة عىل طلب مد شهادة االحتواء املبدئية 
لفرتة إضافية ال تتجاوز 12 شهرًا. يف مثل هذه الحاالت يتعني 
عىل املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال تسليم 
طلب للجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال عن 

طريق السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء، يسوغ مرشوعية 
هذا الطلب ويرشح بالتفصيل ظروف التمديد.

ما مل يُنص عيل خالف ذلك )عىل سبيل املثال: البد ان تكون الفرتة   .3
أقل من ثالث سنوات( فإن فرتة صالحية شهادة االحتواء املبدئية 

هي ثالث سنوات من تاريخ اإلصدار. والشهادة تصدر بعد 
االكتامل الناجح لكامل نطاق املراجعة املبدئية لإلشهاد مقابل 

جميع العنارص البالغ عددها 16 عنرصاً والواردة يف امللحقني 2 أو 
3 لخطة العمل العاملية الثالثة. يعقبها اجراء مراجعات دورية يف 

العام الثاين والثالث، خالل 12 شهرًا من املراجعة السابقة.

شهادة االحتواء املبدئية التي متنحها السلطة الوطنية املسؤولة عن 
االحتواء دون تصديق اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 
األطفال سوف تفشل يف استيفاء متطلبات  مخطط اإلشهاد عىل 

االحتواء، ولن يعتد بها  كشهادة معتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد 
عىل استئصال شلل األطفال طبًقا للمخطط.

3.2 شهادة االحتواء

ميكن أن تصدر شهادة االحتواء مبارشًة بعد منح شهادة املشاركة، 
أو كبديل عىل أنها رفع لكفاءة شهادة االحتواء املبدئية8، مبجرد أن 

يقدم املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل األطفال دلياًل للسلطة 
الوطنية املسؤولة عن االحتواء وبالتشاور مع اللجنة العاملية لإلشهاد 

عىل استئصال شلل األطفال بأنه استوىف جميع متطلبات خطة العمل 
العاملية الثالثة. إذا رُفع تصنيف شهادة االحتواء املبدئية إىل شهادة 

احتواء خالل فرتة الثالث سنوات التي تغطيها شهادة االحتواء املبدئية، 
تظل دورة اإلشهاد كام هي بال تغري )ميكننا القول إنها رُفعت إىل 

شهادة احتواء خالل دورة الثالث سنوات املستمرة(.

تصدر شهادة االحتواء رشيطة استيفاء الرشوط التالية:

عند الحصول عىل شهادة االحتواء مبارشًة من شهادة املشاركة،   .1
فالعملية هي نفسها كام وصفت إلصدار شهادة االحتواء 

املبدئية، ولكن دون الحاجة لتقييامت مخاطر محددة 
تتعلق بشهادات االحتواء املبدئية – لحاالت عدم التطابق يف 

معايري محددة.

إذا كان االنتقال من شهادة االحتواء املبدئية الزًما، سوف تحدد   .2
السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء املراجعة املالمئة وتدابري 

التحقق وذلك فيام يتعلق بأعداد وأنواع شهادات االحتواء 
املبدئية – لحاالت عدم التطابق يف معايري محددة الجاهزة 

للعمل. ويجوز أن يتطلب هذا نطاق مراجعة ُمصغر مع فريق 
أصغر عدًدا وأكرث تخصًصا حسبام يكون مالمئًا. والبد استشارة 
اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال وذلك فيام 

يتعلق بالتدابري التي سوف تتُخذ إلغالق أي شهادة من شهادات 
االحتواء املبدئية – لحاالت عدم التطابق يف معايري محددة بعد 

نفس العملية كام هو الحال بالنسبة إلصدار شهادة االحتواء 
املبدئية ، أي أن السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء سوف 

جميع شهادات االحتواء املبدئية – لعدم التطابق يف معايري محددة البد من   8

اغالقها قبل اصدار شهادة احتواء.
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تقدم دلياًل للجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال ع

عىل إغالق جميع حاالت عدم التطابق املوجودة التي تندرج 
تحت الفئة 1 من عدم التطابق بشكل مرض وسوف ترفع 

توصيات حول املواصلة من عدمها لوضع شهادة االحتواء الكامل. 

أن تكون شهادة االحتواء صالحة ملدة ثالث سنوات، فمن الجائز   .3
أن يتضمن جزء منها رفع الشهادة من شهادة االحتواء املبدئية 

إىل شهادة احتواء حسب االقتضاء. 

أن يعاد كامل نطاق املراجعة لشهادة االحتواء يف نهاية دورة   .4
الثالث سنوات، حيث سوف ينتج عن االكامل الناجح تجديد 

شهادة االحتواء لثالث سنوات إضافية. تثبت شهادة االحتواء أن 
املرفق التزم بكافة املتطلبات املنصوص عليها يف خطة العمل 

العاملية الثالثة كام اختربها فريق من املراجعني االكفاء املستقلني، 
وأنها تعمل طبًقا للرشوط املنصوص عليها يف مخطط اإلشهاد 

عىل االحتواء.

شهادة االحتواء التي متنحها السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 
دون تصديق اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال سوف 

تفشل يف استيفاء متطلبات مخطط اإلشهاد عىل االحتواء، ولن يعتد 
بها عىل انها شهادة معتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال طبًقا للخطة. 

العالمية  اللجنة  من  المعتمدة  الشهادات   4.2
االطفال  استئصال شلل  شهاد عىل  لالإ

تحمل الشهادات املعتمدة من اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 
شلل األطفال )شهادة املشاركة/ شهادة االحتواء املبدئية/ شهادة 

االحتواء( توقيعات السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء املعنية 
واللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، سويًا مع رقم 

تعريف وحيد.

والشكاوى  والسحب  والتعليق  التعديل   5.2
وااللتباسات

من الجائز أن تُسحب شهادة املشاركة/ شهادة االحتواء املبدئية/ 
شهادة االحتواء إذا فشل املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس شلل 
األطفال يف االلتزام مبتطلبات خطة العمل العاملية الثالثة. ويف مثل 
هذه الحاالت عىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء تحذير 

املرفق9 من التوقف املحتمل )القيد الزمني يصل إىل ستة أشهر 
أو أقل( أو السحب )اإللغاء مؤقت( أو تقليص النطاق )التعديل( 

الخاص بالشهادة. والبد من تحديد أساليب تواصل مالمئة )عىل سبيل 
املثال خطاب، بريد الكرتوين( لذكر املعلومات األساسية التي أدت 

إىل اإلجراءات املحتملة باإلضافة إىل الخطوات املزمع اتخاذها لحل 
املشاكل من خالل إجراء املزيد من أنشطة املراجعة/ التدابري األخرى 
وإىل سحب/تعديل شهادة االحتواء، أو أيهام، عىل أن يتناول التواصل 

أيًضا األطر الزمنية وعواقب سحب الشهادة، مبا يف ذلك الحاجة 
املحتملة لتحويل/تدمري أي مواد فريوس شلل األطفال أو تعليق العمل 

أو وضع قيود عىل نقل املواد أو تدابري أخرى ذات صلة.

ال بد أن يكون التواصل موجًها ملركز تنسيق املرفق املحدد يف منوذج طلب   9

االشهاد عىل االحتواء بخطة العمل العاملية الثالثة املستخدم لبدء عملية االشهاد.

يجوز سحب الشهادات طبًقا للرشوط التالية، وذلك عىل سبيل املثال 
ال الحرص:

اإلخالل بالرشوط املنصوص عليها يف عقد/اتفاق اإلشهاد عىل   .1
االحتواء؛ مبا يف ذلك:

عدم سداد املصاريف؛	 

  الفشل يف الوصول للمناطق ذات الصلة باملرفق 	 
وللمستندات واملوظفني ذوي الصلة أو أيهام؛

 إساءة استخدام الشهادة والشعارات ذات الصلة 	 
واملعلومات األخرى، أو أيهام؛

الخروقات الجسيمة يف االلتزام بخطة العمل العاملية الثالثة   .2
ومتطلبات اإلشهاد عىل االحتواء ذات الصلة، أو أيهام، مبا يف ذلك؛

الفشل يف تحديد تدابري املراقبة املالمئة وتنفيذها؛	 

الفشل يف رفع كفاءة النظام يف ضوء الظروف الجديدة أو 	 
املتغرية )عىل سبيل املثال عمليات/معدات جديدة(؛

انعدام القدرة/الرغبة يف معالجة حاالت عدم التطابق مبا 	 
يتامىش مع املتطلبات؛

 استخدام فريوس شلل األطفال أو املواد ذات الصلة دون 	 
اذن أو نقلهم أو تحويلهم؛

تسلم دليل يتعلق بفاعلية التدابري للتأكد من االحتواء، مبا يف   .3
ذلك:

الفشل يف االلتزام بالقوانني املطبقة أو املتطلبات األخرى 	 
ذات الصلة؛

الفشل يف االستجابة استجابة مالمئة لحاالت الطوارئ أو 	 
اية حوادث أخرى غري متوقعة؛ و

الطلبات التطوعية للتعليق/السحب.  .4

ال بد من تسجيل كافة املراسالت املتعلقة بعمليات التوقف أو 
السحب، واالحتفاظ بها ملدة ست سنوات عىل األقل. ميكن تقديم 
االلتامسات للسلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء، أو مبارشًة إىل 

اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال يف الظروف 
االستثنائية، رشيطة إبقاء السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 

عىل علم تام بكافة املراسالت. وللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 
شلل األطفال حرية الترصف يف أخد القرار فيام إذا كان من املالئم 

االنخراط يف التواصل مبارشًة مع املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس 
شلل األطفال خالل االلتامس أم ال. يجدر التأكيد عىل أن القرار بتعليق 

والغاء الشهادات، أو أيهام، من الجائز اخده بالتشاور مع اللجنة 
العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال، لكن يف النهاية يرتك 

للسلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء اتخاذ القرار.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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.3
فريق المراجعة

تُشكل معرفة فريق املراجعة ومهاراته ومؤهالته مكونًا حاساًم يف 

ضامن القيام بعملية إشهاد عىل االحتواء عىل نحو مالئم. يستعرض 

هذا القسم معايري األهلية واإلطار املنهجي للتطوير واملعرفة والتوثيق 

الخاصني بكفاءة مراجعي مخطط اإلشهاد عىل االحتواء القامئني 

بعمليات املراجعة. وسوف يعتمد حجم فريق املراجعة وتكوينه عىل 

حجم وطبيعة وتعقيد املرفق واملنظامت ذات الصلة املزمع إجراء 

مراجعة لها، كام أنه سوف يتألف من مراجعني اثنني عىل االقل. 

عندما ال متتلك السلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء موارد مؤهلة 

كافية للقيام بعملية اإلشهاد عىل االحتواء باستخدام موارد من داخل 

البلد، البد من التأكد من توافر املوارد الدولية قبل اصدار العقد/

االتفاق واإلعداد للجدول الخاص باملراجعة. بينام يجوز أن تقدم 

منظمة الصحة العاملية التدريب الالزم واألنشطة األخرى ذات الصلة 

لدعم السلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء يف الوصول لألفراد 

املناسبني للقيام بأنشطة املراجعة، اال أنه ال توجد مادة طبقا ل مخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء ليك تقوم منظمة الصحة العاملية/ اللجنة العاملية 

لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال مبراجعات اإلشهاد عىل االحتواء. 

