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 أساسیةت معلوما

تدابیر المكافحة  البلدان عدداً من    اتخذتفي جمیع أنحاء العالم،  
ویتمثل   .اواالستجابة لھ  19-كوفید  لجائحةبغیة التأھب الشامل  

منظمة الصحة العالمیة المتعلقة  1الھدف الشامل الستراتیجیة
في تمكُّن جمیع البلدان   19-كوفید  لجائحةباالستجابة العالمیة 

من خالل إبطاء العدوى والحد من الوفیات   الجائحةمن مكافحة  
بلوغ الھدف الرئیسي  یبقىو، 19-رض كوفیدالمرتبطة بم

  والحفاظ على زوالھا أو مستوى منخفض من حاالت العدوى 
لمحلي، تقوم بعض الدول  الوبائي اواستناداً إلى الوضع  .ذلك

الجتماعیة بینما اوالتدابیر  تدابیر الصحة العمومیةبتصعید 
رمنھا أو  بعض الدول األخرىف تخفِّ    تخفیفھا. فيحالیاً  تفّكِ

أن الھدف في جمیع البلدان ھو القضاء على   وبالرغم من
شدة تنفیذ  إال أن العدوى وتقدیم الرعایة لجمیع المرضى، 

جمیع  تقصيبما في ذلك  –تدابیر المكافحة للتوصل إلى ذلك 
ع ، وتتبُّ لھا وتقدیم الرعایة الصحیة  ھاعزلو وفحصھاالحاالت 

 العمومیةتدابیر الصحة ، وعلیھم حجر الصحيالالمخالطین و
والتدابیر االجتماعیة على الصعیدین الفردي والمجتمعي وما 

تتغیر تبعاً لسیناریو العدوى الذي یواجھھ كل بلد (ال   -إلى ذلك
حاالت أو  أو مجموعات متفرقة حاالت أو حاالتوجود ل

 2عدوى مجتمعیة).

 والتدابیر االجتماعیة  تدابیر الصحة العمومیة

شخصیة  الوقائیة التدابیر ال العمومیةتدابیر الصحة تتضمن 
 البیئیةتدابیر وال ،)وآداب الممارسات التنفسیة(نظافة الیدین 

 نطبقتو ،وتدابیر التباعد الجسدي والتدابیر المتعلقة بالسفر
الحاالت التباعد الجسدي على األفراد (مثل عزل  تدابیر

، أو اتأو على المجتمع  ،الصحي)  وإخضاع المخالطین للحجر 
على أجزاء محددة من السكان أو على كامل السكان. وھذه  

 .متعارضةالتدابیر لیست 

لحاالت المشتبھ اوتوصي منظمة الصحة العالمیة بتحدید جمیع  
وعزلھا ورعایتھا وتحدید مخالطي ھذه   وفحصھافي إصابتھا،  
 3. الصحي جرإخضاعھم للحوعھم الحاالت وتتبُّ 

واتخذ عدد من البلدان فئة واسعة إضافیة من تدابیر الصحة  
العمومیة والتدابیر االجتماعیة، بما في ذلك فرض القیود على  

الحجر تطبیق التحركات وإغالق المدارس والشركات و
الصحي على منطقة جغرافیة وقیود السفر الدولي. ویشار إلیھا 

اإلغالق "" أو الحظر الشامل"  في بعض األحیان بتدابیر
 ". الشامل

لتأثیر تدابیر الصحة العمومیة والتدابیر  ولیس ھناك بعد تقییمٌ 
ولكن من الضروري    19-مرض كوفید  تفشي  االجتماعیة على

ویجب أن یراعي ھذا التقییم النتائج االجتماعیة إجراؤه. 
ر والتي قد تكون یوالتكالیف االقتصادیة الناجمة عن ھذه التداب

من الضروري  إجراء تقییم دقیق  ك،لذل. تكالیف فادحة
ونھج مرحلي لموازنة الفوائد والمساوئ المحتملة  للمخاطر

