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اإلرشـادات المبدئ�ة. و�ذا طرأ  تواصـل منظمة الصـحة العالم�ة رصـد الوضـع عن �ثب لمتا�عة أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هذه  
ثة إضــاف�ة، و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشــادات  تغییر على أي من العوامل ذات الصــلة، فســوف تصــدر المنظمة إرشــادات محدَّ

 المبدئ�ة هذه صالحة لمدة عامین من تار�خ إصدارها. 

WHO/2019-nCoV/ActionsforPreparedness/Checklist/2020.1  
 2020العاملية منظمة الصحة  ©

 –غیر تجاري  –�عض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح �مقتضى ترخ�ص المشاع اإلبداعي "نسب المصنف  
 "لفائدة المنظمات الحكوم�ة الدول�ة  3.0المشار�ة �المثل 

(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar)  

و�مقتضى هذا الترخ�ص �جوز أن تنسخوا المصنف وتعیدوا توز�عه وتحوروه لألغراض غیر التجار�ة، وذلك شر�طة أن یتم اقت�اس  
تعتمد    (WHO)نف على النحو المالئم �ما هو مبین أدناه. وال ین�غي في أي استخدام لهذا المصنف اإل�حاء �أن المنظمة  المص 

. و�ذا قمتم بتعدیل المصنف ف�جب عندئٍذ  (WHO)أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. وال ُ�سمح �استخدام شعار المنظمة  
أو ترخ�ص    Creative Commons licence)ترخ�ص المشاع اإلبداعي ( أن تحصلوا على ترخ�ص لمصنفكم �مقتضى نفس  

�عادله. و�ذا قمتم بترجمة المصنف فین�غي أن تدرجوا ب�ان إخالء المسؤول�ة التالي مع االقت�اس المقترح: "هذه الترجمة ل�ست من  
غیر مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. و�جب    (WHO)). والمنظمة  (WHO)داد منظمة الصحة العالم�ة (المنظمة  إع 

 أن �كون إصدار األصل اإلنكلیزي هو اإلصدار الملزم وذو الحج�ة." 

اطة للمنظمة العالم�ة  و�جب أن تتم أ�ة وساطة ف�ما یتعلق �المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخ�ص وفقًا لقواعد الوس
 .)/http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules.(للملك�ة الفكر�ة

قائمة مرجعّ�ة   وما �عدها:   19- إجراءات عملّ�ة في المدن لتعز�ز التأهب لمواجهة جائحة �وفید االقت�اس المقترح. 
 مؤّقتة للسلطات المحلّ�ة 

[Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and 
beyond: an interim checklist for local authorities]. 

-WHO/2019)2020  :: منظمة الصحة العالم�ةجن�ف
) Checklist/2020.1/CoV/ActionsforPreparednessn :الترخ�ص .SA 3.0 IGO-NC-CC BY . 

 o.int/iris/http://apps.whب�انات الفهرسة أثناء النشر متاحة في الرا�ط  ب�انات الفهرسة أثناء النشر.

. http://apps.who.int/bookordersانظر الرا�ط  (WHO)لشراء مطبوعات المنظمة  المب�عات والحقوق والترخ�ص.
ولتقد�م طل�ات االستخدام التجاري واالستفسارات الخاصة �الحقوق والترخ�ص انظر الرا�ط  

http://www.who.int/about/licensing. 

لى طرف ثالث، مثل إذا �نتم ترغبون في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسو�ة إ مواد الطرف الثالث.
الجداول أو األشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤول�ة تحدید ما إذا �ان یلزم الحصول على إذن إلعادة االستخدام هذه أم  

ال، وعن الحصول على اإلذن من صاحب حقوق المؤلف. و�تحمل المستخدم وحده أ�ة مخاطر لحدوث مطال�ات نت�جة 
 ي المصنف.انتهاك أي عنصر �ملكه طرف ثالث ف

تعبر ضمنًا   التسم�ات المستعملة في هذا المطبوع، وطر�قة عرض المواد الواردة ف�ه، الب�انات عامة إلخالء المسؤول�ة. 
�شأن الوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدینة أو منطقة أو لسلطات أي  (WHO)عن أي رأي �ان من جانب المنظمة 

طًا حدود�ة تقر�ب�ة قد ال یوجد �عد  منها أو �شأن تحدید حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطو 
 اتفاق �امل �شأنها.

كما أن ذ�ر شر�ات محددة أو منتجات جهات صانعة معینة ال �عني أن هذه الشر�ات والمنتجات معتمدة أو موصى بها 
هو، تمیز ، تفضیًال لها على سواها مما �ماثلها في الطا�ع ولم یرد ذ�ره. وف�ما عدا الخطأ والس(WHO)من جانب المنظمة 

 أسماء المنتجات المسجلة الملك�ة �األحرف االستهالل�ة (في النص اإلنكلیزي).

) �ل االحت�اطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك فإن  WHOوقد اتخذت المنظمة (
ضمني. والقارئ هو المسؤول عن   المواد المنشورة ُتوزع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان �شكل صر�ح أم �شكل

 .ل�ست مسؤولة �أي حال عن األضرار التي قد تترتب على استعمالها (WHO)تفسیر واستعمال المواد. والمنظمة 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing
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 شكر وتقدیر
 

َعت ونغ، وعمر  تشـونغالمارك هو، وسـتیل �مشـار�ةهذه القائمة المرجع�ة من خالل نهج قائم على توافق اآلراء    ُوضـِ
وفاتن بن عبد العز�ز ورود�غر �ر�ش جور؛ هألمن الصحي، تحت ق�ادة جواد مفي مجال اع�اس من إدارة التأهب  
 �مقر منظمة الصحة العالم�ة.  من إدارة تعز�ز الصحة،

 مة في إعداد هذه الوث�قة.وتود المنظمة أن تشكر الجهات التال�ة على إسهاماتها الق�ِّ 

 : حكومات جنوب أفر�ق�ا وسنغافورة والكامیرون و�ین�االدول األعضاء

ــح�ة (ال�ا�ان)؛ بلفاســـــــت (المملكة المتحدة)؛ منطقة هونغ �ونغ الســـــلطات المحل�ة : التحالف من أجل المدن الصـــــ
اإلدار�ة الخاصــة (الصــین)؛ جمع�ة المدن الصــح�ة في حوض الكار�ات (هنغار�ا)؛ ��اما (أســترال�ا)؛ شــ�كة المدن  

؛ ر�ك�اف�ك (أ�ســلندا)؛ ر�غا (التف�ا)؛  في أیرلندا (أیرلندا)؛ نیو�اســل (المملكة المتحدة)الوطن�ة  والمقاطعات الصــح�ة  
 ت (هولندا)شسوانسي (المملكة المتحدة)؛ أودیني (إ�طال�ا)؛ أوتر�

ــات  برنامج األمم المتحدة للمســتوطنات ال�شــر�ة (موئل األمم المتحدة ــ�اسـ ــتر)؛ السـ ): مكتب جن�ف (غراهام أال�سـ
مار�ا دیل بیالر تلیز ســــــــولیر، رافائیل فور�رو، �انلو�ا �ر�ســــــــبي، جون أوموام�ا،  غ العامة والتشــــــــر�عات والحو�مة (

ر�مي ســیتشــیبینغ)؛ األراضــي واإلســكان واإلیواء (كر�ســتوف الالند)؛ مكتب لبنان (نانور �اراغوز�ان، ما�ا مجذوب،  
 تاینا �ر�ست�انسن)

 : أمبروز تال�سونا، ماري ست�فن، بیتر فوري مكتب منظمة الصحة العالم�ة اإلقل�مي ألفر�ق�ا

ــحة العالم�ة اإلقل�مي لألمر�كتین : أل�كس �اماتشــــــــــو، فرناندا النزاغورتا ســــــــــیر�ســــــــــیر، غیراردا  مكتب منظمة الصــــ
 إ�جك�مانس

 ماونغ ماونغ هت�كي، سوفاجي غودمكتب منظمة الصحة العالم�ة اإلقل�مي لجنوب شرق آس�ا:  

ــحة العالم�ة اإلقل�مي ألورو�ا ورد، آنا �ار�نا خورخي دوس ســــانتوس  : آدم تلیو�ن، أدر�ین راشــــفمكتب منظمة الصـ
فیر�را بورغ�س ب�غوت، �ر�س برو�س، دان تشـــ�شـــولم، إلیزابیث فاغنســـن، فیلی�ا أز�فیدو إي ســـیلفا، جتري ر�غمي، 

 و، مون�كا �وسینسكا، �اوال فاسكونسیلوس لو�یز، تان�ا شمیدت، تات�انا بوز�تيلجیل فار�نغتون، خوان تیل

اري  خأحمد، ز  ق رو عثمان المهال محمد، سمر الفقي، ش:  اإلقل�مي لشرق المتوسطمكتب منظمة الصحة العالم�ة  
 غیتلي

ــحة العالم�ة اإلقل�مي لغرب المح�ط الهادئ : �الب�ش راه�فار، ماســـــــا�ا �اتو، ناو�و إ�شـــــــ�كاوا،  مكتب منظمة الصــ
 ما�جا ه�میالینن-ر�تا

ــح�ّ الت أثناء الطوارئ  : التدخُّ مقر منظمة الصـــحة العالم�ة ــبور، راینهیلِدي فان دي فیردت)؛  الصــ ة (أندر�ه غر�كســ
، فر�در�ك �و�ر، جوناثان أبراهامز، جوستاسیو البیتان،  يب في مجال األمن الصحي (أالن بیل، �اند�س فینتالتأهُّ 

ــتیلتر، ز�نغ   ــ�ة هدى، راج�ش ســـــــــر�دهاران، رومینا ســـــــ دات  محدِّ الون)؛  یلودي ســـــــــور�انتورو، نیرمال �اندیل، قدســـــــ
 ت ��سل�اخ، تامیتزا تورو�ان)ر�ی(أالنا أوف�سر، ألكسندر بوتشارت، ب  ةللصحّ   ةجتماع�ّ اال

 
 الغرض والجمهور المستهدف والنطاق

 
في المدن واألوســـاط الحضـــر�ة"    19-"تعز�ز التأهب لـــــــــــــــــكوفید  المعنونة  الوث�قة مع اإلرشـــادات المبدئ�ةهذه    تترافق

 .)3(االسترات�ج�ة  وتحدیث    )2(لخطة التأهب واالستجا�ة االسترات�ج�ة    استكماالً تأتي    التي،  )1(
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ل د الســــلطات  وتتوســــّ   الوث�قة  وتفصــــّ ع في اإلجراءات الموصــــى بها على النحو الوارد في اإلرشــــادات المبدئ�ة، وتزوِّ
- لمواجهة جائحة �وفیدالمحل�ة والقادة وواضـعي السـ�اسـات في المدن �أداة في شـكل قائمة مرجع�ة لتعز�ز التأهب  

 وما �عدها.    19
 

ــاملة و�ن�غي تكی�فها   وهي ــاصـــ األطر التنظ�م�ة الوطن�ة، و  وفقل�ســـت إلزام�ة وال شـ ات الجهات الفاعلة على اختصـ
الصــعید دون الوطني، والســ�اقات االجتماع�ة والثقاف�ة واالقتصــاد�ة المحل�ة. ول�س المقصــود من القائمة المرجع�ة  

مساعدة السلطات المحل�ة على ضمان تغط�ة من خالل  أن تكملها   ادات والخطط األخرى، بلأن تحل محل اإلرش
 المجاالت الرئ�س�ة.

