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مصطلحات مفيدة

هي مجموعات من الناس قد تكون أو ال تكون مرتبطة جغرافًيا، ولكنهم يتشاركون 
مصالح أو مخاوف أو هويات مشتركة. ويمكن أن تكون هذه المجتمعات محلية أو 

وطنية أو دولية، وذات مصالح محددة أو عامة )1(.

المجتمعات المحلية 

إشراك المجتمع المحلي هو نهج إلشراك الفئات السكانية المحلية مباشرة في جميع 
جوانب صنع القرارات وتنفيذها والسياسات. وبناًء على نهج تشاركي، يعزز إشراك 

المجتمع المحلي القدرات المحلية والهياكل المجتمعية وتولي زمام األمور محلًيا لتحسين 
الشفافية والمساءلة والتخصيص األمثل للموارد على مستوى البيئات المختلفة

إشراك المجتمع المحلي

نظام تم تطويره لالستماع إلى احتياجات الناس وآرائهم، وتحليلها والتصرف بناًء عليها، 
من أجل تزويد المنظمات برؤى أعمق حول أولويات المجتمعات المحلية المتضررة 
وتحسين تطوير البرامج وتنفيذها واستدامتها في نهاية المطاف. ويمكن استخدام 

المعلومات التي تم جمعها بمثابة نظام إنذار مبكر في مواجهة التحديات غير المتوقعة )3(.

آلية التعقيبات 

المجتمعية

تحديد األشخاص الذين من المحتمل أنهم خالطوا شخًصا مصاًبا بمرض كوفيد-19 
مخالطة مقربة، وتقييمهم وتدبيرهم عالجًيا ورصدهم.

تتبُّع الُمخالِطين

ع الُمخاِلطين عند االستجابة  مصطلح عام يشمل جميع الكيانات واألنشطة المعنية بتتبُّ
لفاشية كوفيد-19. 

ركيزة تتبُّع الُمخالِطين

شخص تعرض لشخص آخر مصاب بمرض كوفيد-19، في أي وقت خالل يومين قبل 
بدء ظهور األعراض على حالة مصحوبة بأعراض، أو في خالل 13 يوًما على األقل 
من ظهورها؛ وبالنسبة للحاالت العديمة األعراض، في خالل يومين من أخذ العينة 

التي أدت إلى ظهور اختبار إيجابي، وبعد 10 أيام من أخذها. وللحصول على تعريف 
تفصيلي لمعايير الُمخاِلط والتعرض للعدوى، ُيرجى الرجوع إلى إرشادات منظمة 

الصحة العالمية: تتبع المخالطين في سياق جائحة كوفيد-19 )صفحة 4(. 

ُمخالِط أحد المصابين 

بكوفيد-١٩

الموقع المادي أو االفتراضي الذي يجمع بين خبراء مدربين تدريًبا عاليا والتكنولوجيا الحديثة 
لتنسيق الموارد والمعلومات واإلبالغ عن األزمات والمخاطر الطارئة أثناء حاالت الطوارئ.

مركز عمليات الطوارئ 

يوفر نظام إدارة األحداث نهًجا موحًدا ومرًنا إلدارة االستجابة إلحدى حاالت الطوارئ. 
ويشمل هذا النظام ست وظائف رئيسية هي: القيادة؛ والتنسيق بين الشركاء؛ والمعلومات 
والتخطيط؛ والعمليات الصحية والخبرة التقنية؛ ودعم العمليات واللوجستيات؛ والشؤون 

المالية واإلدارية. وهو نموذج معترف به دولًيا لالستجابة لحاالت الطوارئ )4(.

نظام إدارة األحداث

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
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أداة تقيس التغير والتقدم الناتج عن التدخل. المؤشر

مدخالت:  مؤشرات لرصد األداء - قياس المساهمات الالزمة للتمكين من تنفيذ البرنامج.

العملية:  مؤشرات لرصد األداء - قياس العمليات المهمة )أي األنشطة( التي تساهم 
في تحقيق نتائج البرامج.

المخرجات: مؤشرات لرصد األداء - قياس كمية األنشطة البرنامجية وأحياًنا جودتها.

النتائج: مؤشرات لتقييم نتائج البرنامج - خاصية أو تغيير محدد قابل للمالحظة 
ل تحقيًقا مباشًرا ألهداف البرنامج. وقابل للقياس ُيمثِّ

األثر: مؤشرات لتقييم النتائج - قياس الخصائص التي تشير إلى األهداف الطويلة 
األجل للبرنامج التي تم تحقيقها. ويمكن أن ترتبط مؤشرات األثر ارتباًطا وثيًقا 

بمدخالت البرنامج ويمكن أن تتأثر بعوامل خارجية مستقلة عن البرنامج. ويعد التنفيذ 
الناجح لمؤشرات المدخالت والعملية والمخرجات والنتائج بّينًة على أنَّ البرنامج 

ساهم في تحقيق األهداف.

فصل شخص أو مجموعة من األشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 )بناًء على تعريف 
الحالة( عن األشخاص غير المصابين للوقاية من انتشار الفيروس.

العزل

مزيج من جمع البيانات الواردة وتحليلها )الرصد( وتقييم مدى تحقيق أو عدم تحقيق 
البرنامج أو التدخل ألهدافه )التقييم(، بهدف تحسين جودة التدخل في الوقت 

الحاضر وفي المستقبل. 

الرصد والتقييم

: فصل شخص أو مجموعة من األشخاص الذين تعرضوا لحالة إصابة محتملة أو 
مؤكدة بمرض كوفيد-19 عن اآلخرين. والهدف من ذلك هو فصل ُمخاِلطي الحاالت 

المحتملة أو المؤكدة ورصدهم، للوقاية من انتقال العدوى في حالة إصابتهم، وضمان 
الكشف المبكر عن العدوى بين الُمخاِلطين. 

الحجر الصحي

: اإلبالغ المتبادل والمتعدد االتجاهات عن المخاطر ومشاركتها مع األشخاص 
المتضررين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية أنفسهم وأحبائهم 

ومجتمعهم المحلي.

اإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي

تبادل المعلومات والمشورة واآلراء في الوقت الحقيقي بين الخبراء واألشخاص الذين 
يواجهون تهديدات لصحتهم أو رفاههم االقتصادي أو االجتماعي. والغرض النهائي من 
اإلبالغ عن المخاطر هو تمكين األشخاص المعرضين للخطر من اتخاذ قرارات مستنيرة 

لحماية أنفسهم وأحبائهم )5(.

اإلبالغ عن المخاطر

إطار قائم على النظرية لفهم التأثيرات التفاعلية للعوامل الشخصية والبيئية التي 
تحدد السلوكيات.

النموذج البيئي 

االجتماعي
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الرسائل الرئيسية

ع الُمخاِلطين مكوًنا رئيسًيا في استجابة الصحة  يعد تتبُّ
نات المستمدة  العامة لفاشيات األمراض الُمْعدية. وتوضح البيِّ
ع الُمخاِلطين أنه على مستوى جميع  من الجهود السابقة لتتبُّ

السياقات، يعد اكتساب ثقة المجتمع المحلي أمًرا بالغ األهمية 
 لنجاح هذه الجهود.

ع الُمخاِلطين بنجاح مشاركة وثيقة ومتسقة  يتطلب تنفيذ تتبُّ
مع المجتمعات المحلية في جميع مراحل العملية، بداية من 

 التخطيط ومروًرا بالرصد والتقييم.

تم تصميم هذه الوثيقة لزيادة معرفة مديري برامج االستجابة 
للفاشيات وجهات التنفيذ وفهمها ألهمية وضع المجتمعات 

ع الُمخاِلطين، مع تمكين أفراد المجتمع  المحلية في صميم تتبُّ
المحلي من القيام بذلك.

تحدد الوثيقة مبادئ أفضل الممارسات إلشراك المجتمع 
المحلي، وكيف يمكن تفعيلها ورصدها وقياسها في إطار أي 

ع الُمخاِلطين تركز على المجتمع المحلي.  استراتيجية لتتبُّ

يمكن لخطط الرصد والتقييم قياس تأثير إشراك المجتمع 
ع الُمخاِلطين، وينبغي دمجها منذ بداية  المحلي على تتبُّ

االستجابة. وتم إدراج المؤشرات المقترحة في هذا الدليل 
 التشغيلي، استناًدا إلى مبادئ أفضل الممارسات.

تم تطوير هذه اإلرشادات من خالل عملية تعاونية بالشراكة 
مع الخدمات الجماعية لإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع 

المحلي، وسيتم تحديثها حسب الحاجة.
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مقدمة

ع الُمخاِلطين استراتيجية تم استخدامها لعقود بهدف  يعد تتبُّ
وقف انتشار األمراض الُمْعدية. ومع مرور الوقت، تعلمنا أنَّ 

ع الُمخاِلطين بنجاح يتطلب مشاركة وثيقة ومتسقة  تنفيذ تتبُّ
مع المجتمعات المحلية. ويشمل ذلك انضمام أفراد المجتمع إلى 
ع الُمخاِلطين، ومشاركة المجتمع المحلي في التخطيط  فرق تتبُّ

ع الُمخاِلطين، واستراتيجيات التوعية األوسع  لمنهجيات تتبُّ
نطاًقا، وقنوات االتصال، وتحديدها ورصدها.

ع الُمخاِلطين  نات المستمدة من الجهود السابقة لتتبُّ وتوضح البيِّ
أنه على مستوى جميع السياقات، يعد اكتساب ثقة المجتمع 
المحلي أمًرا بالغ األهمية لنجاح هذه الجهود. وتكتسي هذه 

الثقة أهمية أكبر بالنسبة لألشخاص الذين قد يتعرضون 
للتهميش أو يعانون من نقص الخدمات من الحكومة أو غيرها 

ما في سياقات  من خدمات أصحاب المصلحة ذات الصلة، ال سيَّ
النزاع أو ما بعد النزاع، أو في البيئات التي تضم أعداًدا كبيرة 
من الالجئين أو المهاجرين. ويعد توّلي المجتمع المحلي لزمام 

ع  األمور وتأييده ومشاركته النشطة أساسية في تنفيذ تتبُّ
الُمخاِلطين بنجاح، والحّد من انتقال مرض كوفيد-19، وإنقاذ 

األرواح.

والغرض من هذه الوثيقة هو تعزيز إشراك المجتمع المحلي 
ع الُمخاِلطين. وتحدد الوثيقة مبادئ  ومشاركته في عملية تتبُّ

أفضل الممارسات إلشراك المجتمع المحلي، وكيف يمكن تفعيلها 
ع الُمخاِلطين تركز على المجتمع  في إطار أي استراتيجية لتتبُّ

المحلي. ويمكن استخدام المواد المقدمة أدناه بمفردها أو 
لتكملة الوثائق األخرى التي تدعم االستراتيجيات أو خطط 

التنفيذ أو وحدات التدريب وبناء القدرات.

الجمهور 

تستهدف هذه الوثيقة جهات التخطيط والتنفيذ على 
المستويين الوطني والمحلي، بما يشمل الحكومات والمنظمات 

غير الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في 
ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19 وتنفيذه  تنسيق تتبُّ

ورصده.

