مقدمة إلى

االمتثال لمخاطر الطوارئ الصحية
في السياق الوبائي

إن  EIFECهــيمــنظمة الــمعايــير الــدولــية لــالمــتثال فــي الــمجاالت الــتي تــشكل تهــدي ـ ًدا لــألمــن الــدولــي ،مــثل انــتشار
األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ،وأسلحة الدمار الشامل ) ،(WMDوالعقوبات )االمتثال للتصدير(.
تــتمتع  EIFECبــالــمعرفــة والــكفاءة مــتعددة الــتخصصات الــتي تــسمح بــالتحــديــد والــتطويــر ،مــن خــالل االبــتكار ،والـمعايـير
والمبادئ التوجيهية وآليات التصديق لحاالت الطوارئ أو المجاالت الحرجة من أي نوع.

بـ ــتنسيق مـ ــن( هـ ــي شـ ــبكة تـ ــحالـ ــف إسـ ــتراتـ ــيجي مـ ــن الـ ــجامـ ــعات الـ ــرائـ ــدة UNIFEC

هــي الــذراع الــتعاونــية لــتحالــف دولــي مــن مــؤســسات الــرعــايــة الــصحية HEALTHBY

EIFEC).
وته ــدف إلىتعزي ــز ث ــقاف ــة االم ــتثال ع ــلى ن ــطاق واس ــع م ــن خ ــالل ت ــضمين ودم ــج أف ــضل
الــممارســات ذات الــصلة وكــذلــك اإلجــراءات الــتشغيلية عــلى كــل مســتوى وطــني ،وتــطبيق
نــهج مشــترك لــتقييم الــمخاطــر وتــقييم و تــعزيــز وإنــشاء الــدورات األكــاديــمية /الــماجســتير
والدورات التدريبية األكثر مالءمة.

.الرائدة في االتحاد األوروبي والمتخصصين في الجامعات
وتهـدف إلـى تـقديـم الـمشورة اإلسـتراتـيجية وخـبرة المشـروع لـتمكين أي مـؤسـسة مـتعاونـة
مـن تـحويـل تـقديـم الـرعـايـة الـصحية والـتعليم والـبحث ،وتـسهيل إحـاالت الـمرضـى إلتـاحـة
الــفرصــة لــكل مــن الــمرضــى واألطــباء الــمحولــين مــن جــميع أنــحاء الــعالــم بــالــحصول عــلى
الرعاية في أحد المستشفيات األعضاء.
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حددت منظمة الصحة العالمية ) (WHOالتفشي الدولي
لفيروس كورونا المستجد ،كوفيد ،19-بأنه حالة طوارئ
صحية عامة تثير قل ًقا دوليًا ،مما يدعو العالم إلى اتخاذ
إجراءات الحتوائه.
لألسف ،أدت االستجابة الرئيسية لهذا الحدث إلى انتشار
القواعد والقوانين واللوائح الجديدة وأفضل الممارسات
والعقوبات القانونية )اإلطار التنظيمي( ،التي وضعتها
الحكومات في بداية الجائحة ولكنها ال تزال مستمرة  ،وتتغير
كثيرا وغالبًا ما تكون متباينة.
ً

يـ ــولـ ــد هـ ــذا الـ ــموقـ ــف حـ ــاجـ ــة جـ ــديـ ــدة لـ ــتطويـ ــر
أنـحاء جـميع فـي محـددة سـياسـات/بـرامـج امـتثال
فــي بــما( الــمتنوعــة الــسياقــات جــميع الــعالــم ،فــي
مـن األنشـطة الـقضائـية( ولـكل نـوع الـواليـات ذلـك
.البشرية