تتطلب مراجعات مخطط اإلشهاد عىل االحتواء فرق مراجعة متخصصة 

يف العديد من مجاالت التخصص، وذلك عىل سبيل املثال وليس الحرص: 

علم أحياء فريوس شلل األطفال؛  .1

اإلجراءات املطبقة يف العمل مع احتواء فريوس شلل األطفال   .2
وصونه يف املناطق املحددة التي تم تقيمها )عىل سبيل املثال: 

البحث، التشخيصات، انتاج اللقاح، التعبئة، التجارب الرسيرية، 

البيولوجيا الجزيئية، علم الوبائيات، العالج، رعاية املرىض(؛

خطة العمل العاملية الثالثة ومشاكل إدارة املخاطر البيولوجية   .3
ذات الصلة التي تتناول السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛

أنظمة إدارة السالمة واألمن وتقييم املخاطر وإدارة املخاطر.  .4

التأهب للحاالت الطارئة واالستجابة للفاشيات؛ و  .5

املبادئ واملفاهيم الهندسية إلدارة املخاطر البيولوجية.  .6

للقيام مبراجعة فعالة سوف تُطالب الفرق باملعرفة والخربة عرب 

مجموعة مختلفة من املجاالت الفنية، وال بد أن متتلك املهارات 

واألنظمة املطلوبة للقيام باملراجعة املعتمدة عىل الدليل بأسلوب 

عادل وممنهج. مع مالحظة أن املتطلبات الواردة يف خطة العمل 

العاملية الثالثة تغطي مجموعة كبرية من املجاالت لكن فريق املراجعة 

سوف ميتلك القدرة الكافية للتعامل معها جميًعا، بالرغم من أنه ميكن 

لعضو واحد مبفرده من أعضاء الفريق التعامل مع أكرث من مجال 

)عىل سبيل املثل: املهندس املؤهل من الجائز أن يكون ملاًم املاًما كافيًا 

بالتدابري الخاصة بالتأهب للحاالت الطارئة(.

ن  المعني�ي ن  التقني�ي اء  والخ�ب ن  المراجع�ي أهلية   1.3

الثالثة العالمية  العمل  لخطة  طبًقا  شهاد  باالإ

سوف تدير السلطة الوطنية املالمئة املسؤولة عن االحتواء أهلية 

املراجعني وكبار املراجعني والخرباء التقنيني. كام أن التأكد من توافر 

كاًل من التكوين والكفاءة املناسبني داخل أي فريق مراجعة هو أيًضا 

من مسؤولية السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء. وهذا سوف 

يتحقق عن طريق تطوير اإلجراءات املوثقة التي تؤكد عىل أن جميع 

الجوانب ذات الصلة بإدارة تكوين فريق املراجعة وكفاءته قد ُحددت 

واستوفيت. سوف توثق السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء هذه 

املعايري وكيفية استيفائها عن طريق تعيني واستخدام أفراد يتمتعون 

باملعرفة املطلوبة واملهارات الالزمة ألداء وإدارة املراجعات ومهام 

اإلشهاد عىل االحتواء بفاعلية، والفشل يف اظهار التكوين املالئم للفريق 

من الجائز أن يعرض موافقة اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 

األطفال عىل شهادة االحتواء املبدئية/ شهادة االحتواء للخطر، وذلك 

طبقا ل مخطط اإلشهاد عىل االحتواء.

المراجعة ووظائفه 2.3 أدوار فريق 

يعتمد مخطط اإلشهاد عىل االحتواء عىل كفاءة قائد املراجعني 

واملراجعني والخرباء الفنني واستقالليتهم واخالصهم، سويًا مع االفراد 

والجهات املشرتكة يف جميع جوانب تقديم الطلبات واملراجعة 

والعمليات املعتمدة. يوصف هذا القسم أدوار ووظائف أعضاء فريق 

املراجعة، فهو يقدم معايري التأهيل واإلطار املمنهج لتطوير كفاءة 

الطاقم املؤدي للعمل ومعرفته وقدرته عىل التوثيق، وهم:

قادة الفرق 	 

كبار املراجعني	 



11

عة
ج

مرا
 ال

ق
ري

املُراجعني	 ف

الخرباء الفنني	 

املراقبني	 

املرتجمني	 

قائد الفرق هو منصب يعطى إىل كبري املراجعني املؤهل املسؤول عن 

التخطيط واإلرشاد وكتابة التقارير حول املراجعة. ويجوز ان يكون 

لدى فريق املراجعة أكرث من كبري مراجعني واحد، ولكن واحد فقط هو 

الذي يعني قائًدا للفريق.

كبري املراجعني هو منصب يعطى للمراجع الذي أثبت القدرة عىل 

قيادة وإدارة جميع الجوانب الخاصة باملراجعة/وفريق املراجعة خالل 

مراجعات مخطط اإلشهاد عىل االحتواء.

املُراجع هو منصب يعطى لألفراد الذين استوفوا متطلبات التأهيل 

الالزمة للمراجعني املوصفة يف القسم 3 وأظهروا القدرة عىل أداء 

جزء من مراجعة مخطط اإلشهاد عىل االحتواء باعتبارهم أعضاء من 

الفريق، مبا يتامىش مع إجراءات املراجعة املُعرفة يف هذه الوثيقة.

الخبري الفني هو منصب يعطى لألفراد الذين ميتلكون املعرفة الفنية 

والخربة الالزمني لدعم فريق املراجعة يف التخصص الذي متيزوا فيه. 

وميكن تعيني مثل هؤالء األفراد لدعم املجاالت التي تشمل عىل 

سبيل املثال ال الحرص: الصيانة والهندسة وأنظمة/مراجعة اإلدارة 

والتخصصات العلمية ذات الصلة )عىل سبيل املثال: البحوث( والبيئات 

املنتجة. ومن الطبيعي أن يتوقع تواجد الخرباء الفنني يف املوقع خالل 

املراجعة. عىل الرغم من أنه يف ظل الظروف االستثنائية )عىل سبيل 

املثال: عندما تكون هناك حاجة محدودة لخربات عالية التخصص( 

يجوز تقديم مثل هذا الدعم/االستشارة عن بعد عن طريق الهاتف 

والرسائل اإللكرتونية املتبادلة ... الخ. ويف مثل هذه املواقف ال بد من 

التعامل مع طبيعة الرشاكة/التعاون/العالقة بشكل رسمي يف تكوين 

فريق املراجعة كجزء من عملية التخطيط.

املُراقب هو منصب يعطى لألفراد الذين سوف يحرضون املراجعات 

ولكن لن يلعبوا أي دور حيوي بخالف التعليق عىل درجة املالءمة 

املحتملة للمراجعة مبارشة لقائد الفريق أو إبالغ األطراف األخرى 

املرشحة التي مل تحرض يف املراجعة بنفسها. ال ميكن يف أي حال من 

األحوال أن يعلق املراقب عىل األمور املتعلقة بالتنفيذ أو النتائج 

الواردة من املراجعة او أن يناقشها مبارشُة مع املنظمة قيد املراجعة ما 

مل يكن يف حضور ومع تكليف مسبق وتحت حرية ترصف وتوجيهات 

قائد الفريق. ومن الجائز ان تتضمن األمثلة الخاصة باملراقبني: ممثيل 

منظمة الصحة العاملية الذين حرضوا املراجعة عىل اعتبار أنها جزء 

من أي عملية تحقق أو السلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء 

التي تضمن مراقبني ألسباب أخرى. لذا ال بد من السعي للحصول 

عىل التصاريح والتكليفات املالمئة املتعلقة بحضور املراقبني قبل البدء 

يف املراجعة.

املرتجم10 هو منصب يعطى لألفراد املعينني لدعم فريق املراجعة يف 

ترجمة املستندات والبيانات والتواصل الشفهي املتعلق باملراجعة. عىل 

املرتجمني حمل مؤهل معروف متناسب مع اللغة وطبيعة املوضوع 

واملراجعة التي يتم القيام بها. وفيام يتصل باملشاركة البد أن يعمل 

املرتجم بصفة مراقب مامل يكن جزءاً من فريق املراجعة ومستوِف 

للمؤهالت الخاصة باملراجع/كبري املراجعني أو الخبري الفني. لذا 

عىل املرتجمني االنخراط فقط يف األنشطة املتعلقة برتجمة الخطب 

والنصوص املكتوبة وعليهم عدم مناقشة املشاكل مع الكيانات 

الخاضعة للمراجعة أو اإلدالء بأي ترصيحات/تراجم، بخالف ضامن 

الفهم الجيد من أجل التواصل بني املرفق األسايس للقضاء عىل فريوس 

شلل األطفال وأعضاء الفريق. وعىل املرتجمني أن يكونوا مستقلني 

استقالاًل واضًحا عن املنظمة قيد التقييم.

ن المراجع�ي 3.3 مؤهالت 

الفرد الذين يظهر الصفات واملهارات والكفاءات الالزمة ميكن أن 

يتأهل ليصبح ُمراجًعا: مبا يف ذلك: 

التعليم وخربة العمل	 

خربة املراجعة والتدريب عىل مخطط اإلشهاد عىل االحتواء	 

السامت الشخصية	 

تصف األقسام التالية املعايري املزمع تطبيقها يف تقييم هذه املجاالت.

العمل  ة  التعليم وخ�ب  4.3

ال بد أن يكون ُمراجع مخطط اإلشهاد عىل االحتواء حصل عىل تعليم 

ثاليث ذي صلة، ويفضل الدرجة العادية/األوىل )عىل سبيل املثال: 

درجة البكالوريوس يف العلوم أو درجة البكالوريوس يف الهندسة أو 

ما يعادلهام( أو درجة أعىل )عىل سبيل املثال: درجة املاجستري يف 

العلوم أو الدكتوراه أو ما يعادلهام(. عىل املُراجع أن يثبت حصوله 

عىل تدريب/ اختصاص محدد مناسب )عىل سبيل املثال: مراجعة 

نظام إدارة السالمة( إىل جانب خربة العمل وأنشطة التطوير الشخيص 

األخرى التي تنمي مهارات التواصل والذكاء املهني والتقني، أو أيهام، 

إضافة للمهارات التحليلية الالزمة إلجراء وإدارة املراجعات، أو أيهام، 

املتعلقة باملرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل األطفال.

ال بد أن يربهن ُمراجع مخطط اإلشهاد عىل االحتواء عىل إملامه بلوائح 

الصناعة واملعايري واملبادئ التوجيهية ومامرسات الصناعة والقواعد 

األخرى إملاًما مالمئًا، طاملا تطبق عىل املجاالت املزمع تقييمها، هذا 

إىل جانب اثبات الكفاءة يف النواحي ذات الصلة بعلم احياء فريوس 

شلل االطفال وتدابري االحتواء ذات الصلة. ال بد أن ترتبط الخربة يف 

املناصب املتعلقة بالقدرة اإلدارية اإلرشاقية والفنية، أو أيهام، أينام 

كانت التفاعالت مع أعضاء فريق اإلدارة اآلخرين والكيانات الخاضعة 

للمراجعة وواضعي اللوائح واألطراف األخرى ذوي الصلة هي أحد 

 .The term “translator” is used to include interpretation skills   10
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ف الجوانب التكميلية للدور. 

كافة املتقدمني للعمل ال بد أن يكون لديهم خربة العمل، ملدة 

خمس سنوت عىل األقل، بدوام كامل مبوقع العمل داخل املخترب 

املكروبيولوجي )او بيئة مكافئة( أو مرفق انتاج اللقاح أو بيئة ذات 

صلة/مامثلة متعلقة بعلم احياء فريوس شلل األطفال واالحتواء.

توصف األقسام التالية املعرفة الالزمة واألدوار الخاصة بفريق 

املراجعة. عىل املرتشحني إثبات خربة العمل ذات الصلة اعتامًدا عىل 

مجموعة من املعايري التالية:

السالمة إدارة  أنظمة 

عىل املرشحني أن يكونوا:

حاصلني عىل تعليم ثاليث رسمي11؛ أ. 

حاصلني عىل مؤهل رسمي12 يف تقييم وإدارة املخاطر أو أنظمة  ب. 

إدارة السالمة؛

عملوا يف إجراء أنشطة إدارة املخاطر أو تقيمها لسنتني عىل األقل  ج. 

مع مرجعية خاصة باملخاطر البيولوجية: و/أو

عملوا يف وظيفة تقدم أنشطة املراجعة/ الرقابة املتعلقة بأداء  د. 

املهام ذات الصلة ملدة خمس سنوات عىل األقل.

البيولوجية المخاطر  إدارة 

يجب عىل املرشحني أن يكونوا:

حاصلني عىل مؤهالت رسمية يف إدارة املخاطر البيولوجية  أ. 