 
 اإلطار المفاه�مي

  ، )1(�ســـــتند إطار القائمة المرجع�ة إلى مجاالت التر�یز الرئ�ســـــ�ة األر�عة الوارد وصـــــفها في اإلرشـــــادات المبدئ�ة  
 وهي:

 استجا�ات فعالة للمخاطر واآلثار الصح�ة؛لتهیئة  تنسیق الخطط المحل�ة   •

 للتدابیر؛التواصل �شأن المخاطر واألزمات والمشار�ة المجتمع�ة على نحو �شجع االمتثال   •

  س�ما الت�اعد الجسدي، ونظافة الیدین، وآداب التنفس؛  اللس�اق تدابیر الصحة العموم�ة،  ُنُهج مالئمة  •

 واستمرار الخدمات األساس�ة.  19-الحصول على خدمات الرعا�ة الصح�ة لمواجهة �وفید •
 

ــتوى ین�غي للســــــــــــ  عند تعز�ز التأهب    في االعت�ار  هاضــــــــــــعلطات المحل�ة في المدن أن توهذه أهداف رف�عة المســــــــــ
 من خالل تنفیذ اإلجراءات الوارد وصفها في القائمة المرجع�ة.  ها  وما �عدها. و�مكن تحق�ق  19-�وفیدمواجهة لـ

 

 التنسیق والتخط�ط على المستوى المحلي
 إنشاء آل�ة تنسیق محل�ة متعددة القطاعات •
 العمل مع المستو�ات الحكوم�ة األخرى  •
 لضعف والقدرات والموارد المحل�ةتعیین نقاط ا •
 هاتنق�حوضع خطط عمل محل�ة و  •
 اخت�ار الخطط وتوثیق الدروس المستفادة •

 
 والمشار�ة المجتمع�ةواألزمات التواصل �شأن المخاطر 

 هاتنق�حوضع خطة محل�ة للتواصل �شأن المخاطر و  •
 نشر معلومات دق�قة و�دارة المعلومات الخاطئة •
 المجتمع المحلي والشر�اءالعمل مع قادة  •
 تعبئة موارد المجتمع •

 
 تدابیر مالئمة لس�اق الصحة العموم�ة 

 اخت�ار وتنفیذ تدابیر الصحة العموم�ة والتدابیر االجتماع�ة المحل�ة •
 االجتماع�ةالتدابیر و العموم�ة الصحة  معالجة اآلثار المحل�ة المترت�ة على تدابیر •
 السكان�ة الضع�فة المحل�ةتلب�ة احت�اجات الفئات  •
 مواءمة تدابیر الصحة العموم�ة والتدابیر االجتماع�ة المحل�ة •
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 الرعا�ة الصح�ة والخدمات األساس�ة
 وضع وتنق�ح خطط الخدمات الصح�ة المحل�ة �ما في ذلك إدارة الز�ادة في الطلب •
 ضمان استمرار توفیر الخدمات الصح�ة األساس�ة محل�اً  •
 محل�اً  ر السلع والخدمات األساس�ة األخرى ضمان استمرار توفی •
 وضع وتنق�ح خطط استمرار�ة األعمال •

 
 استخدام القائمة المرجع�ة

وما   19-ین�غي أن تســـــتخدم الســـــلطات المحل�ة القائمة المرجع�ة عند وضـــــع أو تنق�ح خططها إلدارة جائحة �وفید
إدارة الطوارئ، ولكن �صـــــفة خاصـــــة عندما تكون في �عدها. و�مكن أن �حدث ذلك في أي مرحلة من مراحل دورة  

 الو�اء.    ذروات�عده، أو الفترات الفاصلة بین  ما مرحلتي التأهب واالستعداد، أو في مرحلة االنتقال إلى التعافي و 
 

زى  ئكه��ف ئآلزئ
وث�قة اإلرشـــــادات المبدئ�ة  تتمحور القائمة المرجع�ة حول مجاالت التر�یز الرئ�ســـــ�ة األر�عة على النحو المبیَّن في 

د أعاله. وهناك ثالث خطوات �مكن أن تتخذها البلدان.  والُمحدَّ
 

 إجراءً  40 �اللون األحمر، ین�غي أن ُتعطى أعلى أولو�ة – 1إجراءات الخطوة 

 إجراءً  34   1�اللون األصفر، ین�غي أن تكون التال�ة في األولو�ة �عد الخطوة  – 2إجراءات الخطوة 

 إجراءً  28 2و 1�اللون األخضر، ین�غي أن تكون التال�ة في األولو�ة �عد الخطوتین  – 3إجراءات الخطوة 

 

، والعمل على 1و�ذا �انت الموارد محدودة، ین�غي أوًال تحدید أهم الثغرات، ال سـّ�ما تلك المتعلقة �إجراءات الخطوة  
 وما �عدها.    19-�وفیدمواجهة إلجراءات الممكنة لتحسین التأهب لـ�ا مرونةهذا قائمة أكثر  أساسها. و�وفر  

 
القــائمــة المرجع�ــة على الخطوات الثالث من خالل نهج قــائم على توافق  وقــد جرى توز�ع اإلجراءات المبیَّنــة في  

 اآلراء. و�وصى �أن تقوم السلطات المحل�ة بتقی�م س�اقها المحلي وتعدیل التوز�ع حسب االقتضاء.
 

شتئ ة  ذ  ؤ ذئ د هخ�ئ د� ث بكفئاف ككئ  كئضف�
الع على ملف ما�كروســوفت إكســل قابل للتحر�ر على موقع منظمة الصــحة العالم�ة على شــ�كة  �مكن أ�ضــًا االطِّ
اإلنترنت، �عكس المحتوى الوارد أدناه. وقد ترغب السلطات المحل�ة في تكی�ف محتو�اته لتلب�ة احت�اجاتها. و�سمح  

ــؤولة داخل الحكومات المحل�ة عن �ل المجاالت المقترحو الملف �التنق�ة من خالل: خطوات العمل؛   ة/ الِفَرق المســ
 الطوارئ.  حاالت مرحلة دورة إدارة  و إجراء؛  

 
ة تئإل  ئكص

التجارة والتنم�ة؛  و المجاالت العامة المســــتخدمة هي: الق�ادة والتنســــیق؛ الصــــحة والتماســــك االجتماعي والتضــــامن؛  
 البیئة واألمن في المناطق الحضر�ة.  و النقل؛  و االتصاالت؛  و 
 

ى منظوراتها التنظ�م�ة الفر�دة. وقد �ســــــــــــاعد ذلك علوفق  ن تك�ِّف ه�كل النطاق هذا  و�ن�غي لكل ســــــــــــلطة محل�ة أ
ة. و�ظل تطبیق نهج �ثیر إجراءات، في الممارسـة العمل�ة، مشـار�ة قطاعات  عدة  تطلب  ت�ع العمل. �ما تحسـین توز 

 رًا أساس�ًا لوضع خطة متسقة للتأّهب واالستجا�ة.عنصن امكقدر اإلمتعدد القطاعات �شمل المجتمع �أكمله 
 

ة   لدئحف) ؤخئذب حغغغغغغغئإل ب ( دحك إ ل  ئكضغغغغغغغمئذ
: جم�ع المراحل؛ أو التأّهب  أيالطوارئ التي یتناولها اإلجراء م�اشـــــــــرة،  حاالت �ل إجراء �مراحل دورة إدارة    یرت�ط

واالســــتعداد؛ أو االســــتجا�ة؛ أو التعافي. وقد �ســــاعد ذلك الســــلطات المحل�ة على اخت�ار اإلجراءات األكثر إلحاحًا  
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ــ�ّ إلى  �النســــ�ة   ما في ســــ�اق تحســــین التأّهب  وضــــعها الحالي. و�مكن تطبیق جم�ع اإلجراءات في أي مرحلة، ال ســ
 طول.  أمدى على  

 
 التعافي  االستجا�ة التأّهب واالستعداد  المراحل جم�ع  

 2 8 12 18 1إجراءات الخطوة 

 1 22 4 7 2إجراءات الخطوة 

 1 13 5 9 3إجراءات الخطوة 

 

ب  ةضئهك ب ئكصدج��  ئكقئئص
. ولذلك، ین�غي للســــــلطات  ئاً شــــــی�حقق  أو ال  �حقق �ل شــــــئ  ال تهدف اإلجراءات المذ�ورة إلى اقتراح نهج للتأّهب  

جم�ع المر�عات. بل یتعین التر�یز على تحدید المجاالت التي   فحصالمحل�ة أال ترّ�ز تر�یزًا مفرطًا على ضــــــمان  
ــجیل الحالة الراهنة   ــینات علیها. ومن بین الُنُهج المقترحة تســــ توجد فیها ثغرات أو التي یلزم إدخال مز�د من التحســــ

 أحد الرموز التال�ة:استخدام  بوضع عالمة على �ل إجراء �
 

 ال ینطبق/ ل�س أولو�ة  –
X   مطلوب ولكن غیر موجود 
 �حتاج إلى مز�د من التحسین  √

 د التطو�ر جیّ  √√
 

وقد ترغب السـلطات المحل�ة أ�ضـًا في إضـافة إجراءات قد تكون فر�دة من نوعها في مكانها وسـ�اقها. و�وصـى �أن 
مســــــتمر وأن تســــــاعد في رصــــــد وتقی�م التقدم المحرز. و�تماشــــــى هذا  مع نهج تســــــتخدم هذه اإلرشــــــادات �مرجع  

 العمل لتحسین النظام.-المراجعة- التنفیذ-التخط�ط
 

 أخرى وثائق مرجع�ة  
التي تقدم المز�د من   19-تتماشــــــى هذه القائمة المرجع�ة مع وثائق منظمة الصــــــحة العالم�ة األخرى �شــــــأن �وفید

التفاصـــیل عن مواضـــ�ع مختلفة، و�ن�غي للســـلطات المحل�ة التي تحتاج إلى مز�د من التوج�ه �شـــأن مســـائل محددة  
   .)25-4(أن ترجع إلى هذه الوثائق  

 إلجراءات ل قائمة مرجع�ة 
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 الخطط المحل�ة لتهیئة استجا�ات فعالة للمخاطر واآلثار الصح�ةتنسیق  -1
 

 المرحلة المجال  1حالةال اإلجراء 

 إنشاء ه�كل للتخط�ط والتنسیق 

إنشــــــاء وتمو�ل فرقة عمل مشــــــتر�ة بین القطاعات، أو فر�ق عامل أو ما �عادله، مع 
التواصـــــل مع مختلف وجود ق�ادات وأدوار ومســـــؤول�ات واضـــــحة وعمل�ات تشـــــغیل�ة. 

