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 المعلومات األساسیة

في البشر، الناجمة عن العدوى  19-تلخص ھذه الوثیقة إرشادات منظمة الصحة العالمیة الحالیة بشأن الترصد العالمي لمرض كوفید
، التي أنشطة التأھب واالستعداد واالستجابة. وینبغي قراءة ھذه اإلرشادات إلى جانب إرشادات المنظمة بشأن 19-بفیروس كوفید

وینبغي النظر في  في جمیع سیناریوھات سریان المرض. بنشاطتتبع المخالطین االختبار وإجراء و لحاالتاتوصي بقوة بتقصي 
ً یحل محل اإلب ث المنظمة ھذه اإلرشادات وستُحدِّ  .ذلك الغ عن فرادى الحاالت عندما یتعذراإلبالغ المجّمع بوصفھ تدبیراً مؤقتا

 .19-باستمرار كلما أُتیحت معلومات جدیدة عن مرض كوفید

على الموقع اإللكتروني للمنظمة الخاص  19-ثة واإلرشادات األخرى المتعلقة بمرض كوفیدویمكن االطالع على المعلومات المحدّ 
 .19-بمرض كوفید

 ما الجدید؟

 لحالة المحتملة لالمحدّث تعریف ال •
 السریانتعریف نمط  •
  لمخالطل المنقحتعریف ال •
 تحدیث بشأن الترصد العالمي باإلبالغ عن البیانات المجّمعة •

 من الوثیقة الغرض

 .19-تقدم ھذه الوثیقة إرشادات إلى الدول األعضاء بشأن إجراء الترصد العالمي لمرض كوفید

 أغراض الترصد

 تتمثل أغراض ھذا الترصد العالمي فیما یلي:

 على الصعیدین الوطني والعالمي. 19-رصد اتجاھات مرض كوفید -1
السریع عن الحاالت الجدیدة في البلدان التي ال یسري فیھا الفیروس، ورصد الحاالت في البلدان التي بدأ فیھا سریان   الكشف -2

 الفیروس.
 توفیر المعلومات الوبائیة الالزمة إلجراء تقدیر المخاطر على الصعید الوطني واإلقلیمي والعالمي. -3
 واالستجابة.توفیر المعلومات الوبائیة لتوجیھ تدابیر التأھب  -4

 تعاریف الحالة ألغراض الترصد

تستند تعاریف الحالة والمخالطة إلى المعلومات المتاحة حالیاً وقد تخضع للتنقیح المنتظم كلما تراكمت المعلومات الجدیدة. وقد یلزم 
لدان على نشر التعاریف المستخدمة على البلدان تكییف تعاریف الحالة وفقاً لألوضاع الوبائیة وسائر العوامل المحلیة. وتُحث جمیع الب
  .د یؤثر على تأویل بیانات الترصدعلى شبكة اإلنترنت وفي تقاریر الحالة المنتظمة، وعلى توثیق التحدیث الدوري للتعاریف الذي ق

 الحالة المشتبھ فیھا
  

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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مریض مصاب باعتالل حاد في الجھاز التنفسي (الحمى وعالمة واحدة/ عرض واحد على األقل لمرض الجھاز التنفسي، مثل   -ألف  
خالل األربعة عشر فیھ  19-د باالنتقال المجتمعي لمرض كوفیدید سابقة سفر أو إقامة في مكان أفالسعال وضیق النفس)، مع وجو

 یوماً السابقة لبدء األعراض؛

 أو

-مریض مصاب بأي اعتالل حاد في الجھاز التنفسي وسبقت لھ مخالطة حالة مصابة بالعدوى المؤكدة أو المحتملة بمرض كوفید  -باء  
 (انظر تعریف المخالط) خالل األربعة عشر یوماً السابقة لبدء األعراض؛ 19

 أو

ض واحد على األقل لمرض الجھاز التنفسي، مریض مصاب باعتالل حاد وخیم في الجھاز التنفسي (الحمى وعالمة واحدة/ عر  -جیم  
 مثل السعال وضیق النفس؛ ویحتاج إلى دخول المستشفى) مع عدم وجود تشخیص بدیل یفسر ھذه المظاھر السریریة تفسیراً كامالً.

