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 المعلومات األساسية 
 تلخص هذه الوثيقة اإلرشادات المبدئية لمنظمة الصحة العالمية

-2019بشأن الترصد العالمي لعدوى فيروس كورونا المستجد )

nCoV وستواصل منظمة الصحة العالمية تحديث هذه .)
اإلرشادات كلما ُأتيحت معلومات جديدة عن فيروس كورونا 

 .المستجد

ويمكن االطالع على أحدث المعلومات عن فيروس كورونا 
رشادية األخرى: على الرابط التالي إلى جانب الوثائق اإل المستجد

-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel

، كما يمكن االطالع على األدوات المتعلقة بالترصد على 2019
detail/global-https://www.who.int/publications-الرابط التالي: 

-coronavirus-novel-with-infection-human-for-surveillance

ncov)-(2019  

 الغرض من الوثيقة
إرشادات إلى الدول األعضاء بشأن إجراء تقدم هذه الوثيقة 

 المستجد.الترصد العالمي لفيروس كورونا 

 أغراض الترصد
 تتمثل أغراض هذا الترصد العالمي فيما يلي:

رصد اتجاهات المرض في األماكن التي تشهد انتقال  -1
المرض بين البشر و/ أو انتقاله من الحيوانات إلى 

 البشر

يدة في البلدان التي ال الكشف السريع عن الحاالت الجد -2
 يسري فيها الفيروس

المخاطر  تقييمتوفير المعلومات الوبائية الالزمة إلجراء  -3
 على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي 

 توفير المعلومات الوبائية لتوجيه تدابير االستجابة -4

                                                
 نتيجة االختبار غير حاسمة وفقًا لتقرير المختبر. 1

 تعاريف الحالة ألغراض الترصد 
تستند تعاريف الحالة إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد تخضع 

جديدة. وقد يلزم على البلدان تكييف معلومات  ُأتيحتللتنقيح كلما 
 تعاريف الحالة وفقًا ألوضاعها الوبائية.

 الحالة المشتبه فيها 

)الحمى والسعال،  بعدوى تنفسية وخيمة حادةمريض مصاب  -أ
عدم وجود سببيات أخرى تفسر  ودخول المستشفى(،  ولزوم

للمريض السفر إلى الصين أو اإلقامة  سبق والمظاهر السريرية، 
 األعراض، ظهور بها خالل األربعة عشر يومًا السابقة لبدء 

 أو

 شرطتحقق  معحاد تنفسي اعتالل  بأيمريض مصاب  -ب
التالية خالل األربعة عشر يومًا  الشروطواحد على األقل من 

 األعراض: ظهور لبدءالسابقة 

المؤكدة أو المحتملة  العدوى  حاالتإحدى  مخالطة (أ)
 أو، المستجدبفيروس كورونا 

أحد مرافق الرعاية الصحية التي في  تواجدالأو عمل ال  (ب)
ن بعدوى مؤكدة أو محتملة و ُيعالج فيها مرضى مصاب

 مرض تنفسي حاد.المسبب ل المستجدبفيروس كورونا 

 الحالة المحتملة

فيها اختبار  يسفرحالة مشتبه فيها لم الحالة المحتملة: 
أو  1نتيجة حاسمة عن المستجدالكشف عن فيروس كورونا 

نتيجة إيجابية باستخدام مقايسة شاملة لفيروسات  أسفر عن
عدم وجود بّينات مختبرية تشير إلى وجود ، مع كورونا

  .للجهاز التنفسي ممرضات أخرى 

 

 الحالة المؤكدة
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 كورونا فيروس بعدوى  إصابته مختبرياً  تأكدت شخص
  السريرية. واألعراض العالمات عن النظر بغض ،المستجد

 على للمنظمة المختبرية اإلرشادات على االطالع يمكن
 التالي: الرابط

-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel

guidance-guidance/laboratory-2019/technical-coronavirus  

 التوصيات الخاصة بمتابعة مخالطي المرضى
 خالط المريض تعريف م

 مخالط المريض هو شخص يقوم بأي مما يلي:
 
يقدم الرعاية المباشرة إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا  -

 أصيبوا، أو يعمل مع عاملين في الرعاية الصحية المستجد
بعدوى الفيروس، أو يزور المرضى أو يقيم في محيط 

 .المستجدالمرضى المصابين بفيروس كورونا 
يعمل عن كثب مع أحد المرضى المصابين بعدوى فيروس  -

 أو يشاركهم بيئة الفصول المدرسية نفسها المستجدكورونا 
سافر مع أحد المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا  -

 على متن أي وسيلة من وسائل النقل المستجد
في المنزل نفسه مع أحد المرضى المصابين بفيروس  عاش -

ظهور  بداية يومًا من 14فترة  ، خاللالمستجدكورونا 
 األعراض على الحالة موضع النظر. 

 (1رصد مخالطي الحاالت المحتملة والمؤكدة )الملحق 

 خالطةميوماً من بعد  14ينبغي رصد مخالطي المرضى لمدة  -
 حماية. تدابير ال اتخاذ دون  آلخر مرة لمريضا

ينبغي لمخالطي المرضى فرض قيود ذاتية على السفر  -
لرصد عن إجراء اسلطات الصحة العمومية ليمكن و والتنقل. 

طريق الزيارات المنزلية أو االفتراضية أو االتصال الهاتفي 
 لتحري األعراض. 

عند إصابة أي مخالط للمريض باالعتالل وانطباق تعريف  -
وينبغي أن يخضع فيها  اً الحالة عليه، يصبح حالة مشتبه

 . للفحص

ينبغي تحديد مخالطي الحاالت المحتملة أو المؤكدة المحددة  -
 حديثًا، ورصدهم.