وتم تصميم هذه الوثيقة لزيادة معرفة مديري البرامج 
وجهات التنفيذ وفهمها ألهمية وضع المجتمعات المحلية في 

ع الُمخاِلطين، مع تمكينهم من القيام بذلك. وسيؤدي  صميم تتبُّ
ال لمبادئ وعمليات إشراك المجتمع المحلي في  الدمج الفعَّ

ع الُمخاِلطين وتنفيذها إلى بناء وتعزيز الثقة  استراتيجيات تتبُّ
في هذا النهج التشغيلي البالغ األهمية الذي يقلل في نهاية 

المطاف من انتقال مرض كوفيد-19 وإنقاذ األرواح. 
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المبادئ الرئيسية

01

 فهم سياق 

المجتمع المحلي

06 

االلتزام بالتواصل 

المتبادل عىل نحو 

صادق وشامل

02

بناء الثقة

07

االستماع إىل 

التعقيبات وتحليلها 

والرد عليها

08

النظر في استخدام 

تقنية تتبُّع 

الُمخالِطين

04 

العمل باستخدام 

الحلول المجتمعية

09

عدم تجريم اإلجراءات

05 

 إنشاء قوى

عاملة مجتمعية

11

التنسيق مع جميع 

 الجهات الفاعلة 

في االستجابة

10

تثبيط الَوْصم 

والتمييز والشائعات 

والتصدي لها

03 

 ضمان تأييد 

المجتمع المحلي 

والحفاظ عليه
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تحديد المعلومات )الصحية، واالجتماعية، والثقافية، والوبائية، 
والجغرافية، واللغوية، والتاريخية( الموجودة بسرعة، والتعرف 
على المجتمع المحلي. والبحث عن معلومات حول ديناميكيات 

المجتمع المحلي وهياكل السلطة االجتماعية والسياسية، 
ع الُمخاِلطين.  والمواقف والتصورات والممارسات حول تتبُّ

في حاالت األزمات، من المرجح أن يتخذ الناس قرارات بناًء على 
د أفراد المجتمع الموثوق بهم  الثقة والمصداقية المتصورة. حدِّ

)الحكومة المحلية، والقادة غير الرسميين، واللجان المجتمعية، 
والمؤسسات الدينية والفئات المجتمعية، من بين المؤثرين 

اآلخرين( بوصفهم خبراء في ثقافتهم وتقاليدهم وممارساتهم 
ع الُمخاِلطين  الخاصة. واشترك معهم في التخطيط لبرامج تتبُّ

وتنفيذها وتقييمها. ويضطلع الممثلون عن المجتمع المحلي بدور 
مهم بشكل خاص عندما يتعلق األمر بالفئات السكانية المعرضة 

للخطر. إذ يمكنهم المساعدة في ضمان تحديد أفضل الحلول 
المجتمعية واالستفادة منwها. ويساعد التواصل المتكرر 

والصادق والواضح على بناء الثقة والحفاظ عليها.

ع الُمخاِلطين على أفضل وجه عندما يفهم المجتمع  يتم تتبُّ
المحلي لماذا هو ضروري وكيف يمكن القيام به على نحو أقل 

ع الُمخاِلطين  تطفاًل وأكثر مالءمة ثقافًيا. وكلما تم فهم عملية تتبُّ
بشكل أفضل، وتضمنت العملية وجهات نظر المجتمعات المحلية، 

ع الُمخاِلطين. كانت مشاركتهم أفضل في أنشطة تتبُّ

١
فهم سياق المجتمع المحلي

٢ 
بناء الثقة

٣ 
 ضمان تأييد المجتمع المحلي 

والحفاظ عليه
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من الضروري أن يشارك القادة والممثلون المحليون وغيرهم من 
المؤثرين على نحو كاٍف، ألنهم غالًبا ما يكونون مسؤولين أمام 

مجتمعاتهم المحلية وعلى دراية بأفضل نقاط الدخول للعمل 
المجتمعي. ويجب ضمان استشارة ممثلين عن الفئات السكانية 

المعرضة للخطر، بمن فيهم النساء واألطفال والمدارس والشباب 
والالجئون والمهاجرون وكبار السن وذوو اإلعاقة، لضمان تحديد 

أفضل الحلول المجتمعية واالستفادة منها. 

المجتمع  الُمخاِلطين من  لتوظيف متتبعي  األولوية  إعطاء   .
واالجتماعي.  واللغوي  الثقافي  فهمهم  لالستفادة من  المحلي 

الكفاءة والدقة ومهارات  الكافي لضمان  بالتدريب  وتزويدهم 
والُمخاِلطين،  الحاالت  استقصاء  عند  الجيدة  التواصل 

ودمجهم في فريق االستجابة األوسع نطاًقا. 

ال والشفاف أمًرا بالغ األهمية لضمان فهم  يعد التواصل الفعَّ
ع الُمخاِلطين واستيعابه لها. وينبغي  المجتمع المحلي لعملية تتبُّ
أن تشمل المعلومات المنشورة رسائل حول حقوق الخصوصية 

عة؛ والموارد المتاحة للُمخاِلطين  وسرية المعلومات الُمجمَّ
الخاضعين للحجر الصحي؛ والمخاطر الشخصية والمنزلية 

ع  والمجتمعية والفوائد الناتجة عن المشاركة في إجراءات تتبُّ
الُمخاِلطين. والعمل مع الشبكات المحلية لتحديد األنشطة 
رة واللغات المحلية التي ينبغي  والرسائل اللفظية والُمصوَّ

استخدامها. وضمان تقييم قنوات التواصل المتبادل بناًء على 
إمكانية الوصول والثقة، وليس فقط وفًقا لمقدار استخدامها. 

٥ 
إنشاء قوى عاملة مجتمعية

٦ 
 االلتزام بالتواصل المتبادل 

عىل نحو صادق وشامل

٤ 
العمل باستخدام الحلول المجتمعية
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االستماع المستمر مهٌم لفهم الطبيعة الديناميكية للسياق المحلي. 
وينبغي اإلصغاء إلى المخاوف والشواغل التي قد تكون لدى 

ع الُمخاِلطين، وضمان االستجابة لها. وينبغي  األشخاص بشأن تتبُّ
ع الُمخاِلطين لتلبية االحتياجات التي أعربت  تكييف عملية تتبُّ

عنها المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على إمكانية الوصول. 
ع الُمخاِلطين إدارة  الة على تتبُّ ويمكن آللية التعقيبات الفعَّ

التوقعات ومنع تفاقم المشكالت. كما ينبغي كسب تأييد موظفي 
البرنامج، وإقران ُنُظم التعقيبات، إن أمكن، بتلك الخاصة بالشركاء 

من أجل تسريع التحسينات من ِقبل صناع القرار. 

سوف تستجيب المجتمعات المحلية بشكل مختلف الستخدام 
ع الُمخاِلطين القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول  أدوات تتبُّ

أو التكنولوجيا. وقد يعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن تحديد 
المواقع الجغرافية وخصوصية البيانات وحماية المعلومات 

الصحية. ويمكن أن تزيد هذه الحاالت من مستويات عدم الثقة 
ع  واإلحجام. ويجب أن تكون وكاالت الصحة العامة التي تنفذ تتبُّ

ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19 مستعدة لتوضيح كيفية 
استخدام المعلومات وتخزينها والوصول إليها، وكيف سيتم 

حماية األفراد من اإلفصاح الضار أو تحديد الهوية. وينبغي أن 
تكون جهات التنفيذ على استعداد جيد لتوقع األسئلة والشواغل. 

ع الُمخاِلطين والخطوات  من األهمية بمكان أال ُيستخدم تتبُّ
المرتبطة به، مثل الحجر الصحي للُمخاِلطين وعزل الحاالت، 

بشكل عقابي أو مرتبط بتدابير أمنية أو شواغل ثقافية أخرى 
خارج مجال الصحة العامة. ومن الضروري فهم التداعيات 

الكاملة لإلجراءات العقابية لعدم االمتثال من منظور المجتمع 
المحلي، من أجل ضمان مستويات عالية من المشاركة في 

اإلبالغ واإلفصاح الكامل عن األنشطة والُمخاِلطين. 

٠٧ 
 االستماع إىل التعقيبات 

وتحليلها والرد عليها

٨ 
النظر في استخدام تقنية تتبُّع الُمخالِطين

٩ 
عدم تجريم اإلجراءات



الحرص بشكل خاص عىل عدم 

التسبب في َوْصم األفراد أو 

األسر المصابة بمرض كوفيد-١٩، 

أو لفت األنظار إليهم.
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الحرص بشكل خاص على عدم التسبب في َوْصم األفراد أو 
األسر المصابة بمرض كوفيد-19، أو لفت األنظار إليهم.1

يؤثر مرض كوفيد-19 على العديد من جوانب الحياة المجتمعية 
بخالف الصحة، مثل الحصول على الغذاء وخدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية وُسُبل العيش واألمن 

والتعليم. ويمكن أن يساعد دعم المجتمع المحلي بالشراكة مع 
ع الُمخاِلطين،  الجهات الفاعلة األخرى في الحّد من معارضة تتبُّ

وجعل التفاعالت مع المجتمع المحلي أكثر فعالية، والتمكين من 
حلول أكثر فاعلية.

 انظر إرشادات منظمة الصحة العالمية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، . 	
واليونيسف للحصول على معلومات إضافية. 

١٠ 
 تثبيط الَوْصم والتمييز 

والشائعات والتصدي لها

١١ 
 التنسيق مع جميع الجهات 

الفاعلة في االستجابة

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf


فعلى سبيل المثال، يوفر دمج إشراك المجتمع المحلي في 
ع الُمخاِلطين عملية للنظر في هذه العوامل  تدخالت تتبُّ

االجتماعية والمجتمعية عند االستجابة، حتى يمكن التكيف مع 
السياق المحلي، وكسب ثقة المجتمع المحلي، والوصول إلى 

الُمخاِلطين بنجاح أكبر. 

ولشرح العديد من العوامل التي تؤثر على القرارات المتعلقة 
بصحة الناس، يستخدم خبراء الصحة العامة النموذج البيئي 

ع الُمخاِلطين، يساعدنا النموذج  االجتماعي. وعند تطبيقه على تتبُّ
على تحديد العوائق والفرص على جميع المستويات، بداية من 

الخدمات المادية إلى الصحية والمستويات االجتماعية والفردية، 
ع والخضوع  والتي تدعم الُمخاِلطين للمشاركة الكاملة في التتبُّ

للحجر الصحي عند التعرض للمصابين )6(. ويوضح النموذج 
أيًضا أوجه الترابط األساسية بين راسمي السياسات، والمجتمع 
المحلي، ومتتبع الُمخاِلطين، والفرد الُمخاِلط. كما يربط النموذج 

ع الُمخاِلطين  إجراءات إشراك المجتمع المحلي والتواصل لتتبُّ
)انظر ركيزة »المجتمع المحلي« في الشكل 1( بعوامل البيئة 

الداعمة لالمتثال )انظر ركيزة »الفرد« في الشكل 1(.