الناجمة عن تكییف ھذه التدابیر حتى ال تتسبب بعودة ظھور 
وقد    وتعریض صحة السكان للخطر.  19-حاالت مرض كوفید

ة ھذه التدابیر أو إعاد تخفیفتحتاج البلدان إلى االستمرار في 
طالما لم یتم التوصل إلى حلول طوال مدة الجائحة  فرضھا

 (مثل العالجات أو اللقاحات).خاصة وفعالة صیدالنیة 

  القرارات المتخذة لتشدید أو تخفیف أو إعادة  وینبغي أن تستند
نات إلى البیِّ  تدابیر الصحة العمومیة والتدابیر االجتماعیة 

دة على العالم الحقیقي وأن تراعي  المعتمِ العلمیة والخبرة 
العوامل الحاسمة، مثل العوامل االقتصادیة والعوامل المرتبطة 

تجاه  والشعور العام  ،وحقوق اإلنسان واألمن الغذائي ،باألمن
 بھا. ومدى التقیدھذه التدابیر 

األشخاص وینبغي استدامة التدابیر الفردیة بما فیھا ارتداء 
لطبیة وعزل الكمامات ا 4الذین تظھر علیھم أعراض
، وتدابیر النظافة (نظافة الیدین األشخاص المرضى ومعالجتھم

 ).آداب الممارسات التنفسیةو

ھ للسلطات الوطنیة ومتخذي القرارات في  وھذا المستند موجَّ
تدابیر الصحة العمومیة والتدابیر  اتخذتالتي البلدان 

 ا أثناءسبل تكییفھ تبحث والتي على نطاق واسع االجتماعیة
 إدارة خطر عودة ظھور حاالت.

 السیناریوھات

ً أربعة  كانت منظمة الصحة العالمیة قد حددت مسبقا
غ عنھا بلَّ مُ  ال حاالتسیناریوھات لتوصیف دینامیكیة الوباء: 

الت متفرقة اوح أو ال حاالت مكتشفة)، فعالً ا ال حاالت (إمَّ 
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ویمكن أن ینتقل بلد أو   2.مجتمعیةومجموعات حاالت وعدوى  
إلى آخر (في كال االتجاھین) بینما  وبائيمنطقة ما من وضع 

. ویتطلب الوطنیةیمر بأوضاع مختلفة على المستویات دون 
 نھج مكافحةریوھات انتقال العدوى كل سیناریو من سینا

   2أدنى المستویات اإلداریة.یتناسب مع 

تصور ، یمكن  الجائحةورغم عدم معرفة كیفیة استمرار تطور  
 ثالث نتائج:  حدوث

 العدوى من إنسان إلى آخر  النتقالاالنقطاع الكامل  -1

 )؛ واسعة أو ضیقةموجات وباء متكررة ( -2

   متواصل منخفضانتقال مستوى  -3

نات الحالیة، قد یتضمن السیناریو األكثر وباالستناد إلى البیِّ 
تتخللھا فترات انتقال عدوى  احتماالً موجات الوباء المتكررة

منخفضة المستوى. وأُِعدَّت اإلرشادات في سیاق ھذه  
 مع تطور المعارف بشأنالسیناریوھات وسیتم تحدیثھا 

 .الجائحةدینامیكیات 

 تقییم المخاطر 

ینبغي أن یستند القرار المتمثل في اتخاذ تدابیر الصحة  
تقییم  إلى رفعھاالعمومیة والتدابیر االجتماعیة أو تكییفھا أو 

یة للموازنة بین مخاطر معیار 5منھجیة یستند إلى للمخاطر
تخفیف ھذه التدابیر والقدرة على اكتشاف عودة ظھور حاالت 

ق الصحیة أو  عدد المرضى في المراف فائضوالتعامل مع 
تدابیر الصحة   فرض القدرة على إعادة واألماكن األخرى 

وینبغي دعم   العمومیة والتدابیر االجتماعیة عند الضرورة.
وإجراء تقییم للمخاطر من خالل تقییم للمخاطر على المستوى 

