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 معلومات أساسیة 
االجتماعیة، التدابیر و العمومیةأنحاء العالم العدید من تدابیر الصحة  مختلففي  بلدانالذت ، نفّ 19-كوفیدجائحة ستجابة لفي إطار اال

منطقة   الصحي فيالحجر وضع األفراد في  و  ،إغالق المدارس والشركاتو  ھا تدابیر واسعة النطاق مثل فرض قیود على التنقّلبما فی
إعادة تخفیف/ (بتكییف البلدان  ستقوم ، المحلي للمرض وبائيالوضع الر مع تغیّ و. محددة، وفرض قیود دولیة على السفر ةجغرافی
تكییف  كیفیةمشورة بشأن  إرشادات مبدئیة تتضمنمنظمة ال أصدرت، 2020أبریل نیسان/  16في و) ھذه التدابیر وفقًا لذلك. تطبیق

 المالحقسلسلة من وأُعدّت . حاالت اإلصابة بالمرضعودة ظھور  خطرارة إدمع االجتماعیة، التدابیر و العمومیةتدابیر الصحة 
 اتقرارالتخاذ واقعیة العملیة ھذا الملحق  ویعرضسیاق. لوفقا ل العمومیةتدابیر الصحة  مختلففي تكییف توجیھ البلدان لغرض 
 قراءتھ ینبغي و استنادا إلى معاییر وبائیة ومتصلة بالصحة العمومیة، االجتماعیةالتدابیر و العمومیةتدابیر الصحة تكییف  لغرض

 1 اإلرشادات المبدئیة.وثیقة باالقتران مع 

، مراعاتھاینبغي    التي  خرىاألحاسمة  إال أّن ثمة عددا من العوامل ال،  الصحة العمومیةمعاییر  إال  ال تعرض  الوثیقة  على الرغم من أن  و
 تجاه ھذه التدابیر.الجمھور ومشاعر مثل العوامل االقتصادیة والعوامل المتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان واألمن الغذائي 

 
على  االجتماعیةالتدابیر و العمومیةتدابیر الصحة  طّبقتاع القرار في البلدان التي لسلطات الوطنیة وصنّ موجھة إلى اھذه الوثیقة و

 .تكییفھار في نطاق واسع وتفكّ 
 

 المعاییر  تطبیقكیفیة  
 :ثالثة أسئلة رئیسیة علىتقییمھا لغرض اإلجابة  ینبغيثالثة مجاالت  إلىالمعاییر قّسم تُ 

 ؛م ال)أ؟ (نعم السیطرة على الوباء تھل تم - الوضع الوبائي -1
تكییف  نتیجة 19-مرض كوفیدحاالت اإلصابة ب عودة ظھورالتصدي لھل النظام الصحي قادر على  - النظام الصحي -2

 ؛)م الأنعم بعض التدابیر؟ (
عالجیا  م ومخالطیھا وتدبیرھالحاالت  الكشف عنقادر على  الصحة العمومیة ترّصدھل نظام  - الصحة العمومیة ترّصد -3

 .)م الأنعم عودة ظھور الحاالت؟ (التعّرف على و
 

، قدر اإلمكان، أن تركز لبلدانل وینبغي. مثال ھا بسبب نقص البیاناتمن بعضالاإلجابة على  یتعذّرالمعاییر لیست إلزامیة وقد وھذه 
إعادة النظر یقتضي األمر وقد فقط  رشادعلى سبیل اإلالعتبات وترد القرار.  عملیة اتخاذكثر أھمیة بالنسبة إلیھا في األالمعاییر على 

مرة كل أسبوع  امنھجیتقییما لمعاییر اتقییم بیوصى . و19-مرض كوفیدل وبائيعن الوضع الفر المزید من المعلومات اتوفیھا بمجرد 
 .إذا أمكنعلى مستوى إداري دون وطني  ، وذلكعلى األقل
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 لسیطرةتوحي بأن الوباء بات تحت ا مؤشراتھناك  -1

