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ضع إجراءات ير و عاي ية م فاق ية االت دول ة ال اي وق ات ل بات ن ما ال ها ك تمدت ئة اع ي ه   ال
ي ها ف ة دورت حادي شرة ال  (2016) ع

 ةاتاالولا ةياقيلا يلواللا ةيقاالتالا

 ريياةملةا قو  ةءااللإ

 ( اليابملا ةياةلللا التا تاة إ ةياملا ةيقاالتلا 3 ةءلملا)

 
 :يهل ،ا لرممعبرلدىلإ (مادسل لمععدعنت)لق تابللا نتلدا لمادسل لمععدعنتلعاعما لمع ةتلمع مسقنت

 يلعمبلمس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلعومسلتلمع مسقسإ :1لمامع ت 

 لمع نسلت :2لمامع ت 

 راسد،للاايالراس،ل لمادسل لمععدعنتلياممإ :3لمامع ت 

 دمع املمقلااسب :4لمامع ت. 

لىلنبتلقعما لمع ةتلمع مسقنتلاايالمعدعلعلردلاومنألياممإمإلداةة لمادسل لتلبعنب/ةيلا لممم،مإلم نبتلما ماتلعاعما لمع ةتلمع مسقنت 

ضع إجراءات ير و ية معاي فاق ية االت دول ة ال اي وق ات ل بات ن ل:تملاسعل  التمادساللقبو لللب  عللتم اساللل  التمدندسنلتمقتمللرال

(http://www.ippc.int) 

 ريااةب والبةا ولةول  وااللإ ةاتاالولا ةياقيلا يلواللا ةيقاالتالا :1 ةءارلا

 ةياالا رير  اإ ولةول  :1 ةوطلا

دقتعولمااممقلماادسمعللدما  اسإلمنم نانتلعومسلتلمع مسقسإليهل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتل .يهلامملرومان  1رملل بل  املقعلول رسنتلمققفسمنتلمععدعنت 

امدقو وقإللاس ات سإ)لدل موإل القمبوالىلفشلمقمئمعسإلرافولتلكامدألرومنفت .ممئمعسإلرف  تلاايالرومان لاعلعلل دلاايالقدعلبلمادسل لمععدعنتلمعتس ات

دىلإلراسعتلتلبعنبلياممإمإل)للنضسدرتملنتإلموللفلل نهتملمىلعرادتللاتمل،لنسلاتمللفوقاإلعمقتاتمللواورتملنيبل،،كولقسلمع عبلاس،لااسدلر(معااتنا

دما  اسإللةل األقيلنعلمااممقلماادسمعللعا، لرتعرولمقمئممرلعيملس،لليهلداوبلعساتللسانتليهلماواوألماتئمرلل و .(مققفسمنتلمععدعنتلعوا لمادسل 

 .تل مسعنبل أمالمنم نانتلعومسلتلمع مسقسإ

  .دقمبوالىل سةلبلوللر ف  تليهلقتعلبلممئمعسإلاايالردسنسإلمع ةتلمع مسقنت 

لاس،لااسبلرمااد تتلاابلملماومان لماتئعتلدقمقنأل دعولسقهسلدمادسل لدقتوولن تلمادسل رلر لماأفلادملمقلامس،لمناس،لمق ئمقن،إلعتمقفسمنتلمععدعنت 

دقك ةل .مىلألا وولللوعو لموللواوولايلبناعاوللنضسدولفنضافلر(كسلتلملع لماومان )لمس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلدقاادم لن تلمادسل  .مقمئمعسإلماتعرت

 .ىلفشلمعتس اتلععالم نبت

   .دقونيمىلسلدقدااعىلسرلدقا عل دعولتليهل بلرواوألمس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلدقاادم لم نبت 