 الحالة المحتملة

 1حاسمة. نتیجةعن  الذي خضعت لھ 19-حالة مشتبھ فیھا لم یسفر اختبار الكشف عن فیروس كوفید -ألف 

 أو

 حالة مشتبھ فیھا لم یتسن إخضاعھا لالختبار ألي سبب كان. -باء 

 الحالة المؤكدة

 ، بغض النظر عن العالمات أو األعراض السریریة.19-شخص تأكدت مختبریاً إصابتھ بعدوى مرض كوفید

coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-لالطالع على التفاصیل:  ةنظر اإلرشادات المختبریا
guidance-ryguidance/laborato-2019/technical 

 المخالط

المخالط ھو شخص تعرض لحالة محتملة أو مؤكدة خالل الیومین السابقین أو األربعة عشر یوماً التالیة إلصابتھا باألعراض، بأي 
 طریقة من الطرق التالیة:

 دقیقة؛ 15الحالة المحتملة أو المؤكدة وجھاً لوجھ من مسافة متر واحد ولمدة تزید على  مخالطة  -1
 المالمسة الجسمانیة المباشرة للحالة المحتملة أو المؤكدة؛ -2
دون استخدام معدات الحمایة  19-مصاب بالعدوى المحتملة أو المؤكدة بمرض كوفیدالمریض لتقدیم الرعایة المباشرة ل  -3

 2ئمة؛الشخصیة المال
 الحاالت األخرى التي تشیر إلیھا عملیات تقدیر المخاطر المحلیة. -4

لتاریخ أخذ العینة التي أكدت مالحظة: فیما یتعلق بالحاالت المؤكدة العدیمة األعراض، تمتد فترة المخالطة من الیومین السابقین 
 وحتى الیوم الرابع عشر التالي لذلك. العدوى

 
 

 نتیجة االختبار غیر حاسمة وفقاً لتقریر المختبر. 1
 .19-منظمة الصحة العالمیة. الوقایة من العدوى ومكافحتھا أثناء الرعایة الصحیة عند االشتباه في العدوى بمرض كوفید 2

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
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 سریان المرضسیناریوھات تصنیف 

المرض على الصعیدین الوطني ودون الوطني (حیثما أمكن) من أجل   سریانتوصي المنظمة باستخدام الفئات التالیة لتوصیف أنماط  
 .أنشطة التأھب واالستعداد واالستجابةتوجیھ القرارات بشأن 

 المرض سریان: تعریف فئات أنماط 1الجدول 

 التعریف  اسم الفئة  رقم الفئة

انعدام  1
 الحاالت

 بلدان/ أقالیم/ مناطق ال توجد فیھا حاالت

حاالت  2
 متفرقة

ً  بلدان/ أقالیم/  مناطق فیھا حالة واحدة أو أكثر وافدة أو اكتُشفت محلیا

مجموعات  3
 حاالت

 المشترك بلدان/ أقالیم/ مناطق توجد فیھا مجموعات الحاالت المتزامنة و/ أو ذات الموقع الجغرافي
 و/ أو التعرض المشترك

انتقال  4
 مجتمعي

المحلي یُعّرف من خالل تقییم العوامل التي تشمل  للسریانمناطق تشھد فاشیات كبیرة  بلدان/ أقالیم/
 ما یلي على سبیل المثال ال الحصر:

 عدد كبیر من الحاالت یتعذر ربطھا بسالسل االنتقال -
 عدد كبیر من الحاالت التي تُكتشف عن طریق الترصد المختبري المخفري -
 البعض في عدة مناطق من البلد/ اإلقلیم/ المنطقة مجموعات متعددة غیر مرتبطة ببعضھا -

 لتوصیات الخاصة بالفحص المختبريا

االختبارات الجزیئیة باستخدام    19-ینبغي إخضاع أي شخص تنطبق علیھ معاییر االختبار الختبار الكشف عن العدوى بفیروس كوفید
. ویمكن مع ذلك، إعطاء أولویة االختبار لمجموعة فرعیة من الحاالت المشتبھ فیھا، وفقاً لكثافة سریان الفیروس وعدد الحاالت المتاحة

 وقدرة المختبرات.