أثبتت البيِّنات أن العوامل االجتماعية 

والمجتمعية، مثل السياسات والقواعد، تؤثر 

عىل نجاح تدابير مكافحة الفاشية. ويعد تتبُّع 

الُمخالِطين أحد أنشطة المكافحة التي تتأثر 

بسياقات المجتمع المحلي. 
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 استخدام النموذج
 البيئي االجتماعي

 لتعزيز تتبُّع الُمخالِطين الذي 

يركز عىل المجتمع المحلي 
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االستجابة االجتماعية لعامل اقتصادي 
 في تجربة تتبُّع الُمخالِطين 

على سبيل المثال، عند إشراك المجتمع المحلي، نحدد الحاجة 
إلى دعم الغذاء لألشخاص الخاضعين للحجر الصحي، أو دفع 
 الفواتير، ثم يمكنك وضع سياسة مثل تأجيل سداد اإليجارات.

التواصل الشخصي

على سبيل المثال، يضم المجتمع المحلي عدًدا كبيًرا من اآلباء 
العزاب، ويحدد متتبع الُمخاِلطين العوائق التي تحول دون 
خضوعهم للحجر الصحي عند إجراء مقابالت معهم بهدف 

ربطهم بالموارد المجتمعية التي يمكن للُمخاِلطين استخدامها 
من أجل رعاية األطفال في حالة التعرض.

وإذا لم تكن الخدمات متوفرة، فإن إخبار الشخص بضرورة 
خضوعه للحجر الصحي عندما ال يكون ذلك ممكًنا هو أمر منفر 

وال يمكن وصفه بأنه عدم امتثال أو معارضة. ومن الضروري 
العمل مًعا على إيجاد حل حتى يمكن معالجة هذه المسألة.

االستجابة االجتماعية/السياساتية

على سبيل المثال، يحتاج العمال األساسيون الذين يحصلون 
على أجر فقط عندما يأتون إلى العمل إلى مزيد من الدعم على 

المستوى االجتماعي، مثل تكييف سياسة تأجيل سداد اإليجارات، 
ودعم بنك الطعام، واعتماد سياسة منع الشركات من طرد شخص 

عندما يكون في الحجر الصحي وغير ذلك.

ه حلول السياسات  ويمكن للمجتمعات المحلية الُمشارِكة أن توجِّ
المحلية من أجل تكييف العمليات وفًقا الحتياجات المجتمع 

المحلي، مما يعزز الثقة والشراكات. وستكون التفاعالت الشخصية 
بين المتتبع والُمخاِلطين أكثر مالءمة للسياق. وفي نهاية المطاف، 

فة مع السياق،  ع الُمخاِلطين والحجر الصحي الُمكيَّ مع تجربة تتبُّ
يصبح األفراد أكثر قدرة على اتباع توصيات السياسة واتخاذ قرارات 

جيدة لدعم صحتهم.

ويؤدي تمكين متتبع الُمخاِلطين من فهم كل مستوى من سياق 
االستجابة إلى إعداده بشكل أفضل لتحديد الشكوك حول عملية 
ع الُمخاِلطين ومعارضتها، ومساعدته على تقديم حلول بديلة  تتبُّ
)على سبيل المثال، دخول المجتمع بشكل أكثر تكتًما(، لتحسين 

ع الُمخاِلطين.  تجربة الُمخاِلطين وتحسين استيعاب أنشطة تتبُّ
ه إطار النموذج البيئي االجتماعي مؤشرات الرصد  وبالمثل، يوجِّ

والتقييم المقترحة أدناه، من مستوى الفرد إلى مستوى المجتمع. 
ع الُمخاِلطين بشكل مناسب  ويتيح ذلك إمكانية تعديل أنشطة تتبُّ
مع الجهات الفاعلة واإلجراءات المناسبة بناًء على النتائج المحددة. 
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ن تفاعل المتتبع مع الُمخالِطين  تحسُّ

ع الُمخاِلطين   تم توضيح إجراءات تتبُّ
 مع اإلجابة عن أسئلة وشواغل الُمخاِلط

يشرح متتبع الُمخاِلطين االنتقال المحلي الحالي للعدوى ودور 
 الُمخاِلط في احتواء الفيروس

ع  التواصل المتبادل المستدام بين الُمخاِلط وفريق تتبُّ
 الُمخاِلطين 

 ربط الُمخاِلط بخدمات الدعم أثناء الحجر الصحي

 متتبع الُمخاِلطين يساعد الُمخاِلط على تحديد 
 األشخاص لدعم احتياجاتهم

ع الُمخاِلطين   األسرة واألصدقاء الداعمون لتتبُّ
 والعزل والحجر الصحي

 معرفة الُمخالِطين ومعتقداتهم وتتبُّع
  الُمخالِطين بمشاركة المجتمع المحلي 

 المعزز بالعمل

 الُمخاِلط لديه تصور واقعي عن المخاطر 
  ووخامة المرض

 الُمخاِلط يفهم عملية التتبع والحجر الصحي، 
 حيث يمكنه الوصول إلى الموارد

ع الُمخاِلطين على االنتقال المحلي  الُمخاِلط يفهم تأثير تتبُّ
 للعدوى

الُمخاِلط يعلم كيفية الوصول إلى االختباروالرعاية 
 الصحية إذا كانت هناك أعراض

 
الُمخاِلط يعتقد أن بإمكانه إحداث تأثير على 

 انتقال العدوى عن طريق التتبع والحجر الصحي

الُمخاِلط يعتقد أنه سيكون قادًرا على 
إكمال الرصد والحجر الصحي

خبير اإلبالغ عن المخاطر وإشراك 
المجتمع المحلي المعني بإشراك 

ع الُمخاِلطين   المجتمع المحلي في تتبُّ

توفير المجالس االستشارية المجتمعية للتعقيبات على 
 االستجابة، والربط بالموارد المجتمعية وأصحاب المصلحة

 إجراء تقييم الحتياجات وأصول المجتمع المحلي، وتحديثه

 تدريب متتبعي الُمخاِلطين بشكل جيد ومناسب ثقافًيا

ع الُمخاِلطين المالئمة للسياق  عمليات تتبُّ
 المحلي والمناسبة ثقافًيا

 متتبعو الُمخاِلطين من المجتمع المحلي

 اإلبالغ عن المستويات المحلية النتقال العدوى

يوجد لدى المجتمعات المحلية 
 مدخالت في السياسات المعمول 

بها واإلجراءات والموارد المخصصة 
ع الُمخاِلطين  لتتبُّ

 المجتمعات المحلية لديها تمثيل في مراكز عمليات 
 الطوارئ/ نظام إدارة األحداث

 يمكن للمجالس االستشارية المجتمعية الوصول 
 إلى واضعي السياسات

 يتمتع المناصرون المجتمعيون بالمهارات 
ع الُمخاِلطين  والوصول إلى البيانات لمناصرة تتبُّ

 بمشاركة المجتمع المحلي، والموارد لدعم 
ع والعزل والحجر الصحي التتبُّ

ي
حل

 الم
جتمع

الم المجتمع

ي
ص

شخ
ل ال

ص
التوا رد

لف
ا

  تأثير تتبُّع الُمخالِطين 

 بمشاركة المجتمع المحلي

زيادة في عدد الُمخالِطين الذين 

 يوافقون عىل التتبع والحجر الصحي

زيادة في عدد الُمخالِطين الذين 

يكملون التتبع والحجر الصحي

الفرد

 إمكانية وصول األفراد إلى مرافق الحجر الصحي

 الوصول إلى الرعاية الصحية إذا كانت هناك أعراض

 الحصول على االختبار بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب

 الحد األدنى من التكاليف االقتصادية أو االجتماعية 
السلبية للحجر الصحي

التواصل الشخصي

األفراد قادرون على مساعدة الُمخاِلطين في الحجر الصحي 
 فيما يتعلق باحتياجاتهم اليومية

التواصل االجتماعي مع الحفاظ على التباعد البدني

المجتمع المحلي

 توزيع الموارد على الُمخاِلطين في الحجر الصحي

 أصحاب العمل/المدارس التي تسمح بالتغيب أثناء 
 الحجر الصحي 

 خدمات بديلة لألحداث الثقافية

 جودة االختبار  

ع الُمخاِلطين المزود بعدد كاٍف من الموظفين فريق تتبُّ

المجتمع

 سياسات لحماية ُسُبل العيش أثناء الحجر الصحي

 الموارد لألفراد أثناء الحجر الصحي

 إمكانية الوصول إلى االختبار

 السياسات المسندة باألدلة

سياسات التجمعات الجماهيرية واألحداث الثقافية

العوامل اإلضافية التي تؤثر عىل أداء تتبُّع 

الُمخالِطين وتأثيره

الشكل ١

إشراك المجتمع المحلي يعزز تتبُّع الُمخالِطين وله تأثير إيجابي 

عىل النتائج الفردية والمخرجات المجتمعية والشخصية
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إن أخذ الوقت الالزم لتنمية العالقات مع األشخاص الذين 
تضررت مجتمعاتهم المحلية أمٌر بالغ األهمية لبناء الثقة 

وكسب تأييد المجتمع المحلي ومشاركته وتوليه لزمام األمور، 
والتي تعد جميعها أموًرا حاسمة لنجاح مكافحة األوبئة.

وتوفر إجراءات التشغيل القياسية هذه عينة من اإلجراءات 
ع  لدمج مبادئ إشراك المجتمع المحلي في استراتيجية تتبُّ

ع الُمخاِلطين من خالل مزيج من النهوج  الُمخاِلطين. ويمكن تتبُّ
التكنولوجية والمكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية. وبغض 

ع الُمخاِلطين، ووجود أو  النظر عن الشكل المستخدم في تتبُّ
غياب شريك في إشراك المجتمع المحلي، تظل مبادئ إشراك 
المجتمع المحلي مهمة. وتم توصيف المبادئ المحددة أعاله 

في شكل اإلجراءات الواردة أدناه لتوضيح كيفية تطبيق هذه 
المبادئ. 

يكون تتبُّع الُمخالِطين أكثر فعالية عندما 

يشارك المجتمع المحلي، حيث سيتم 

التتبع، بنشاط في جميع المراحل، بما يشمل 

التخطيط والتنفيذ واالستعراض

هذا مثال عملي ستتم مراجعته وتنقيحه بمرور الوقت. 

  إجراءات
  التشغيل القياسية

لتتبُّع الُمخالِطين الذي يركز

عىل المجتمع المحلي 
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١  
قبل تنفيذ برنامج تتبُّع الُمخالِطين 

تدريب متتبعي الُمخاِلطين على المبادئ الرئيسية )المذكورة 
 أعاله( لإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي.