)تتضمن األمثلة عىل املؤهالت الرسمية: درجة املاجستري أو 

الشهادات ذات الصلة من النقابات املعرتف بها أو ما يعادلها(؛

عملوا يف منصب ذو صلة بالسالمة البيولوجية/األمن البيولوجي  ب. 

أو يف وظيفة ذات مسؤولية هامة للقيام مبثل هذه األنشطة 

داخل مخترب ميكروبيولوجي/بيئة انتاج ملدة سنتني عىل األقل؛ و

عملوا يف وظيفة تقدم أنشطة املراجعة/ الرقابة املتعلقة بأداء  ج. 

املهام ذات الصلة ملدة خمس سنوات عىل األقل.

11  يجوز االعتداد باملتقدمني للعمل بدون تعليم ثاليث إذا كانوا قادرين عىل اثبات 

إمتام خربة العمل وأنشطة التطوير الشخيص )عىل سبيل املثال االشرتاك يف برامج 

تدريب/متخصصة موضوعية ومعرتف بها( التي تنمي مهارات التواصل واملهارات 

الفنية ومهارات العمل إىل جانب املهارات التحليلية الالزمة إلجراء مراجعات 

مخطط االشهاد عىل االحتواء. 

12  إذا مل يستوف املتقدمني للعمل املتطلبات الرسمية إلدارة املخاطر يجوز االعتداد 

بهم إذا كانوا قادرين عىل اثبات امتامهم لربامج تدريبية إضافية وعضويتهم يف 

النقابات القامئة عىل التخصص وخربة العمل وأنشطة التطوير الشخيص اآلخرى التي 

تنمي مهارات التواصل واملهارات الفنية ومهارات العمل واملهارات التحليلية الالزمة 

إلجراء وإدارة مراجعات نخطط االشهاد عىل االحتواء، أو أيهام.

المنتجة والبيئات  والتشخيص  البحث 

عىل املرشحني أن يكونوا:

حاصلني عىل مؤهل رسمي للمامرسة عىل أنهم اختصاصني يف  أ. 

املكروبيولوجيا/اختصاصني يف التكنولوجيا مع املعرفة املالمئة 

بفريوس شلل األطفال وضوابطه يف بيئات العمل ذات الصلة؛

عملوا داخل مخترب ذو صلة /مرفق انتاج اللقاح او بيئة التجارب  ب. 

الرسيرية لخمس سنوات عىل األقل؛ و

عملوا يف وظيفة تقدم أنشطة املراجعة/ الرقابة املتعلقة بأداء  ج. 

املهام ذات الصلة ملدة خمس سنوات عىل األقل.

الهندسية والمفاهيم  المبادئ 

عىل املرشحني أن يكونوا:

حاصلني عىل تعليم ثاليث13 رسمي تكون املؤهالت الناتجة عنه يف  أ. 

الهندسة أو إدارة املرافق املتعلقني باالحتواء، مبا يف ذلك النواحي 

املتعلقة بالضوابط الهندسية املختربية/اإلنتاجية؛

عملوا داخل مخترب/مرفق انتاج اللقاح لسنتني عىل األقل باألنظمة  ب. 

الهندسية املستخدمة للتحكم يف املخاطر البيولوجية )عىل 

سبيل املثال: أنظمة مناولة الهواء وتطهري الغرف/املياه املتدفقة 

وعمليات االنتاج املغلقة والتعقيم واملعدات واألنظمة األخرى 

ذات الصلة(؛ و

عملوا يف وظيفة تقدم أنشطة املراجعة/ الرقابة املتعلقة بأداء  ج. 

املهام ذات الصلة ملدة خمس سنوات عىل األقل.

13  يجوز االعتداد باملتقدمني للعمل بدون تعليم ثاليث إذا كانوا قادرين عىل اثبات 

إمتام خربة العمل وأنشطة التطوير الشخيص األخرى )عىل سبيل املثال: االشرتاك 

يف برامج تدريب/متخصصة موضوعية ومعرتف بها( التي تنمي مهارات التواصل 

واملهارات الفنية ومهارات العمل بجانب املهارات التحليلية الالزمة إلجراء مراجعات 

خطة االشهاد عىل االحتواء.
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الطارئةف للحاالت  التأهب 

عىل املرشحني أن يكونوا:

حاصلني عىل تعليم ثاليث13 رسمي تكون املؤهالت الناتجة عنه  أ. 
يف التأهب واالستجابة للحاالت الطارئة املتعلقة باالحتواء، مبا يف 

ذلك النواحي املتعلقة بالضوابط الهندسية املختربية/اإلنتاجية؛ 

عملوا داخل مخترب/ مرفق انتاج اللقاح ملدة خمس سنوات عىل  ب. 
األقل يف التخطيط واالستجابة للحاالت الطارئة، مبا يف ذلك تطوير 

الخطط وإدارة املامرسات وعمليات التحفيز، والتنسيق مع 

السلطات ذات الصلة وتطوير خطط الطوارئ؛ و

عملوا يف وظيفة تقدم أنشطة املراجعة/ الرقابة املتعلقة بأداء  ج. 
املهام ذات الصلة ملدة خمس سنوات عىل األقل.

ملللللللللن الأ ا

عىل املرشحني أن يكونوا: 

حاصلني عىل تعليم ثاليث13 رسمي تكون املؤهالت الناتجة عنه  أ. 
يف إدارة االمن املتعلق باالحتواء، مبا يف ذلك النواحي املتعلقة 

ببيئات انتاج املخترب/ اللقاح؛

عملوا داخل مخترب/مرفق انتاج اللقاح ملدة سنتني عىل األقل  ب. 
يف منطقة مشاكل االمن املتعلقة باألمن البيولوجي، مبا يف ذلك 

تطوير خطط االمن، والتنسيق مع السلطات ذات الصلة وتطوير 

خطط املراقبة واالستجابة؛ و

عملوا يف وظيفة تقدم أنشطة املراجعة/ الرقابة املتعلقة بأداء  ج. 
املهام ذات الصلة ملدة خمس سنوات عىل األقل.

بخطة  المرتبطة  والتدريب  المراجعة  ة  5.3 خ�ب

شهاد عىل االحتواء االإ

الُمراجع

يتعني عىل املراجعني اظهار خربة املراجعة التي تشمل عملية املراجعة 

برمتها التي يتم تأديتها مقابل جميع العنارص 16 الواردة بخطة العمل 

العاملية الثالثة، مع املوافقة الرسمية عىل األهلية كمراجع أسفل قائد 

فريق مراجعة مؤهل يف نفس التخصص )الضوابط الهندسية، انتاج 

اللقاح ... الخ(.

عىل االغلب سوف تخترب املشاكل املتعلقة باالستعانة من الخارج 

بأعداد مالمئة من املراجعني املؤهلني تأهياًل مناسبًا، وخاصة يف املراحل 

املبكرة من خطة اإلشهاد عىل االحتواء، وسوف تكون هناك حاجة 

إليجاد حلول عملية للتغلب عىل هذه التحديات. قد ال يستوِف 

بعض املرشحني املؤهلني عىل مستوى عال جميع املتطلبات ولكن عىل 

العكس من ذلك قد يعتربوا مناسبني للغاية. لذا يجوز لهؤالء االفراد 

املشاركة ايُضا يف دور الخرباء الفنني، االمر الذي يجوز أن يساهم يف 

الحصول عىل الخربة اإلضافية الالزمة للحصول عىل منصب املُراجع.

وبالرغم مام سبق، فإن خربة املراجعة السابقة تعترب رضورية للتأكد 

من أنه ميكن اجراء مراجعة مرضية، ولن يتم عمل استثناءات 

لكبري املراجعني واملراجع اللذان لن تفي درجاتهام بالحد األدىن من 

املتطلبات. وكجزء من عملية التأهيل فإن تقرير مراقبة املراجع )انظر 

تقرير مراقبة املُراجع لإلشهاد عىل االحتواء الوارد بخطة العمل العاملية 

الثالثة( ال بد أن يصدره كبري املراجعني املؤهل املسؤول عن املرشحني 

الذين يسعون للتأهل. وال بد من أن تراجع السلطة الوطنية املسؤولة 

عن االحتواء سجالت كفاءات املُراجع الوطني وتصونها وتجعلها متاحة 

للجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال. 

ميكن لفرد ما أن يؤهل كمراجع من خالل إمتام ما يكافئ 10 أيام عىل 

األقل من أيام املراجعة بخطة العمل العاملية الثالثة كمتدرب، تتنقل 

عرب ثالثة مراجعات عىل األقل، مع مراجع مؤهل أو كبري مراجعني 

كمدرب/ُمحقق. عىل أن تكون مراجعة واحدة عىل األقل مراجعة 

كاملة النطاق )مراجعة مبدئية أو إعادة اشهاد( تتضمن جميع 

16 عنرًصا )عىل عكس تقييم الثغرات أو املراجعات الدورية الخاصني 

بنطاق أكرث تحديًدا(.

للحفاظ عىل املنصب كمراجع مخطط اإلشهاد عىل االحتواء طبًقا 

لخطة العمل العاملية الثالثة، يجب عىل املراجعني االشرتاك عىل األقل 

يف خمس مراجعات بخطة العمل العاملية الثالثة تم االنتهاء منهم يف 

السنوات الثالثة السابقة14 ، مع واحدة عىل األقل حدث وان تم فيها 

االشرتاك يف أنشطة التخطيط وكتابة التقارير اشرتاكًا تاًما.

ن المراجع�ي كب�ي 

حتى يعرف عىل أنه كبري مراجعي خطة اإلشهاد عىل االحتواء، عىل 

املُراجع أيًضا:

إظهار الكفاءة يف القيادة الفاعلة واإلدارة الفعالة فيام يتعلق  أ. 
مبراجعات خطة اإلشهاد عىل االحتواء، مبا يف ذلك جميع النواحي 

الخاصة بالتخطيط والتنفيذ وكتابة التقارير ومهارات القيادة 

والتواصل الالزمني؛

أداء االعداد واالنواع املطلوبة من املراجعات بنجاح يف الدور  ب. 
الذي قام فيه بوظيفة كبري املراجعني )أنظر القسم 3. 2( مع كبري 

املراجعني املؤهل الذي عمل كمعلم او ُمقيم؛ و

إثبات القدرة عىل استخالص استنتاجات منطقية وقامئة عىل  ج. 
الدليل بالنظر ألنظمة إدارة املرفق للمخاطر البيولوجية وذلك 

فيام يتعلق مبتطلبات خطة العمل العاملية الثالثة.

14  البلدان التي سوف تخترب قصوًرا فيام يتعلق بأعداد املرافق األساسية للقضاء 

عىل فريوس شلل األطفال ويف القدرة عىل تأهيل/صون املؤهل الخاص باملراجعني 

يجوز أن ترغب يف التفكري يف الحفاظ عىل الكفاءة عن طريق االشرتاك يف أنشطة 

آخري مامثلة )عىل سبيل املثال: االحتواء املتعلق ذو الصلة وعمليات التفتيش عىل 

املامرسة الجيدة للتصنيع(. اشرتاك املراجعني الذين فشلوا يف الدخول لهذه الفئة يف 

مراجعات خطة العمل العاملية الثالثة يخضع ملوافقة السلطة الوطنية املسئولة عن 

االحتواء عىل أساس حالة.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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ف يجوز اعتبار كبري املراجعني، الذي قام بدور كبري املراجعني تحت توجيه 

كبري املراجعني أو قائد الفريق املؤهلني، مؤهاًل بعد إمتام مراجعتني 

كاملتي النطاق بخطة العمل العاملية الثالثة )مدتهام ثالثة أيام عىل 

األقل(. وال بد ان تظهر الكفاءة الخاصة يف األنشطة ذات الصلة مبا يف 

ذلك عقد االجتامعات االفتتاحية والختامية وتصنيف النتائج وعرضها 

والتواصل مع إدارة املرفق وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة.

لالحتفاظ باملنصب ككبري مراجعني ب مخطط اإلشهاد عىل االحتواء 

طبًقا لخطة العمل العاملية الثالثة، عىل كبار املراجعني االشرتاك عىل 

األقل يف خمس مراجعات لخطة العمل العاملة الثالثة تم امتامهم يف 

السنوات الثالثة السابقة15، والقيام مرتني عىل األقل بدور قائد الفريق، 

مع مراجعة واحدة مبدئية كاملة النطاق او إعادة إشهاد.