ــار�ن العلمیین والقانونیین، والقطاع الخاص   ــتشـــــــــ ــلطات المحل�ة، والمســـــــــ إدارات الســـــــــ
ــلحة، �ما في ذلك قادة ومجموعات المجتمع المحلي، والمنظمات  ــحاب المصــــــــ وأصــــــــ
غیر الحكوم�ة والمجتمع المدني. و�ن�غي أن ُتك�َّف آل�ات التنســـــــــــیق المحل�ة القائمة، 

 إدارة الحوادث، إلدارة الفاش�ة.إن ُوِجَدت، مثل نظام 

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

تنشــــــــــــــ�ط فر�ق العمــل أو مجموعــة العمــل في وقــت م�كر عنــدمــا �كون من المتوقع 
 حدوث حالة طوارئ صح�ة محتملة، حتى لو �ان هناك حاالت قلیلة أو معدومة.

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

تت�ع جم�ع التدابیر المتََّخذة عمل�ات اتخاذ القرارات القانون�ة واحترام سـ�ادة ضـمان أن 
ــعفاء ــان والضـــ  2القانون، وأن یتم تقی�م تأثیر قوانین وأوامر الطوارئ على حقوق اإلنســـ

 قبل التنفیذ واإلنفاذ. إشراك الموظفین القانونیین في عمل�ات التخط�ط.

 المراحلجم�ع  الق�ادة والتنسیق 

ضــمان أن تكون قوانین وأوامر الطوارئ ذات رســائل واضــحة وقابلة للتنفیذ ومصــممة 
 �طر�قة تشجع االمتثال.

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 

المشــــــــار�ة مع المســــــــتو�ات الحكوم�ة األخرى (على ســــــــبیل المثال المســــــــتو�ات دون  
ــتو�ات الوطن�ة/االتحاد ــتو�ات الوال�ات والمسـ ــال  الوطن�ة/مسـ ــتخدام قنوات اتصـ �ة) �اسـ

وتنســیق واضــحة. العمل مع الســلطات الوطن�ة (وزارات الصــحة مثًال) لمواءمة ودعم  
وتعز�ز االســــــــــــــترات�ج�ــة والخطط الوطن�ــة مع تلب�ــة االحت�ــاجــات المحل�ــة. و�ن�غي أن  
ــاف�ة المحل�ة مكملة للخطط الوطن�ة ودون الوطن�ة وأال تتعارض  تكون التدابیر اإلضـــــ

 لخطط.مع تلك ا

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 

. إدراج الدعم من )4( 3وضــــــع خطة عمل محل�ة لدعم المراحل المختلفة من الفاشــــــ�ة
أجل الكشـــــــــف الم�كر، وتعقُّب المخالطین، واالخت�ارات، والحجر الصـــــــــحي، والعزل،  

الصـحة العموم�ة والتدابیر االجتماع�ة، تدابیر و   4والحصـول على الخدمات األسـاسـ�ة
 والتخف�ف من اآلثار االجتماع�ة واالقتصاد�ة الضارة. 

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 

تنسیق وتعز�ز الخدمات القانون�ة والمجتمع�ة والطوع�ة التي تدعم االستجا�ة للفاش�ة،  
 �ما في ذلك استخدام الخدمات والموارد القائمة.

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

جمع واســــــتخدام وت�ادل المعلومات في الوقت المناســــــب، �اســــــتخدام مصــــــادر دق�قة، 
ة  ر الصــح تدابی  الحالة ورصــد انتشــار المرض، وأثرلتحســین وعي الســلطات المحل�ة �

ــادات المحلـ�ة،  العمومـ�ة والـتدابیر   االجتمـاعـ�ة، �مـا في ذـلك على المجتمع واالقتصــــــــــــ
ــحة المجتم ــًا أن یبني الثقة في  وصـــــــــــ ــأنه أ�ضـــــــــــ عات المحل�ة ورفاهها. وهذا من شـــــــــــ

ز االستعداد لالمتثال للتدابیر.  الحكومات و�عزِّ

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

 االستجا�ة

الــدعم المنتظم لتعــدیــل الخطط اســــــــــــــتجــا�ــًة للتغیرات التي تطرأ على الحــالــة الوطن�ــة  
ــئة، والتغیرات في  19-و�ائ�ات �وفیدوالمحل�ة ف�ما یتعلق �ما یلي:   ، والشــــــــواهد الناشــــــ

 وم�ةة العمالموارد على مر الزمن، وفعال�ة تدابیر الصـــــــــحأوجه الضـــــــــعف والقدرات و 
. و�شــــــــــــــمـل ذـلك أثـناء االنتـقال إلى  )5(جتمـاعـ�ة، وأثرهـا على الســــــــــــــكـان  ـتدابیر االوال

 النعافي و�عده والفترات الفاصلة بین ُذرى األو�ئة.

ماسك الصحة والت 
االجتماعي 

 والتضامن 

 جم�ع المراحل

وضـع خطة عمل محل�ة للتطع�مات أو وسـائل الوقا�ة األخرى، توقُّعًا لتوافر مثل هذه 
 الخ�ارات.

 التعافي الق�ادة والتنسیق 

تكی�ف عمل�ات الحو�مة لضــــــــمان المســــــــاءلة والشــــــــفاف�ة. النظر في اســــــــتمرار عمل  
المجالس المحل�ة، والمشـــــــــــار�ة العامة والتشـــــــــــاور، ووصـــــــــــول وســـــــــــائل اإلعالم إلى  

 المعلومات. 

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 
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 المرحلة المجال  1حالةال اإلجراء 

ــتو�ات   ــأنها عبر مسـ ــتر�ة والتفاوض �شـ ــترات�ج�ات المشـ ــة القرارات واالسـ متعددة  مناقشـ
 من الحو�مة.

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 

التواصــــــل مع الســــــلطات المحل�ة المجاورة و�قامة قنوات اتصــــــال واضــــــحة والتنســــــیق 
ــ�كات 5معها ــتفادة من الشـ ــمي عبر الحدود، واالسـ ــمي وغیر الرسـ . إدراج التعاون الرسـ

المر�ز�ــــة وقواعــــد ب�ــــانــــات  والموارد القــــائمــــة للســــــــــــــلطــــات المحل�ــــة (مثــــل المكــــاتــــب  
 االتصاالت).

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق  

إنشــــاء قنوات تعاون بین مدن المنشــــأ والمقصــــد لضــــمان الرعا�ة المناســــ�ة للمهاجر�ن 
 الذین �سعون للعودة إلى بلدانهم األصل�ة.

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

العمـل الوطنـ�ة والمحلـ�ة لمختلف مراحـل إجراء أو دعم عملـ�ة محـاكـاة الختـ�ار خطط  
. و�ن�غي أن یتم ذلك �جزء من التخط�ط لحاالت الطوارئ و�التعاون مع )6(  3الفاشـ�ة

 أصحاب المصلحة اآلخر�ن (مثل مقدمي خدمات الطوارئ).

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

ــاء مســــــــــــــتودع أو ـقاعـدة بـ�اـنات لتوثیق اإلجراءات المتخـذة وال خبرات واـلدروس  إنشــــــــــــ
المســـــتفادة، ومشـــــار�تها مع مدن أخرى. وتشـــــمل الفرص اإل�جاب�ة ســـــبل ز�ادة التنقُّل 
النشــــــــــــــط اآلمن (مثـل المشــــــــــــــي ور�وب الـدراجـات)، والحـّد من تلّوث الهواء وتعـدیـل 

 استجا�ات المجتمع لضمان الترا�ط االجتماعي.

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 

 الضعفَمواِطن تحدید  
ضــــــــع في اعت�ارك المخاطر المعروفة األخرى والحوادث المحتملة التي قد تحدث في  
ــترات�ج�ة لتقی�م المخاطر لتقی�م هذه  ــتخدام األداة االســـــ نفس وقت تفشـــــــي المرض. اســـــ

 .)7(القضا�ا والمسائل األمن�ة التي قد تنشأ نت�جة للفاش�ة أو التدابیر المتخذة 

 المراحلجم�ع  الق�ادة والتنسیق 

جمع واسـتخدام الب�انات المتاحة لوضـع قائمة وتحدید أولو�ات األشـخاص المرّجح أن  
�كونوا أكثر عرضـــــــــًة لخطر النتائج الســـــــــیئة الناجمة عن المرض (مثل ��ار الســـــــــن  

�كونوا   وأولئك الذین �عانون من حاالت طب�ة �امنة أخرى) واألشـــــــــــخاص المرّجح أن
 .2جتماع�ة تدابیر االوال العموم�ة ةالصحأكثر عرضًة لخطر تأثیر تدابیر 

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

التأّهب 
 واالستعداد

تحدید األماكن المحتمل أن یتواجد بها أشـخاص یرجَّح أن �كونوا أكثر عرضـًة لخطر  
�كونوا أكثر عرضـــــًة لخطر    النتائج الســـــیئة الناجمة عن المرض وأشـــــخاص یرجَّح أن

 ).10-8( 6االجتماع�ةالتدابیر ة و العموم� ةصحتأثیر تدابیر ال

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

التأّهب 
 واالستعداد 

تحدید األماكن واألنشــــــــــــطة المرجح أن تكون بؤرًا للنقل المحلي، مثل المســــــــــــتوطنات 
العشــــــوائ�ة، واألســــــواق المزدحمة، ونظم النقل العام والتجمعات الكبیرة (مثل األحداث 

 .)11(الدین�ة والر�اض�ة والثقاف�ة) 

البیئة واألمن في   
 المناطق الحضر�ة 

التأّهب 
 واالستعداد

على   ــأهـــــب  العثور  التـــ ــد تعوق  قـــ التي  المحلي  المســــــــــــــتوى  على  الموجودة  الثغرات 
واالسـتجا�ة والتعافي من حالة الطوارئ، ووضـع خطط عمل لالسـتجا�ات السـر�عة في  

 أكثر المجاالت أهم�ة.