ً لتوصیات  المجتمعي للفیروس، السریانوأثناء  توصي المنظمة بإعطاء األولویة لألشخاص الذین یلزم إخضاعھم لالختبار وفقا
 .19-فیروس كوفید االستراتیجیة العالمیة الختبار الكشف عنالمنظمة الواردة في 

توصي المنظمة بإجراء اختبار الكشف عنھ عن طریق  في عموم السكان، 19-سریان فیروس كوفیدرصد كامل نطاق ومن أجل 
تتاح وف المواقع الوطنیة القائمة للترصد المخفري لألمراض الشبیھة باألنفلونزا وأمراض الجھاز التنفسي الحادة الوخیمة. وس

coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel- اإلرشادات على الرابط التالي:
definitions-case-and-guidance/surveillance-2019/technical 

 التوصیات الخاصة بإبالغ المنظمة عن بیانات الترصد

ع. وفي بعض الحاالت، مثل الحاالت التي تشھد للسلطات الوطنیة أن تستخدم اإلبالغ عن الحاالت حالة بحالة أو اإلبالغ المجمّ  یمكن
المختلفة، یمكن النظر في استخدام تولیفة من اإلبالغ عن الحاالت حالة بحالة   سریان المرضفیھا المناطق المختلفة داخل البلدان أنماط  

ع إلى قدرات السلطات ع. وینبغي أن یستند القرار بشأن استخدام اإلبالغ عن الحاالت حالة بحالة أو اإلبالغ المجمّ واإلبالغ المجمّ 
ع مع زیادة عدد الصحیة وعدد الحاالت. ویمكن للسلطات الوطنیة أن تنتقل من اإلبالغ عن الحاالت حالة بحالة إلى اإلبالغ المجمّ 

 الحاالت حالة بحالة عندما یتراجع عدد الحاالت.الحاالت، ثم تعود إلى اإلبالغ عن 

 اإلبالغ عن الحاالت حالة بحالة:

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
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ساعة من  48المحتملة والمؤكدة في غضون  19-تطالب المنظمة السلطات الوطنیة باإلبالغ عن حاالت العدوى بمرض كوفید
قحة للتبلیغ عن حاالت العدوى بفیروس كورونا اكتشافھا، بتقدیم مجموعة الحد األدنى من البیانات الموضحة في "االستمارة المن

المؤكدة والمحتملة"، من خالل مركز االتصال الوطني ومركز االتصال اإلقلیمي المعني باللوائح الصحیة الدولیة في  2019المستجد 
یانات متاحان لالستخدام. وجد نموذج لجدول العرض المنقح في شكل ملف إكسل وقاموس للبیالمكتب اإلقلیمي المعني التابع للمنظمة. و

ث ما أن تتاح وإذا كانت الحصائل الخاصة بالمریض غیر متاحة بعد في وقت تقدیم التقریر األول، ینبغي تقدیم جدول العرض المحدّ 
 یوماً من تاریخ تقدیم التقریر األول. 30في غضون وبیانات الحصائل، 

استمارة اإلبالغ عن الحاالت طالما كانت وزارة الصحة تجري رصد  ویلزم اإلبالغ عن بیانات الحاالت حالة بحالة عن طریق 
 عة للترصد.الحاالت حالة بحالة. وعندما یصبح اإلبالغ عن بیانات الحاالت حالة بحالة غیر ممكن، یلزم على البلدان تقدیم بیانات مجمّ 

 عاإلبالغ المجمّ 

واتجاھاتھ، یلزم على الدول األعضاء كافة تقدیم مجموعة الحد   19-لكي یتمكن جمیع البلدان من فھم الخصائص الوبائیة لمرض كوفید
 عة التالیة مرة واحدة أسبوعیاً.األدنى من األرقام المجمّ 

 على المستوى الوطني:

 العدد األسبوعي للحاالت المؤكدة الجدیدة  •
 19-الجدیدة بین حاالت العدوى المؤكدة بفیروس كوفیدالعدد األسبوعي للوفیات  •
 التي أودعت في المستشفیات 19-العدد األسبوعي لحاالت العدوى المؤكدة الجدیدة بمرض كوفید •
 العدد األسبوعي للحاالت المؤكدة التي خرجت من المستشفیات •
 19-العدد األسبوعي لألشخاص الذین خضعوا الختبار الكشف عن فیروس كوفید •
-25، 24-15، 14-5، 5إلى أقل من  0لعدد األسبوعي للحاالت المؤكدة الجدیدة حسب الفئة العمریة بالسنوات (باستخدام: ا •