2

حصن عملك
ّ
الخاص
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إننا بحاجة الى استجابة
إستراتيجية
ي ــحتاج الج ــميع إل ــى م ــعرف ــة ك ــيفية االم ــتثال ل ــكل ه ــذا .االم ــتثال ه ــو ع ــملية
تـ ــفاعـ ــلية تـ ــصاعـ ــديـ ــة وتـ ــلبي نـ ــتائـ ــج الـ ــتنظيم االحـ ــتياجـ ــات أو الـ ــتوقـ ــعات
)المتطلبات( الضمنية أو الطوعية أو اإلجبارية.
االم ــتثال ه ــو اإلج ــراء األك ــثر أه ــمية للج ــميع ل ــتجنب أو ت ــخفيف اإلج ــراءات
ال ــقان ــون ــية ال ــمدن ــية وال ــجنائ ــية ال ــمحتملة ف ــي م ــعظم ال ــوالي ــات ال ــقضائ ــية،
وحماية سمعتها وتعزيز قيمها.
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االستجابة اإلستراتيجية :

HER-CMS

نظام إدارة االمتثال لمخاطر الطوارئ الصحية
لجميع المنظمات

ال ي ــتطلب ال ــوض ــع ال ــحال ــي مج ــرد ت ــطوي ــر م ــمارس ــات وس ــياس ــات وإج ــراءات ال ــطوارئ ال ــمناس ــبةفحس ــب ،ب ــل ج ــعلها م ــعتمدة م ــن ق ــبل أطــراف ثــالــثة ومؤهــلة
ومعتمدة.
لــكن الــشهادة تســتلزم تــوفــير تــأكــيد خــطي )الـشهادة( بــاســتيفاء جـميع الـمتطلبات الـمعمول بـها :وهــذا يــحتاج إلــى وجــود مــعيار أ أسـاسـي يحــدد
المتطلبات التي يجب اعتماد العملية على أساسها .. .
لهــذه األســباب ،طــورت  EIFECســلسلة مــعايــير الـطوارئ الـدولـيةالجـديـدة  ،EIFEC ES2001.06: HBYالــتي تــساعــد الــمنظمات عــلى أن تــكون
أكثر فاعلية في معركتهما ضد فيروس كورونا وجعل حياة الناس اليومية أكثر أمانًا و أكثر صحة.
تشمل هذه السلسلة نوعين مختلفين من المعايير:
•  - EIFEC ES2001.06:HBY/HERنظام إدارة االمتثال لمخاطر الطوارئ الصحية )،(HER-CMS
والذي يمكن لجميع اعتماده وتنفيذه
•  - EIFEC ES2001.06:HBY/SSPأنظمة إدارة االمتثال لمقدمي خدمات التعقيم
) ،(SSP-CMSمخصصة لمقدمي خدمات التعقيم المحترفين
يتم توفير كال المعيارين ً
خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر )،(MSMEs
مبسط مصمم
أيضا في إصدار
ً
ّ
وذلك لتطبيق فلسفتنا بالكامل” :االمتثال للجميع"
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الخطوات
احصل على الحل
من أجل عملك
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إلى من يوجه

؟HER-CMS
• الصناعات والشركات الكبيرة والهياكل المعقدة
)مثل المدارس والخدمات العامة ومراكز التس ّوق ،وما
إلى ذلك( ،التي يُطلب منها تنفيذ برنامج إلدارة الوقاية
من حاالت الطوارئ الصحية لجائحة كورونا واحتوائها
بما في ذلك حاالت التعقيم.
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر ،التي يجب أن تهتم بمساحاتها الخاصة
يجب أن تضمن على األقل بيئة "نظيفة" بدرجة كافية.
• موفرو خدمة التعقيم
• المراجعون والمنظمات االستشارية
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اﻟـﺑﻘﺎء ﺑﺄﻣﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌﻣل
ﻣﻧﻊ اﻟـﻌواﻗـب اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺷﺎطك واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﮭﺎ
ﻗم ﺑﺈﻋطﺎء ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻌﻣﻼﺋك ﺑﺄﻧك
ﺗﻘوم ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.
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