 المبادئ  

تحديد قادة أو ممثلي المجتمع المحلي الموثوق بهم لدعم بناء 
العالقات مع أفراد المجتمع واألفراد المتضررين. وقد يكونون قادة 
جماعات دينية أو عرقية، أو قادة مجتمعيين، أو مسؤولين حكوميين، 

أو مراقبي معلومات غير رسميين، أو مدرسين، أو أشخاص من 
األعمال المحلية مثل السائقين أو أصحاب محالت التجميل أو 

ع الُمخاِلطين لكسب  غيرهم. وينبغي إشراكهم في تدخالت تتبُّ
ع الُمخاِلطين، بما  فة محلًيا لتتبُّ تأييدهم، وتوجيه اإلجراءات الُمكيَّ

 يشمل التركيز على المجموعات الفرعية التي يصعب الوصول إليها.
 المبادئ

إنشاء آلية لتعقيبات المجتمع المحلي )إذا لم تكن موجودة 
بالفعل( لضمان اإلبالغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة 

والمخاوف واالقتراحات من المجتمع المحلي فيما يتعلق بجهود 
ع الُمخاِلطين، ومشاركتها مع الفرق المعنية، واستخدامها في  تتبُّ

تنقيح الرسائل والنهوج. ثم الرجوع إلى المجتمعات المحلية 
 إلعالمهم أن أصواتهم مسموعة وتعقيباتهم يتم النظر فيها

 المبادئ 

إنشاء أو مواءمة الرسائل واإلجراءات حسب المخاطر الصحية 
المجتمعية المتعلقة بالتعرض المحتمل للعدوى. على سبيل المثال، 

االنتباه لألعراض؛ ومراقبة الحمى أو السعال أو ضيق التنفس؛ 
والحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد من اآلخرين؛ واالبتعاد 

 عن األماكن المزدحمة. 
 المبادئ 

١ 2 3 5 6 7 8 ٩ ١0 ١١4
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5 ١١4

التواصل مع الجهات الفاعلة المحلية لإلبالغ عن المخاطر 
وإشراك المجتمع المحلي من أجل فهم المخاوف المشتركة في 

المجتمع المحلي، واالستعداد لتقديم معلومات إضافية ألفراد 
المجتمع عندما يحتاجون إلى موارد تكميلية لمعالجة المشكالت أو 

 المخاوف الصحية األخرى وربطهم بالمرافق الصحية المحلية. 
 المبدأ 

العمل مع الجهات الفاعلة المحلية لإلبالغ عن المخاطر وإشراك 
ع  المجتمع المحلي من أجل تنسيق حمالت التواصل حول تتبُّ

الُمخاِلطين، وذلك باستخدام مصادر موثوقة من المعلومات 
والمؤثرين، بمن فيهم خبراء الصحة العامة والعاملون الصحيون، 

ع الُمخاِلطين واستقصاء الحاالت وأهميتها.  لشرح عملية تتبُّ
واستخدام قنوات التواصل الموثوق بها، مثل وسائل اإلعالم 

الجماهيري وإذاعة المجتمع المحلي، من بين قنوات أخرى، مع مراعاة 
 االحتياجات المحددة للجمهور المستهدف إليصال هذه األصوات )7( 

 المبادئ 

العمل مع قادة المجتمع المحلي الموثوق بهم وجهات التعبئة أو 
الممثلين عنهم لتوضيح إجراءات استقصاء الحاالت عندما يكون 
أحد األشخاص مريًضا أو يكون اختبار مرض كوفيد-19 إيجابًيا. 

وينبغي التنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية لإلبالغ عن المخاطر 
وإشراك المجتمع المحلي من أجل تعزيز أهمية تبادل المعلومات 
حول الُمخاِلطين مع فرق استقصاء الحاالت، وكيف يمكن لهذه 

 األنشطة حماية المجتمعات المحلية من انتقال العدوى. 
 المبادئ

التنسيق مع قادة المجتمع المحلي الموثوق بهم وجهات التعبئة 
ع الُمخاِلطين،  أو الممثلين عنهم في المناطق التي يتم فيها تتبُّ

ع الُمخاِلطين القادمة  للتواصل مع األسر ومناقشة زيارات تتبُّ
المبادئ  

١١
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المعلومات وتخزينها والوصول إليها، وكيف سيتم حماية األفراد 
 من اإلفصاح الضار أو تحديد الهوية. 

 المبادئ 

ع الُمخاِلطين التأكيد على أهمية  يجب على وحدات التدريب على تتبُّ
مهارات التواصل الشخصي، بما فيها استخدام الضمائر الشخصية 

مثل »نحن« لتعزيز المصداقية والدعم. وقد أبرزت الدروس المستفادة 
ع الُمخاِلطين أثناء فاشية مرض فيروس اإليبوال أهمية  من جهود تتبُّ
تجنب اللغة التي يمكن تفسيرها على أنها انتقادية أو من شأنها أن 

 تغذي الخوف أو القلق، الذي قد يكون شديًدا بالفعل. 
 المبادئ 

يجب أن تؤكد وحدات التدريب أيًضا على أهمية االستماع والبحث 
ع الُمخاِلطين( لمعرفة عالمات االنزعاج،  )اعتماًدا على نهج تتبُّ

والنظر في طرق للتخفيف من الخوف والغضب واإلحباط والقلق. 
ل التعبير عن التعاطف بناء العالقات بين األفراد واألسر  وسُيسهِّ

 والمجتمعات المحلية. 
 المبادئ 

التأكيد على التضامن والتبادلية والصالح العام. وتذكير الناس 
ع الُمخاِلطين بالنسبة ألسرهم وجيرانهم وأصدقائهم  بفوائد تتبُّ

ع الُمخاِلطين،  ومجتمعاتهم المحلية. ومن خالل المشاركة في تتبُّ
ستساهم المجتمعات المحلية في مكافحة االنتشار المحلي لمرض 

كوفيد-19، وسيتم حماية األشخاص المعرضين للخطر، ويمكن 
تجنب التدابير األكثر تقييًدا، مثل األوامر العامة بالبقاء في المنزل، 

 أو تقليلها )10(. 
 المبادئ

إعداد األفراد واألسر والمجتمعات المحلية إلمكانية الحجر الصحي 
أو العزل. ويجب تدريب متتبع الُمخاِلطين على شرح العملية، بما 

يشمل: 1( ما هو الحجر الصحي/العزل؛ 2( لماذا هو مهم؛ 3( كم 
يستغرق الحجر الصحي؛ 4( كيفية البقاء آمًنا، واتباع تدابير الصحة 
العامة وتقليل الُمخالطة أثناء العزل/الحجر الصحي؛ 5( كيف سيتم 

 تلبية احتياجات األسرة/المجتمع المحلي أثناء العزل/الحجر الصحي.
المبادئ

6 7 ٩
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المحتمل أن المجتمعات المحلية قد وضعت بروتوكوالت لدخول 
المنازل والتواصل مع السكان. فاعمل مع جهات التعبئة المجتمعية 
أو القادة أو الممثلين المجتمعيين للقيام بالتعريف والمساعدة في 
تسهيل المحادثة مع الُمخاِلطين وأسرهم. وذكِّر األسر أنَّ بإمكانهم 

 طرح أي أسئلة حول العملية. 
 المبادئ  

يجب على جهات التنفيذ الشريكة تزويد متتبعي الُمخاِلطين 
بمواد اإلعالم والتثقيف واالتصال المناسبة، بما يشمل معلومات 

عن مرض كوفيد-19 والموارد المجتمعية لدعم األسر أثناء الحجر 
الصحي. ويجب أن تستخدم المواد لغة بسيطة يمكن لطالب 

في المدرسة االبتدائية فهمها، مع الحفاظ على دقة المعلومات 
ع الُمخاِلطين بشكل  وسالمتها. وإذا لم يتم تنفيذ أنشطة تتبُّ

شخصي، فيجب أن تكون المعلومات نفسها متاحة لتبادلها عبر 
 الهاتف أو من خالل روابط سهلة الوصول للموارد.

 المبادئ  

ع الُمخاِلطين، قد يرغب أفراد المجتمع المحلي في  أثناء تتبُّ
الحصول على إجابات عن مخاوف أخرى، مثل كيفية تلقي العناية 
الطبية للمشكالت الصحية األخرى ذات الصلة، أو كيفية الوصول 

إلى حزم الدعم الحكومي إذا كان العزل أو الحجر الصحي مطلوًبا. 
ويجب أن يكون متتبعو الُمخاِلطين مستعدين لتبادل الموارد 

المناسبة لتناول المخاوف المشتركة، وتبادل المعلومات مع فرق 
االستجابة اإلنسانية األخرى التي يمكنها تلبية مجموعة متنوعة 

 من االحتياجات والرد على تعقيبات المجتمع المحلي. 
 المبدأ 

ع الشخصي للُمخاِلطين  يجب أن تتحلى المنظمات التي تدعم التتبُّ
بالتكتم عند دخول المجتمع المحلي، وضمان استشارة قادة 

المجتمع المحلي أو مراقبي المعلومات. وهذا سيمنع ازدياد أي َوْصم 
 قائم ضد العاملين الصحيين والمتطوعين والحاالت والُمخاِلطين. 

 المبادئ

تناول المخاوف بشأن الخصوصية والسرية، وتخفيفها. ويجب 
أن يكون متتبعو الُمخاِلطين مستعدين لتوضيح كيفية استخدام 
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توفير بطاقات تذكير أو رسوم بيانية أو معلومات أخرى باللغات 
المناسبة مع مراعاة مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة على 

 المستوى المحلي. 
 المبادئ

إذا كانت التعقيبات الواردة من أفراد وقادة المجتمع المحلي تشير إلى 
ع الُمخاِلطين، فينبغي  مشكالت تتعلق بأنشطة واستراتيجيات تتبُّ

تغيير المسار وتكييف النهج. وتبادل المعلومات والبيانات حول 
المخاوف/اإلشاعات/المعلومات المغلوطة مع ركائز االستجابة األخرى، 
بما يشمل اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، للتمكن من 

 دعم التكييف المستمر بهدف معالجة مخاوف المجتمع المحلي. 
 المبادئ

ضمان أن متتبعي الُمخاِلطين قادرون على مشاركة تجاربهم لتسهيل 
إدخال التغييرات المتكررة على البرامج. وفي حالة تسجيل أحداث 

أو تجارب سلبية، ينبغي تقديم تقرير تفصيلي عن هذه األحداث إلى 
مركز عمليات الطوارئ )أو ما يماثله( التخاذ إجراء فوري. وينبغي 

 أيًضا إبالغ مركز عمليات الطوارئ بالتجارب اإليجابية. 
المبدأ

١ 2 3 6 8 ١04
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العمل مع خدمات االستجابة )على سبيل المثال، جهات التعبئة 
المجتمعية، والعاملين الصحيين المجتمعيين( لدعم الحاالت 

والُمخاِلطين أثناء العزل والحجر الصحي، لضمان حصولهم على 
المعلومات والموارد الالزمة للحفاظ على سالمتهم، وااللتزام 

 بتوصيات الصحة العامة وتلبية احتياجاتهم.  
 المبدآن 

االستماع إلى أفراد المجتمع المحلي، واإلجابة عن أسئلتهم 
 ومساعدتهم على الشعور باألمان. واإلعراب عن االهتمام والتعاطف. 