 أسبوعین على األقل لمدة 1أقل من  )tR(لي الفع التكاثري عددالالرئیسي:  المؤشر

ن الذي یقل عالسكان)  بینكل حالة معدیة الناجمة عن للحاالت الثانویة لي الفع(العدد  ليالفع التكاثري العدد یعد من الناحیة النظریة،
 2دواتمن األمجموعة تُتاح لي، الفع التكاثري العدد لتقدیرو. التناقصآخذ في أنھ والسیطرة أن الوباء بات تحت أفضل مؤشر على  1

تقدیره  وینبغيالسكان  بین ليالفع التكاثري العدد ، قد یختلفذات الكثافة السكانیة العالیةفي البلدان و .3يتفاعلتطبیق باإلضافة إلى 
 .على المستوى دون الوطني

 لتحدید، أو  ليالفع  التكاثري  العدد استكمال تقدیراتلغرض  أو جمیعھا  بعض المعاییر التالیة  یقوم على أساس  تقییم نوعي    إجراءیمكن  و
  .دقیقاتقییما  ليالفع التكاثري العدد د غیر كافیة لتقییم إذا كانت بیانات الترصّ في حال ما  أم التحت السیطرة لوباء اما إذا كان 

 .المعاییر الوبائیة -1الجدول 
 تفسیرال *المعاییر الوبائیة

التالیة الثالثة  سابیعخالل األ٪ على األقل 50انخفاض بنسبة 
 حاالت معدل وانخفاض مستمر في بلغھا المرض، خر ذروة آل

 ° المرصودالمؤكدة والمحتملة  اإلصابة

إلى النصف في   انتقال العدوىوتیرة انخفاض  على ذلك یدل
في حال ،  بلغھا المرض  ثالثة أسابیع أو أقل منذ آخر ذروة   غضون

اختبار ُعّززت لغرض استراتیجیة االختبار أو أُبقي على ذا ما إ
 .من الحاالت المشتبھ فیھا أكبرمئویة نسبة 

الحاملة للفیروس المسبب العینات من ٪ 5أقل من تسجیل 
 ،°على األقل األسبوعین الماضیینخالل  19-مرض كوفیدل

 .لحاالت المشتبھ فیھاشامل لترّصد ھ أُجري على افتراض أن

إال من   الحاملة للفیروسالعینات  النسبة المئویة من  یمكن تفسیر  ال  
وذلك لحاالت المشتبھ فیھا، ین لشاملواختبار  خالل إجراء ترّصد

 أسبوعنسمة كل  1/1000بمقدار 
الحاملة للفیروس المسبب العینات  من٪ 5من أقل تسجیل 

، على األقل° خالل األسبوعین الماضیین ،19-مرض كوفیدل
ختبار في الخاضعة لال نفلونزاباأل ةالشبیھ لاالعتالبین حاالت 

  مواقع الترصد الخافر

یدل ، نفلونزاباأل ةالشبیھ العتالالتل د الخافرالترصّ استنادا إلى 
 انتقالعلى أن الحاملة للفیروس لعینات ل المئویة نسبةالضعف 

  ضعیف*  المحلي المجتمع العدوى في أوساط

قوائم في  مدرجةعلى األقل ھي حاالت من الحاالت  80%
 معروفة حاالت ویمكن ربطھا بمجموعات  المخالطین

انتقال معظم سالسل  التعّرف علىتم قد أنھ  علىذلك  یدل 
یعیق ذلك ھو أن  قدوما . تھافرصة متابع، مما یتیح العدوى

 .تھذروبالتأكید أثناء بلوغ الوباء ّمع لم تُجالمعلومات 

انخفاض عدد الوفیات بین الحاالت المؤكدة والمحتملة خالل 
 على األقل° األسابیع الثالثة الماضیة

عدد إجمالي أن  علىأسابیع،  3حوالي یقدر ب ریتأخب، ذلك سیدل
، اتاالختبار  وفي حال انخفاض وتیرةلحاالت آخذ في التناقص.  ا