 .مس اتلر تةتلكومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلدلابليقسعت 

  ةالوااة  ةياقلال يريالبةا ولةول  وااللإ ةاتاالولا ةياقيلا :2 ةوطلا

كسلتلملع للا نسإلمافقرل دلياممإل)لمس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنترلدقونإلم نبتلاعبأسولقون مإلقاادم لن تلمادسل ل  ولس 

مس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلل القونإلاعاسفتلرواوأليهدم ا،ساتلاساتلردن ترلد،ويلع ، تلمادسل رلتليبليمدقلم ات س نترل .(قون مإلتلمادعولسإ

 .مععدعنت

دقعونيملم نبتلدقدااعلمس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنترلكسل .معالقونإلاهسلن تلمادسل لمس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلدقاادم لم نبت 

 .مس اتلر تةتلكومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلدلابليقسعت .تلملع لي  سبل دعولتليهل بلرواوأ

                                                      
اممإمإلمنلمن ملمعاا ابلم مرإلا   ةسإلمادسل لتلبعنبل؛"امدقو وولقاتنا"ل دل"رواوأ"ل دل"ينسولفجم"ليهلممئمملعلوللاد أللمارملا  1

 .مادسل لعوا 
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 لتل عل  تلردلمعا ومإرلعنتاسلق ايلعسعتلقا  ألل ةلداالمعاملتلدا لردنس،لد،ويلع هنبتر ل

  .مس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتليهلرواولسلقضنفلا لرا دلق تنةلرس

 ةيالاللا :2 ةءارلا

  قو  ولةعاا :3 ةوطلا

دءمبدل اللمبوالىل قإلمااسلعدالردلأس،ولن تلمادسل رلرتبلمالضسإل .عمببلرواوأ ل موإلقا،ن لن تلمادسل لل ةلقدنملرامقل، ناإلدراسلعلد 

  .معمعل ملم اا ملتلن تلمادسل رلد لضسإل ساتملتلن تلمادسل رلد لضسإلمعفملأللمعفجمل دل لضسإلتليناولسإللابلمدبمإ

دل موإلع ، تلمادسل لمعادإليهلماومفتتلل ةلراس،ل لماومنفسإلع ااسد،لااينهسلأتمولماااسألن تلمادسل ل .رامدألماومنفتلن تلمادسل لدقاادم  

  .مس اتلرومان لردسل لمققفسمنتلمععدعنتلرومان لاعلعلليهلسل يانفتلفنهام نبتلمعلبد،للادعلمندتسب

دق ااول رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاوم  تل .اسد،لرلقتوول رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاعقسعاالع ،اهو،دعساسلقومفأللن تلمادسل لل ةلرامدألماومنفتلعوم لما 

ماد نتلد نسنسإل أمالعاماسلقتم،شلن سولمعاد نأللمنعمبئدنإلعتمقفسمنتلمععدعنتلقد نتسإلردلمااممقلماادسمعللدما  اسإلمنم نانتلعومسلتلمع مسقسإلدما  اسإلمععدعنتل

 لدقتعولاهتلمقق سول دلاهتلمنلتمولمعاسادتلعتمقفسمنتلمععدعنتلقد نتسإ .لورسل60لدرعللمااسد،للع   ملتلراس،ل لماومنفسإلىلإ .ادسل ن تلم

  .يهل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاس اتعمولن سولمعاد نأللمنعمبئدنإ

دقتوولن تلمادسل لاا تنتل .ع ،اهو،لد،فدهسليهلماامقلديهلن تلمادسل لع   ملفنهسلدقاوهل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلا لمعاد نتسإلمعوم،بللديقسعاهس 

  .ماومنفتلدماومفتتلل نهسلديقسعاهسلع ،اهو،

  2ريااةب وياق  والال  بقيإ :4 ةوطلا

د،ويلع ، تل .مععدعنتل دلقدعل هسلدفتسلع اومنفسإلملمإلمع  تلننسلتلراس،ل لمادسل  (فملأللقتجمليناولتللابلردلمدبمإل د)لقاوهليناولتلردلأبمإلمع نسلت