 المبادئ 

النظر في أن بعض المجتمعات المحلية قد تحمل عبًئا أكبر وتكون 
أكثر تأثًرا بمرض كوفيد-19 من غيرها، وقد تحتاج إلى دعم إضافي 

من الجهات الفاعلة المحلية ومشاركة محددة مع المجموعات 
الفرعية المجتمعية )مثل المراكز المجتمعية أو مجموعات 

 األمهات(. 
 المبادئ

مواصلة نشر الرسائل لضمان الوعي المجتمعي بالتعرض للعدوى 
ثة مع وضع  واإلجراءات الالزمة، وضمان توفير معلومات ُمحدَّ

 تدابير جديدة للصحة العامة.  
 المبادئ 

مشاركة تحديثات منتظمة حول وضع كوفيد-19 في المنطقة 
وتوصيات الصحة والسالمة. واستخدام مصادر موثوقة، بما في 
ذلك المواقع اإللكترونية الرسمية واإلذاعة واإلحاطات الصحفية 

والخطوط الساخنة لتبادل المعلومات. والنظر أيًضا في استخدام 
 البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات الرسائل. 

 المبادئ
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مع تعزيز إشراك المجتمع المحلي والدعم االجتماعي، من 
ع الُمخاِلطين.  المرجح أن يشارك الُمخاِلطون في سلوكيات تتبُّ

ويمكن لخطط الرصد والتقييم قياس تأثير إشراك المجتمع 
ع الُمخاِلطين. ويجب التخطيط للرصد والتقييم  المحلي على تتبُّ

من بداية االستجابة. وينبغي أن تشمل المؤشرات النتائج التي 
ترصد العملية، المستخدمة في قياس المراحل األولى من جهود 
ع الُمخاِلطين، وعمليات قياس جودة إشراك المجتمع المحلي،  تتبُّ

ع  والتأثيرات الناتجة إلشراك المجتمع المحلي على عملية تتبُّ
الة للرصد والتقييم  الُمخاِلطين. لمعرفة المزيد حول بناء ُنُظم فعَّ

في سياق جائحة كوفيد-19، ُيرجى الرجوع إلى وثيقة مبادرة 
»االستعداد« بعنوان »إطار وأدوات الرصد والتقييم لإلبالغ عن 

المخاطر وإشراك المجتمع المحلي وكوفيد-19«.

وغالًبا ما تستخدم المؤشرات التالية في تتبُّع الُمخالِطين 

ويمكن أن تساهم أيًضا في فهم تأثيرات إشراك المجتمع 

 المحلي عىل العملية٢:

   نسبة الُمخالِطين المحددين الذين وافقوا 

 عىل التتبع والحجر الصحي.

التتبع  أكملوا  الذين  المحددين  الُمخالِطين  نسبة    

والحجر الصحي، أو أصبحوا حالة.   

ويمكن إضافة مؤشرات أخرى لتسجيل المزيد من الفروق 
ع  الدقيقة في عملية إشراك المجتمع المحلي من أجل تتبُّ

الُمخاِلطين. وتقيس المؤشرات الواردة في الجدول أدناه تأثير 
المبادئ الرئيسية األحد عشر الموافقة المبينة في بداية هذه 

الوثيقة. وهي مصممة لتوفير هيكل أساسي لقياس جهود إشراك 
ع الُمخاِلطين3. كما أنها ليست مصممة  المجتمع المحلي في تتبُّ

لتكون شاملة، بل ُيقصد بها تقديم إرشادات والنظر فيها إلى 
جانب المؤشرات بناًء على السياق المحلي.

تتوافق هذه المؤشرات مع »اإلرشادات المبدئية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تتبع المخالطين في . 	
سياق جائحة كوفيد-19«، ومع ذلك، تم تطوير مؤشرات األداء الرئيسية بشكل أكبر لتسليط الضوء على 

ع الُمخاِلطين..  دور إشراك المجتمع المحلي في تتبُّ

هناك حاجة إلى تجريب هذا اإلطار في البيئات الرئيسية لتقييم فعالية إشراك المجتمع المحلي من . 	
ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19. حيث مؤشرات األداء الرئيسية لتتبُّ
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رصد إشراك المجتمع المحلي 
في تتـبُّع الُمخالِطين، وتقييمه

١

٢



المؤشر المقترح المبادئ

اكتمال تقييم األصول واالحتياجات لتتبُّع الُمخالِطين بمشاركة المجتمع المحلي 1

فهم سياق المجتمع

تربط إجراءات تتبُّع الُمخالِطين بين الُمخالِطين والموارد المجتمعية الموجودة لدعم الحجر الصحي 2

بناء الثقة
تشرح إجراءات تتبُّع الُمخالِطين عملية تتبُّع الُمخالِطين ودور الُمخالِط4

آلية تم إنشاؤها لمدخالت المجتمع المحلي في عملية تتبُّع الُمخالِطين5  3

 ضمان تأييد المجتمع المحلي 

والحفاظ عليه

النسبة المئوية لمتتبعي الُمخالِطين المدربين عىل إشراك المجتمع المحلي 4

إنشاء قوى عاملة مجتمعية

نسبة متتبعي الُمخالِطين من المجتمع المحلي6 5

العمل باستخدام الحلول المجتمعية

توافر آليات مناسبة محلًيا لتواصل الُمخالِط مع فريق تتبُّع الُمخالِطين 6

 االلتزام بالتواصل المتبادل 

 تشمل إجراءات تتبُّع الُمخالِطين نشر المعلومات عن االنتقال المحلي للعدوى عىل نحو صادق وشامل

ودور الُمخالِط في احتوائها

تتضمن إجراءات تتبُّع الُمخالِطين تبادل األسئلة واألجوبة بين الُمخالِط ومتتبع الُمخالِطين 7

 االستماع إىل التعقيبات 

توافر آلية للتعقيبات واالستجابة تم إنشاؤها لمدخالت المجتمع المحلي في عملية تتبُّع الُمخالِطينوتحليلها والرد عليها

آلية تم إنشاؤها لمدخالت المجتمع المحلي في عملية تتبُّع الُمخالِطين

تتبع أو تعقب مدى استيعاب التطبيقات التكنولوجية من خالل النسبة المئوية لتنزيل التطبيقات 

المتعلقة بتتبُّع الُمخالِطين.7 

8

النظر في اآلثار التكنولوجية

وجود إجراء عقابي النتهاك إرشادات تتبُّع الُمخالِطين والحجر الصحي 9

عدم تجريم اإلجراءات

يتم إنشاء آلية مناسبة محلًيا لنشر المعلومات الحالية، وإتاحة التواصل المتبادل حول االنتقال 

المحلي للعدوى واالختبار وتتبُّع الُمخالِطين 

10

التصدي للَوْصم/تثبيطه

تشرح إجراءات تتبُّع الُمخالِطين عملية تتبُّع الُمخالِطين ودور الُمخالِط٨

 تتوفر وثائق لدى المجتمع المحلي حول توصيات السياسة واإلجراءات وتخصيص الموارد 

لتتبُّع الُمخالِطين

11

التنسيق مع جميع الجهات الفاعلة 

في االستجابة
دمج مسؤول التنسيق المجتمعي في مركز عمليات الطوارئ/نظام إدارة األحداث

الجدول ١: مؤشرات المبادئ الرئيسية

يوفر الملحق )أ( أمثلة إضافية على مؤشرات إشراك المجتمع المحلي المطلوب النظر فيها من أجل دمجها في إطار شامل للرصد والتقييم 
ع الُمخاِلطين. كما يتضمن مؤشرات واقتراحات إضافية بشأن جمع البيانات، وَمْن يقوم بجمع البيانات، ومكان اإلبالغ عن المؤشر. لتتبُّ
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 متوافقة مع المؤشر النموذجي الوارد في اإلرشادات المبدئية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تتبع المخالطين في سياق جائحة كوفيد-19: »نسبة المخالطين الذين تم تزويدهم بمعلومات عن الحجر الصحي . 	
في غضون 48 ساعة من المقابلة مع الحالة المرجعية«. وتتكرر بعض المؤشرات األساسية في الجدول لإلشارة إلى الكيفية التي يمكن أن تعكس بها مبادئ متعددة.

تتكرر بعض المؤشرات األساسية في الجدول لإلشارة إلى الكيفية التي يمكن أن تعكس بها مبادئ متعددة.. 	
ع الُمخاِلطين لديهم تمثيل متساٍو من الفئات المهمشة على نحو يحقق التوازن بين الجنسين.. 	 للتوافق مع المبادئ الرئيسية، ضمان أن أفراد المجتمع المحلي المشاركين في تتبُّ
متوافقة مع المؤشر النموذجي الوارد في اإلرشادات المبدئية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تتبع المخالطين في سياق جائحة كوفيد-19: »نسبة الفئة السكانية المستهدفة التي قامت بتنزيل التطبيق واستخدامه بنشاط«.. 	
متوافقة مع المؤشر النموذجي الوارد في اإلرشادات المبدئية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تتبع المخالطين في سياق جائحة كوفيد-19: »نسبة المخالطين الذين تم تتبعهم ووافقوا على الخضوع للحجر الصحي«، »ونسبة . 	

المخالطين الذين توقفت متابعتهم«.

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19


 دليل الموارد 
لدعم تتبُّع الُمخالِطين المرتكز عىل المجتمع المحلي 

 إرشادات

إرشادات خاصة بتتبع المخالطين لحاالت كوفيد-19، االتحاد  	
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

الدليل التشغيلي للعاملين الصحيين المجتمعيين حول كوفيد-19  	
في مالوي )باإلنكليزية(، وزارة الصحة، إنقاذ الطفولة، مؤسسة 

الميل األخير للصحة، شركاء إدارة أسبن للصحة

ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19  	 إرشادات االتصال لتتبُّ
واالستراتيجيات الحيوية والعزم على إنقاذ األرواح )باإلنكليزية(

دليل مسؤولي التعامل مع المجتمع المحلي )باإلنكليزية(، أوكسفام 	

تتبع المخالطين في سياق جائحة كوفيد-19، منظمة الصحة العالمية 	

ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19  	 األدوات الرقمية لتتبُّ
)باإلنكليزية(، منظمة الصحة العالمية

إيجاد حلول بقيادة المجتمع المحلي لجائحة كوفيد-19: مذكرة  	
إرشادية مشتركة بين الوكاالت حول العمل مع المجتمعات 

المحلية في البيئات العالية الكثافة للتخطيط للنهوج المحلية 
بهدف الوقاية من مرض كوفيد-19 وتدبيره عالجًيا )باإلنكليزية(، 

الفريق العامل التقني لإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع 
المحلي )أفريقيا(

ع ُمخاِلطي  	 إلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي لتتبُّ
المصابين بمرض كوفيد-19: إرشادات مبدئية )باإلنكليزية( 

 )2021(، المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ألوروبا

 الدروس المستفادة

إشراك المجتمع المحلي في االستجابة الناجحة لجائحة كوفيد-19:  	
10 دروس من االستجابات لفاشية اإليبوال في أفريقيا )باإلنكليزية(