أو حتى المجتمعي ألن انتقال عدوى مرض   الوطنيدون 
ً لیس داخل البلد  19-كوفید ً  متجانسا  .عموما

 المسائل التالیة: المخاطرج تقییم ویجب أن یعالِ 

ما ھو التأثیر المحتمل لتكییف تدابیر الصحة العمومیة   -1
 والتدابیر االجتماعیة فیما یتعلق بخطر عودة ظھور الحاالت ؟

وعزل ورعایة   كشفالنظام الصحي العام  بمقدورھل  -2
 ؟ للحجر الصحي  ھا مخالطیإخضاع الحاالت و

 
تعمل منظمة الصحة العالمیة مع شركاء عالمیین بغیة فھم الوبائیات المصلیة  أ 

ومدى مناعة الشعوب لدعم صیاغة السیاسات. وقد   19-قة بمرض كوفیدالمتعل
حسب الفئة العمریة  لألفراد، الذین اكتسبوا مناعة، تساعد معرفة النسبة المحتملة 

النظام الصحي العمومي اكتشاف عودة ظھور  بمقدورھل  -3
 عدوى سریعاً ؟الحاالت 

نظام الرعایة الصحیة استیعاب عبء فائض  بمقدورھل  -4
الحاالت وتقدیم الرعایة الطبیة في حال عودة ظھور حاالت 

 عدوى؟ 

 وینبغي أن یستند تقییم المخاطر إلى المؤشرات التالیة: 

حاالت مؤكدة أو مشتبھ في  وجود:  العوامل الوبائیة -1
المستشفیات  إلى؛ ومعدل الدخول 19-إصابتھا بمرض كوفید

ووحدات العنایة المركزة؛ وعدد الوفیات؛ ونسبة نتائج 
بین االختبارات التي أُجریت من االختبارات اإلیجابیة 

لألشخاص؛ ونتائج االختبارات المصلیة (من خالل إتاحة  
   أ  ).ت موثوقةمقایسا

النظام مؤسسات وظائف  الرعایة الصحیة : قدرات -2
(دخولھا ا وقدراتھ الصحي (المستشفیات وغیر المستشفیات)

قدرة الوومغادرتھا)، والعاملون في الرعایة الصحیة، 
رة في وحدة العنایة المركزة وخارجھا، ل یةستیعابالا ألّسِ

معدات الحمایة ومخازن والفرز في مرافق الرعایة الصحیة، 
 19-، ومعالجة المرضى المصابین بمرض كوفیدالشخصیة

ً للمعاییر الوطنیة ومعاییر الرعایة في وقت  وغیره وفقا
  والقوى العاملة الصحیة. ،األزمات

حاالت الواختبار    كشفمعدَّل    :حیة العمومیة  صالقدرات ال  -3
مشتبھ فیھا، وعزل الحاالت الجدیدة المؤكدة، وتحدید الجدیدة  ال

الصحي وعدد أفرقة االستجابة   وإخضاعھم للحجرالمخالطین 
لتقصي الحاالت المشتبھ  السریعة في مجال الصحة العمومیة

  الحاالت.ومجموعات فیھا 

: ال یوجد حالیاً عالجات أو الة فعَّ  حلول صیدالنیة توفر -4
ذ منظمة الصحة  وتنفِّ  .19-مرض كوفیدب خاصة لقاحات

العالمیة بالتعاون مع الشركاء الدولیین بروتوكوالت لتجارب 
مرض خاصة ب  6من أجل استحداث عالجات ولقاحاتسریریة  

وسیكون توفر األدوات الصیدالنیة اآلمنة والفعالة . 19-كوفید
 ً القرارات المتعلقة بفرض من أجل اتخاذ  في المستقبلھاما

 .ورفعھاتدابیر الصحة العمومیة والتدابیر االجتماعیة 

تكییف  عند النظر فيالمبادئ التوجیھیة 
 تدابیر الصحة العمومیة والتدابیر االجتماعیة