دقعتُعول .ااتناعملتا فل وسإلمعدسشلعضاسالمنوبللمعد انتلااس،ل لامدقو وقإلمادسل ل الق  ألردل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلمعااسالمعاد نتسإلردلمعد اسإلرد

 .يهلن تلمادسل لقوننتلكامدألمادنس،لمععدعإلمعفعلةلمعاونبليعنا

ي)لم ادمم لرامدألمادنس،لمععدعإلتلماااسأ (مااولتلما عفتلردل مدتل لضسإ)لدقاوهلن تلمادسل ل دليناولتلمعدابلمعال نايقهسلن تلمادسل    ما ف

لق ع ت ول ي وك بروت يص ب شخ ت ل قتم،لرسلمململ سنتل اومفأللل نالنعسعااليهلد ( دلردسنتلع  ةتلمع مسقنترلقتوولن تلمادسل لاس ادممااليعمبئدننس ل

 لمااسد،لرل دليلسبقاليهلماامقل دليناولتلردلأبمإلمع نسلت

 لدل عرسلماا لمااولتلما عفتلردل مدتل لضسإرلل موإلرمملسللمعاد نتسإلمعوم،بللردل عللضولردل لضسإ . دلقد نتا

  .ن تلمادسل 

 قةالوااة  ةءيالق ا :3 ةءارلا

 تلق مملراس،ل لمادسل لمععدعنتلل ةلراسد،قملمص املاس ات سإلراس،ل لامدقو وقإلمعااتنالمعالقدم لل ةلراسد،للدمععلليقليململمم،إلن 

 .مادسل لأتمقلملع 

  ةءيالق ا ةشقر :5 ةوطلا

دق ااول .دهرلقمسب،ل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتليهليقسعاالع ،اهو،ادعل القومفأللن تلمادسل لل ةلرامدألمادنس،لمععدعإلعوم لامعالل ةلمااسد،للما 

  اسإلمععدعنتلماد نتلدمدعرسإل رسنتلمققفسمنتلمععدعنترلاوم  تلن سولمعاد نأللمنعمبئدنإرلقد نتسإلردلمااممقلماادسمعللدما  اسإلمنم نانتلعومسلتلمع مسقسإلدما

 لدرعللمااسد،للمادهلمااد تتلكاس،ل لمادسل لمععدعنت . لماادسمعللد نسنسإل أمالعاماسلقتم،شلن تلمادسل معوا نتلعومسلتلمع مسقسإلتلمااممقلل

دما ل رسنتل .نإدقتعولاهتلمقق سول دلاهتلمنلتمولمعاسادتلعتمقفسمنتلمععدعنتلقد نتسإليهل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاس اتعمولن سولمعاد نأللمنعمبئد .لورسيل90لىلإ

 لمققفسمنتلمععدعنتلمعاد نتسإلمعوم،بللدقانةهسلع ،اهو،لدقمفدهس

  .يهلماامقلع   ملفنهس

                                                      
شنت إزرهشأإالمرشضطأارىطنت رصعكارةغترصلراطذرةتر "رهشيياعإ " "ةلاوعلرهشيياعإ رهشيرشإم"رىلإ راءارهإلا هذه ريشت  2

 .ةيإاورارشل رايارالر شأرهشيمل رصررهشي اما رصررهشكياعم
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ما .نتدلتوولماامقلاس ادمم لمعاد نتسإلداعلعمبلمعمبدبلل ةلمعاد نتسإلداا تنتلرامدألمادنس،لمععدعإلداععسعاهسليهل رسنتلمققفسمنتلمععدع  لابل ك

تلرسللاد ألل)لدر لماأفلتلماامسالمعاد نتسإلمعوم،بلرلقاوهلمااولتلما عفتلردل مدتل لضسإلمعاسادتلع ، تلمادسل ل دلمعفملأللمعاتجم .مادسل ليقسعاهسلع ، ت