 البيانات والرؤى

ع الُمخاِلطين  	 كوفيد-19: التقرير العالمي للتصور عن تتبُّ
)باإلنكليزية(، إمبريال كوليدج لندن

إجراءات التشغيل القياسية في سيراليون حول التعبئة  	
االجتماعية لمكافحة اإليبوال وإشراك المجتمع المحلي 

)باإلنكليزية(، مجلة الصحة المجتمعية

ع الُمخاِلطين وتوصياتها لتطوير  	 توصيف الدورة التدريبية لتتبُّ
دورة تدريبية جديدة )باإلنكليزية(، مجموعة »كور«

ع الُمخاِلطين: جزء من نهج متعدد  	 استقصاء الحاالت وتتبُّ
الجوانب لمكافحة جائحة كوفيد-19 )باإلنكليزية(، مركز 

مكافحة األمراض والوقاية منها

ع الُمخاِلطين أثناء جائحة  	  إشراك المجتمع المحلي في تتبُّ
كوفيد-19 )باإلنكليزية(، برنامج األغذية العالمي

أداة متابعة »كاب كوفيد« )باإلنكليزية(، مركز جونز هوبكنز  	
لبرنامج االتصاالت

التعقيبات المجتمعية لتوجيه جهود االستجابة لفيروس اإليبوال  	
ع الُمخاِلطين )باإلنكليزية(،  - وجهات النظر المجتمعية حول تتبُّ

 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 أدوات

دليل مسؤولي التعامل مع المجتمع المحلي )باإلنكليزية(، أوكسفام 	

 خطوة بخطوة: إشراك المجتمعات المحلية أثناء جائحة  	
كوفيد-19 )باإلنكليزية(، مبادرة »االستعداد«

ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19، االستراتيجيات  	 كتاب تتبُّ
الحيوية )باإلنكليزية(

ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19،  	 مجموعة أدوات تتبُّ
االستراتيجيات الحيوية )باإلنكليزية( 

مجموعة أدوات لإلبالغ عن مخاطر كوفيد-19 وإشراك  	
المجتمع المحلي للجهات الفاعلة اإلنسانية )باإلنكليزية(، مبادرة 

»االستعداد«

إطار وأدوات الرصد والتقييم لإلبالغ عن المخاطر وإشراك  	
المجتمع المحلي وكوفيد-19 )باإلنكليزية(، مبادرة »االستعداد«

 الدورات التدريبية

ع ُمخاِلطي المصابين بمرض كوفيد-19 )باإلنكليزية(، جامعة  	 تتبُّ
جونز هوبكنز عن طريق موقع كورسيرا

التدريب على اإلبالغ عن المخاطر )باإلنكليزية(، برامج التدريب  	
في شبكة تدّخالت الصحة العامة والوبائيات

 مواد االتصال

ع الُمخاِلطين )باإلنكليزية(، منظمة الصحة العالمية 	 كيف يتم تتبُّ
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المنهجية

ُوضعت هذه الوثيقة بتوافق اآلراء مع الخبراء، وهم الفريق 
ع الُمخاِلطين،  العامل المخصص إلشراك المجتمع المحلي في تتبُّ

بالتشاور والتعاون مع الخدمات الجماعية، وهي شراكة 
تعاونية بين االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والشبكة العالمية 
لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لها وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين في قطاعات الصحة العامة والشؤون اإلنسانية 
والتنمية، بما يشمل مجموعة »كور«، ومركز جامعة جونز 

 هوبكنز لبرامج االتصاالت/مبادرة »االستعداد«، وجامعة توالن. 

وتم إنشاء المحتوى من خالل االستعراض الشامل للمؤلفات 
الحالية حول مواد اإلبالغ عن مخاطر كوفيد-19 وإشراك 

ع الُمخاِلطين، الصادرة عن منظمة الصحة  المجتمع المحلي وتتبُّ
العالمية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر، ومبادرة »عقد العزم على إنقاذ األرواح« من بين جهات 
 أخرى، وتم تصميمه على غرار إجراءات التشغيل القياسية 

ع ُمخاِلطي المصابين بفيروس اإليبوال.  السابقة لجهود تتبُّ

شكر وتقدير

تم إعداد هذه الوثيقة بواسطة الفريق العامل المخصص إلشراك 
ع الُمخاِلطين بالتشاور والتعاون مع  المجتمع المحلي في تتبُّ

الخدمات الجماعية، وهي شراكة تعاونية بين منظمة الصحة العالمية 
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واليونيسف 
والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لها وأصحاب 
المصلحة الرئيسيين من قطاعات الصحة العامة والشؤون اإلنسانية 
والتنمية. واستفادت الوثيقة من الدعم والخبرة التي قدمها عدد من 
موظفي منظمة الصحة العالمية على الصعيدين العالمي واإلقليمي 

والجهات المتعاونة الخارجية. وساهم عشرات من مسؤولي التنسيق 
من عدة منظمات بوقتهم ومعارفهم التقنية وخبراتهم الميدانية. 

ونوجه الشكر الخاص لمستشارة منظمة الصحة العالمية تامار زالك 
ع الُمخاِلطين.  التي قادت تطوير حزمة إشراك المجتمع المحلي وتتبُّ
ونشكر كاًل من: إيدا ماريا أميدا )اليونيسف(، كاثرين بيرترام )مبادرة 

»االستعداد«، مركز جونز هوبكنز لبرامج االتصاالت(، جوليان بيرونغي 
)اليونيسف(، ماري أميليا شابرات )منظمة الصحة العالمية(، كريستينا 

كريغ )مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(، مادلين كرو )منظمة 
الصحة العالمية(، راشيل غوديرموت )االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر(، بيغي هانا )المكتب اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط(، تشارلز كاكير )اليونيسف(، ديانا 

مدينا )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(، هانا 
مكونن )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(، 

توماس موران )منظمة الصحة العالمية(، لينا موزس )جامعة توالن/ 
شبكة الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لها(، 

باتريشيا نومبي )منظمة الصحة العالمية(، سارة بيج )وكالة الواليات 
المتحدة للتنمية الدولية(، ماريانا باالفرا )اليونيسف(، إميلي بيرون 
)منظمة الصحة العالمية(، مونيكا بوسادا )االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر(، كيمبيرلي رامبود )المكتب اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية ألوروبا(، عاصم صالح )االتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(، روبي صديقي )منظمة 
إنقاذ الطفولة/ مبادرة »االستعداد«(، مارك ساوث )االتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر(، سميرة سوري )شبكة 

الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لها(، جوهانا 
تيغن )جامعة توالن(، جوديث فان هولتن )منظمة الصحة العالمية(، 

رويدة وانغارا )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(.

وأخيًرا نوجه الشكر الستوديوهات »أهوي« التي نفذت الرسوم 
التوضيحية اإلبداعية وأعمال التصميم للوثيقة.
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 الملحق )أ( 
دليل المؤشرات

يصف هذا القسم المؤشرات المقترحة التي يمكن استخدامها في 
قياس فعالية االستراتيجيات المحددة إلشراك المجتمع المحلي في 
ع الُمخاِلطين. وهناك العديد من الطرق المختلفة لجمع البيانات  تتبُّ

الالزمة لقياس كل مؤشر. وتشمل األمثلة تقييمات احتياجات المجتمع 
ع الُمخاِلطين،  المحلي، واجتماعات البلدية، ومسوحات تقييم تتبُّ

والتقارير الصحية الوطنية. ويجب أن تتضمن خطط التقييم تفاصيل 
حول َمْن سيقيس هذا المؤشر في السياق المحدد للمجتمع المحلي، 

وأين، وكيف. ويجب إجراء القياسات على فترات منتظمة بناًء 
على المؤشر المحدد. وينبغي بعد ذلك إبالغ المجموعات المناسبة 

بالمؤشرات )أي المجموعات الصحية الوطنية، والمجالس االستشارية 
ع الُمخاِلطين(  المجتمعية، وراسمي السياسات المحليين، وفرق تتبُّ

مع مراعاة مستوى المؤشر والسياق المجتمعي. واأشير إلى مؤشرات 
المبادئ الرئيسية في الجدول 1 بالخط العريض. 
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مالحظات

َمْن يجمع البيانات/مصدر 

البيانات المحتمل كيفية حساب المؤشر البيانات نوع  المستوى نوع المؤشر األهمية المؤشر

من المرجح أن يتأثر المؤشر بعدد من العوامل 
الخارجية ألداء إشراك المجتمع المحلي. إذا كان 

المؤشر ال يحقق هدفه، فمن المهم فحص مؤشرات 
النتائج والمخرجات والعملية والمدخالت الخاصة 

بإشراك المجتمع المحلي وغيرها من الركائز لتحديد 
السبب الجذري لألداء. وللكشف عن الزيادة، يجب 
قياس المؤشرات في أكثر من نقطة زمنية واحدة.

ع الُمخاِلطين فريق تتبُّ

ع  مثال: قاعدة بيانات تتبُّ
الُمخاِلطين/ القوائم الخطية/ التقارير 

اليومية لمتتبعي الُمخاِلطين

100 ×

النسبة المئوية المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر النتائج هذا هو الهدف الرئيسي األول 
ع الُمخاِلطين. ومن المرجح  لتتبُّ
أن يتأثر هذا المؤشر بعدد من 
العوامل. ومع ذلك، يعد إشراك 

المجتمع المحلي عنصًرا بالغ 
األهمية.

نسبة الُمخاِلطين المحددين 
الذين وافقوا على التتبع/

الرصد 

انظر التفاصيل تحت العنوان »مالحظات« أعاله. ع الُمخاِلطين فريق تتبُّ

ع  مثال: قاعدة بيانات تتبُّ
الُمخاِلطين/التقارير اليومية لمتتبعي 

الُمخاِلطين 

100 ×

النسبة المئوية المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر النتائج هذا هو الهدف الرئيسي الثاني 
ع الُمخاِلطين. ومن المرجح أن  لتتبُّ

يتأثر هذا المؤشر بعدد من العوامل. 
ومع ذلك، يعد إشراك المجتمع 

المحلي عنصرًا بالغ األهمية.

نسبة الُمخاِلطين المحددين 
الذين أكملوا التتبع/الرصد/

الحجر الصحي، أو أصبحوا 
حالة 

المعلومات المنشورة: معدالت اإلصابة، ومناطق 
االنتقال المرتفع للعدوى، وأماكن االختبار 

ع الُمخاِلطين،  المحلي، وأحدث مؤشرات تتبُّ
وغيرها.

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

استراتيجية /خطة عمل /حملة 
اإلبالغ عن المخاطر وإشراك 

ع الُمخاِلطين  المجتمع المحلي لتتبُّ

أمثلة: وسائل التواصل االجتماعي، 
واإلذاعة والصحف المحلية، ومواد 

اإلعالم والتثقيف واالتصال. 