مخاطر عودة ظھور حاالت عدوى بعد تخفیف التدابیر كما تساعد في   تقدیرعلى 
   ثر تأثراً.تحدید أنسب التدابیر استناداً إلى الفئة العمریة األك

-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
investigations-guidance/early-2019/technical 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
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وإمكانیة   ھذه التدابیر  رفعاتخاذ القرارات بشأن  ینبغي أن یستند  
 حسب الترتیب إلى عدٍد من االعتبارات: رفعھا

ینبغي أال یتم تكییف التدابیر كلھا في آن واحد معاً  •
من خالل   الوطنيدون بحثھا على المستوى  وإنما

الحاالت. عدد من البدء بالمناطق التي تضم أقل 
ویجب الحفاظ على التدابیر الفردیة األساسیة (مثل 
العزل ورعایة الحاالت المؤكدة، والحجر الصحي  
للمخالطین، ونظافة الیدین وآداب الممارسات 

 التنفسیة).
مبدئیاً وعند اإلمكان، على نحو  ،التدابیر رفعینبغي  •

وتدریجي، مثالً بترك فاصل لفترة ء وبطي منظَّم
أي  للوقوف علىعین (فترة حضانة واحدة) أسبو

ي بین تخفیف زمند الفاصل الویعتم  عكسیة.تأثیرات  
على نوعیة نظام المراقبة  بصورة واسعة ین تدبیر

 والقدرة على تقییم ھذا التأثیر.
نات العلمیة بشأن الفعالیة النسبیة في حال غیاب البیِّ  •

، یمكن عام أوكمبد، على حدة والمستقلة لكل تدبیر
التدابیر األكثر قبوالً وجدوى والتي ینجم   أن تكون
أول ما یُفرض من  النتائج السلبیة قدٍر من عنھا أقل

 التدابیر وآخر ما یُرفع منھا.
دور   الضعفاءحمایة األشخاص لینبغي أن تكون  •

 .ھأو رفععلى تدبیر ما الحفاظ  قرار مركزي في
ینبغي رفع بعض التدابیر (مثل إغالق الشركات)  •

(المناطق كثافة السكان أو األفراد أقل  تكون عندما
القرویة مقابل المناطق المدنیة، والمدن  
 الصغیرة/المتوسطة مقابل المدن الكبیرة والمتاجر

مكن رفعھا عن الصغیرة مقابل مراكز التسوق)، وی
% 100زء من القوى العاملة قبل السماح لنسبة ج

 من القوى العاملة بالعودة إلى العمل.

الصحة العمومیة والتدابیر  تدابیرتنفیذ تكییف 
 االجتماعیة 

تكییف تدابیر الصحة العمومیة  یجريمن الضروري أن 
والتدابیر االجتماعیة، بما فیھا القیود المفروضة على  

خطَر عودة    على نحو یحدّ من  ، على النطاق الواسع  التحركات
 :19-كوفیدعدوى ظھور حاالت 

التوصل   إلى أن یتم  19-انتقال عدوى كوفیدالسیطرة على    -1
 متأتیةالحاالت  المتفرقة أو مجموعات  الحاالت  المن    إلى عدد  

على األقل،  ومن مخالطین معروفین أو من الخارج؛  جمیعھا
الحاالت إلى حد یمكن للنظام الصحي فیھ السیطرة   تنخفضقد  

   علیھا باالستناد إلى قدرات الرعایة الصحیة.