 .دقةبقدر أكبر من ال  سیتّسم الحاالت المحتملة    بینعدد الوفیات  فإن  
الداخلة  المؤكدة والمحتملة حاالتالانخفاض مستمر في عدد 

وحدات العنایة المركزة خالل األسبوعین و یاتستشفالمإلى 
 على األقل° األخیرین

وبشرط أال یطرأ أي  أسبوع واحدحوالي بیقدر  ریتأخب، ذلك یدل
انخفاض في عدد  على، دخول المستشفىمعاییر على یر یتغ

 .الحاالت
 المصنّفة حسب فئة العمر المفرطةالوفیات معدل انخفاض في 
 االلتھاب الرئويالناجمة عن 

اختبار حاالت االلتھاب الرئوي بشكل منھجي، فإن یتعذّر  عندما
بشكل   سیدلااللتھاب الرئوي  الناجمة عن  وفیات  الانخفاض معدل  

المفرطة الناجمة عن الوفیات معدل انخفاض  علىغیر مباشر 
 19-مرض كوفید

  عدم حدوث أي تغییر في استراتیجیة االختبار أو القیاسیتطلب  اتتقییم االتجاھ إن *
 ت.قییم التغییرات في االتجاھاالضروریة لت الدنیا لفترة اھي ، الحضانةالفترة القصوى لدور  ، التي تمثلفترة األسبوعینإن  °
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 تكییف بعض التدابیر نتیجةحاالت ال عودة ظھورالتصدي لالنظام الصحي قادر على  -2
 

لمستشفى لة المقدَّرالقصوى لسعة السریریة ا ما تتیحھمقل دخول المستشفى أ تتطلبعدد الحاالت الجدیدة التي  إنالرئیسي:  المؤشر
ل دخول المزید من القادر على للنظام الصحي (أي أن النظام الصحي  التابعینوحدة العنایة المركزة و دون أن المستشفى حاالت تحمُّ

 .الخدمات الصحیة األساسیة)تقدیم ضمان استمراره في مع ، یتعرض لإلرھاق
 .أو جمیعھابعض المعاییر التالیة یقوم على أساس تقییم نوعي إجراء ھذه المعلومات، یمكن  حال عدم توافرفي و

 معاییر النظام الصحي – 2الجدول 
 تفسیرال  معاییر النظام الصحي

 19-مرض كوفیدالمصابین بجمیع  العالجي ل  التدبیر  توفیریمكن  
 وفقًا للمعاییر الوطنیة

 
 

 
 

النظام الصحي من جدید لدى  ة  أالظروف مھیّ   كل  أن  على  ذلك  یدل
) لتوفیر الرعایة إلخاألدویة والمعدات، و ة واألسرّ ون (الموظف

 .قبل األزمةعلیھ كانت الذي مستوى النفس ب
 

جمیع المرضى اآلخرین الذین العالجي ل التدبیر توفیریمكن 
وفقًا للمعاییر  19-مرض كوفید غیر اعتالل وخیم یعانون من 

 الوطنیة
الناجمة عن الوفیات داخل المستشفى  عدد  زیادة في  أي  لم تُسّجل  
 19-مرض كوفید غیر اعتالالت

على األقل ٪ 20 بنسبةزیادة  یستوعبیمكن للنظام الصحي أن 
أو أن یعّزز قدرتھ  19-مرض كوفیداإلصابة بعدد حاالت  في

 ھذه الزیادة الستیعاب

حتى في العمل  لنظام الصحي  ھ یمكن أن یستمر اأن  على  ذلك  یدل
من جراء الحاالت عدد لو اضطر إلى استیعاب زیادة كبیرة في 

یشمل والتدابیر االجتماعیة. و الصحة العمومیةتدابیر تخفیف 
 .، إلخالموظفین والمعدات واألسّرة من  عدد كافتوافر  ذلك

في مكافحتھا ومن العدوى الوقایة معنیة بفر نقطة اتصال اتتو
من الوقایة معنیة بنقطة اتصال (ھناك  جمیع المرافق الصحیة