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

تحدید األماكن والمجتمعات المحل�ة والمجموعات التي �صعب فیها االلتزام بتوص�ات 
نظافة الیدین وآداب التنّفس �ســــــــبب ضــــــــعف الوصــــــــول إلى مرافق الم�اه والصــــــــرف  

 .)12(الصحي والنظافة الصح�ة 

البیئة واألمن في   
 المناطق الحضر�ة 

التأّهب 
 واالستعداد

والمجتمعـات المحل�ـة والمجموعـات التي �صــــــــــــــعـب فیهـا تنفیـذ تـدابیر تحـدیـد األمـاكن  
ــكان�ة العال�ة   ــبب الكثافة السـ ــدي أو العزل الذاتي أو الحجر الصـــحي �سـ الت�اعد الجسـ
ــم�ة، حیث توجد مخاطر  ــتوطنات غیر الرســــــــ أو غیرها من الحواجز (مثًال في المســــــــ

ــات   ــاجـ ــدین وذوي االحت�ـ ــدین الوحیـ ــادة أو العنف المنزلي، بین الوالـ ــة الحـ الصــــــــــــــح�ـ
 اإلعاقات).

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

التأّهب 
 واالستعداد

تحدید األماكن والمجتمعات المحل�ة والمجموعات التي �صـــــــعب فیها عدم الحصـــــــول  
على ســـــــــــــكن آمن وجید النوع�ة (مثل االكتظاظ والتشـــــــــــــرد) التمســـــــــــــك بتدابیر النأى  

الحجر الصـــحي، واتخاذ تدابیر للتخف�ف من آثار ذلك،  الجســـدي أو العزل الذاتي أو  
 مثل اإلسكان في حاالت الطوارئ وفقًا للمعاییر المناس�ة وخطوط المساعدة الهاتف�ة.

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

التأّهب 
 واالستعداد
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وقدراتها الحال�ة من حیث المرافق والمعدات والموظفین   7رســـــــــــــم خرائط لنقاط الدخول
ــلطات الوطن�ة  ــت�ه بها العمل مع السـ ــال لتحدید الحاالت المشـ المدرَّ�ین وقنوات االتصـ

 .)13(لتطو�ر القدرات عند الضرورة 

البیئة واألمن في   
 المناطق الحضر�ة 

التأّهب 
 واالستعداد

ــلة في   ــم خر�طة للمعلومات ذات الصــ ــلطات المحل�ة المجاورةرســ التي قد تعتمد  5الســ
على الخدمات في المدینة أو التي قد توفر مجتمعاتها قوة العمل الرئ�ســــــــــ�ة للخدمات 

 .4األساس�ة

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

ل في جم�ع أنحــاء المــدینــة، والحر�ــة   وضــــــــــــــع خطــة عمــل محل�ــة للتعــامــل مع التنقــُّ
والر�ف�ة والعكس �العكس، �ما في ذلك ســـــــبل الحّد من انتشـــــــار األمراض الحضـــــــر�ة  

. ضـمان أن �سـتمر العمال الرئ�سـیون في  4وضـمان الدعم للسـلع والخدمات األسـاسـ�ة
 الوصول إلى أماكن عملهم �طر�قة آمنة ومحم�ة. 

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

 تحدید القدرات والموارد
ــلطات  قم �عمل   ــلحة داخل الســــ ــحاب المصــــ ــارة القطاعات الهامة وأصــــ ــتشــــ قائمة واســــ

ــاســــــــــــــ�ــة ، والمنظمــات 4المحل�ــة ومع المنظمــات الموثوقــة، ومقــدمي الخــدمــات األســـــــــــــ
 المجتمع�ة، والمنظمات غیر الحكوم�ة، والقطاع الخاص. 

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

القطاعات وأصـحاب المصـلحة في المراحل المختلفة من توثیق األدوار المتوقعة لهذه 
 الفاش�ة واإلبالغ بها.

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

رســـم خرائط لســـالســـل اإلمداد �األغذ�ة، ونظم توز�ع األغذ�ة، واألدو�ة األســـاســـ�ة �ما 
 .4في ذلك اللقاحات، والبن�ة التحت�ة لدعم السلع والخدمات األساس�ة األخرى 

التأّهب  الق�ادة والتنسیق 
 واالستعداد

تحدید المنظمات واألصـــــول على مســـــتوى المجتمع المحلي، �ما في ذلك المتطوعون  
ومنظمــات المجتمع المــدني، التي �مكنهــا التعبئــة والتنظ�م الــذاتي. ضــــــــــــــمــان دعمهــا 

 وتمكینها من المشار�ة في جهود االستجا�ة المحل�ة عند الحاجة.

والتماسك الصحة  
االجتماعي 

 والتضامن 

 االستجا�ة

وضــــع قائمة �القوى العاملة في جم�ع القطاعات، �ما في ذلك المترجمون التحر�ر�ون 
والفور�ون، وقنوات االتصــــــــال الخاصــــــــة بهم وتفاصــــــــیل االتصــــــــال بهم، حتى �مكن 

الطـلب  تعبئتهم ـلدعم عملـ�ات االســــــــــــــتجـاـ�ة، �مـا في ذـلك تلبـ�ة الزـ�ادات المحتمـلة في 
 على الرعا�ة الصح�ة.

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

 االستجا�ة

�مكن أن تخدم في توصـــــــــیل اإلمدادات الطب�ة والطارئة   7تعیین نقاط دخول رئ�ســـــــــ�ة
 .)13(وغیرها من اإلمدادات األساس�ة عند الضرورة 

 االستجا�ة النقل 

إبرام اتفاقات رســــم�ة مع المرافق الصــــح�ة المحل�ة العامة والخاصــــة والمجتمع�ة، �ما  
ــأن ر�ط احت�اجات الصــــــحة العامة واحت�اجات  ــف�ات والع�ادات �شــــ ــتشــــ في ذلك المســــ

 .)14(الرعا�ة السر�ر�ة للحاالت المشت�ه بها والمؤ�دة 

الصحة والتماسك  
االجتماعي 

 والتضامن 

التأّهب 
 واالستعداد
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 ) 16، 15(إبالغ المعلومات عن المرض وتدابیر الصحة العامة 

وطن�ة  وضـــــع خطة محل�ة لالتصـــــاالت المتعلقة �المخاطر، مســـــتندة إلى خطط دون  
ووطن�ة لالتصـاالت �شـأن المخاطر ومتوائمة معها، تكفل تقد�م رسـائل دق�قة ومتسـقة  
من جانب مختلف القطاعات وأصــــــــحاب المصــــــــلحة. و�ن�غي تقد�م الرســــــــائل �طرق 
ــ�اق المحلي، مع مراعاة   ــائل مالئمة للســ مالئمة ثقاف�ًا ولغات محددة، وعن طر�ق وســ

ن ال یتحدثون اللغة المحل�ة، أو الذین  لغات الســـــــــكان األصـــــــــلیین، واألشـــــــــخاص الذی
�عانون من ضــــــعف في الســــــمع أو ال�صــــــر، أو األمیین، أو قد ال یتمتعون �ســــــهولة 
الوصـــــول أو االســـــتخدام المنتظم لإلنترنت. و�تعّین أن تشـــــمل الرســـــائل أ�ضـــــًا جم�ع 

 فئات المجتمع.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 
والـــــــتضـــــــــــــــــــــامـــــــن؛  

 االتصاالت

 جم�ع المراحل

صــــور ســــهلة الفهم حول خطة عاة مســــتو�ات اإللمام �الصــــحة واســــتخدام رســــائل و مرا 
 االجتماع�ة حیثما أمكن ذلك.التدابیر و  العموم�ة ةالعمل وتدابیر الصح

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

إشـــــراك وســـــائل اإلعالم المحل�ة (التقلید�ة وغیر التقلید�ة) في نشـــــر رســـــائل الصـــــحة  
 لعامة التي تهدف إلى وقف انتشار األمراض و�دارة الطوارئ. ا

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 
والـــــــتضـــــــــــــــــــــامـــــــن؛  

 االتصاالت

 جم�ع المراحل

ضـمان عدم اسـتمرار المعلومات المضـللة والملت�سـة وال�اطلة، �ما في ذلك الشـائعات، 
 الشر�كة.من خالل القنوات الحكوم�ة المحل�ة أو وسائل اإلعالم 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 
والـــــــتضـــــــــــــــــــــامـــــــن؛  

 االتصاالت

 جم�ع المراحل

ل في البدا�ة یوم�ًا) �اســــــتخدم قنوات متعددة لتوفیر  الق�ام على أســــــاس منتظم (�فضــــــَّ
ــتكملة دق�قة في الوقت المناســــــــب بلغات متعددة عن الوضــــــــع المحلي   معلومات مســــــ

ســتو�ات الوطن�ة ودون الوطن�ة والمحل�ة.  الراهن والتدابیر التي �جري تنفیذها على الم
 إدراج معلومات عن إمكان�ة الوصول إلى الخدمات أو تعل�قها أو تعدیلها.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

ل في البدا�ة یومّ�ًا)، بتنفیذ برامج تثق�ف عامة بلغات   الق�ام على أسـاس منتظم (�فضـَّ
المعلومات ذات الصـــــلة عن المرض وعوامل خطر انتشـــــاره. اســـــتخدم  متعددة تشـــــرح 

 رسائل إ�جاب�ة حول ��ف�ة حما�ة األشخاص ألنفسهم واآلخر�ن.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

تزو�د فئات محددة من العمال �معلومات متسـقة ومسـتندة إلى أدلة مصـممة خصـ�صـًا 
 .4عند تنفیذ الخدمات األساس�ة  �شأن ��ف�ة حما�ة أنفسهم

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة 

نشــــــــــر المعلومات واإلرشــــــــــادات �شــــــــــأن التعامل مع اإلجهاد وغیره من العواقب غیر 
ــودة المترت�ة على ــ�ة   االجتماع�ةالتدابیر  و  العموم�ة  ةتدابیر الصـــــح  المقصـــ إلى  �النســـ

األطفال والمســــــــــنین واألســــــــــر المع�شــــــــــ�ة الوحیدة عامة الســــــــــكان وفئات محددة مثل 
 والعاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة والعمال العاطلین حدیثًا.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة
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ــد التصـــــــورات و    ةتدابیر الصـــــــح و المعارف والمواقف تجاه المرض اخت�ار طرق لرصـــــ
ــدابیر  و   العموم�ـــة ــاذهـــا بین عـــامـــة الجمهور و/أو فئـــات التـ ــة التي تم اتخـ ــاع�ـ االجتمـ

ــتخدام الب�انات الوطن�ة،  محددة. وقد یتراوح هذا، حســـــــــــــب الموارد المتاحة، بین اســـــــــــ
واســــــــتخالص اســــــــتنتاجات من الب�انات التي یتم جمعها �انتظام (مثًال عن اســــــــتخدام  

دفة عن طر�ق قنوات وســــــــائل النقل العام واإلق�ال علیها)، وجمع المعلومات المســــــــته
 المشار�ة المجتمع�ة القائمة (مثل الدراسات االستقصائ�ة).

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

إعداد رقم دعم هاتفي مجاني أو ما �عادله (مثل المراســلة الفور�ة أو تطب�قات الهاتف 
ــارات حول المرض  المحمول) بلغات متعددة ل ــتفســــــــ ــحةو لرد على االســــــــ   تدابیر الصــــــــ

 االجتماع�ة المّتخذة.التدابیر و  العموم�ة

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

إنشـــــــــاء آل�ات لنشـــــــــر المعلومات من خالل خدمات الهاتف المحمول للوصـــــــــول إلى  
 األشخاص الذین ال تصلهم القنوات اإلعالم�ة التقلید�ة.