  .سل دقمف لقوننتلااليهلن تلمادلتق تنتلرامدألمادسل لمععدعن (كاس،ل لامدقو وقإلمعااتنالدراس،ل لردسنسإلمع ةتلمع مسقنت

دتلرسلوالراس،ل لمادسل لمععدعنتلماأمالل لراس،ل لردسنسإلمع ةتلمع مسقنتلدراس،ل لامدقو وقإلمعااتنارللابلقا،نبلمعمبدبلل ةل 

تل لضسإلقوننتلكامدألمادنس،لدادعل القمف لمااولتلما عفتلردل مد .معتضسلسلمعم نانتلماتس،للتلمعاد نتسإلتلقتململماااسألمااولتلما عفتلردل مدتل لضسإ

  .مععدعإليهلن تلمادسل رلقتوول رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاعقسعاالع ،اهو،

رسلقومفأللداسع امتليهلراس،ل لردسنسإلمع ةتلمع مسقنتل دلراس،ل لامدقو وقإلمعااتنارلفعالمااس،ل لدمعمبدبلل ةلمعاد نتسإلقاسملع ،اهو،رلادع 

دلا،بلرواكلع تضسلسلمعم نانتلمعالنسمااهسلن تلمادسل لاايالرامدألامدقو وولمعااتنال دلرامدأل .سلدل ةلمعمبدبلمعوم،بللل ةلمعاد نتسإن تلمادسل لل نه

  .ردسر تلمع ةتلمع مسقنتلتلقتململمقاااسألمعاسعإلع ، تلمادسل 

ل لرتتمليلسبقاليهلماامقل دليهليناولتلردلأبمإلمع نسلترلدقتعءالنوعتل أمالد معلبللدلماومفتتلل ةلرامدألمادنس،لمععدعإرل،ويلع ، تلمادس 

  .ردلمااسد،لل دلقد نتا

 ةءيالق ا ةيوالشلا :6 ةوطلا

ق ااول رسنتللادعل القومفأللن تلمادسل ل دلمااولتلما عفتلردل مدتل لضسإلمعاسادتل سلل ةلرامدألمادنس،لمععدعإلع معالل ةلمااسد،للمعتسننتر 

ما  اسإلمععدعنتلماد نتلدمدعرسإلدلإسقسم عملتلسموعلتنان منملإسا  امدللعمسدااملقممااملدرلإستن دقلرن سولمعاد نأللمنعمبئدنإلمققفسمنتلمععدعنترلردلأتمو

دقتعولاهتلمقق سول دلاهتل .لورسل90لدرعللمااسد،للمعتسننتلىلإ .معوا نتلعومسلتلمع مسقسإلتلمااممقلل لماادسمعللد نسنسإل أمالعاماسلقتم،شلن تلمادسل 

دما ل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلمعاد نتسإلمعوم،بللدقانةهسل .تعمولن سولمعاد نأللمنعمبئدنإمنلتمولمعاسادتلعتمقفسمنتلمععدعنتلقد نتسإليهل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاس ا

  .ع ،اهو،لدقمفدهسليهلماامقلع   ملفنهس

ل رسنتلمققفسمنتليهلدلتوولماامقلاس ادمم لمعاد نتسإلداعلعمبلمعمبدبلل ةلمعاد نتسإلداا تنتلرامدألمادنس،لمععدعإلداععسعتلرامدألمادنس،لمععدعإلما تت 

اسإلمنم نانتلعومسلتلدلابليقسعاهسلع ، تلمادسل لان اسللاسملرامدألمادنس،لمععدعإلما تتلل لراس،ل لردسنسإلمع ةتلمع مسقنتلعااممقلماادسمعللدما   .مععدعنت

  .مع مسقسإ

  .مدألمادنس،لمععدعإلما تتدقاادم لن تلمادسل لمعاد نتسإلمعوم،بللد،بدبلماامقلل ةلمعاد نتسإلدرا 