االحتواء شهاد عىل  االإ ُمراجع خطة  تدريب  متطلبات 

للتأهل ملأموريتهم األوىل بخطة اإلشهاد عىل االحتواء، يتعني عىل جميع 

مراجعي مخطط اإلشهاد عىل االحتواء اجتياز مكوين الدورة التدريبية، 

تحت عنوان؛ تدريب خطة العمل العاملية الثالثة للُمراجعني، بقاعة 

الدراسة بنجاح، وهام:

متطلبات ُمراجع خطة العمل العاملية الثالثة )مدتها ثالثة أيام‘   .1
عىل األقل(؛ و

نظام اإلدارة املتعلق بالتدريب عىل املراجعة )مدته يومان‘ عىل   .2
األقل( )عىل سبيل املثال: املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

)أيزو( 9001 )7( و سلسلة تقييم الصحة والسالمة املهنية 

.))4( 18001

يتعني عىل املراجعني املؤهلني بالفعل يف مراجعة نظام اإلدارة )عىل 

سبيل املثال: املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )أيزو( 9001 )7( 

وسلسلة تقييم الصحة والسالمة املهنية 18001 )4( او معايري نظام 

الدارة األخرى املعرتف بها دوليًا( اجتياز تدريب الحجرة الدراسية، 

وهو:

متطلبات ُمراجع خطة العمل العاملية الثالثة )مدتها ثالثة أيام‘   .1
عىل األقل(.

الشخصية السمات   6.3

إضافًة للتعليم وخربة املراجعة، يجب أن يتحىل املراجع بالسامت 

الشخصية املناسبة، مبا فيها أن يكون:

15  البلدان التي سوف تخترب قصوًرا فيام يتعلق بأعداد املرافق األساسية للقضاء 

عىل فريوس شلل األطفال ويف القدرة عىل تأهيل/صون املؤهل الخاص باملراجعني 

يجوز أن ترغب يف التفكري يف الحفاظ عىل الكفاءة عن طريق االشرتاك يف أنشطة 

آخرى مامثلة )عىل سبيل املثال: االحتواء املتعلق ذو الصلة وعمليات التفتيش عىل 

املامرسة الجيدة للتصنيع(. اشرتاك املراجعني الذين فشلوا يف الدخول لهذه الفئة يف 

مراجعات خطة العمل العاملية الثالثة يخضع ملوافقة السلطة الوطنية املسئولة عن 

االحتواء عىل أساس حالة.

منفتح الذهن – مستعد لدارسة األفكار ووجهات النظر البديلة؛	 

 لبق – كَيّس يف التعامل مع الناس؛	 

 ُمتَِّحد – مثابر، يركز عىل تحقيق الهدف؛	 

 حاسم – قادر عىل الوصول لالستنتاجات يف الوقت املناسب 	 

اعتامًدا عىل األسباب املنطقية والدليل  والتحليل املوضوعيني.

 معتمد عىل نفسه – قادر عىل الترصف والعمل باستقاللية بينام 	 

يتفاعل بفاعلية مع اآلخرين؛

 صاحب خلق – عادل وصادق ومخلص وأمني وكتوم؛	 

 عنده الشجاعة األدبية – مستعد للترصف بطريقة تتسم 	 

بالعدالة والنزاهة بل وقادر عىل ذلك، بالرغم من الضغط الذي 

يتولد عن الحاجة ال تخاد قرارات غري مرحب بها عادًة   والتي 

ميكن أن تؤدي ملواجهة؛

منظم – قادر ترتيب األولويات بفاعلية، وذلك فيام يتعلق 	 

باستخدام الوقت واملوارد األخرى، للتأكد من امتام نطاق العمل 

بفاعلية ومن عالج مناطق املخاطر عالًجا مالمئًا؛ و

 متواصل  – قادر عىل التواصل جيًدا )الحدث والكتابة 	 

واالستامع(.

يجب تقييم السامت الشخصية بطريقة مهيكلة وموثقة باملستندات، 

مع انشاء مرتسامت وسجالت مالمئة 17,16، ويجوز تقيمها بشكل أسايس 

من خالل املقابلة والتعليقات الواردة من املراجعني الحضور اثناء 

تدريب املراجعة والتعليقات الواردة من موظفي املرفق او من اخرين 

لهم صلة بأداء املراجعة.

تأهيله وإعادة  المراجع  تأهيل   7.3

شهاد عىل االحتواء18 االإ ُمراجع مخطط  طلب 

يسلم املرشحني الراغبني يف النظر يف أمرهم للـتأهل الطلب املتعلق 

مبنصب املُراجع أو كبري املراجعني إىل السلطة الوطنية املسؤولة عن 

االحتواء يف بلدهم أو اىل منظمة الصحة العاملية يف البلدان التي ال 

توجد فيها سلطة وطنية مسؤولة عن االحتواء )انظر منوذج طلب 

ُمراجع اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(. 

عىل أن يتضمن الطلب املسلم عىل األقل: سرية ذاتية حديثة ونسخ 

16  ميكن أن يقيم هذا كبري امُلراجعني كجزء من مراقبة امُلراجعني، واملراجعني غري 

القادرين عىل اظهار هذه القدرات من الجائز اما أن يفشلوا يف أن يصبحوا مؤهلني 

او يفقدوا املنصب الخاص باملُراجع.

17  هذا موصف يف امللحق د من املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )أيزو( 

.)5( 1:2015 17021

18  من الجائز أن يكون لدى البلدان خطط متشعبة متعلقة بتحديد املرشحني 

ومؤهلهم كُمراجعني، التي يجوز أن تتضمن اختيار املراقبني واآلليات املشابهة، 

ويجوز اعتبار هذه االليات مناسبة رشيطة استيفائهم مقصد خطة اإلشهاد 

عىل االحتواء.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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من املؤهالت ذات الصلة تتضمن سجالت التدريب وسجل مراجع ف
اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة )انظر سجل 

ُمراجع اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(. 
وتراجع السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء الطلبات وتوافق عليها 

وتحتفظ بسجل للمراجعني واملدربني والخرباء التقنيني املؤهلني. ويجوز 
لها استخدام سجل منوذج خطة العمل العاملية الثالثة للُمراجعني 

والخرباء التقنيني واملدربني لإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل 
العاملية الثالثة.

شهاد عىل االحتواء االإ ُمراجع مخطط  تأهيل  إعادة 

عىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء انشاء نظام ملراجعة 
مؤهالت املُراجع وكبري املُراجعني مراجعة رسمية طبًقا لدورة الثالث 

سنوات، وأن تقيم ما إذا كان يجب تجديد تسجيل املٌراجع بعد 
الثالث سنوات األوىل أم ال. عىل أن تتناول املراجعة أنشطة املُراجع 

والتعليقات الواردة من الزمالء/املرافق واملعلومات األخرى ذات الصلة.

شهاد عىل االحتواء رصد أداء ُمراجع مخطط االإ

إن الفشل يف استيفاء مستويات األداء الالزمة واملعايري األدبية/األخالقية 
التي يتطلبها مخطط اإلشهاد عىل االحتواء يجوز أن ينتج عنه أنشطة 

مراقبة إضافية وإعداد خطة عمل مع تحليل تفصييل بالسبب الجذري 
وبالتحسينات املستهدفة وكذلك سحب/تعليق تأهل املُراجع، أو أيهام، 

أينام اعترب ذلك رضوريًا. والسلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء 
هي املسؤولة عن التأكد من أن أداء املوظفني القامئني بأداء أنشطة 

املُراجعة مراقب مراقبة مالمئة، وأن الكفاءات الخاصة بفرق املراجعة 
قد تم صيانتها عن طريق مراقبتها وتقيمها.

ال بد أن تتضمن مراجعة السلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء أداء 
املُراجعني للمراجعة بشكل عام ما ييل:

مراجعة النتائج، مع مؤرشات االلتزام بالعملية املقصودة وجودة  أ. 
مدخالت املُراجعة ومخرجاتها، مبا يف ذلك؛

إنهاء خطط املراجعة وتقاريرها؛	 

الوصف الواضح والخايل من الغموض لحاالت عدم 	 
التطابق والنتائج األخرى مع املرجعية املناسبة والدليل 

املوضوعي؛

ترقيم النتائج وتصحيح التصنيف والنسب بني حاالت 	 
عدم التطابق والنتائج األخرى؛

تصحيح السجالت واستكاملها؛	 

تعليقات للُمراجعني؛	 

التعليقات املبارشة وغري املبارشة من قادة الفرق أو ممثيل املرفق  ب. 
أو السلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء أو منظمة الصحة 

العاملية أو املراقبني اآلخرين، مبا يف ذلك، حيثام كان مناسبًا، 
السجالت املوثقة الخاصة بالتعليقات ووسائل االتصال األخرى 

التي تم صونها لدعم عملية مراجعة الخطة واملوافقة عليها 
واملعلومات املُحللة مع التعليقات اإليجابية إىل جانب التعليقات 

السلبية املحتملة، مثل:

املعلومات من مناذج/استطالعات قياس الرضا؛	 

التعليقات من شهادة املراجعات	 

الشكاوى من املرافق/األطراف األخرى ذات الصلة؛	 

مقابالت املتابعة اعتامًدا عىل ما سبق أو التي تتولد 	 
بطرق آخرى؛

التعليقات للُمراجعني؛	 

تأيت مراجعة السجالت كجزء من عملية املراجعة، لتشكل بذلك  ج. 
جزًءا من إعادة املوافقة التي متنحها السلطات الوطنية املسؤولة 

عن االحتواء سنويًا وكل ثالثة سنوات، عىل مؤهالت مراجعي 
خطة اإلشهاد عىل االحتواء، مبا يف ذلك:

تقارير املراجعة مع النتائج واملعلومات ذات الصلة؛	 

مناذج التتبع، كشوف الحضور، سجالت املستندات 	 
املُراجعة.... الخ؛

سجالت االستمرار يف التطور املهني مع الشهادات التي تم 	 
الحصول عليها واملعلومات األخرى ذات الصلة؛

التعليقات للمراجعني؛ و	 

املعلومات املستخدمة يف عملية املوافقة.	 

التدريب عىل  لتقديم  ن  المدرب�ي  8.3 مؤهالت 
ن للمراجع�ي الثالثة  العالمية  العمل  خطة 

ال بد أن يكون املدربني املُعينني لتقديم دورات تدريبية للمرُاجعني 
بشأن خطة العمل العاملية الثالثة مؤهلني ككبار مراجعني بخطة 

اإلشهاد عىل االحتواء. من املتوقع أن يحرض املتقدمني بالطلب دورة 
واحدة وأن يشرتكوا يف حضور دورة واحدة وأن يحرضوا دورة واحدة 

حضوًرا كاماًل تحت توجيه املدرب املؤهل بخطة العمل العاملية الثالثة 
وموافقته عىل تلك الدورة قبل أن يصبحوا مؤهلني كمدربني للُمراجعني 

عىل خطة العمل العاملية الثالثة. البد أن يكون مدرب املُراجعني 
املؤهل عىل خطة العمل العاملية الثالثة، ُمقدم تدريب معرتف به دوليًا 
أو اجتاز دورة تدريب املدربني املالمئة، أو أيهام، وسوف تراجع منظمة 

الصحة العاملية قامئة املدربني املؤهلني وتحتفظ بها.

شهاد عىل االحتواء االإ 9.3 معايرة تسليم مخطط 

ال بد أن يشارك كل املراجعني يف يوم واحد عىل األقل من أيام نشاط 
املعايرة سنويًا. تؤكد اجتامعات نشاط املعايرة عىل أن املُراجعني عىل 

وفاق وانهم يطلقون نفس اإلحكام حول ماهي املامرسة املقبولة 
من غري املقبولة، كام أنهم يراجعون نتائجهم وتصنيفاتهم ويحدثون 
أي رشوح تقدمت بها فرق املراجعة الفنية إىل جانب أنشطة آخري 
مامثلة. ميكن القيام بهذا النشاط وجًها لوجه أو عن طريق الهاتف 

أو املؤمترات املرئية. ومن الجائز أن تنظم منظمة الصحة العاملية 
اجتامعات املعايرة مع ممثيل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء، 

والذين بدورهم يجب عليهم عقد اجتامعات معايرة وطنية مع 
املوظفني ذوي الصلة )عىل سبيل املثال: كبار املُراجعني، املُراجعني، 

املراقبني(.