ــحة    ــك الصـ والتماسـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 
والـــــــتضـــــــــــــــــــــامـــــــن؛  

 االتصاالت

 جم�ع المراحل

 )16، 15(تعبئة الموارد في المجتمع المحلي 
العمل مع قادة المجتمعات المحل�ة والشـــــــــر�اء على وضـــــــــع حمالت إعالم�ة �شـــــــــأن 

التـدابیر و العموم�ـة  ة  صــــــــــــــحـالالمخـاطر تتنـاول أســــــــــــــ�ـاب الحـاجـة إلى اتخـاذ تـدابیر  
جتماع�ة و��ف�ة االمتثال لها، وتحدید قنوات وآل�ات اتصـال فعالة لتعز�ز الحوارات  اال

)15( . 

 جم�ع المراحل االتصاالت 

ــر�اء لتح ــبل للتخف�ف من أثر العمل مع قادة المجتمعات المحل�ة والشـ ــل السـ دید أفضـ
لفئات الضــع�فة إلى ا، خاصــًة �النســ�ة االجتماع�ةالتدابیر  و   العموم�ة  ةتدابیر الصــح

 وت�سیر الحوار. 2من السكان

 االستجا�ة االتصاالت 

المســـــــــــــتخدمة في تقد�م  االســـــــــــــتفادة من الشـــــــــــــ�كات المجتمع�ة القائمة، �ما فیها تلك 
الخدمات الصـح�ة واالجتماع�ة األخرى للوصـول إلى السـكان الذین �صـعب الوصـول  

 .)16(3إلیها وغیرهم من الفئات الضع�فة

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

ــاء مجموعات توع�ة طوع�ة ومجهَّزة تجهیزًا �اف�ًا لنشــــــر المعلومات عن   الحما�ة إنشــــ
 .4الذات�ة والمجتمع�ة لعامة السكان، مع التر�یز على الفئات األكثر ضعفاً 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

تشــــــــــج�ع الم�ادرات الرام�ة إلى تعز�ز مرونة المجتمع المحلي والتضــــــــــامن من خالل 
ــتثمار في الم�ادرات الشـــــــــراكات مع المنظمات االجتماع�ة والثقاف�ة، من خالل   االســـــــ

 المجتمع�ة، ودعم جهود االستجا�ة المحل�ة وتمكینها.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 التعافي
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 مالئمةالجتماع�ة التدابیر االو العموم�ة ة صحالاخت�ار تدابیر 
الـتدابیر  و   العمومـ�ة  ـتدابیر الصــــــــــــــحـةع الســــــــــــــلطـات المعنـ�ة لوضــــــــــــــع ـقائـمة بالعـمل م

ل الســــــــــــــتخــدام هــذه التــدابیر تَ تمــاع�ــة التي �مكن اتخــاذهــا، وُمســــــــــــــاالج وِج�ــات التــدخــُّ
(مثًال، اســــــــــــــتخــدام عمل�ــة محــددة ومنظمــة التخــاذ  وتخف�فهــا، والُنهج الالزمــة للتنفیــذ  

القرارات). و�ن�غي أن تتماشـــــــى هذه التدابیر مع الســـــــ�اســـــــات والخطط الوطن�ة ودون 
ــل األدلة المتاحة وآخر توجیهات من ــتند إلى أفضـــــــــ ــحة  الوطن�ة، وأن تســـــــــ ظمة الصـــــــــ

 . )5(االجتماع�ة التدابیر و  العموم�ة تدابیر الصحةالعالم�ة �شأن تكی�ف  

 جم�ع المراحل الق�ادة والتنسیق 

الجتماع�ة على النحو المناســب في التدابیر اوا  العموم�ة  ةیذ تدابیر الصــحضــمان تنف
ــب الفئات  ــاء، وتكی�فها لتناسـ ــب االقتضـ ــب حسـ جم�ع أنحاء المدن، مع اإلنفاذ المناسـ

 . إشراك مجموعات المجتمع.)9، 8( 2السكان�ة الضع�فة

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 االستجا�ة

، والمدة  االجتماع�ةالتدابیر  و   العموم�ة  ةتقی�م وتوثیق األثر المحتمل لتدابیر الصــــــــــــــح
ــاد�ة   ــبل الحّد من اآلثار االجتماع�ة واالقتصـــ ــتدامة، وســـ ــتغرقها االســـ المحتمل أن تســـ

ر�ن.  على السكان المتضرِّ

 التعافي الق�ادة والتنسیق 

االجتماع�ة، �ما التدابیر و   العموم�ة  ةتعدیالت حذرة في تدابیر الصـــــحضـــــمان إجراء 
في ذلـــك تخف�فهـــا و�عـــادة العمـــل بهـــا. و�ن�غي أن تتَّ�ع التعـــدیالت توجیهـــات منظمـــة 
الصحة العالم�ة وأن تستند إلى تقی�مات للمخاطر تأخذ في االعت�ار العوامل الو�ائ�ة، 

ــیدالنّ�ة الفّعالة.  والرعا�ة الصــــح�ة، وقدرات الصــــحة العموم�ة ، وتوافر التدّخالت الصــ
 .)5(و�ن�غي تنفیذها �طر�قة خاضعة للرقا�ة و�طیئة وتدرُّجّ�ة 

 التعافي الق�ادة والتنسیق 

 الت�اعد الجسدي –تعز�ز االمتثال للحّد من انتقال العدوى  
ــاعدة الناس على االمتثال للت�اعد الجســـدي في حاالت  وضـــع توجیهات واضـــحة لمسـ
ــوائ�ّة، والعمل مع قادة المجتمعات  ــتوطنات العشــ ــًة في المســ ــكن المزدحمة، خاصــ الســ

 المحل�ة، والجهات المعن�ة �إدارة الممتلكات ولجان السكان.

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 االستجا�ة

ــدي في جم�ع األوقات في  ــاعدة في الحفاظ على الت�اعد الجســـــــ ــع خطط للمســـــــ وضـــــــ
العامة والخاصـــــة التي ال تزال مفتوحة. تقیید عدد األشـــــخاص المســـــموح لهم األماكن 

ــ�ما في أماكن اإلدارة  ــع عالمات على األرض، ال ســـــــ بدخول األماكن المغلقة ووضـــــــ
 العامة والمحالت التجار�ة واألسواق ومناطق الب�ع في الشوارع.

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 االستجا�ة

في الحفاظ على الت�اعد الجســــدي داخل شــــ�كات النقل العام   وضــــع خطط للمســــاعدة
 وحما�ة عمال النقل العام، و�جراء تغییرات على العمل�ات حسب الضرورة. 

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 االستجا�ة

تطو�ر برامج دعم و�غاثة طارئة لألشخاص الذین �عتمدون على القطاع غیر الرسمي 
رزقهم، خاصــــــًة خالل الفترات التي ُیتوقَّع فیها حدوث خســــــائر في الدخل  في �ســــــب  

الیومي. االســــــــــــــتثمــار في الشــــــــــــــ�كــات والم�ــادرات القــائمــة ودعم إ�جــاد حلول محل�ــة 
 ومجتمع�ة حسب االقتضاء.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

ــاكن مؤقتة وطارئة لألشـــــخاص الذین ال م ــع خطط لتوفیر مســـ أوى لهم أو الذین  وضـــ
�ســكنون في ظروف غیر مالئمة. تخصــ�ص مســاكن شــاغرة للمحتاجین �ما في ذلك 
اســتخدام األصــول العامة والتعاون مع القطاع الخاص لالســتفادة من المســاحات غیر 

 المستخدمة والم�اني المعاد استخدامها.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

للتخف�ف من خطر أن �صــ�ح األشــخاص بال مأوى، على ســبیل المثال وضــع خطط 
من خالل وقف عمل�ات اإلخالء، وتعلیق مدفوعات الرهن العقاري، و�نشــاء صــنادیق 

 الطوارئ و/أو التحو�الت النقد�ة.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة
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، 6الرعا�ة القصیرة والطو�لة األجلالعمل مع قادة ومدیري المالجئ وغیرها من مرافق 
 لمساعدة السكان على االلتزام �الت�اعد الجسدي عند الضرورة.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

تنفیـذ م�ـادرات محل�ـة لتعز�ز وحمـا�ـة الرفـاه النفســــــــــــــي والبـدني مع ضــــــــــــــمـان الت�ـاعـد 
 . )17(الجسدي اآلمن، ال س�ما خالل فترات تقیید الحر�ة 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

العمـل مع منظمـات منع العنف المنزلي ومنظمـات المجتمع المـدني، ومـقدمي الرعـاـ�ة  
ــاء والرجال المحلیین، وجماعات حما�ة الطفل، والمدارس، ومنظمات  ــح�ة، والنسـ الصـ
الشــ�اب، من أجل تعز�ز برامج للحّد من خطر العنف المنزلي، ال ســّ�ما خالل فترات 

 تقیید الحر�ة. 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
تـــــــــمـــــــــاعـــــــــي االجـــــــــ

 والتضامن

 االستجا�ة

ــین  ــال مع الناجین المعروفین من العنف واألطفال المعّرضـــ ــتمرار االتصـــ ــمان اســـ ضـــ
لخطر العنف الشـدید طوال فترات تقیید الحر�ة، وضـمان حصـول الناجین من العنف 

 .)18(على الرعا�ة الصح�ة وغیرها من أشكال الدعم 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

وضـــــــع توجیهات لمقّدمي الرعا�ة لألشـــــــخاص الذین �حتاجون إلى الدعم والمســـــــاعدة  
مي الرعا�ة واألشخاص الذین یتلّقون الرعا�ة.  یوم�ًا، وذلك لحما�ة مقدِّ

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

ور�وب الدراجات، مع وضــع تدابیر لتعز�ز التنقُّل النشــط اآلمن، �ما في ذلك المشــي 
ــاء ممرات للدراجات  ــفة، و�نشـــ ــتخدام األرصـــ ــدي. النظر في اســـ ــمان الت�اعد الجســـ ضـــ

 و�غالق الشوارع أمام حر�ة مرور المر��ات.

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 االستجا�ة

ــي واالجتماعي لمنع االنتحار، وللناس  ــاء خط هاتفي مجاني لتوفیر الدعم النفســــ إنشــــ
الذین �عانون من الشـــــــــعور �الوحدة والعنف المنزلي وغیر ذلك من أعراض الصـــــــــحة  

 النفس�ة، �ما في ذلك االكتئاب والقلق.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

مي الخـدمـات الصــــــــــــــح�ـة ومنّظمـات المجتمع المـدني والقطـاع الخـاص   العمـل مع مقـدِّ
لتقد�م نصــــائح قائمة على األدلة حول التنشــــئة اإل�جاب�ة لمقدمي الرعا�ة لمنع إســــاءة 

 .)19(معاملة األطفال 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 االستجا�ة

دفع الرســـــــوم على قطاعات األعمال (مثل النظر في تعدیل أو تأجیل أو التنازل عن  
الرســوم على األســواق أو اســتخدام أماكن عامة إضــاف�ة) لتشــج�ع تنفیذ تدابیر أفضــل  

 للت�اعد الجسدي.