دقا،بلىلفشل .سمااهسلمع ، تدتلرسللاد أللكاس،ل لمادسل لمععدعنتلل لراس،ل لردسنسإلمع ةتلمع مسقنترلفعالن تلمادسل لقتعولر ت سلع ااس بلمعم نانتلمعالن

  .ما ت سإلتلقتململماااسألن تلمادسل 

مسقنترلفعالمااس،ل لدمعمبدبلمعوم،بللل ةلمعاد نتسإلقاسملع ،اهو،لادعرسلقومفأللن تلمادسل لل نهسلدل ةلدتلرسلوالراس،ل لردسنسإلمع ةتلمع  

 .سل دلعا،نبلر تالع تضسلسلمعم نانتلمعالنسمااهسلن تلمادسل لاايالرامدألردسر تلمع ةتلمع مسقنتلتلقتململمقاااسألمعاسعإلع ، تلماد .معمبدبلل ةلمعاد نتسإ

 نسلترل معلبللدل،ف لقوننتلاايالرامدألمادنس،لمععدعإليهلم نبترل،ويلع ، تلمادسل لرتتمليلسبقاليهلماامقل دليهليناولتلردلأبمإلمعد 

 .دقتعءالنوعتل أمالردلمااسد،لل دلقد نتا

 ةااوةالب قةيقيا :4 ةءارلا

 ةااوةالب :7 ةوطلا

 مععدعنتلل لراس،ل لامدقو وقإلمعااتناللاد أللكاس،ل لمادسل لرسلت: 

دل موإلارسنتلمققفسمنتليقسعتلرامدألمادنس،لمععدعإل .م نبتلبد،للادعلمعاوننتلمعالقمفدهسلن تلمادسل رللع،ولرامدألمادنس،لمععدعإلتلاعدول لاسو 

 .م نبتلبد،للان لل ةلمامبلردلمفااسممادمد لل ةلم نبتلقلااسبشلا وسإلما  اتلتل ممبلدمتل مبدرلدممبل اتل  س

  .دل موإلع هنبترلتلعسولقيلنعلان لمااممقلماادسمعللاامدألمادنس،لمععدعإرلملااسبلمادنس،لمععدعإلاعدالر سمات 
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د،أل اللمبوالمقلئم لل.3اسلئم لااممقلماادسمعلل القاتعوعل رسلتلعسولشلل لعل ععلمااممقلماادسمعللرامدألمادنس،لمععدعإرلفعنال،وي 

 لرافولسلكب،مإلف نتلدممئمعسإلعاةاملرامدألمادنس،لمععدعإ

دل موإل .م نبتلبد،للد اللدم لل ةل رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلتلرولعل م سشلصتمصتل  سان لممبلمندتسبلدمعالردلماماتل القتمبلاهسلمااممقلماادسمعللماأما

د نضسقلمقلئم ليهلاعدول لاسولم نبتلمعال ااتفلممم،ملاايال .م نبتلبد،لل القمفولم س،الاهعىلسلع اونبليهلمقفسرلممبلمندتسبلماد نتلعااممقلماادسمعل

 . نفنتلماضإلمعرس

دسل ل القونإلاسلااسبلم نبتلل عرسللعبلفملأللقتجمل دلن تلمادسل لماساتليهلياممإلءعلجلفجملافنفلل ةلردنس،لبدعإلردااعرلءمبدلع ، تلما 

دممبل اتللدل موإلارسنتلمققفسمنتلمععدعنتل المدبلمعاةعلجلمعفعل بأبلل ةلمادسل لمععدعنتلمادااعللراسعسلا وسإلما  اتلتل ممبلدمتل مبدر . فملمعاةعلج

ادسل لمععدعنتلمادااعللمادمداتلل ةلم نبتلعدا نتلمقلئم لل ةلوولرسلىلولد ض لمعاةعلتسإلمعف نتلمع فنفتلل ةلم .  سان لل ةلمامبلردلمفااسملماااسألم نبت