وعلى  )سریًرا 250كامل لكل  بة بدوام مدرّ  مكافحتھاوالعدوى 
 المقاطعاتمستوى 

على التنسیق واإلشراف  كبیرة قدرة توافر  على ذلك یدل
، بما في مكافحتھاومن العدوى الوقایة والتدریب على أنشطة 

 .األولیة الرعایةذلك في مرافق 

للكشف عن حاالت  خدمة التحّريالصحیة  المرافقجمیع تقدم 
 19-مرض كوفیداإلصابة ب

إلى   القادمینجمیع المرضى    خضوعضمان  الغرض من ذلك ھو  
من   19-مرض كوفیدللتحّري لكشف اإلصابة ب المرفق الصحي

 .ةیصحرعایة الالعدوى المرتبطة بالالوقایة من أجل 
المعنیة بمعالجة الحاالت جمیع المرافق الصحیة تتوفر لدى 

-مرض كوفیدفي إصابتھم ب  آلیة لعزل األشخاص المشتبھالحادة 
19. 

المصابین كافیة لعزل جمیع القدرة الالنظام الصحي  تتوفر لدى
 19-مرض كوفیدب

 

 ومخالطیھاالحاالت على معظم  التعّرفالصحة العمومیة قادر على  ترّصدنظام  -3

الحاالت بشكل للتعّرف على  استراتیجیة اختبار واضحة  فضال عن    ةمختبریص الوما یكفي من معدات الفح  البلدانلدى    توفریینبغي أن  
 .موثوق

 .أو جمیعھابعض المعاییر التالیة لتقییم نوعي إجراء یمكن و
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 الصحة العمومیة ترّصدمعاییر  -3الجدول 
 تفسیرال  معاییر ترّصد الصحة العمومیة

 نظم الترّصد
إدراج و ،یمكن التعّرف على الحاالت الجدیدة واإلبالغ عنھا

 ساعة 24البیانات في تحلیل وبائي في غضون 
 یغطي جمیع أجزاء البالد 19-مرض كوفیدلترّصد نظام  ھناك

شمل ویالمعرضة للخطر. المحلیة والمجتمعات  فرادوجمیع األ
على ، والمحلي د على مستوى المجتمعالترصّ  الشاملالترّصد 

واقع بواسطة مفي المستشفیات، وومستوى الرعایة األولیة، 
، حیثما ةالتنفسیمراض  غیرھا من األالخافر لألنفلونزا ود  الترصّ 

 5ت. وجد
المحتملة والمؤكدة  اإلصابة اإلبالغ الفوري عن حاالتإن 

ة المتعلقة الوطنیمنصوص علیھ في األحكام  19-مرض كوفیدب
 باألمراض التي یلزم اإلخطار عنھا

 الصحة العمومیةمناسبة في مجال  وجود سیاسات  یدل ذلك على  
من  19-مرض كوفیداإلصابة ب  إلبالغ الفوري عن حاالتبشأن ا
 .جمیع المرافق الصحیةجانب 

في أوساط ز في األماكن السكنیة المغلقة والمعزَّ یُنّفذ الترّصد 
 الضعیفة الفئات

تمّكنت من تحدید قد  الصحة العمومیةأن سلطات یدل ذلك على 
للخطر، ة  معرضالسكنیة أو    أماكنفي    عیشالتي ت  یةالسكانالفئات  

 .ازمعزَّ  اترّصد الفئات یجري ترّصد ھذه وأنھ 
في  19-رض كوفیدالناجمة عن مالوفیات یجري ترّصد 

 المحلي المجتمعأوساط المستشفیات وفي 
الناجمة عن تتبع عدد الوفیات أنھ من الممكن یدل ذلك على 

إصدار   ینبغيحیثما أمكن،  وبسرعة وموثوقیة.   19-مرض كوفید
. 19-مرض كوفیدلحاالت الوفاة الناجمة عن شھادة وفاة طبیة 

الوفیات، مثل التقاریر   لترّصد  أخرى  اتباع نُھجیمكن النظر في  و
 .المراكز الدینیة أو مواقع الدفنالصادرة عن 