 االستجا�ة التجارة والتنم�ة 

مع قطـاعـات األعمـال إلعـداد خطط اســــــــــــــتمرار�ـة األعمـال المراع�ـة للمنظور العمـل  
ــاني. تعز�ز التدابیر   ــاء أماكن عمل آمنة، مثل تناوب عدد  الجنســـــــــــ الرام�ة إلى إنشـــــــــــ

الموظفین في المكاتب، وز�ادة المســــــــــــــافة بین المناضــــــــــــــد والمقاعد، �ما في ذلك في 
أمـاكن تنـاول الطعـام، والســــــــــــــمـاح للموظفین �ـالعمـل من المنزل حیثمـا أمكن، و�جراء 

األســـــر تعدیالت في تســـــل�م الســـــلع واســـــتالمها. ضـــــمان الحســـــاســـــ�ة تجاه العمال في  
 الوحیدة العائل وأولئك الذین یتحملون مسؤول�ات إضاف�ة في مجال الرعا�ة.

 جم�ع المراحل التجارة والتنم�ة 

 نظافة الیدین وآداب التنفُّس –تعز�ز االمتثال للحد من انتقال العدوى  

اســــتخدام مواد تعل�م�ة �ســــ�طة ودق�قة بلغات متعددة حول أهم�ة غســــل الیدین �شــــكل 
 .)20(متكرر ومناسب، وتقلیل الضرر المحتمل من أعمال مثل العطس والسعال 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل
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  االجتمــاع�ــة التي تنطوي علىت  مجــاماللمقبولــة اجتمــاع�ــًا وثقــاف�ــًا للتعز�ز البــدائــل ا
 جسدي مثل المصافحة والعناق وتقبیل الخّدین. تواصل

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

ین�غي أن تكون الرســـــــائل المتعلقة �اســـــــتخدام الكمامات ُمَتســـــــقة مع توجیهات منظمة  
 .)21(الصحة العالم�ة 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي 

 والتضامن

 جم�ع المراحل

وضــــــمان وجود البن�ة التحت�ة للم�اه والصــــــرف الصــــــحي والنظافة الصــــــح�ة،  نشــــــر 
وتحسـین الوصـول إلى اإلمدادات الالزمة للممارسـات الجیدة لغسـل الیدین، مثل توز�ع 

 .)12(صابون الیدین وتوفیر الم�اه الجار�ة للمجتمعات المحل�ة 

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 جم�ع المراحل

تجـار التجزـئة لتشــــــــــــــج�ع نظـاـفة الیـدین المنـاســــــــــــــ�ـة في المحالت التجـارـ�ة العمـل مع  
واألسواق، مثل استخدام المنظفات الیدو�ة القائمة على الكحول في المحالت التجار�ة 
التي تزاول العدید من األنشطة العال�ة التالمس (مثل محالت ال�قالة، ومتاجر السو�ر 

رافق لتقلیل لمس األســــطح، على ســــبیل مار�ت، وآالت الصــــرف اآللي)، وتكی�ف الم
 المثال إ�قاء أبواب المحالت مفتوحة.

 جم�ع المراحل التجارة والتنم�ة 

لي النقل لتشـــــج�ع نظافة الیدین  ــغِّ ــائل النقل  المناســـــب�الشـــــكل العمل مع مشـــ في وســـ
 العام.

 جم�ع المراحل النقل 
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  ل السلطات الصح�ة المحل�ةاالت و�دارتها من قبِ اإلعداد لتحدید الح
ضــمان إعطاء األولو�ة لمعدات الحما�ة الشــخصــ�ة الســتخدامها من ِقَبل العاملین في 

وموظفو اـلدعم، وأولـئك اـلذین �ـقدمون الخطوط األمـامـ�ة، �مـا في ذـلك الكوادر الطبـ�ة  
 .6الخدمات في مرافق الرعا�ة الطو�لة األجل والمجتمعات المحل�ة

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 جم�ع المراحل

وضــــــــــــــع خطط لتحـدیـد الحـاالت المشــــــــــــــت�ـه بهـا، والتقی�م الطبي، واالخت�ـارات، وتت�ُّع  
، �غّض  4المســـــــتو�ات األعلى من الضـــــــعفالمخالطین، ال ســـــــّ�ما بین الســـــــكان ذوي 

 النظر عن الوضع القانوني (مثل الجنس�ة).

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 جم�ع المراحل

في المرافق الصــح�ة وفي المجتمع   19-وضــع خطط للتدبیر العالجي لمرضــى �وفید
ــا�ة �كوفید ، 19-المحلي، �ما في ذلك الفرز المناســـــــب وفصـــــــل الحاالت غیر المصـــــ

ــلحة المعنیین  وتقاســــــــــم هذه الخطط على نطاق واســــــــــع مع جم�ع أصــــــــــحاب المصــــــــ
 ). 23، 22، 14(المشار�ین في رعایتهم 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 جم�ع المراحل

خطط لتعز�ز القوى العاملة الصـح�ة. النظر في السـماح �الوصـول الم�كر إلى  وضـع  
الجمعـ�ات المهنـ�ة أو إعـادة توز�ع المـهام والكـفاءات �ـما یتجـاوز األدوار التقلـیدـ�ة. وقد  
ینطوي ذلــك على تغییرات مؤقتــة في اللوائح التنظ�م�ــة وتعبئــة المتطوعین المؤهلین،  

 �ة والمهنیین المتقاعدین وطالب الطب.مثل أعضاء ش�كات الصحة المجتمع

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

وضــــع خطط لتعز�ز قدرات البن�ة التحت�ة للخدمات الصــــح�ة، على ســــبیل المثال من 
خالل المشــــــــار�ة الم�كرة للمســــــــتشــــــــف�ات والمختبرات العامة والخاصــــــــة، وغیرها من 

 المرافق الصح�ة. 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

تلك التي تتضــّمن فئات ســكان�ة  ال ســّ�ما    ،6وضــع خطط إلدارة جم�ع المرافق الســكن�ة
. العمل مع قادة ومدیري المرافق على تعز�ز ســــــرعة إبالغ الســــــلطات )17( 2ضــــــع�فة

 الصح�ة المحل�ة واألخذ بتدابیر الرقا�ة �سرعة.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

الموتى تشــــــــــــــمـل  وضــــــــــــــع خطط للتعـامـل اآلمن والمقبول اجتمـاع�ـًا وثقـاف�ـًا مع جثـث  
 الجنازات وعمل�ات الدفن وحرق الجثث وخدمات المشورة لتخف�ف الفج�عة.

في   واألمن  البیئــــــة 
 المناطق الحضر�ة

 االستجا�ة

ــح�ة �ما   ــد توافر القدرة المحل�ة للرعا�ة الصــ ــتخدام األنظمة القائمة لرصــ ــاء أو اســ إنشــ
ّرة العنــا�ـة المرّ�زة   والمعــدات الحیو�ـة مثــل أجهزة التنّفس  في ذلـك مرافق العزل وَأســــــــــــــِ

 االصطناعي.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 جم�ع المراحل

ــع خطط لتلب�ة احت�اجات إعادة التأهیل �عد المرض لألشـــــــخاص الذین یتعافون  وضـــــ
 .19-من �وفید

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

ومرافق إضـاف�ة محتملة، تتجاوز القطاع الصـحي، مثل وضـع خطط السـتخدام موارد 
ــب ومراكز   ــادق والمالعـ ــة ومختبرات ال�حوث، والفنـ ــة والعســــــــــــــكر�ـ المختبرات الب�طر�ـ
ــتخدامها لدعم الز�ادات المحتملة في الطلب  المؤتمرات التي �مكن تعبئتها و�عادة اســــــــ

ذه الموارد  على الرعا�ة الصـــح�ة. و�ن�غي إشـــراك أصـــحاب المصـــلحة الذین یدیرون ه
ــ�ط عندما یتم الوفاء  ــة التنشـــــــ والمرافق (مثل القطاع الخاص) في وقت م�كر لمناقشـــــــ

ل المحددة سلفًا.  �ُمستوِج�ات التدخُّ

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

وضـــــع خطط إلعادة طرح الصـــــناعات وقطاعات األعمال إلنتاج الســـــلع األســـــاســـــ�ة 
 المستخدمة في القطاع الصحي.

 االستجا�ة التجارة والتنم�ة 

وغیرهم من األشخاص ذوي االحت�اجات   19-وضع خطط للنقل اآلمن لمرضى �وفید
 الطب�ة العاجلة بین المستشف�ات المثقلة �أع�اء داخل المدینة و�لى مدن أخرى.

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

 )24(ة األساس�ة �ضمان استمرار الخدمات الصح
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ــع خطط ــ�ة: �ما في ذلك  وضـــ ــاســـ ــح�ة األســـ ــتمرار توفیر الخدمات الصـــ ــمان اســـ لضـــ
خدمات الوقا�ة والعالج األســــــاســــــ�ة لألمراض الســــــار�ة، ال ســــــ�ما التطع�م؛ الصــــــحة  
اإلنجاب�ة، �ما في ذلك الحمل والوالدة؛ الخدمات األســـــــــاســـــــــ�ة للســـــــــكان المعّرضـــــــــین 

ــًا: توفیر األدو�ــة واإلمــدا2للخطر دات الالزمــة  . و�ن�غي أن تشــــــــــــــمــل الخطط أ�ضـــــــــــــ
الســتمرار التدبیر العالجي لألمراض الســار�ة وغیر الســار�ة المزمنة وأوضــاع الصـحة  
النفســـــــ�ة، �ما في ذلك الصـــــــیدل�ات المجتمع�ة وتقد�م الوصـــــــفات الطب�ة؛ والعالجات 
الحرجة للمرضــــــــــــــى الداخلیین؛ و�دارة الظروف الصــــــــــــــحـ�ة الطـارئة والعوارض الحـادة  

ــائعة التي تتطلب تدخًال  ــاِعدة مثل الشــــ ــًا من حیث التوقیت؛ والخدمات المســــ ــاســــ حســــ
ــاســـــي، وخدمات المختبرات، وخدمات بنوك الدم   .  ) 24(التصـــــو�ر التشـــــخ�صـــــي األســـ

 و�ن�غي توفیر التغط�ة �غض النظر عن الوضع القانوني.