التقنيون اء  الخ�ب  10.3

عىل الرغم من ان الخرباء التقنيني ليسوا يف حاجة للتأهيل مثل 
املُراجعني، فيجب عليهم عىل االقل استيفاء متطلبات التعليم 

وخربة العمل يف مجال تخصصهم املحدد، كام هو موصف يف       
القسم 3. 4. وال ينبغي عليهم العمل كُمراجعني أو كبار ُمراجعني أو 

العمل بشكل مستقل خالل املراجعات. بل ينبغي أن يظلوا تحت 
ارشاف ُمراجعني مؤهلني يف جميع األوقات وعليهم استيفاء املتطلبات 

الالزمة املتعلقة بالرسية وتضارب املصالح املحتمل. وعىل املُراجعني 
التأكد من أن املعرفة التي يقدمها الخرباء التقنيني تطبق يف السياق 

املحدد ملراجعات خطة العمل العاملية الثالثة مبا يتامىش مع مخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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شهاد عىل  إجراء مراجعات مخطط االإ

االحتواء

يقدم هذا القسم ارشادات تفصيلية بشأن اجراء مراجعة مخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء لدعم عملية اإلشهاد عىل االحتواء. والبد أن تبدأ 

أنشطة التخطيط للمراجعة مبجرد توقيع العقد/االتفاق بني السلطة 

الوطنية املسؤولة عن االحتواء واملرافق األساسية للقضاء عىل فريوس 

شلل األطفال الذي يحتفظ بشهادة املشاركة.

المراجعة وإعداده اختيار فريق   1.4

إن التكوين املالئم لفريق املراجعة هو األساس للتأكد من أنه ميكن 

اجراء مراجعة مناسبة، وإلعطاء مزيد من الضامنات بأنه تم تنفيذ 

معايري متسقه بأسلوب عادل عرب املرافق واألقاليم املختلفة. ُحددت 

مؤهالت فريق املراجعة يف القسم 3.

سوف يتكون فريق املُراجعة من كبري مراجعني واحد عىل االقل 

باعتباره قائد الفريق وكبري مراجعني/مراجع واحد إضايف عىل األقل. 

وميكن ضم خرباء تقنيني للتعامل مع مناطق تخصص محددة وتقديم 

املعرفة املحلية واملساعدة يف رشح املامرسات والرشوط املحلية. إال 

أن هؤالء الخرباء ليسوا مراجعني مؤهلني وال بد من أن يعملوا طوال 

الوقت أثناء املراجعة تحت ارشاف وتوجيه ُمراجع مؤهل. كام يجب 

أن يضم الفريق أيًضا املراجعني املؤهلني محليًا والخرباء التقنيني، أو 

أيهام، ممن هم عىل دراية بالقوانني واللوائح واملامرسات املحلية. والبد 

أن ترشح السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء فريق املراجعة، الذي 

يتضمن املوظفني املؤهلني تأهياًل جيًدا املقيدين يف القوائم باعتبارهم 

مراجعني وخرباء تقنيني معتمدين )انظر سجل منوذج مراجعي خطة 

العمل العاملية الثالثة والخرباء التقنيني واملدربني لإلشهاد عىل االحتواء 

وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(.

للمراجعة التخطيط   2.4

قبل البدء يف املراجعة، عىل قائد الفريق الحصول عىل كافة املعلومات 

ذات الصلة، مبا يف ذلك: 

عىل مستوى البلد:

دليل موثق عىل استيفاء اإلجراءات الوقائية الثانوية والثالثية، كام 	 

هي موصفة يف خطة العمل العاملية الثالثة؛ وعىل مستوى املرفق:

نسخة من عقد/اتفاق االحتواء عىل اإلشهاد بني السلطة الوطنية 	 

املسؤولة عن االحتواء واملرفق؛

منوذج طلب اإلشهاد عىل االحتواء الوارد بخطة العمل العاملية 	 

الثالثة )انظر منوذج طلب اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة 

العمل العاملية الثالثة(؛

املستندات املطلوبة )انظر منوذج استامرة طلب اإلشهاد عىل 	 

االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(؛

أي تغريات مدونة فيام يتعلق بنطاق اإلشهاد، حيثام أمكن؛	 

 تقارير املراجعة السابقة وقوائم النتائج، حيثام أمكن؛ و	 

مخططات خطة العمل التصحيحية السابقة، حيثام أمكن.	 

عىل قائد الفريق ايًضا مراسلة املرفق لألسباب التالية:

التأكد من توافر طاقم العمل االسايس للمرفق والغرض من 	 

املراجعة وتاريخها؛

تقديم قامئة أعضاء فريق املراجعة؛	 

تقديم خطة املراجعة؛ و	 

مناقشة إمكانية تسجيل االجتامع الختامي صوتيًا أو عىل 	 

رشيط فيديو.

بسبب التحديات التي تنتج عن زيارة املرافق قبل كامل املراجعة 

املبدئية لإلشهاد، خاصًة عندما تشرتك فرق املراجعني الدوليني، يجوز 

أن تتضمن التجهيزات مراجعة املستندات خارج املوقع، عىل عكس 

القيام بتلك املهمة أثناء الزيارة األولية أو تقييم الثغرات. والغاية من 

هذا النشاط هو تقييم االلتزام املوثق بنظام إدارة املرفق للمخاطر 

البيولوجية وتحديد مناطق للرتكيز عليها أثناء املراجعة والسامح 

بتطوير خطة املراجعة مبا يتامىش مع املرفق. مامل يُتفق عليه بخالف 

ذلك، يُنصح املرفق بتسليم كافة املستندات املطلوبة )انظر منوذج 

استامرة طلب مخطط اإلشهاد عىل االحتواء بخطة العمل العالية 

الثالثة( إىل قائد الفريق قبل 20 يوًما من املراجعة عىل األقل.

قائد الفريق هو املسؤول عن إعداد خطة املراجعة )انظر عينة خطة 
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مراجعة اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة( وعن 

اسناد املسؤولية الخاصة مبجاالت أو عنارص محددة بخطة العمل 

العاملية الثالثة ألفراد معينني، إال أنه من املتوقع أنه يساهم جميع 

أعضاء الفريق يف كل العنارص حسب االقتضاء. وترسل الخطة لكل 

أعضاء فريق املراجعة، وتناقش وتوضح أدوارهم واملسؤوليات املنوطني 

بها عند الرضورة، قبل اإليعاز مبشاركتها مع املرفق قبل 20 يوم عمل 

من املراجعة عىل األقل.

المعلومات متطلبات   3.4

يوضح أدناه القامئة النموذجية ملراجعة املستندات19 )انظر سجل 

مراجعة املستندات لإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية 

الثالثة( يف بداية املراجعة، مع توزيع نسخة واحدة طبق األصل 

عىل كل مراجع مامل تسلم الكرتونيًا. وتلك املكتوبة بخط مائل البد 

أن تستلم أواًل قبل كامل املراجعة املبدئية لإلشهاد. عىل أن تتضمن 

املستندات ما ييل:

مخططًا تنظيميًا يحدد األدوار واملسؤوليات ذات الصلة بإدارة 	 

املخاطر البيولوجية؛

سجل بالقوانني واملعايري واملبادئ التوجيهية املطبقة؛	 

كتيبات السالمة البيولوجية/االمن البيولوجي والخطط املصاحبة؛	 

تقارير الحوادث/األحداث ذات الصلة باحتواء فريوس شلل 	 

األطفال؛

قامئة بالخدمات املتعاقد عليها والرشكات واألفراد؛	 

تقييامت املخاطر ذات الصلة )عىل سيل املثال: تلك املتعلقة 	 

بالتأهب للحاالت الطارئة والضوابط اإلجرائية وتصميم وتشغيل 

املنشأة واملعدات وتدابري التطهري وتدابري األمن(؛

خريطة/ تصميم  الطابق، مبا يف ذلك أي مناطق دعم ذات 	 

صلة )عىل سبيل املثال: غرف املنشأة، مناطق التخزين، مواقع 

معالجة/تخزين النفايات(؛

املحارض الخاصة بلجنة السالمة البيولوجية آلخر 12 شهرًا؛	 

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر التي تعكس 16 عنرًصا داخل 	 

خطة العمل العاملية الثالثة؛

خطط املراجعة الداخلية والنتائج من العام السابق؛	 

خطط التدريب وتقييامت الكفاءة التي تعكس األنشطة املتعلقة 	 

بإدارة املخاطر البيولوجية؛

خطط الطوارئ والسجالت الخاصة باملامرسات؛	 

مخزونات فريوس شلل األطفال واملواد ذات الصلة )عىل سبيل 	 

املثال: املزارع، الفضالت(؛

19  قبل مشاركة أي مستند، البد من استيفاء متطلبات األمن الخاصة بنقل 

املعلومات الحساسة وتحويلها وتداولها.

قوائم املعدات/سجالت األصول؛	 

سجالت اشهاد املرفق/املعدات؛	 

بيانات تظهر أداء املبنى )عىل سبيل املثال: قياسات تدفق الهواء، 	 

أداء محطات التعقيم/املخلفات السائلة(؛ و

تصميم املبنى/خطط البدء.	 

المراجعة إعالن   4.4

ال بد من التخطيط لجميع عمليات املراجعة واالعالن عنها، باستثناء 

تلك التي ترى السلطة الوطنية املعنية املسؤولة عن االحتواء أن هناك 

سبب قهري إلجراء مراجعة غري معلنة.

الموقع المراجعة داخل  أنشطة   5.4

االفتتاحي االجتماع  عقد 

ينبغي عقد جلسة افتتاحية وتسجيل الحضور )انظر كشف حضور 

مراجعة اإلشهاد عىل االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(. يوفر 

االجتامع االفتتاحي فرصة للمرفق وفريق املراجعة لتبادل املعلومات 

واالعتياد عىل طبيعة املرفق والعمل املرتبط به، بجانب االنتهاء من 

خطة املراجعة والتأكد من أن املرفق قد قدم موجزًا وافيًا بشأن 

عملية املراجعة. ينبغي يف الحاالت املثىل أال ميتد االجتامع االفتتاحي 

النموذجي ألكرث من ساعة واحدة، مامل تفرض ظروف التمديد 

غري ذلك. عىل أن تتضمن القامئة النموذجية لالجتامع االفتتاحي االيت:

عمليات التقديم للممثلني من املرفق وأعضاء فريق املراجعة، 	 

التي تشري لألدوار واملسؤوليات ذات الصلة؛

تأكيد نطاق اإلشهاد عىل االحتواء ومقصده؛	 

املراجعة النهائية واالتفاق الخاص بخطة املراجعة )عىل الرغم 	 

من أن التعديالت سوف تكون طفيفة ألنه تم االتفاق عليها 

مسبًقا(؛

التأكد من قنوات االتصال والتوقيتات )عىل سبيل املثال: أي 	 

ملخصات ختامية ومعلومات بشأن االجتامع الختامي(؛

رشح موجز لعملية املراجعة، مبا يف ذلك أنشطة كتابة التقارير 	 

وفرص تبادل التعليقات بني األطراف؛

معلومات واضحة بشأن جميع املجاالت واملواقع واألنشطة 	 

واألقسام املزمع مراجعتها  واألشخاص املشرتكني؛

مراجعة ترتيبات الرسية والكيفية التي يجب بها تداولها، مبا يف 	 

ذلك إدارة الوثائق أثناء املراجعة والقيود املفروضة عىل استخدام 

كامريات التصوير وأجهزة التسجيل األخرى؛

موقع غرف االجتامعات بالنسبة للفريق إلجراء املقابالت وللقاء 	 

بشكل خاص عند الحاجة )عىل سبيل املثال: خالل اسرتاحات 

الغداء ولإلعداد لالجتامع الختامي(؛
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مستلزمات التواصل وذلك فيام يتعلق بوصالت الهاتف/االنرتنت، 	 

استخدام أجهزة العرض... الخ؛

معلومات بشأن الكيفية التي سوف يتم بها تصنيف النتائج 	 

وكتابة تقارير بها، إىل جانب تسلسل االحداث الذي يؤدي 

لصدور قرارات حول اصدار الشهادات؛

اللغة املزمع استخدامها وترتيبات الرتجمة أينام اقتضت الحاجة؛	 

تحديد الكيفية التي سوف يتأكد بها املرفق من أن املراجعني 	 

ميكنهم الحصول عىل نسخ من املواد والسجالت واملعلومات 

األخرى عند الحاجة؛

أسامء وأرقام األشخاص الذين سيتم التواصل معهم من املشاركني 	 

األساسني واملرشدين واملوظفني اآلخرين ذوي الصلة؛ و

معلومات بشأن السالمة واألمن أثناء التواجد باملوقع، مبا يف ذلك 	 

خطط الطوارئ وتدابري االستجابة.