 أو أكثر، العمر مجھول) 85، 75-84، 65-74، 55-64، 45-54، 35-44، 34
بین الذكور، مقسوماً على مجموع   المحسوبة بوصفھا عدد الحاالت المؤكدة الجدیدة   -نسبة الذكور في الحاالت المؤكدة الجدیدة   •

 الحاالت المؤكدة الجدیدة التي یُعرف فیھا نوع الجنس
، 14-5، 5إلى أقل من  0العدد األسبوعي للوفیات الجدیدة بین الحاالت المؤكدة حسب الفئة العمریة بالسنوات (باستخدام:  •

 مر مجھول)أو أكثر، الع 85، 75-84، 65-74، 55-64، 45-54، 35-44، 25-34، 15-24
المحسوبة بوصفھا عدد وفیات الذكور الجدیدة بین الحاالت المؤكدة،   -نسبة الذكور في الوفیات الجدیدة بین الحاالت المؤكدة   •

 الحاالت المؤكدة التي یُعرف فیھا نوع الجنسبین الجدیدة الوفیات مقسوماً على مجموع 

 على الصعید دون الوطني:

 حسب تقدیر الدولة العضو 1نمط سریان المرض على المستوى اإلداري  •

، ینبغي للدول األعضاء تعمیم أعلى تصنیف لمستویات 1مالحظة: إذا تعذر تقدیر تصنیف سریان المرض على المستوى اإلداري 
 سریان المرض ُسجل في أي منطقة من المناطق على البلد بأكملھ.

 البیانات الوصفیة القُطریة:

 ت الوصفیة:اتُحث الدول األعضاء على تقدیم نوعین من البیان

ً باإلخطار عن أي تغییرات تقدم  دریف الحاالت المستخدمة في البلتعا -1 مرة واحدة عند بدء اإلبالغ. والبلدان مطالبة أیضا
 تدخلھا على تعاریف الحالة، والتواریخ التي دخلت فیھا ھذه التعاریف حیز النفاذ.

 یس).ى السبت، أم األحد إلى الخماألسبوع الذي یستخدمھ البلد في اإلبالغ عن الوباء (أي االثنین إلى األحد، أم األحد إل -2

 والبلدان مطالبة أیضاً باإلخطار عن تقاریر الحالة الوطنیة بالتواتر نفسھ الذي تصدر فیھ.
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 منصة اإلبالغ الذاتي للدول األعضاء

نة مطالبة بإدخال البیانات مباشرة على منصة اإلبالغ الذاتي التي ستتاح لالستخدام العام دون تدخل المنظمة السلطة الوطنیة المعیّ 
عة أمام جمیع الدول األعضاء والجمھور العام األوسع نطاقاً عن طریق الموقع اإللكتروني تاح البیانات المجمّ و فرزھا. وستُ لتحریرھا أ

للمنظمة، وقد تُجّمع مع البیانات األخرى لالسترشاد بھا في عملیات االستجابة الدولیة، وستُنشر دوریاً ضمن آخر تطورات الحالة 
تي تنشرھا المنظمة لصالح الدول األعضاء. ویمكن للدول األعضاء اإلبالغ الذاتي عن بیاناتھا بالطریقتین وسائر األشكال األخرى ال

 التالیتین:

 تحمیل ملف إكسل مباشرة على النظام •
 إدخال البیانات یدویاً باستخدام منصة تقدیم البیانات المتاحة •

جمیع األدوات والتعلیمات اإلضافیة بشأن تقدیم البیانات متاحة على الرابط التالي: 
-guidance/surveillance-2019/technical-coronavirus-lhttps://www.who.int/emergencies/diseases/nove

definitions-case-and 

رات قد تؤثر على ھذه اإلرشادات المبدئیة. وفي حال تواصل منظمة الصحة العالمیة رصد األوضاع عن كثب للكشف عن أي تغیّ 
تنتھي صالحیة ھذه اإلرشادات بعد عامین من  ر أي عامل من العوامل سوف تصدر المنظمة تحدیثاً آخر للمعلومات. وإال فسوفتغیّ 

 تاریخ النشر.

 –ھذا المصنف متاح بمقتضى ترخیص المشاع اإلبداعي نسب المصنف    . بعض الحقوق محفوظة.2020© منظمة الصحة العالمیة،  
 ).SA 3.0 IGO-NC-CC BY(لفائدة المنظمات الحكومیة الدولیة  0.3المشاركة بالمثل  –غیر تجاري 
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