) 1: (متكاملینالحاالت من خالل نھَجین    السیطرة علىویمكن  
الحاالت  من خالل كشفكسر سالسل انتقال العدوى 

واختبارھا وعزلھا ومعالجتھا وإخضاع المخالطین للحجر  
البؤر الساخنة لدوران المرض عبر  د ) ترصُّ 2الصحي (

نفلونزا األمراض التنفسیة واألمراض التي تشبھ االمراقبة 
 .المسوحات المصلیة إجراء باالقتران مع

عدد كاٍف من القوى العاملة الصحیة وقدرات النظام توفر    -2
من اكتشاف الحاالت  حدوث نقلة نوعیةلتمكین الصحي 

عزل جمیع كشف وإلى رئیسي  بشكلالخطیرة ومعالجتھا 
الحاالت بغض النظر عن حدتھا وما إذ كان ھناك انتقال محلي 

 من الخارج.  وافدأو 

قادرة على تحدید سالسل انتقال  نُظمضمان وجود  •
العدوى وكسرھا من خالل كشف جمیع الحاالت 
واختبارھا وعزلھا ومعالجتھا. ومن الضروري  

الحاالت  كافیة ومدربة لتقصي وجود قوى عاملة
طبیة المرافق الالرعایة لھا في  ا وتقدیمواختبارھ

(توصي منظمة الصحة العالمیة بعزل الحاالت إما 
أو في   7في أجنحة خاصة داخل المرافق الصحیة 

أو في المنزل  19-صة لمرض كوفیدمرافق مخصَّ 
 8الدعم المناسب).توفیر مع 

، یجب ضمان توفر  من الحاالت بالنسبة لكل حالة  •
عدد كاٍف من القوى العاملة لتحدید المخالطین  

الالزمة للحجر الصحي   والمرافق، ومتابعتھم
المخاطین من خالل الزیارات    متابعةویمكن    9.علیھم

االفتراضیة الیومیة التي یجریھا المتطوعون في  
 إرسال الرسائل.  وأاالتصاالت الھاتفیة أو المجتمع 

سیكون من الضروري تقییم القوى العاملة الصحیة   •
والتأكد من  ،تعزیزھاربما وقدرات المستشفیات، و

عودة لظھور الحاالت.  ةأیجاھزیتھا لمعالجة 
بة وینبغي  أن تكون ھذه القوى العاملة الصحیة مدرَّ
دة   .بمعدات الحمایة الشخصیةومزوَّ

نُظم معلومات قویة من أجل تقییم ضرورة توفر  •
التقدم  ییمقیاس أداء االستجابة وتقوالمخاطر 

 ز.المحرَ 

شد عرضة في البیئات األ تفشي العدوىتقلیل مخاطر  -3
العوامل الرئیسیة التي ، مما یتطلب تحدید جمیع للمخاطر

واتخاذ  19-قال عدوى مرض كوفیدانت تسبب أو تضخم
حدوث وتقلیل مخاطر    التباعد الجسدي  زیادةالتدابیر المالئمة ل

 جدیدة.فاشیات 

الوقایة من  تقلیل حاالت عدوى المستشفیات (مثالً  •
العدوى ومكافحتھا على نحو مناسب في مرافق 
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بما في ذلك فرز الحاالت  10الرعایة الصحیة، 
لمناسبة والمتعلقة تدابیر االالخطرة وفحصھا، واتخاذ  

لوقایة من العدوى ومكافحتھا في مرافق الرعایة  با
    11.الداخلیة

الوقایة من العدوى في األماكن المغلقة التي ال تتیح  •
الجسدي المناسب والتي قد ال تتوفر فیھا  باعدالت

(مثل دور السینما والمسارح والنوادي  تھویة كافیة
 اللیلیة والمطاعم والنوادي الریاضیة)

 المكتظةتباعد الجسدي في األماكن العامة زیادة ال •
(مثل النقل العام والمتاجر الكبیرة واألسواق 

العبادة والتجمعات  ودوروالجامعات والمدارس 
   12الریاضیة وما إلى ذلك).  الفعالیاتالحاشدة مثل 

 یشمل، بما اتخاذ التدابیر الوقائیة في أماكن العمل-4
لوقایة تدابیر االتوجیھات والقدرات المناسبة لتعزیز وتمكین 

  الجسدي التباعد والمتمثلة في  19-كوفید النموذجیة في سیاق
درجة   مراقبة  وربما  ،وغسل الیدین وآداب الممارسات التنفسیة