لتي الفحوص المختبریة اعن إجمالي عدد  یومیا یتم اإلبالغ
  19-مرض كوفیدالمسبب ل  فیروستُجرى لغرض الكشف عن ال

ونسبة  الترّصدنشاط مدى كثافة  اتقاسم االختباریمكن أن یبیّن 
بین األفراد الذین العدوى شدة انتقال واالختبارات اإلیجابیة 

 المرض أعراضتظھر علیھم 
 استقصاء الحاالت

على  العمومیةلصحة في مجال اتعمل فرق االستجابة السریعة 
 المعنیةجمیع المستویات اإلداریة 

 حاالت  حاالت ومجموعاتاستقصاء  لقدرة على  اقیاس  یتیح ذلك  
 6استقصاء سریعا.  19-مرض كوفیداإلصابة ب

في یُعلن عنھا  /فیھا٪ من الحاالت المشتبھ 90 یؤّكدو عزلیُ 
 .ساعة من ظھور األعراض 48غضون 

بما  انالحاالت الجدیدة سریعوعزل استقصاء أن یدل ذلك على 
 .حاالت ثانویة للحد من ظھورفیھ الكفایة 

 7تتبع المخالطین 

، یتم تتبع من الحاالت الجدیدة % 80بالنسبة لما ال یقل عن 
 في غضون الحجر الصحي ویوضعون في  مخالطیھا المقّربین

 الحالة  تأكید منساعة  72

عدد قیاسا بكافیة  المخالطینالقدرة على تتبع أن یدل ذلك على 
 والمخالطین.الحاالت 

للرصد الحاالت الجدیدة    مخالطي٪ من  80یخضع ما ال یقل عن  
 یوًما 14لمدة 

أال  ویُستحسنیوًما،  14 لمدة  یایوم بالمخالطیناالتصال  ینبغي
 المخالط. أخبار منتلقّي دون  أكثر من یومین ینقضي

البیانات إدارة لغرض دارة المعلومات والبیانات إلنظم  ھناك
 البیانات ذات الصلةغیرھا من و المخالطینتتبع المتعلقة ب

 المخالطینتتبع  المتعلقة ب  بیاناتالیمكن إدارة  ،  على نطاق صغیر
فیمكن االستعانة على نطاق واسع أما ، یةورقوسیطة على 

 ".Go.Dataن "المخالطیتتبع ج أدوات إلكترونیة مثل برنامب
 

 الصحة العمومیة والتدابیر االجتماعیة على أساس مستوى المخاطرتدابیر تكییف 
تقییم استنادا إلى ھنا  الخطریُحدد و .األسئلة الثالثةعلى  اإلجاباتحسب ب منخفض)أو  متوسط أو (مرتفع معیّن مستوى خطریُسند 

تدابیر الصحة  یفیتكفي مستوى الخطر االسترشاد بیمكن ووالقدرة على إدارتھا. تدابیر الشامل للعواقب السلبیة الناتجة عن تخفیف 



 "19-الصحة العمومیة والتدابیر االجتماعیة في سیاق جائحة كوفیدتدابیر ملحق بالوثیقة المعنونة "االعتبارات المتعلقة بتكییف 
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المخالطین الحاالت واختبارھا وعزلھا، وتتبع یظل البحث عن ، 19-مرض كوفید في سیاق جائحة. واالجتماعیةالتدابیر و العمومیة
تدابیر اإلبقاء على الجمیع مراحل االستجابة. وبالمثل، یجب  فياألساسیة  الصحة العمومیةتدابیر  من الحجر الصحيووضعھم في 

فرض قیود على ویة تمعتدابیر المجالمثل  ،التدابیر األخرىأن تُكیّف یجب وحمایة العاملین الصحیین والفئات الضعیفة.  التي تضمن
 .مستوى الخطر، وفقا لالفیروسوفود الحد من خطر الرامیة إلى  تدابیرالوالتجمعات الجماھیریة 
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