 التوصيات الخاصة بالفحص المختبري 
. ومع ذلك، يمكن للفحصينبغي أن تخضع أي حالة مشتبه فيها 

عينة مختارة عشوائيًا من الحاالت المشتبه فيها، وفقًا  فحص
 لكثافة سريان الفيروس وعدد الحاالت وقدرة المختبرات. 

ذا سمحت الموارد بذلك، يمكن إجراء االختبار على نحو أعم  وا 
الكامل لسريان  النطاق)عن طريق الترصد المخفري مثاًل( لتقييم 

 الفيروس على نحو أفضل.

لتقييم السريري، يمكن لألخصائيين السريريين أن واستنادًا إلى ا
المريض الذي ال ينطبق عليه تعريف الحالة  بفحصيطالبوا 

حاالت مصابة بأمراض وجود مجموعة  ةفي حالتمامًا، مثاًل 
 بين العاملين في الرعاية الصحية.  تنفسية حادة

التوصيات الخاصة بإبالغ المنظمة عن بيانات 
 الترصد

 
 من متطلبات اإلبالغ: الحد األدنى 

تطالب المنظمة السلطات الوطنية باإلبالغ عن حاالت العدوى 
 24في غضون بفيروس كورونا المستجد المحتملة والمؤكدة 

من تحديدها، بتقديم مجموعة الحد األدنى من البيانات  ساعة
المبدئي عن حاالت العدوى  اإلبالغ"استمارة الموضحة في 
من خالل وذلك ، المؤكدة والمحتملة" المستجدةبفيروس كورونا 

مركز االتصال الوطني ومركز االتصال اإلقليمي المعني باللوائح 
الصحية الدولية في المكتب اإلقليمي المعني التابع للمنظمة. 

وقاموس  نموذج لجدول العرض في شكل ملف إكسلويوجد 
 سماء المتغيرات ومواصفاتها.أيقترح  للبيانات

 
بين  العدوى انتقال حاالت الوافدة أوكثافة في الالبلدان التي تشهد 

 البشر:

 
  البيانات المجمعة يومياً 

تطالب المنظمة باإلبالغ عن عدد الحاالت الجديدة المؤكدة 
والمحتملة والوفيات حسب أول مستوى إداري )اإلقليم أو 

 المحافظة أو الوالية أو البلدية مثاًل(، إن أمكن.
 

وفي سبيل الرصد الوثيق للجوانب الوبائية للعدوى بفيروس كورونا 
، مثل مدى وخامة المرض عبر الزمن وحسب الفئات المستجد

ب الدول األعضاء بتقديم المعلومات التالية العمرية، تطال  
 أسبوعيًا: 

 
  البيانات المجمعة أسبوعيًا:

 العدد التراكمي للحاالت والوفيات منذ بدء الفاشية؛  •
العدد األسبوعي للحاالت والوفيات والحاالت التي  •

 أودعت المستشفيات والحاالت الوخيمة المبلغ عنها؛
العدد األسبوعي للحاالت والوفيات والحاالت التي  •

أودعت المستشفيات والحاالت الوخيمة حسب الفئة 
-0: التاليةالفئات العمرية  العمرية بالسنوات )باستخدام

أو أكثر؛ أو ما  60و 59-25و 24-15و 15-5و 4
 شابه( ونوع الجنس.
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العدد اإلجمالي للفحوص المختبرية التي ُأجريت  •
فيروس وأسفرت عن نتائج إيجابية لإلصابة بعدوى 

 المستجدكورونا 
عدد مخالطي المرضى الخاضعين للمتابعة وعدد  •

 إن أمكن ،مخالطي المرضى الجدد المحددين
وتتشابه اإلجراءات الخاصة بإبالغ المنظمة مع اإلجراءات 

 المتبعة في اإلبالغ القائم على الحاالت. 
 التوصيات بشأن أخذ العينات

أعلى قيمة ُتعد العينات المأخوذة من المسالك التنفسية الُسفلى 
من  المستجدللكشف عن العدوى بفيروس كورونا  في التشخيص

المأخوذة من المسالك التنفسية العليا. وتوصي المنظمة بأخذ  تلك
عينات من المسالك التنفسية الُسفلى، مثل البلغم أو الشفطة من 

القصبات واألسناخ، الختبار الكشف داخل الرغام أو سوائل غسل 
كلما أمكن. وفي حال عدم ظهور  المستجدعن فيروس كورونا 

عالمات أو أعراض مرض المسالك التنفسية الُسفلى على 
المرضى، وعدم إمكانية أخذ العينات من المسالك التنفسية الُسفلى 

ينبغي أخذ عينات فرغم التوصية السريرية بأخذ مثل هذه العينات، 
المسالك التنفسية العليا مثل الشفطة المأخوذة من البلعوم  من

واألنف أو مزيج من المسحات المأخوذة من البلعوم واألنف ومن 
 البلعوم والفم. 

ذا تبين من االختبار األولي للمريض الذي ُيشتبه بشدة في  وا 
إصابته بالعدوى بفيروس كورونا المستجد أن النتيجة سلبية، 

العينات من المريض وأخذها من مواقع متعددة ينبغي إعادة أخذ 
األنف والبلغم والشفطة من داخل من من المسالك التنفسية )

 ى مثل عينات الدم والبول والبرازالرغام(. ويمكن أخذ عينات أخر 
 رصد وجود الفيروس وطرح الفيروس من مختلف أجزاء الجسم.ل

بأخذ  وعندما تكون المقايسة المصلية متاحة، توصي المنظمة
، كلما عينتين من المصل في المرحلة الحادة ومرحلة النقاهة

 . األضدادللكشف عن  ،أمكن
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