المراجعة أثناء  المقابالت  إجراء 

سوف تجرى املقابالت أثناء املراجعة، لتقييم ما إذا كان املرفق قد 

وضع اآلليات يف موضعها الصحيح أم ال؟ للتأكد من متاشيها مع 

متطلبات خطة العمل العاملية الثالثة. سوف يدعى للمقابالت املقرر 

اجراؤها املمثلني الذين يعدون األفضل ملناقشة عنارص محددة كجزء 

من عملية التخطيط. واملرفق هو املسؤول عن التأكد من حضور 

األطراف املعنية هذه املقابالت لضامن أنه تم اجراء عملية املراجعة 

بفاعلية مع توفري املوظفني واملعلومات الالزمني بشكل مالئم.

مبجرد الحصول عىل الفكرة العامة لنظام اإلدارة من خالل املقابالت 

وعمليات مراجعة املستندات سوف يتم زيارة املناطق املقصودة 

باملرفق مبا يتامىش مع الخطة، يجوز أن تتضمن هذه النطاقات املناطق 

اإلدارية واملختربات ومرافق الحيوانات ومناطق اإلنتاج ومساحات 

الدعم ذات الصلة اعتامًدا عىل طبيعة املرفق والعمل املؤدى. والبد 

من وضع أولويات للمناطق املزمع زيارتها عىل أساس املخاطر؛ ويجوز 

تغيري تلك املدرجة بالخطة يف ضوء املعلومات املستقاة من املقابالت 

وعمليات مراجعة املستندات داخل املوقع. واملرفق هو املسؤول عن 

ضامن السامح بالدخول املقبول لجميع األماكن املطلوبة وعن سالمة 

وأمن فريق املراجعة واملوظفني اآلخرين. وتتضمن هذه املسؤولية 

تقديم معلومات بشأن متطلبات اللقاح والتدابري املتعلقة به. 

)ملحوظة: تعتمد مستلزمات اللقاح وعمليات التمنيع األخرى عىل 

املرفق وهو األمر الذي البد أن يكون قد تم تحديده واستيفاؤه بالفعل 

من قبل باعتبار أنه جزء من عملية التخطط(. 

ينبغي أن يرافق فريق املراجعة طاقم العمل الذي يحدده املرفق طاملا 

يتم اجراء املراجعة، فيام عدا أثناء املناقشات الخاصة. وينبغي أن 

يتقابل فريق املراجعة مع قيادة املرفق يوًميا عىل األقل )عادة يكون 

يف وقت متأخر بعد الظهرية( حتى يزود بأحدث املعلومات بشأن 

الوضع ونقاط القلق املحتملة ومسارات البحث اإلضافية التي قد 

تطلب. وخالل هذا الوقت يجوز للمرفق أيًضا أن يظهر أيًضا معلومات 

أو يقدم رشوحات إضافية بخصوص املشاكل املحددة املحتملة. ومن 

الجائز أيًضا أن يعقد الفريق املؤقت اجتامعات عند الحاجة، يف حالة 

ظهور مشاكل هامة خالل دورة املراجعة. 

عىل الرغم من أنه من الجائز تقديم معلومات غري استشارية عند 

الطلب )عىل سبيل املثال: املصادر الخاصة باملعلومات املفيدة 

املحتملة( فال ينبغي للمراجعني وال للمستشارين التقنيني وال 

للمرتجمني وال حتى للمراقبني االضطالع بدور املستشار. وبالرغم مام 

سبق، وأينام كان ذلك مناسبًا ، يجوز أن يُعلم االفراد املناسبني )عىل 

سبيل املثال: املراجعني والخرباء التقنيني ( طاقم عمل املرفق بشأن 

الجوانب الخاصة بخطة العمل العاملية الثالثة ومتطلبات  مخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء وبطلباتهم لعمليات املراجعة. ويف حالة الشك، 

عىل جميع األطراف التشاور مع قائد الفريق قبل تقديم النصيحة 

والتوضيح. وال ينبغي للمراجع أو املستشار التقني أو املراقب حضور 

املراجعة إن كان قد سبق لهم العمل يف وظيفة استشارية أو منصب 

مشابه، ألن التضارب يف املصالح قد يكون موضع قلق، وذلك خالل 

فرتة الثالث سنوات قبل تاريخ إبرام العقد/االتفاق مع املرفق.

الُمراجعة المستندات 

يعني قائد الفريق عضو من الفريق لالحتفاظ بسجل باملستندات 

التي يقدمها املرفق )انظر سجل املستندات املُراجعة من قبل مخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء الواردة يف خطة العمل العاملية الثالثة( وللتأكد 

من أن جميع املستندات التي تعامل بعناية فائقة قد فرُست وتم 

إعادتها بنهاية املراجعة، مامل يحصل فريق املراجعة عىل إذن كتايب 

باالحتفاظ بها. والبد من السعي للحصول عىل ترصيح كتايب قبل 

طباعة أية مستندات أو أخذها من املوقع أثناء املراجعة.

بلللالت لللملقللا ا

تستخدم املقابالت الكتساب فهم لألنظمة التي يستعملها املرفق 

واملنظمة ذات الصلة للتأكد من االلتزام مقابل متطلبات خطة العمل 

العاملية الثالثة ولتحديد املسارات الخاصة باالستفسارات وإجراء مزيد 

من البحث عىل مجاالت الرتكيز. ال بد أن يكون املراجعون مهرًة يف 

تقنيات املقابلة املناسبة وأن يحتفظوا باملالحظات الواضحة والشاملة 

للمقابالت، وخاصة تلك التي تتعلق باملسائل التي يجوز استخدامها 

الحًقا كأساس للنتائج. عىل أن تتضمن املالحظات التاريخ والوقت 

واملوقع واالسم الكامل للشخص الذي عقد معه اللقاء ولقبه والنقاط 

األساسية التي طرحت واملواضيع التي نوقشت، أو أيهام، وألقىص درجة 

ممكنة البد من أخذ اقتباسات من الشخص الذي يتم اجراء املقابلة 

معه التي تتناول نقاط ً ذات صلة. بجانب عنارص املقابالت الرسمية 

ذات الصلة، يجوز اجراء مقابالت غري رسمية مع موظفي املرفق أثناء 

جوالت املوقع. وينبغي أن يكون هؤالء املوظفون عىل دراية بأنه 

يتم سؤالهم كجزء من عملية املراجعة الرسمية. ويجب االحتفاظ 

باملالحظات ملثل هذه التفاعالت.

يجب دمج البيانات من املقابالت مع املعلومات الناشئة من عمليات 

املراقبة ومراجعة املستندات يف الوصول للنتائج وكتابة تقارير بها. 

عىل أن تخضع أيًضا املعلومات من عمليات املراقبة أثناء جوالت 

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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املرفق ومن عمليات مراجعة املستندات للمالحظات الصائبة التي 

دونها املراجعون.

اللمرفلق جلوالت 

مبجرد تحقق الفكرة العامة لتدابري املراقبة املقرتحة من خالل 

املقابالت، ال بد من اجراء زيارات للمرفق ملراقبة العوامل املادية 

والحصول عىل السجالت املحلية أينام كان هذا مالمئًا )عىل سبيل 

املثال: السجالت الورقية أو االلكرتونية( وإجراء مقابلة مع املوظفني 

مبوقع العمل والتحقق مام إذا كانت الضوابط املوصفة يف توثيق نظام 

اإلدارة قد انعكست يف املرفق الحايل واملامرسات ذات الصلة أم ال. 

وهذا يعد جانبًا حاساًم يف املراجعة طاملا أن الغاية األساسية هي التأكد 

من أنه تم تنفيذ تدابري االحتواء وصونها بفاعلية. عىل الرغم من أن 

املناطق املزمع زيارتها سوف تحدد يف خطة املراجعة، قد يطلب إدخال 

تعديالت اعتامًدا عىل املقابالت السابقة أو مصادر املعلومات األخرى 

ذات الصلة.

مناطق الرتكيز املحتملة بالنسبة للجوالت، تتضمن عىل سبيل املثال ال 

الحرص ما ييل:

مخازن فريوس شلل األطفال، مبا يف ذلك املستودعات ومخزن 	 

املواد السائلة ومجموعات الزرع واملخزونات وأنظمة املعلومات 

ذات الصلة؛

مناطق تداول الحيوانات واملعدات ذات الصلة )عىل سبيل املثال: 	 

العوازل(؛

العاملون وأنظمة االستجابة للطوارئ واللوازم ذات الصلة؛ 	 

املناطق التي يتم فيها اجراء املسوحات/املعالجات الطبية؛	 

غرف اجتامعات طاقم العمل وغرف الطعام ومناطق الراحة؛	 

املخترب امللحق ومناطق االنتاج التي ال تندرج تحت االحتواء؛	 

مرافق مراقبة الجودة؛	 

البضائع الداخلة/الخارجة واملناطق التي يجوز ترتيب النقل فيها؛	 

مناطق تعبئة وتفريغ العينات؛	 

ورش عمل الصيانة والسجالت واملوظفون املعنيون؛	 

نظام التدفئة والتهوية والتكييف، مبا يف ذلك أنظمة التحكم ذات 	 

الصلة؛

محطة تطهري املخلفات السائلة، مبا يف ذلك أنظمة التحكم ذات 	 

الصلة؛

مخازن الغسيل واملالبس ومناطق التطهري؛	 

مخازن معدات الحامية الشخصية؛	 

نظام تطهري الغرف؛	 

معدات معادلة الضغط وأنظمة التطهري، مبا يف ذلك مناطق 	 

التغيري واالغتسال؛

أنظمة معالجة النفايات والتخلص منها، أفران املوقع؛	 

أنظمة املداواة والجرعات املستخدمة يف التطهري؛	 

مرافق التدريب؛ و	 

غرف مراقبة األمن واملوظفون ذوو الصلة؛	 

النتائج توليد   6.4

ينسق قائد الفريق حلقات نقاش دورية بني فريق املراجعة خالل 

دورة املراجعة ملراجعة املعلومات املُجمعة ولتقديم التوجيه طبًقا 

ملسارات البحث، ألنه يجوز أن يطلب دليل إضايف وعوامل أخرى 

ذات صلة. كل ُمراجع مسؤول عن تحديد النتائج املتعلقة بقدرة 

املرفق عىل الوفاء باملتطلبات مبا يتامىش مع خطة العمل العاملية 

الثالثة. ال بد من اإلشارة إىل حاالت عدم التطابق )املامرسات 

املنقوصة( وذلك عند وجود دليل موضوعي  عىل عدم تلبية مطلب 

)القصد(، أو اختالف املامرسة أو الحالة عن النظام املحدد )التنفيذ( 

أو أن النظام غري فعال )الفاعلية(. ال بد من االتفاق عىل حاالت عدم 

التطابق أينام كان هذا ممكًنا مع الكيان الخاضع للمراجعة خالل دورة 

املراجعة، وأي مسائل مثرية للجدل أو عدم االتفاق البد من معالجتها 

بشكل معقول قدر اإلمكان خالل املراجعة.