توافر آليات محددة ومعروفة 
للعامة وراسخة لنشر 

المعلومات الحالية على نحو 
متسق حول االنتقال المحلي 
للعدوى واالختبار ومؤشرات 

ع الُمخاِلطين على مدى   تتبُّ
فترة محددة.

نعم أو ال المجتمع المحلي مؤشر العملية  سيعلم العامة بمعدالت اإلصابة 
الحالية ومناطق االنتقال المرتفع 
للعدوى من أجل تقييم المخاطر 

الخاصة بهم بشكل أفضل.

يتم إنشاء آلية مناسبة محلًيا 
لنشر المعلومات الحالية، 

وإتاحة التواصل المتبادل 
حول االنتقال المحلي للعدوى 

ع الُمخاِلطين واالختبار وتتبُّ

مهمة لقياس مدى النجاح في تنفيذ إشراك 
المجتمع المحلي في المجتمعات المحلية 

المختلفة. ويمكن أن ينعكس ذلك عند تحليل 
ع  آثار إشراك المجتمع المحلي في عملية تتبُّ

الُمخاِلطين بصفة عامة.

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

أمثلة: تقارير البلدية أو المنطقة

100 ×

النسبة المئوية على الصعيد 
الوطني

مؤشر العملية تقيس االختالفات في المعرفة 
العامة بمعدالت اإلصابة الحالية 

ومناطق االنتقال المرتفع 
للعدوى بين المجتمعات المحلية 

المختلفة. 

نسبة المجتمعات المحلية 
التي لديها آلية راسخة لنشر 

المعلومات الحالية حول 
االنتقال المحلي للعدوى 

ع الُمخاِلطين  واالختبار وتتبُّ

مثال على اآلليات: قاعة البلدية، ومجموعات 
التركيز، والمسوحات، وتعقيبات أصحاب 

المصلحة/المجلس االستشاري المجتمعي، 
والبرامج الحوارية اإلذاعية، والخط الساخن

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

مثال: تقارير البلدية/المنطقة 

توافر آليات محددة ومعروفة 
للعامة وراسخة على مدى فترة 

زمنية محددة.

نعم أو ال المجتمع المحلي مؤشر العملية تضمين المجتمع المحلي في 
ع الُمخاِلطين يضمن  عملية تتبُّ

الشفافية، والتأييد المجتمعي، 
وبناء الثقة.

آلية تم إنشاؤها لمدخالت 
المجتمع المحلي في عملية 

ع الُمخاِلطين تتبُّ

 عدد الُمخاِلطين 
في الحجر الصحي

عدد الُمخاِلطين  
المحددين

عدد الُمخاِلطين الذين 
 أكملوا الحجر الصحي 

أو أصبحوا حالة

 عدد الُمخاِلطين 
في الحجر الصحي

 عدد البلديات 
أو المناطق الُمبّلغة

  إجمالي عدد 
البلديات أو المناطق

المجتمعالتواصل الشخصيالمجتمع المحلي



25 الدليل التشغيلي إلشراك المجتمعات المحلية في تتبُّع الُمخالِطين 

مالحظات

َمْن يجمع البيانات/مصدر 

البيانات المحتمل كيفية حساب المؤشر البيانات نوع  المستوى نوع المؤشر األهمية المؤشر

مثال على اآلليات: قاعة البلدية، ومجموعات 
التركيز، والمسوحات، وتعقيبات أصحاب 

المصلحة/المجلس االستشاري المجتمعي، 
والبرامج الحوارية اإلذاعية، والخط الساخن 

مركز عمليات الطوارئ/نظام إدارة 
الحوادث

مثال: تقارير البلدية/المنطقة
100 ×

النسبة المئوية على الصعيد 
الوطني

مؤشر العملية يعد تحديد االختالفات بين 
المجتمعات المحلية أمًرا 

ضرورًيا لفهم نجاح إشراك 
ع  المجتمع المحلي في تتبُّ

الُمخاِلطين.

النسبة المئوية للمجتمعات 
المحلية التي تبلغ عن امتالك 

آلية راسخة لمدخالت المجتمع 
ع  المحلي في عملية تتبُّ

الُمخاِلطين

ع  هذا المؤشر مهم لنشر الفرق المحلية لتتبُّ
الُمخاِلطين، ألنه يتناول جودة إشراك المجتمع 

ع الُمخاِلطين. المحلي في إجراءات تتبُّ

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين مثال: مسح تقييم تتبُّ

100 ×
متوسط النقاط لمقياس من 1 
إلى 4 )1=أوافق بشدة، 4 = ال 
أوافق بشدة(، عند اإلجابة عن 

»أشعر بالثقة في فهمي لعملية 
ع الُمخاِلطيـن« تتبُّ

المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات

سيساعد شرح اإلجراءات على 
التصدي للَوْصم والشائعات 

وسيشجع أيًضا على التواصل 
الشامل.

ع  تشرح إجراءات تتبُّ
ع  الُمخاِلطين عملية تتبُّ

الُمخاِلطين ودور الُمخاِلط

انظر التفاصيل تحت العنوان »مالحظات« أعاله. ع الُمخاِلطين أو الفرق  فريق تتبُّ
العاملة المعنية باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين مثال: مسح تقييم تتبُّ

100 × 

100 × 

نـعـم أو ال  المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات

تهدف هذه اإلجراءات إلى تناول 
األسئلة والمخاوف والشائعات 

والعمل على بناء الثقة. 

ع  تتضمن إجراءات تتبُّ
الُمخاِلطين تبادل األسئلة 

واألجوبة بين الُمخاِلط 
ومتتبع الُمخاِلطين

ع الُمخاِلطين،  مثال على اآللية: مقدمة مقابلة تتبُّ
وقاعات البلدية المجتمعية، والمجالس 

االستشارية المجتمعية، واإلذاعة والصحف 
المحلية التي تتولى اإلبالغ، ووسائل التواصل 

االجتماعي

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

مثال: تقارير البلدية/المنطقة

توافر آلية مدرجة في إجراءات 
ع الُمخاِلطين والتي تنشر  تتبُّ

معلومات حول االنتقال المحلي 
للعدوى ودور الُمخاِلط في احتوائها 

على مدى فترة زمنية محددة.

نـعـم أو ال  المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات

توفر هذه اإلجراءات الشفافية 
ع الُمخاِلطين،  في عملية تتبُّ

مما يقلل الخوف ويزيد الثقة 
وبالتالي يحّد من الَوْصم.

ع  تشمل إجراءات تتبُّ
الُمخاِلطين نشر المعلومات 

عن االنتقال المحلي للعدوى 
ودور الُمخاِلط في احتوائها

ع الُمخاِلطين أو الفريق العامل  فريق تتبُّ
المعني باإلبالغ عن المخاطر وإشراك 

المجتمع المحلي/الترصد
     

مثال: االتصال برقم الهاتف للوصول 
ع الُمخاِلطين أو الخط  إلى فرق تتبُّ

الساخن للمعلومات، أو الموقع 
اإللكتروني

توافر معلومات االتصال لفريق 
ع الُمخاِلطين بسهولة وعالنية  تتبُّ

على مدى فترة زمنية محددة.

نـعـم أو ال  المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات

تدعم التواصل الصادق والمنفتح 
بين المجتمع المحلي وفريق 

ع الُمخاِلطين. تتبُّ

توافر آليات مناسبة محلًيا 
لتواصل الُمخاِلط مع فريق 

ع الُمخاِلطين تتبُّ

 عدد الُمخاِلطين 
في الحجر الصحي

عدد الُمخاِلطين  
المحددين

 ∑ النـقـاط

 إجمالي عدد الُمخاِلطين 
الخاضعين للمسح

 عدد المشاركين 
الذين أجابوا بنعم

إجمالي عدد الُمخاِلطين 
الخاضعين للمسح

 عدد المشاركين 
الذين أجابوا بال

إجمالي عدد الُمخاِلطين 
الخاضعين للمسح

المجتمعالتواصل الشخصيالمجتمع المحلي



26 الدليل التشغيلي إلشراك المجتمعات المحلية في تتبُّع الُمخالِطين 

مالحظات

َمْن يجمع البيانات/مصدر 

البيانات المحتمل كيفية حساب المؤشر البيانات نوع  المستوى نوع المؤشر األهمية المؤشر

تشمل الموارد المجتمعية القائمة ودعم الحجر 
الصحي االحتياجات اليومية )أي رعاية 

األطفال، والقيام بالمهام، والحفاظ على التواصل 
االجتماعي(. هذا المؤشر مهم لنشر الفرق المحلية 

ع الُمخاِلطين، ألنه يتناول جودة إشراك  لتتبُّ
ع الُمخاِلطين. المجتمع المحلي في إجراءات تتبُّ

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

 وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين. مثال: مسح تقييم تتبُّ

100 × 

 أو

100 × 

النسبة المئوية للُمخاِلطين 
الخاضعين للمسح، والذين 
يمكنهم تسمية اثنين على 

األقل )حسب المجتمع 
المحلي والموارد الموجودة( 
من الموارد المجتمعية التي 
أحالهم إليها متتبع الُمخاِلطين

متوسط النقاط لمقياس من 
	 إلى 	 )	=أوافق بشدة، 
	 = ال أوافق بشدة(، عند 
اإلجابة عن »أشعر أنَّ لدّي 

الدعم الذي أحتاجه للخضوع 
للحجر الصحي بأمان«

المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات

بناء الثقة داخل المجتمع 
ع الُمخاِلطين،  المحلي وفريق تتبُّ
حتى يشعر أولئك الذين ينبغي 

رصدهم وخضوعهم للحجر 
الصحي أنهم قادرون على ذلك 

بأمان ونجاح.

ع  تربط إجراءات تتبُّ
الُمخاِلطين بين الُمخاِلطين 

والموارد المجتمعية 
الموجودة لدعم الحجر 

الصحي

انظر التفاصيل تحت العنوان »مالحظات« أعاله. ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين مثال: مسح تقييم تتبُّ

100 × 

النسبة المئوية للُمخاِلطين 
الخاضعين للمسح، الذين 

بإمكانهم تسمية مكانين على 
األقل للحصول على اختبار 

كوفيد-9	

المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات 

سُينظر إلى متتبعي الُمخاِلطين 
على أنهم مصادر موثوقة 

للمعلومات الصحية، إذا كانوا 
قادرين على دعم المجتمع 

المحلي وتوجيهه إلى الرعاية إذا 
تطورت األعراض.

ع الُمخاِلطين  تشمل إجراءات تتبُّ
تحديد أماكن االختبار والرعاية 
الصحية لمرض كوفيد-9	 في 

حالة تطور األعراض، ونشرها

عها أثناء عملية التوظيف والتدريب  يجب تتبُّ
لمتتبعي الُمخاِلطين.

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين أو  مثال: موظفو تتبُّ
قاعدة بيانات المتطوعين

100 × 

النسبة المئوية المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر 
المخرجات 

يؤدي تضمين أفراد المجتمع 
المحلي بصفتهم متتبعي 

الُمخاِلطين، إلى جعل المجتمع 
المحلي محور تركيز العملية، مما 

يعزز الشفافية والمشاركة منذ 
البداية. 