 .دم،بل لتمش

 تلرسللاد أللكاس،ل لامدقو وقإلمعااتنا: 

معااتنارلقتووللدادعل القومفأللن تلمادسل لل ةلامدقو وو .عتعلفوياتلم نبتليهلن تلمادسل ل   اهسلقلااسبلامدقو وقإلمعااتنالاسع نساتلل هس 

لورسلق ادمم لامدقو وولل45لد رسولمااممقلماادسمعل .4 رسنتلمققفسمنتلمععدعنتلاعقسعاالتلروملنعلتعبللرمقملتلمعا تلدءسالمااممقلماادسمعللل اسلافع 

ديململشللمبل عل .معااتنالماومفأللل نالدقتعلبلملئم رليالداعرلا مسليهلا ألر لماب،مإلمعف نتلدمقمئمعسإلعاةاملامدقو وولمعااتنالماومفأللل نا

دتلعسول سال .أتمولىلفشلمعدا نتلدقمفأللااتململماااسألم نبتلدقيأفلم نبتلل اسلابدقو وقإلمعااتنالمادااعللرد .رداانعميلامدقو وولمعااتنالدابملئم رللع

   .ولمعااتناليهلن تلمادسل واععلمااممقلماادسمعللملئم رلفعنالل موإليلسبللرامدألامدقو 

تلل ةلامدقو وقإلمعااتنالل ةلامدقو وولقاتنالرداانعرلءمبدلع ، تلمادسل لملااسبلمعاةعلتسإلماعأ  5دعمللا  ألمارملياممإلق تنتلفجم 

دقيأفلم نبتلل اسلابدقو وقإل .دقاسملامدقو وقإلمعااتنالما تةتلع ،اهو،لك،مبلرسل القدااعىلسلن تلمادسل  .مادااعللاوم  تلمعو س بلمنعمبئدننت

 .معااتنالما تةتلردلأتمولىلفشلمعدا نتلدقمفأللااتململماااسألم نبت

 ةيقيا :8 ةوطلا

  .مادنس،لمععدعإلمادااعلع ،اهو،للاسم 

الدمفتتلل نهسلد،ويلعااممقلماادسمعللدما  اسإلمنم نانتلعومسلتلمع مسقسإلقامبنبليناولتلاممادتلمع وترلد،ويل سرلادعللا نتلرممادتلمع وسإلمع 

 .لبراداتمللل وبقل،لنسلاتمللينمإلا  لقسعنعلتلعس،قتسلر6م نبت
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لم بلردلأتمولاهتلدلرعلورسلردلمع سعنتلمعف نترلد اللمبوالرل موإلقلئم لرسل اللمبوالملئماسيلل ةلملااسبلرامدألمادنس،لتلملمب الماسعإ

ل ةللمعف نتلردلمع سعنتلرسللب،شللئم ل،قإقلع ااسلعللتلءعلعلرسليململ سالماتسلنوللماةلمعماوأليه)لمقق سولمعمقنتلمعاسادتلعتمقفسمنتلمععدعنت

  .(ققفسمنتلمععدعنتملبعنبلياممإمإلدا لردسل للفلنااولر(2013)لوولرسلدمفتتلل نهسلم نبتلتلبد،قهسلمعتسر ت
  ألقماتلامدقو وقإلمعااتناليهلعوسإلر  اتلمالفلتلمااد تتلالعنتمالمااممقلماادسمعللقدااعاسع امتليهلقماتلامدقو وقإلمعااتنارل  4

-https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation) :دمعك،ملتلما او،للل ةلمعموماتلمععدعنتلع  ةتلمع مسقنت

draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/ )  
 .مققفسمنتلمععدعنتلتلبعنبلياممإمإلدا لردسل لدم،بللدىلإلرفجملعبدقو وقإلمعااتنامعلا تنتع للا نتلااةعلعلعتعلمسرتلن تلمادسل   5

6  https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/ 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/
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