ال بد أن يحدد عدم التطابق بوضوح:

املتطلبات الذي مل يتم استيفاؤها، مبا يف ذلك اإلشارة  إىل بند   .1
خطة العمل العاملية الثالثة املطبق، اعتامًدا عىل ما ييل:

عنرص واحد أو أكرث من عنارص اإلشهاد عىل االحتواء/	 

معايري التحقق؛

اإلجراءات التي ال يتبعها املرفق )العملية، املنتج، 	 

مواصفات الخدمة(؛ 

الالئحة املطبقة التي مل يتم استيفاؤها؛	 

أوجه القصور التي تدعم تصنيف عدم التطابق مبا يف ذلك:  .2

تحديد املكان والعملية والنشاط؛ و	 

الدليل املوضوعي، مبا يف ذلك؛  .3

اإلشارة  إىل مستندات معينة وكذا مالحظات وأدلة 	 

شفهية، أو أيهام، لتأييد الخلل املُحدد.

سوف يبني قائد الفريق النتائج عىل املُدخالت التي قدمها الفريق، 

لكنه سيتخذ القرار النهايئ فيام يتعلق بإصدار النتائج وتصنيفها. 

والبد من جمع املعلومات الالزمة للتحقق من النتائج وتحليلها قبل 

االجتامع الختامي، لذا فإن مسؤولية كل ُمراجع هي التأكد من جمع 

الدليل املناسب املدعم باملستندات املوثقة، إىل جانب مالحظات اللقاء 

وسجالت املالحظات.

يف حالة ادعاء املنظمة أن عدم التطابق كان قد ُحدد قبل إغالق 

املراجعة، يجوز لقائد الفريق أن يحدد ما إذا كانت اإلجراءات 

التصحيحية التي طبقت مبنهجية ونفذت بفاعلية مناسبة أم ال؟ وإذا 

كانت النتيجة أن هذا هو الحال، يجوز أن يكون القرار املتخذ هو عدم 
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رصد أي حالة عدم تطابق، رشيطة وجود دليل كاف وثقة بأن هذه 

املشكلة لن تتكرر. 

ينبغي عرض النتائج وفقاً ألحد الفئات التالية:

بالمالحظة الجديرة  الجهود 

توصف الجهود الجديرة باملالحظة بأنها:

تبني أفضل املامرسات	 

التحسن امللحوظ	 

ارتفاع مستويات االلتزام	 

الحافز	 

تحسني النظام	 

ال بد من ذكر الجهود الجديرة باملالحظة يف االجتامع الختامي ويف 

تقرير املراجعة )انظر منوذج تقرير مراجعة مخطط اإلشهاد عىل 

االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(.

ى( 1 )ك�ب حاالت عدم التطابق: الفئة 

يصنف عدم التطابق باعتباره ميثل حالة عدم تطابق كربى )الفئة 1 

)كربى( عدم التطابق(، عندما:

يغيب عنرص واحد أو أكرث من العنارص الالزمة للنظام، أو يف 	 

املوقف الذي تظهر فيه شكوك قوية حول استيفاء األنشطة 

للمتطلبات املحددة؛

تشري مجموعة من الفئة 2 من حاالت عدم التطابق للتنفيذ 	 

غري املالئم أو الفعال للنظام املتعلق مبتطلب واحد من معيار 

املتطلبات؛

يكون عدم التطابق الذي يندرج تحت الفئة 2 مستمرًا )أو مل 	 

يتم تصحيحه كام تم االتفاق عليه مع املرفق(؛ وعلية يرفع للفئة 

1 و/أو

ميكن أن يؤدي موقف ما بشكل مبارش، وذلك عىل أساس الدليل 	 

املوضوعي املتوفر، ملخاطر غري مقبولة تخص خرق تدابري االحتواء 

املوصفة يف خطة العمل العاملية الثالثة. 

2 )صغرى(  الفئة  التطابق:  حاالت عدم 

يصنف عدم التطابق باعتباره حالة عدم تطابق صغرى )الفئة 2 

)صغرى( عدم التطابق( عندما يُثبت املرفق أن الخطًأ الخاص بالقواعد 

أو بالتحكم أثناء التنفيذ الخاص بالنظام/ املتطلبات اإلجرائية ال 

يشري  إىل انهيار النظام أو يثري الشك من أن تلك الضوابط سوف 

تلبي املتطلبات. ويف هذه الحالة ميكن أن يكون الحكم أنه، بالرغم 

من املشاكل املحددة، فقد تم تعريف متطلبات النظام العام 

وتنفيذه وإنفاذِه.

المالحظات

املالحظة ال تعني  حالة عدم تطابق، لكنها قد تؤدي اىل واحدة إذا 

سمح باستمرارها دون تصحيح. كام أنها وضع قائم دون دليل مدعم 

مناسب لإلشارة إىل أنها تشكل حالة عدم تطابق.

لللتحلسيلن فلللرص 

تشري فرصة التحسني للمناطق والعمليات، أو أيهام، التي يجوز أن 

تستوف الحد األدىن من متطلبات خطة العمل العاملية الثالثة، ولكن 

ميكن تحسينها. ومن الجائز أن تكون متعلقة بالنظام أو األداء، وعادًة 

ما تُحدد اعتامًدا عىل الخربة الخاصة بفريق املراجعة واملعرفة الخاصة 

بأفضل مامرسة دولية يف املرافق األخرى أو املامرسات داخل الوحدات/

األقسام األخرى باملرفق.

 – المبدئية  االحتواء  التطابق طبًقا لشهادة  حاالت عدم 

ي معيار محدد
�ن التطابق  لعدم 

مبوجب التعريف طبًقا لشهادة االحتواء املبدئية، ستظهر حاالت 

عدم التطابق مقابل متطلبات خطة العمل العاملية الثالثة– وبالتايل 

سوف تكون السبب املنطقي يف عدم املتابعة مبارشًة للتقدم بالطلب 

للحصول عىل شهادة االحتواء. وال بد من تصنيف حاالت عدم التطابق 

هذه عىل أنها حاالت عدم تطابق طبًقا لشهادة االحتواء املبدئية، 

وسوف تكون من الفئة 1 )كربى( لحاالت عدم التطابق طاملا أنها متثل 

غيابًا لعنرص واحد أو أكرث من العنارص الالزمة للنظام، والبد أن تتبع 

مراجعة التقييم وآليات اإلغالق املوصفة يف القسم 2، لتجنب الحاجة 

لإلغالق املتعلق بحاالت عدم التطابق كام هو موصف إلصدار شهادة 

االحتواء يف القسم 4. 7.

الختامي االجتماع 

قائد الفريق هو املسؤول عن تنظيم العرض التقدميي يف االجتامع 

الختامي، مبا يف ذلك تحديد الشخص الذي سوف يعرض النتائج 

الفردية والتأكد من أن جميع النتائج قد ظهرت يف التقرير. ميكن أن 

يحرض االجتامع الختامي كل من يراهم املرفق مناسبني. فهو يقدم 

عروض تقدمية بالدليل املستند عىل الواقع بأي جهود جديرة باملالحظة 

وحاالت عدم التطابق واملالحظات. عىل أن تقرن جميع حاالت عدم 

التطابق برشح يفرس سبب تشكيلهم خرقًا مقابل املتطلب املحدد.

يجوز أن يسجل االجتامع الختامي صوتًيا أو عىل رشيط فيديو وهذا 

يرتك لتقدير قائد الفريق. يف مثل هذه الحاالت البد أن يحصل قائد 

الفريق عىل نسخة من الرشيط كاملة قبل مغادرة املرفق وال بد أن 

يقدم أيًضا نسخة إىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء.

والمتابعة التقارير  كتابة   7.4

المراجعة بعد  ما  أنشطة 

قائد الفريق هو املسؤول عن تنسيق تقرير املراجعة وإخراج املسودة 

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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والتقرير النهايئ )انظر منوذج تقرير املراجعة لإلشهاد عىل االحتواء 

وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة(. والغرض من ذلك هو تدوين 

النتائج الخاصة بالتقييم بطريقة ميكن ترجمتها إلجراءات قابلة للقياس 

ومحددة بوقت بالنسبة للمرافق األساسية للقضاء عىل فريوس شلل 

األطفال، مبا يف ذلك اإلغالق الخاص بأي حالة من حاالت عدم التطابق.

عىل أن يتضمن تقرير املراجعة عىل األقل املعلومات التالية:

الدليل املوثق باملستندات عىل استيفاء اإلجراءات الوقائية 	 

الثانوية والثالِِثيّة املوصفة يف خطة العمل العاملية الثالثة؛

تفاصيل املرفق املُقيم، مبا يف ذلك أي تعديالت يف نطاق املراجعة 	 

من الطلب األصيل؛

تكوين فريق املراجعة وقامئة باألشخاص الرئيسني الذين سيتم 	 

التواصل معهم باملرفق؛

ملخص رسيع موجز باملشاكل األساسية والجهود الجديرة 	 

باملالحظة بجانب حاالت عدم التطابق واملالحظات التي تناولت 

اإلجراءات الوقائية التي تم تقييمها؛

جدول موجز يظهر األرقام واألنواع والفئات والنتائج؛	 

ملخص يذكر كافة االستنتاجات والخطوات التالية مبا يف ذلك 	 

األطر الزمنية املقرتنة؛ و

واملعلومات األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء؛	 

يجب أن تتضمن خطة العمل عىل األقل ما ييل:

تاريخ املراجعة؛	 

نوع املراجعة )عىل سبيل املثال: تقييم الثغرات، أويل، دوري(؛	 

قامئة بحاالت عدم التطابق واملالحظات؛	 

مستوى حاالت عدم التطابق وأنواعها؛	 

وضع حاالت عدم التطابق )عىل سبيل املثال: مفتوحة، مغلقة(؛	 

البند املخالف الذي تولد بسبه حاالت عدم التطابق؛	 

اإلجراءات الفورية الالزمة؛	 

تحليل السبب الجذري املتعلق بحاالت عدم التطابق؛	 

اإلجراءات املقرتحة إلغالق حاالت عدم التطابق؛	 

التواريخ التي يجب فيها بدء اإلجراءات واالنتهاء منها؛	 

تاريخ املوافقة عىل اإلجراء التصحيحي من حيث املبدأ؛	 

اسم الشخص املسؤول عن منح املوافقة؛	 

نشاط التحقق؛	 

اسم الشخص املسؤول عن التحقق؛	 

التواريخ التي سوف يتم فيها إغالق كل نتيجة فردية؛	 

مالحظات املُراجع	 

يجب إدراج الوقت الخاص بإعداد التقرير يف خطة املراجعة. ومن 

الناحية املثىل يجب إنهاء التقرير يف املوقع بينام يكون فريق املراجعة 

موجوداً معاً، وان كان هذا غري ممكن، يقدم قائد الفريق مسودة 

للتداول بني أعضاء فريق املراجعة لضامن االنتهاء من مسودة التقرير 

خالل 20 يوم عمل بعد املراجعة عىل أقىص تقدير. ومن ثم يرسل 

التقرير الذي تم االنتهاء منه  إىل املرفق عن طريق السلطة الوطنية 

املسؤولة عن االحتواء. وتوجه السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 

أي استفسارات لقائد الفريق املالئم الذي يتعني علية تجهيز الجواب 

قبل تسليم املستند للمراجعة الداخلية. وسوف تُجرى املتابعة الفورية 

مع املرفق عىل النحو التايل: 

تسلم نتائج املراجعة وخطة العمل التصحيحية التي انتهى منها قائد 

الفريق )انظر نتائج املراجعة وخطة العمل التصحيحية لإلشهاد عىل 

االحتواء وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة( إىل املرفق مع األقسام 

الخاصة برقم ونوع حاالت عدم التطابق/املالحظات، وقتئذ عىل املرفق 

تحديث خطة العمل عن طريق استكامل األقسام ذات الصلة باألسباب 

الجذرية واإلجراءات التصحيحية والتواريخ املُقرتحة بشأن الوقت الذي 

سوف يتم فيه االنتهاء من اإلجراءات. وينصح بتسليم املرفق الرد لقائد 

الفريق خالل 30 يوم عمل من تسلم نتائج املراجعة وخطة العمل 

التصحيحية. 