ومناوبة ساعات وینبغي تشجیع العمل عن بعد . حرارة الجسم
 13للحد من االكتظاظ. والممارسات األخرى  عملال

مجتمعات الصادرة والوافدة من ال مخاطر الحاالتإدارة  -5
  . المحلیة األشد عرضة لمخاطر انتقال العدوى

المصدر المحتمل  من خالل تحلیله المخاطر یمكن إدارة ھذ
 اطق، والوضع الوبائي لمنوفودھاالحاالت وطرق  لوفود

من أجل كشف سریعاً المصدر والمقصد، والتدابیر المتخذة 
بین المسافرین   والتعامل معھا منالحاالت المشتبھ في إصابتھا  

عند  الفحص  ذلك یتضمنو 14المغادرة والوصول.نقطتي عند 
والقدرة على عزل المسافرین المرضى   والمغادرةالدخول 
من مناطق األفراد القادمین    فرض الحجر الصحي علىوكذلك  

ً انتقاالً   تشھد التدابیر التي   بحثللعدوى. ومن المھم أیضاً     محلیا
من خالل التزام    ،نقاط الدخول وأیمكن اتخاذھا في المطارات  

إدارة مثل  افرین  سبغیة تقلیل الخطر على الم  ،القطاعات  متعدد
والعملیات وتدابیر السالمة في المناطق المرافق والركاب 

      .15 المخصصة للمسافرین في المطارات

أن االنتقال   وإدراكھا  16اإلشراك الكامل للمجتمعات المحلیة  -6
التحركات وتدابیر   علىعلى نطاق واسع  روضة  فمن القیود الم

ومعالجة ومن كشف  ،الصحة العمومیة والتدابیر االجتماعیة
ما ھو إال  ،الحاالت  رة إلى كشف وعزل جمیعالخطِ  الحاالت

  ، على التدابیر الوقائیة  ینبغي فیھ الحفاظجدید"    وضع طبیعي"
وأن جمیع األشخاص یضطلعون بأدوار رئیسیة في منع 

 .الحاالتمعاودة ارتفاع 

على علم مستمر  عامة السكانینبغي أن یكون  •
تدابیر الصحة العمومیة ت وكیفیة تنفیذ أو رفع یوقتب

 ذلك. م في طلب رأیھأن یُ ووالتدابیر االجتماعیة 
، وفي بعض األحیان عامة السكان یتعین تمكین •

دور رئیسي في تنفیذ تدابیر الصحة   إعطائھم
العمومیة والتدابیر االجتماعیة وكذلك المساھمة في  
تخفیف التأثیر االجتماعي واالقتصادي لبعض 

على الصعید   الغذائي(مثل سالسل اإلمداد  التدابیر
 المجتمعي).

في جمیع  التصدي لسیل المعلومات المضللةینبغي  •
 اتمراحل االستجابة. ومن المھم تقدیم المعلوم

الصحیحة في الوقت المناسب إلى األشخاص 
قادة الموثوقة (مثل  قنواتالمناسبین من خالل 

 والشخصیات المؤثرة األُسرةوأطباء  یینالمجتمع
أن تشرح ھذه  وینبغيعلى الصعید االجتماعي). 

وأن  الوضع والحلول وخطة االستجابة المعلومات
وھذا  مدة استمرار ھذه التدابیر المتخذة.  تبین

 ً تدابیر الصحة  للالمتثال  التواصل لیس ضروریا
التدابیر  لتیسیر اتخاذ وإنماالعمومیة فحسب 
 االجتماعیة المالئمة.

 

وتواصل منظمة الصحة العالمیة مراقبة الوضع عن كثب 
المبدئیة. وإذا  لمتابعة أي تغیرات قد تؤثر على ھذه اإلرشادات  

ث طرأ أي تغییر على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تحدِّ 
المنظمة ھذه اإلرشادات. وبخالف ذلك، تظل وثیقة اإلرشادات 

 المبدئیة ھذه صالحة لمدة عامین من تاریخ إصدارھا.  
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