ــحة  ــك   الصـ والتماسـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 جم�ع المراحل

ــغیلها �أقصـــى قدرة  ــتمرار إمكان�ة الوصـــول إلیها وتشـ ــف�ات وضـــمان اسـ ــتشـ إعداد المسـ
 .)25(أثناء الفاش�ة 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

وضـــــــــع اتفاقات رســـــــــم�ة للحفاظ على الخدمات الصـــــــــح�ة األســـــــــاســـــــــ�ة في البیئات 
ــاء. دعم الخـدمـات الصــــــــــــــحـ�ة المجتمعـ�ة ومـقدمي الرعـاـ�ة  المجتمعـ�ة عـند االقتضــــــــــــ
ــف�ات والع�ادات   ــتشـــــ ــح�ة األول�ة في توفیر أنواع الرعا�ة المقدَّمة عادًة في المســـــ الصـــــ

)23(. 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

ــول على   معالجة مخاوف األشــــــــــــخاص الذین �عانون من حاالت طب�ة حول الحصــــــــــ
خدمات الرعا�ة الصـــــــح�ة للحاالت الحادة والمزمنة أثناء الفاشـــــــ�ات أو األو�ئة. تقد�م 
المشــــورة لهم �شــــأن الســــفر اآلمن إلى مرافق الرعا�ة الصــــح�ة وخ�ارات مثل التطبیب 

 عن �عد والرعا�ة المنزل�ة.

ــ  ــك الصـ حة والتماسـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

 )24(ضمان استمرار الخدمات األساس�ة �ما یتجاوز قطاع الصحة 
التي �جب أن تســتمر، وتوثیق  4وضــع واســتعراض قائمة �الســلع والخدمات األســاســ�ة

 أوجه الترا�ط الحاسمة عبر مختلف القطاعات التي تضمن استمرار عملها.
ب   الق�ادة والتنسیق  الــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــّ

 واالستعداد
وضــــــع واســــــتعراض قائمة �االحت�اجات واألنشــــــطة األســــــاســــــ�ة، ال ســــــّ�ما بین الفئات 

 القیود المفروضة على التنقُّل.، التي قد تتطّلب اإلعفاء من 2السكان�ة الضع�فة
ب   الق�ادة والتنسیق  الــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــّ

 واالستعداد
تقی�م أثر انقطــاع الخــدمــات أو فشــــــــــــــلهــا وتطو�ر طرق للتخف�ف من هــذه المخــاطر.  

 تحدید أولو�ات الموارد والخدمات لضمان استمرار العمل.
ب   الق�ادة والتنسیق  الــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــّ

 واالستعداد
العمل مع المنظمات العامة والخاصـــــــــة التي تقدم الخدمات االجتماع�ة، �ما في ذلك 
تقد�م األدو�ة واألغذ�ة واإلمدادات األســاســ�ة، ووضــع خطط لتجنُّب انقطاع الخدمات 

 اللوجست�ة واإلمدادات. 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

ــ�ةتحدید وتعبئة خدمات الدعم للعمال   ــاســــــــ من خالل  4الذین �قدمون الخدمات األســــــــ
وســـــائل النقل العام وخدمات رعا�ة األطفال والســـــكن المؤقت والغذاء وخدمات غســـــل  

 المال�س حسب الحاجة.

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

التخط�ط الســــتمرار�ة رعا�ة المســــنین، مع إشــــراك مرافق الرعا�ة الصــــح�ة والســــلطات 
ــتمرار الرعا�ة المتكاملة، التي المحل�ة وغیرها من  ــمان اسـ ــلة لضـ المنظمات ذات الصـ

 تر�ز على األشخاص، والرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة في مختلف البیئات.

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 االستجا�ة

ــاع   ــدارس والقطـ ــدني والمـ ــة والمجتمع المـ ــاف�ـ ــة والثقـ ــاع�ـ ــات االجتمـ ــل مع المنظمـ العمـ
ــلة تقد�م الخدمات االجتماع�ة والثقاف�ة لبناء التماســـــــك االجتماعي،  التطوعي لمواصـــــ
ــمود  ــاهمة في صــــ ــ�ة والرفاه، والمســــ ــحة النفســــ ــدي للوحدة والعزلة، ودعم الصــــ والتصــــ

 المجتمع. 

ــك   ــحة والتماسـ الصـ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي  

 والتضامن

 جم�ع المراحل
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 المرحلة المجال  1حالةال اإلجراء 

ــ�ة ــاســـــ ــتمرار�ة أعمال الخدمات األســـــ ــع واخت�ار خطط اســـــ ــتخدام تمار�ن  4وضـــــ ، �اســـــ
المحـــاكـــاة. اتِّ�ـــاع نهج ’ال �حمـــل على النـــدم‘ في الحفـــاظ على االلتزامـــات المتعلقـــة 
�الصــــحة ونماذج اقتصــــاد�ة حضــــر�ة تر�ِّز على اإلنســــان وتشــــمل حما�ة المســــاحات 
الخضــــــــراء، واالســــــــتثمار في التنقُّل النشــــــــط، واالســــــــتثمارات الصــــــــح�ة واالجتماع�ة، 

 والس�اسات والتدابیر المراع�ة لالعت�ارات الجنسان�ة والراع�ة لإلنصاف.

ب   الق�ادة والتنسیق  الــــــــــــتــــــــــــأهــــــــــــّ
 واالستعداد

ــدمــــات  الخــ الحكم المحلي الالزمین لتوفیر  العمــــل عن �عــــد على موظفي  أثر  تقی�م 
 .4العامة األساس�ة

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

إعــداد خطط لنقــل الخــدمــات العــامــة التي تقــدمهــا أجهزة الحكم المحلي عبر اإلنترنــت  
 .4لضمان توفیر الخدمات األساس�ة �شكل آمن ودون انقطاع

 االستجا�ة الق�ادة والتنسیق 

 
 من   مز�د  إلى  �حتاج  ،√، مطلوب ولكن غیر موجود؛  X، ال ینطبق/ ل�س أولو�ة؛  -الرموز المقترحة لإلشارة إلى الوضع الحالي:    -  1

 التطو�ر جید ،√√ التحسین؛

االجتماع�ة العمال غیر  التدابیر و  العموم�ة ةأن تكون أكثر عرضًة لخطر تأثیر تدابیر الصحتشمل الفئات السكان�ة الضع�فة المرّجح  -2
ّوقین، الرسمیین وأسرهم، والالجئین والمشردین داخل�ًا، وطالبي اللجوء، والمهاجر�ن، والمشرَّدین والذین �ع�شون في مساكن غیر مالئمة، والمع

�مفردهم،   �ع�شون  الذین  السن  و��ار  الیوم�ة،  الح�اة  ألنشطة  اآلخر�ن  من  الرعا�ة  إلى  �حتاجون  الذین  ذوي  واألشخاص  واألشخاص 
 االحت�اجات الصح�ة ولكنهم یتجنَّبون الرعا�ة األساس�ة ، وأولئك األكثر تعرُّضًا لخطر آثار الصحة النفس�ة.  

 تشمل المراحل المختلفة للفاش�ة التأهُّب واالستعداد واالستجا�ة والتعافي/ الفترات بین الذروات الو�ائ�ة.  -3

كان الطارئ، وتوز�ع األدو�ة واألغذ�ة، وجمع النفا�ات، وخدمات الدفن، والم�اه والصرف الصحي  تشمل السلع والخدمات األساس�ة اإلس  - 4
 والنظافة الصح�ة، واالتصاالت السلك�ة والالسلك�ة. 

�المناطق   -5 المح�طة  والضواحي  الحضر�ة  والمناطق  المجاورة  والمدن  اإلقل�م�ة  القضائ�ة  الوال�ات  المجاورة  المحل�ة  السلطات  تشمل 
 لحضر�ة والمناطق الر�ف�ة المترا�طة.ا

النت  -6 الناجمة عن المرض أو تأثیر تدابیر الصحتشمل األماكن التي قد یتواجد فیها أشخاص معّرضون لخطر سوء    العموم�ة   ةائج 
لة األجل لألشخاص االجتماع�ة، المستوطنات غیر الرسم�ة، والمؤسسات التي تؤوي األشخاص الضعفاء، مثل مرافق الرعا�ة الطو�التدابیر  و 

تي  األكبر سنًا أو الذین �عانون من أمراض صح�ة بدن�ة أو نفس�ة أو الذین یتعا�شون مع اإلعاقة، ودور األیتام ودور األطفال، والمرافق ال
مات الالجئین توفر برامج للحّد من الضرر الواقع على متعاطي المخدرات ، و�یواء السكان المشّردین، ومراكز االستق�ال واللجوء، ومخ�ّ 

 والمشرَّدین داخلّ�ًا، والسجون ومراكز االحتجاز.

 تشمل نقاط الدخول المطارات والموانئ ال�حر�ة والمعابر الحدودّ�ة البرِّّ�ة.  -7

  



-19- 

 المراجع 

 
�وفید -1 لمواجهة  التأهُّب  وال  19-تعز�ز  المدن  الحضر�ةفي  جن�ف:  (�اإلنكلیز�ة)  بیئات  العالم�ة؛  .  الصحة    2020منظمة 

)-2020.1-Urban_preparedness-nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO
eng.pdf الع في  ، تم    ). 2020 یولیوتموز/ 5االطِّ

  2020الجدید (�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛   �ورونا فیروسهُّب واالستجا�ة لخطة استرات�ج�ة للتأ -2
)-new-the-for-plan-response-and-preparedness-detail/strategic-https://www.who.int/publications

coronavirus  الع في    ).2020 یولیوتموز/ 5، تم االطِّ
  2020(�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛  19-أحدث مستجّدات استرات�ج�ة مواجهة �وفید -3

)14april2020.pdf-update-strategy-source/coronaviruse/covid-https://www.who.int/docs/default الع ، تم االطِّ
 ). 2020 یولیوتموز/ 5في 

  2020عالمیة؛ . جنیف: منظمة الصحة ال(باإلنكلیزیة) 19-ستجابة لمواجھة كوفیدأھُّب واالستعداد وااللتحاسمة لالجراءات اإل -4
)-covid-for-actions-response-and-readiness-preparedness-detail/critical-https://www.who.int/publications

الع في  ، تم19  ). 2020 یولیوتموز/ 5االطِّ
. جن�ف: (�اإلنكلیز�ة)  19-االجتماع�ة في س�اق �وفید التدابیر و  العموم�ة  تدابیر الصحةالواجب مراعاتها في تعدیل  عت�اراتالا -5

nCoV-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-(  2020؛ منظمة الصحة العالم�ة
eng.pdf-2020.1-Adjusting_PH_measuresالع في  ، تم    ).2020 ویولیتموز/ 5االطِّ

   2020جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛ ): تمر�ن محاكاة (�اإلنكلیز�ة). 19-التدر�ب على مواجهة مرض فیروس �ورونا (كوفید -6
)exercise-2019/training/simulation-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novelتم ،  