مبجرد أن ينتهي املرفق من نتائج املراجعة وخطة العمل التصحيحية 

سوف يقوم قائد الفريق مبراجعتهام من أجل التأكد من االكتامل ومن 

أن تلك اإلجراءات مالمئة وكافية ويف وقتها. وبفرض أن هناك إجراءات 

إضافية اعتربت رضورية، فمن املتوقع أن يُخطر املرفق بها خالل 

10 أيام عمل وأن يتم تلقى الردود خالل10 أيام عمل أخرى.

عندما يُتوصل التفاق فيام يتعلق باإلجراءات التصحيحية الالزمة، 

تكون األُطر الزمنية لالنتهاء عىل النحو التايل:

ى( 1 )ك�ب الفئة 

عادًة ما تتطلب اإلجراءات التصحيحية لحاالت عدم التطابق التي 

تندرج تحت الفئة 1 -عدم تطابق )كربى( - التحقق داخل املوقع، عىل 

الرغم من أنه يف ظل الظروف االستثنائية يجوز أن يقرر قائد الفريق 

أن تسليم أدلة االثبات املدعمة مبستندات يعد كافيًا، فالبد من تسليم 

اإلجراءات التصحيحية خالل 90 يوم تقوميي، مبا يف ذلك األدلة الخاصة 

باإلجراءات املُتخذة واألسباب التي دعت إىل االعتقاد بأنها عالجت 

األسباب الجذرية للمشاكل املُحددة عالًجا فعااًل وكيفية تنفيذها 

بشكل مالئم ملنع تكرارها.

)صغرى(  2 الفئة 

عادًة ال تتطلب اإلجراءات التصحيحية لحاالت عدم التطابق التي 

تندرج تحت الفئة 2 -عدم تطابق )صغرى( - التحقق داخل املوقع، 

عىل الرغم من أنه يف ظل الظروف االستثنائية يجوز أن يقرر قائد 

الفريق أن تسليم أدلة االثبات املدعمة مبستندات ال يعد كافيًا، )عىل 

سبيل املثال: يف حالة األعداد الكبرية من حاالت عدم التطابق الفئة 

2 )صغرى( عدم التطابق(، فالبد من تسليم اإلجراءات التصحيحية 

خالل 90 يوماً تقوميياً، مبا يف ذلك األدلة الخاصة باإلجراءات املُتخذة 

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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واألسباب التي دعت لالعتقاد بأنها عالجت األسباب الجذرية للمشاكل 

املُحددة عالًجا فعااًل وكيفية تنفيذها بشكل مالئم ملنع تكرارها. 

عىل قائد الفريق، عند التحقق من الفاعلية املحتملة لإلجراءات 

التصحيحية املقرتحة، االخذ بعني االعتبار الفاعلية املرجحة لتحليل 

السبب الجذري وللدليل املقدم بشأن اإلجراءات املقرتحة. ويجب عدم 

اصدار الشهادة لحني التحقق من أن حاالت عدم التطابق التي تندرج 

تحت الفئة 1 )كربى( عدم تطابق قد أغلقت إغالقاً فعااًل وأن الخطة 

املتفق عليها قد وضعت يف موضعها الصحيح، أو أيهام، من أجل إغالق 

حاالت عدم التطابق التي تندرج تحت الفئة 2 )صغرى( عدم تطابق. 

وهذا سوف يتطلب زيارة متابعة بالطبع للتثبت من إغالق حاالت 

عدم التطابق، عىل أن تسلم خطة للزيارات وفًقا للمراجعة املبدئية 

لكن مع نطاق وفريق مراجعة مناسبني لطبيعة حاالت عدم التطابق. 

ويجب االحتفاظ بالسجالت املالمئة الخاصة بالتخطيط والتنفيذ 

وبالتقارير املقدمة عن أي زيارة متابعة.

الفعالة غ�ي  التصحيحية  االأعمال 

يف حال تأخر اإلجراءات التصحيحية أو اعتبارها غري مالمئة، يجوز وضع 

التدابري التالية:

الفئة 1 )كربى( عدم التطابق – خالل املراجعة املبدئية أو إعادة 

اإلشهاد، عىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء تقييم الظروف 

وتحديد مقبولية مسار العمل املقرتح. أو كبديل، أن تعتمد عىل طبيعة 

العيوب املُحددة وشدتها والردود ذات الصلة والقرارات الذي يجوز 

اتخاذها الستبعاد املرفق بوصفة أحد املتقدمني بطلب من أجل اإلشهاد 

عىل االحتواء وإغالق عملية اإلشهاد عىل االحتواء. وبفرض ظهور 

مشاكل خالل املراجعة الدورية، يجوز للسلطة الوطنية املسؤولة عن 

االحتواء باإلضافة  إىل ذلك اختيار تعليق أو سحب الشهادة. وتحت أي 

احتامل من االحتاملني يجوز طلب إعادة املراجعة.

الفئة 2 )صغرى( عدم التطابق – بفرض ظهور مشاكل خالل املراجعة، 

يجوز أن تُصعد الفئة 2 )صغرى( عدم تطابق  إىل الفئة 1 )كربى( عدم 

تطابق ويجوز للسلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء باإلضافة اىل ذلك 

اختيار تعليق أو سحب الشهادة. وتحت أي احتامل من االحتاملني قد 

يُطلب ايًضا إعادة املراجعة. وإذا ُمنح املد وفشل املرفق يف االلتزام 

بتاريخ االستحقاق الجديد ال بد من اتخاذ اجراء مناسب دون تأخري.

شهاد عىل االحتواء و الموافقة  8.4 مراجعة االإ
عليه

مبجرد تسلم املرفق نتائج املراجعة واإلجراءات املتخذة إلرضاء قائد 

الفريق/السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء، عىل السلطة الوطنية 

املسؤولة عن االحتواء القيام مبراجعة األداء العام للمراجعة وللنتائج 

بالنظر للتوصية بإصدار شهادة. يقوم باملراجعة الخاصة بالسلطة 

الوطنية املسؤولة عن االحتواء ممثل السلطة الوطنية املسؤولة عن 

االحتواء الذي يكون مستقاًل عن فريق املراجعة، للتأكد من أنه تم 

اتباع العملية املناسبة وان جميع املعلومات ذات الصلة سوف تقدم 

للجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال للمراجعة. وتحظى 

املراجعة التقنية بأهمية خاصة يف حال اذا ما كان فريق املراجعة ال 

يعد جزءاً مكماًل من السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء نفسها 

)عىل سبيل املثال: املراجعات التي تم تأديتها عىل أساس العقد(. وال 

بد من مشاركة هذه املراجعة مع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال، مع ارفاق املستندات التالية:

خطة املراجعة؛	 

تقرير املراجعة وأي تقارير متابعة خاصة تم طلبها؛	 

نتائج املراجعة وخطة العمل التصحيحية؛ و	 

التوصية من قائد الفريق /السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء 	 

بالنظر ملنح شهادة االحتواء املبدئية/ شهادة االحتواء.

سوف تراجع اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال 

التقارير واملستندات األخرى املُسلمة للتأكد من استيفاء املعايري التالية؛

أن املرفق كان قادًرا عىل اثبات أن نظام إدارة املخاطر البيولوجية 	 

متوافق مع جميع متطلبات خطة العمل العاملية الثالثة املُطبقة؛

أن فريق مراجعة مستقل ومؤهل هو من قام بأداء املراجعة؛	 

أن املراجعة أُجريت مبا يتامىش مع متطلبات هذه الوثيقة؛ و	 

أنه تم تحديد الدليل املوضوعي وتقدميه إلثبات أنه تم إغالق 	 

جميع حاالت عدم التطابق الكربى واستالم تعهد مكتوب من 

املرفق بشأن االجراء التصحيحي املوقوت لجميع حاالت عدم 

التطابق الصغرى.

بعد املراجعة سوف تقدم اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 

األطفال تقريراً إىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء إما باملوافقة 

أو بالرفض عىل اصدار شهادة االحتواء املبدئية/ شهادة االحتواء.
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التكاليف والمصاريف

عىل السلطة الوطنية املسؤولة عن االحتواء تحديد تكاليف نشاط 

اإلشهاد عىل االحتواء وكيفية استيفاء التكاليف.

ما مل ينص عيل خالف ذلك، ال بد أن يفي املرفق أو األطراف األخرى 

املرشحة بالتكاليف والرسوم املقرتنة باألنشطة ذات الصلة مبخطط 

اإلشهاد عىل االحتواء.
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شهاد االحتواء  التعليقات عىل مخطط االإ

ومراجعته

سوف تُجمع كاًل من منظمة الصحة العاملية واللجنة العاملية لإلشهاد 

عىل استئصال شلل األطفال منوذج التعليقات عىل  مخطط اإلشهاد 

عىل االحتواء )انظر منوذج التعليقات عىل اإلشهاد عىل االحتواء 

وفقاً لخطة العمل العاملية الثالثة( كجزء من النشاط، وعىل املرافق 

والسلطات الوطنية املسؤولة عن االحتواء وأعضاء فريق املراجعة 

املنخرطني يف عملية اإلشهاد عىل االحتواء استكامله، وكذلك املعلومات 

املامثلة املُجمعة من األطراف األخرى املعنية. ويجب جمع هذه 

املعلومات كجزء من املراجعة املوثقة للربنامج وفاعليته، مبا يف ذلك 

كيفية تلبية اهداف وغايات خطة اإلشهاد عىل االحتواء. وسوف 

تكون اإلحصاءات املوجزة الخاصة بنشاط اإلشهاد عىل االحتواء معاً 

إىل جانب التوصيات الخاصة أي تعديالت عىل  مخطط اإلشهاد عىل 

االحتواء أو تشغيلها جزءاً من عملية التحسني املستمر.

ال بد أن تراجع دوريًا اللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال شلل 

األطفال األداء الخاص مبخطط اإلشهاد عىل االحتواء، عىل أن يتضمن 

ُمْدَخل املراجعة اآليت:

نتائج استطالع قياس الرضا	 

أي شكاوى ُمتلقاه	 

أداء املراجعني وتعليقاتهم	 

مشاكل املوارد	 

االلتزام مبتطلبات مخطط اإلشهاد عىل االحتواء.	 

ينبغي مشاركة نتائج املراجعة مع أصحاب املصلحة.

ينبغي إجراء مراجعة كاملة ل مخطط اإلشهاد عىل االحتواء والعمليات 

املقرتنة التي سوف تنفذ عىل أساس كل ثالث سنوات، مامل تكن 

املراجعة املتكررة اإلضافية مضمونًة، يف ذلك الوقت، يجوز التشاور 

مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة مبا يف ذلك املرافق األساسية 

للقضاء عىل فريوس شلل األطفال وأعضاء فريق املراجعة والسلطات 

الوطنية املسؤولة عن االحتواء واللجنة العاملية لإلشهاد عىل استئصال 

شلل األطفال.

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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عينة النماذج

النامذج التالية الخاصة باإلشهاد عىل االحتواء بخطة العمل العاملية 

التالية متاحة عىل صفحة احتواء شلل األطفال عىل موقع املبادرة 

العاملية الستئصال شلل األطفال عىل شبكة اإلنرتنت لدعم نرش عملية 

اإلشهاد وتنفيذها:

إرشادات حساب تكلفة )يوم عمل كامل(  .1

منوذج الطلب  .2

نتائج املراجعة وخطة العمل التصحيحية  .3

تقرير مراقبة املُراجع   .4

منوذج طلب املُراجع  .5

سجل املُراجع   .6

سجالت مراجعي خطة العمل العاملية الثالثة والخرباء التقنيني   .7
واملُدربني 

منوذج استامرة طلب   .8

عينة خطة املراجعة  .9

سجل مراجعة املستندات  .10

كشف حضور املراجعة  .11

منوذج تقرير املراجعة  .12

منوذج التعليقات عىل خطة اإلشهاد عىل االحتواء  .13

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/containment/containment-resources/#ccsforms
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