نسبة متتبعي الُمخاِلطين من 
المجتمع المحلي )مصنفة 

حسب نوع الجنس(

عها أثناء عملية التوظيف والتدريب  يجب تتبُّ
لمتتبعي الُمخاِلطين.

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين أو  مثال: موظفو تتبُّ
قاعدة بيانات المتطوعين

100 × 

النسبة المئوية المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر 
المخرجات

ع الُمخاِلطين  لكي يشمل تتبُّ
إشراك المجتمع المحلي، يجب 

تدريب متتبعي الُمخاِلطين على 
مبادئ إشراك المجتمع المحلي.

النسبة المئوية لمتتبعي 
الُمخاِلطين المدربين على 

إشراك المجتمع المحلي

عدد المشاركين 
الفادرين على تحديد 

اثثين أو أكثر من 
الموارد المجتمعية

 إجمالي عدد المخالطين 
الخاضعين للمسح

 ∑ النقاط

 إجمالي عدد الُمخاِلطين 
الخاضعين للمسح

عدد المشاركين الذين 
خضعوا الختبار 

كوفيد-19 

 إجمالي عدد 
 الُمخاِلطين 

الخاضعين للمسح

عدد متتبعي 
 الُمخاِلطين من 
المجتمع المحلي

 إجمالي عدد 
متتبعي الُمخاِلطين

عدد متتبعي الُمخاِلطين 
الذين سيقومون بإشراك 

 المجتمع المحلي 
في المستقبل

  إجمالي عدد 
متتبعي الُمخاِلطين

المجتمعالتواصل الشخصيالمجتمع المحلي



27 الدليل التشغيلي إلشراك المجتمعات المحلية في تتبُّع الُمخالِطين 

مالحظات

َمْن يجمع البيانات/مصدر 

البيانات المحتمل كيفية حساب المؤشر البيانات نوع  المستوى نوع المؤشر األهمية المؤشر

يجب أن يتضمن التقييم معلومات عما يلي . 	
)مثال إرشادي(:

مراقبو المعلومات للمجموعات الفرعية . 	
المجتمعية، بمن فيهم أصحاب األعمال والقادة 

الشباب ورجال الدين وممثلون عن الفئات 
السكانية المحرومة التي يصعب الوصول إليها.

ع . 	 التصورات الحالية للمجتمع المحلي حول تتبُّ
الُمخاِلطين.

الموارد المجتمعية الموجودة التي يمكن إعادة . 	
ع الُمخاِلطين والحجر  استخدامها في دعم تتبُّ

الصحي.
تغطية الهاتف الخليوي واستخدام الهواتف . 	

الذكية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
األحداث االجتماعية والثقافية التي تنطوي . 	

على تجمع جماهيري.
ع . 	 السياسة الحالية التي قد تمنع أو تدعم تتبُّ

الُمخاِلطين والحجر الصحي.
السياق التاريخي لألزمات الوبائية والمجتمعية . 	

الماضية بمشاركة حكومية راسخة.

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

مثال: تقرير التقييم

 توافر تقرير التقييم في فترة 
زمنية محددة.

نـعـم أو ال  المجتمع المحلي مؤشر العملية ينبغي فهم سياق المجتمع 
المحلي، حتى يتمكن متتبعو 

الُمخاِلطين من فهم احتياجات 
ع الُمخاِلطين. المجتمع لتتبُّ

اكتمال تقييم األصول 
ع  واالحتياجات لتتبُّ

الُمخاِلطين بمشاركة المجتمع 
المحلي

مركز عمليات الطوارئ، ونظام إدارة 
ع الُمخاِلطين األحداث، وفريق تتبُّ

 مثال: تقرير البيانات الخاصة 
بتنزيل التطبيقات

النسبة المئوية المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر 
المخرجات

إذا كان ذلك ممكًنا، يمكن أن 
ع الُمخاِلطين  تكون تطبيقات تتبُّ

من األصول القيمة في عملية 
ع الُمخاِلطين. تتبُّ

تتبع أو تعقب مدى استيعاب 
التطبيقات التكنولوجية من 
خالل النسبة المئوية لتنزيل 

ع  التطبيقات المتعلقة بتتبُّ
الُمخاِلطين

يمكن أن يكون مسؤولو التنسيق المجتمعيون 
من أصحاب المصلحة المحليين، ورجال الدين، 

والشخصيات السياسية، وأصحاب األعمال، 
والمدرسين، وغيرهم، ولكن يجب أن يكونوا 

شخصيات مجتمعية موثوق بها.

مركز عمليات الطوارئ/نظام إدارة 
األحداث

مثال: موظفو مركز عمليات 
الطوارئ/نظام إدارة األحداث /

قائمة المتطوعين /تقرير البلدية أو 
المنطقة

وجود أو عدم وجود مسؤول 
تنسيق مجتمعي في مركز 

عمليات الطوارئ/نظام إدارة 
األحداث في فترة زمنية 

محددة.

نـعـم أو ال  المجتمع المحلي مؤشر 
المخرجات

يجب تضمين أفراد المجتمع 
المحلي على جميع مستويات 

ع الُمخاِلطين. عملية تتبُّ

دمج مسؤول التنسيق 
المجتمعي في مركز عمليات 

الطوارئ/نظام إدارة األحداث

المجتمعالتواصل الشخصيالمجتمع المحلي

عدد تنزيالت 
التطبيقات

عدد مستخدمي 
الهواتف الذكية



28 الدليل التشغيلي إلشراك المجتمعات المحلية في تتبُّع الُمخالِطين 

المجتمعالتواصل الشخصيالمجتمع المحلي

مالحظات

َمْن يجمع البيانات/مصدر 

البيانات المحتمل كيفية حساب المؤشر البيانات نوع  المستوى نوع المؤشر األهمية المؤشر

انظر المالحظات أعاله. مركز عمليات الطوارئ/نظام إدارة 
األحداث

ع الُمخاِلطين  الفريق العامل المعني بتتبُّ

مثال: موظفو مركز عمليات 
الطوارئ/نظام إدارة األحداث /قائمة 
المتطوعين /تقرير البلدية أو المنطقة

100 × 

النسبة المئوية على الصعيد 
الوطني

مؤشر 
المخرجات

سيؤدي ذلك إلى تقييم 
مستويات إشراك المجتمع 

المحلي بين مختلف المجتمعات 
المحلية أو المناطق أو البلديات 

أو الواليات.

دمج مسؤول التنسيق 
المجتمعي في مركز عمليات 
الطوارئ/نظام إدارة األحداث

يمكن تقييم الحاجة إلى التدريب أثناء تقييم 
االحتياجات/األصول )خط األساس(، ويليه 

حلقات العمل/الدورات التدريبية الالحقة، إذا 
لزم األمر. 

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين مثال: تقرير تقييم تتبُّ

100 × 
عدد النقاط )التواتر( 

والمتوسط 
المجتمع المحلي مؤشر 

المخرجات
تشير إلى استعداد مسؤولي 

التنسيق لتنفيذ إشراك المجتمع 
ع الُمخاِلطين. المحلي في تتبُّ

تقارير مسؤولي التنسيق 
الذين يتمتعون  المجتمعيين 

بالمهارات الالزمة لمناصرة 
الُمخاِلطين بمشاركة  ع  تتبُّ

المحلي.  المجتمع 

ع الُمخاِلطين أو الفريق  فريق تتبُّ
العامل المعني باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي/الترصد

ع الُمخاِلطين مثال: تقرير تقييم تتبُّ

100 × 
عدد النقاط والمتوسط المجتمع المحلي مؤشر 

المخرجات
تشير إلى استعداد مسؤولي 

التنسيق لتنفيذ إشراك المجتمع 
ع الُمخاِلطين. المحلي في تتبُّ

تقارير مسؤولي التنسيق 
المجتمعيين بتوافر الموارد 

ع  الالزمة لمناصرة تتبُّ
الُمخاِلطين بمشاركة المجتمع 

المحلي. 

قد يكون إما قوانين قائمة أو جديدة تتضمن 
تدابير عقابية قد تؤثر على خضوع الُمخاِلطين 

للعزل أو الحجر الصحي.

ع الُمخاِلطين بالقوانين مسبًقا،  يجب إبالغ فرق تتبُّ
حتى يمكن تبادل المعلومات المناسبة مع الحاالت 

وُمخاِلطيهم.

مركز عمليات الطوارئ/نظام إدارة 
األحداث

مثال: قوانين/لوائح الطوارئ 
المعمول بها

العدد اإلجمالي لإلرشادات/
القوانين التي تم إنشاؤها 

ع الُمخاِلطين، والتي  لتتبُّ
تشمل إجراءات عقابية، في 
غضون فترة زمنية محددة.

العدد اإلجمالي - والغاية 
هي صفر.

المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر 
المخرجات

ع الُمخاِلطين،  ال ينبغي تجريم تتبُّ
ألن هذا يتسبب في المزيد من 

الخوف والَوْصم. لذلك يجب 
الحّد من القوانين العقابية.

وجود إجراء عقابي النتهاك 
ع الُمخاِلطين  إرشادات تتبُّ

والحجر الصحي

مثال: تقييم االحتياجات، والمجالس االستشارية 
المجتمعية، وقاعات البلدية، وغيرها، ويجب 

تحديد األدوار لمختلف الجهات الفاعلة في 
االستجابة.

مركز عمليات الطوارئ/نظام إدارة 
ع الُمخاِلطين أو  األحداث، فريق تتبُّ

اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع 
المحلي/الفريق العامل المعني 

بالترصد

مثال: آليات التعقيبات المجتمعية/
تقارير البلدية أو المنطقة  

توافر وثيقة )وثائق( خالل 
فترة زمنية محددة.

نـعـم أو ال  المجتمع المحلي 
وعلى المستوى 

الوطني

مؤشر 
المخرجات

سيوفر توثيق السياسات 
واإلجراءات مبادئ توجيهية 

ألدوار الجهات الفاعلة المختلفة 
في االستجابة ومسارات 

التنسيق السلس.

تتوفر وثائق لدى المجتمع 
المحلي حول توصيات السياسة 
واإلجراءات وتخصيص الموارد 

ع الُمخاِلطين لتتبُّ

عدد البلديات أو المناطق 
التي يوجد فيها مسؤول 

تنسيق محلي معني 
باإلبالغ عن المخاطر 

وإشراك المجتمع المحلي

 إجمالي عدد البلديات 
أو المناطق

 ∑ النقاط

 إجمالي عدد مسؤولي 
التنسيق المجتمعيين

 ∑ النقاط

 إجمالي عدد مسؤولي 
التنسيق المجتمعيين



لمعرفة المزيد

 لمعرفة المزيد عن تتبُّع الُمخالِطين، تفضل 

بزيارة الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية. 

ولمزيد من المعلومات حول دور الخدمات 

الجماعية لإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع 

 المحلي لتعزيز إشراك المجتمع المحلي في 

 تتبُّع الُمخالِطين، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

الخاص بها.

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.rcce-collective.net/