الع في   ). 2020 یولیوتموز/ 5االطِّ
  2019�نهاجن: مكتب منظمة الصحة العالم�ة اإلقل�مي ألورو�ا؛ . �و (�اإلنكلیز�ة) تقدیر المخاطررات�ج�ة لأداة است -7

)-the-in-emergencies-health-emergencies/pages/about-topics/health-https://www.euro.who.int/en/health
star-risks-assessing-for-tool-cycle/prepare/strategic-region/emergency-europeanالع في  ، تم  یولیوتموز/ 5االطِّ

2020 .( 
في المخ�مات والبیئات الشبیهة   19- �شأن تعز�ز عمل�ات االستعداد واالستجا�ة لمواجهة فاش�ة �وفیدإرشادات مبدئ�ة  -8

   2020 بین الو�االت؛ جن�ف: اللجنة الدائمة المشتر�ة. (�اإلنكلیز�ة) �المخ�مات
 -outbreak-19-covid-scaling-guidance-https://interagencystandingcommittee.org/other/interim

-ssreadine  camp-and-camps-operations-response-and،  الع في      ).2020 یولیوتموز/  5تم االّطِ
  أخرى غیر المخّ�مات.بیئات جر�ن في لدى الالجئین والمها) ومكافحته 19-(كوفیدالتأهُّب والوقا�ة من مرض فیروس �ورونا  -9

detail/preparedness-https://www.who.int/publications-( 2020منظمة الصحة العالم�ة؛  جن�ف: (�اإلنكلیز�ة).
-camp-non-in-migrants-and-refugees-for-19)-(covid-disease-coronavirus-of-control-and-entionprev

ettingss،  الع في         ).2020 یولیوتموز/ 5تم االّطِ

(�اإلنكلیز�ة): مكتب منظمة الصحة  والوقا�ة منه ومكافحته في السجون وأماكن االحتجاز األخرى   19لتأهُّب لمواجهة �وفیدد ا- 10
and-determinants/prisons-topics/health-http://www.euro.who.int/en/health-( 2020العالم�ة اإلقل�مي ألورو�ا؛ 

-places-other-and-prisons-in-19-covid-of-control-and-prevention-health/publications/2020/preparedness,
2020-detention-fo ، الع في  ). 2020 یولیوتموز/ 5تم االّطِ

الراهنة (�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة   19-ش�ة �وفیدعات العامة في س�اق فالتخط�ط للتجمّ �شأن اأساس�ة  اتتوص� -11
mass-for-recommendations-planning-detail/key-https://www.who.int/publications-(  2020العالم�ة؛ 

outbreak-19-covid-current-the-of-context-the-in-gatherings ، الع في     ).2020 یولیوتموز/ 5تم االّطِ
. جن�ف: منظمة  : إرشادات مبدئّ�ة (�اإلنكلیز�ة)19-الم�اه واإلصحاح والنظافة الشخص�ة و�دارة النفا�ات لمواجهة فیروس �وفید  -12

waste-and-hygiene-sanitation-detail/water-https://www.who.int/publications-( 2020الصحة العالم�ة؛  
19-covid-for-management الع في  ). 2020حز�ران/یون�ه  5، تم االطِّ

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331773/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle/prepare/strategic-tool-for-assessing-risks-star
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle/prepare/strategic-tool-for-assessing-risks-star
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-%20%20and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-%20%20and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-%20%20and-response-operations-camps-and-camp
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020
https://www.who.int/publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19


-20- 

- في س�اق �وفید  –المطارات والموانئ ال�حر�ة والمعابر البرّ�ة الدول�ة  – عند نقاط الدخول  الجي للمسافر�ن المعتّلینالتدبیر الع  -13
detail/management-https://www.who.int/publications-(  2020الصحة العالم�ة؛  . جن�ف: منظمة (�اإلنكلیز�ة) 91
-of-context-the-in-crossings-ground-and-seaports-airports-international-entry-of-points-at-travellers-ill-of

outbreak-19--ovidc الع في  ). 2020 یولیوتموز/ 5، تم االطِّ
(�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة   19-الرعا�ة الصح�ة المجتمع�ة، �ما في ذلك التوع�ة والحمالت، في س�اق جائحة �وفید  -14

outreach-including-care-health-based-detail/community-https://www.who.int/publications-(  2020؛ العالم�ة
pandemic-19-covid-the-of-context-the-ni-campaigns-and  الع في  ). 2020 یولیوتموز/ 5، تم االطِّ

  19-التأهُّب واالستجا�ة لمواجهة �وفید  إطارخطة عمل للتواصل �شأن المخاطر والمشار�ة المجتمع�ة في �شأن إرشادات   -15
 kdetail/ris-https://www.who.int/publications-( 2020(�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛ 

guidance-plan-action-(rcce)-engagement-community-and-communication ، الع في  یولیوتموز/ 5تم االطِّ
2020.(      

16- COVID-19: how to include marginalized and vulnerable people in risk communication and 
community engagement. Geneva: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

-risk-people-vulnerable-and-marginalized-include-how-19-https://reliefweb.int/report/world/covid2020 (
2020). 5 July, accessed 0-and-ommunicationc   

  2020لم�ة؛ جن�ف: منظمة الصحة العا. 19-اعت�ارات الصحة النفس�ة والدعم النفسي واالجتماعي أثناء فاش�ة �وفید -17
http://www.emro.who.int/images/stories/mnh/documents/ar_mental_health_considerations_covid_19.pdf(

?ua=1 ،الع في  تم  . )2020 یولیوتموز/ 5االطِّ
اذا �مكن للقطاع/للنظام الصحي الق�ام �ه (�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛  والعنف ضد المرأة: م 19- �وفید -18

2020 )eng.pdf-20.04-SRH-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO ،الع في   تم االطِّ
  ).2020 یولیوتموز/ 5

على مدار الیوم طوال األسبوع. التنشئة من أجل الصحة طیلة العمر (�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة  : التنشئة 19- �وفید -19
الع في  تم، /https://www.covid19parenting.com(  2020العالم�ة؛    ).2020 یولیوتموز/ 5االطِّ

. )(�اإلنكلیز�ة 19-الیدین للمساعدة في منع انتقال فیروس �وفید تحسین ممارسات نظافة �شأن توص�ات إلى الدول األعضاء  -20
to-detail/recommendations-https://www.who.int/publications-( 2020جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛  

-19-covid-the-of-transmission-the-prevent-help-to-practices-enehygi-hand-improve-to-states-member
irusv ،الع في  تم    ).2020 یولیوتموز/  5االطِّ

  2020(�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة؛  19-�شأن استخدام الكمامات في س�اق �وفید نصائح  -21
)-home-during-community-the-in-masks-of-use-the-on-detail/advice-https://www.who.int/publications

outbreak-ncov)-(2019-coronavirus-novel-the-of-context-the-in-settings-healthcare-in-nda-care ،الع  تم االطِّ
   ).2020 یولیوتموز/ 5في 

): التدبیر العالجي للمرضى (�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة  19-إرشادات تقن�ة �شأن مرض فیروس �ورونا (كوفید  -22
 technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel/2019-(  2020 العالم�ة؛

management-guidance/patient ،الع في   تم    ). 2020 یولیوتموز/ 5االطِّ
والمجتمعات المحل�ة (�اإلنكلیز�ة). جن�ف: منظمة الصحة   في المرافق الصح�ة 19-�ة إلدارة حاالت �وفیدتشغیلاعت�ارات  -23

case-for-considerations-detail/operational-https://www.who.int/publications-(  2020العالم�ة؛ 
community-and-facility-health-in-19-covid-of-management ،الع  تم  ). 2020�ه نیو /حز�ران 5في االطِّ

. جن�ف: منظمة الصحة  (�اإلنكلیز�ة) 19-تشغیل�ة في س�اق �وفیدالحفاظ على الخدمات الصح�ة األساس�ة: إرشادات   -24
الع في  تم، https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240(  2020العالم�ة؛   ). 2020 یولیو/تموز 5االطِّ

). �و�نهاجن: مكتب منظمة الصحة العالم�ة (�اإلنكلیز�ة 19-استعداد المستشف�ات لمواجهة �وفیدقائمة مرجع�ة �شأن   -25
 Readiness-http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0010/430210/Hospital-( 2020اإلقل�مي ألورو�ا؛ 

Checklist.pdf?ua=1 ،الع في  تم  ). 2020 یولیو/تموز 5االطِّ

https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/community-based-health-care-including-outreach-and-campaigns-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications-detail/community-based-health-care-including-outreach-and-campaigns-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/publications-detail/risk-%20communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-%20communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-%20communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-%20communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-how-include-marginalized-and-vulnerable-people-risk-communication-and-0
https://reliefweb.int/report/world/covid-19-how-include-marginalized-and-vulnerable-people-risk-communication-and-0
http://www.emro.who.int/images/stories/mnh/documents/ar_mental_health_considerations_covid_19.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/mnh/documents/ar_mental_health_considerations_covid_19.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://www.covid19parenting.com/
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-%20guidance/patient-management
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-%20guidance/patient-management
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-%20guidance/patient-management
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-%20guidance/patient-management
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-covid-19-in-health-facility-and-community
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-covid-19-in-health-facility-and-community
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0010/430210/Hospital-Readiness-%20Checklist.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0010/430210/Hospital-Readiness-%20Checklist.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0010/430210/Hospital-Readiness-%20Checklist.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0010/430210/Hospital-Readiness-%20Checklist.pdf?ua=1

	شكر وتقدير
	الغرض والجمهور المستهدف والنطاق
	تترافق هذه الوثيقة مع الإرشادات المبدئية المعنونة "تعزيز التأهب لـكوفيد-19 في المدن والأوساط الحضرية" (1)، التي تأتي استكمالاً لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية (2) وتحديث الاستراتيجية (3).
	الإطار المفاهيمي
	استخدام القائمة المرجعية
	الهيكل الأساسي
	إصدار قابل للتحرير وخيارات للتنقية
	المجالات
	مرحلة (مراحل) إدارة حـــــــالات الطـــــــوارئ
	تناول القائمة المرجعية

	وثائق مرجعية أخرى
	قائمة مرجعية للإجراءات
	1- تنسيق الخطط المحلية لتهيئة استجابات فعالة للمخاطر والآثار الصحية
	2- التواصل بشأن المخاطر والأزمات والمشاركة المجتمعية على نحو يشجع الامتثال للتدابير
	3- نُهُج ملائمة للسياق في تدابير الصحة العمومية، ولا سيما التباعد الجسدي، ونظافة اليدين، وآداب التنفّس
	4- الحصول على خدمات الرعاية الصحية لمواجهة كوفيد-19 واستمرار الخدمات الأساسية.

	المراجع
	1- تعزيز التأهُّب لمواجهة كوفيد-19 في المدن والبيئات الحضرية (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf، تم الاطِّلاع في 5 تموز/يوليو 2020).

