
 

 

 ( 19-للعدوى بفريوس كوروان املس تجد )كوفيد   املراقبة اجملمتعية 

عداد هذه الوثيقة هو  ذا اكنت ترغب يفمساعدة الغرض من ا  دراج املراقبة اجملمتعية يف خط امجلعيات عىل البت بشأ ن ما ا  لفاش ية  تأ هب هتا لل ا 

َمت هذه ال داة  19-كوفيد ي لها، فضاًل عن البت بشأ ن كيفية القيام بذكل. وقد ُصمِّ ىل  19-لرتكزي عىل مرض كوفيدلوالتصدمِّ مع ال شارة ا 

للمخاطر/ال حداث الشامةل  والقامئة ملراقبة اجملمتعيةمنوذج بروتوكول او، أ داة تقيمي املراقبة اجملمتعية العاملية ال خرى مثلاجملمتعية أ دوات املراقبة 

 .مرفقة ابلوثيقة(الصحية املقرتحة )

ن الوطنية،  اتوقدرات امجلعي ولوايت الوطنيةضوء ال  يف ، و، وانتشاره عىل نطاق عاملي19-ونظراً دلرجة التعقيد احمليطة مبرض كوفيد فا 

دراجه ، أ و ل تكون، كونتقد  املراقبة اجملمتعية ي لهذا املرضيف خطة أ فضل خيار ميكن ا  معلية بشأ ن توفر هذه الوثيقة ا رشادات و . التصدمِّ

ي لفريوس كوفيدية ع اجملمت املراقبة دراج اب  اختاذ القرار  دراهجا يف برامج  اعتبارات حمددةـ ابل ضافة ا ىل 19-يف اخلطة الوطنية للتصدمِّ يتعني ا 

 .املراقبة اجملمتعية

 

 قامئة احملتوايت

 1 ........................................................................................................................................................ قامئة احملتوايت

 2 ............................................................................................................................. املراقبة اجملمتعية: ملن، وما يه، وملاذا

 2 .......................................................................... مراقبة الصحة العامة:أ شاكل مقارنة املراقبة اجملمتعية ابل شاكل ال خرى من 

 3 .............................................................................................................. ظمة املراقبة القامئة:أ ن يفدمج املراقبة اجملمتعية 

ذا اكنت املراقبة اجملمتعية يه ال داة ال نسب:  3 ..................................................................................... الاعتبارات املتعلقة مبا ا 

 5 .................................................................................................... 19-وصف مقرتح للمخاطر الصحية املتعلقة مبرض كوفيد

 6 ................................................................................................................................ لس ياق:وفقًا ل اعتبارات خاصة 

 6 ........................................................................................................................... 19-رض كوفيدملتنفيذ املراقبة اجملمتعية 

 7 ......................................................................................................................... ال عداد العام واملتطلبات اللوجستية

 9 ................................................................................................................................................ سالمة املتطوعني

 10 ............................................................................................املؤرشات املقرتحة لرصد وتقيمي تنفيذمك لعملية املراقبة اجملمتعية

ضافية رشادات ا   11 ........................................................................................................................................ أ دوات وا 

 11 .......................................... لتعاريف اجملمتع للمراقبة اجملمتعية داخل حركة الصليب ال محر والهالل ال محر شامةل: القامئة ال 1املرفق 

 

  

https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
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 وملاذاوما يه،  ،نملاملراقبة اجملمتعية: 

ع اجملمت أ فراد قبل مناحمليل  اجملمتع داخلاليت تقع  العامة لصحةالهامة يف جمال ا ال حداث عن وال بالغ املهنجي "الكشفاملراقبة اجملمتعية يه 

وتنفرد . نقذة لل رواحأ ن تكون مُ ميكن  ال نذار املبكر ميكن أ ن يؤدي ا ىل اختاذ ا جراءات مبكرةاملبدأ  يف ذكل هو أ ن و  1.احمليل أ نفسهم"

املساعد ودورها الواسعة من املتطوعني نظراً لش بكهتا تنفيذ املراقبة اجملمتعية  ميكهنا منوضع اسرتاتيجي بحركة الصليب ال محر والهالل ال محر 

 .عديدة يف س ياقات اتللحكوم

 مراقبة الصحة العامة: أ شاكل خرى من ابل شاكل ال   املراقبة اجملمتعيةمقارنة 

 .أ حد هذه ال شاكلسوى  املراقبة اجملمتعيةوما امجلعية الوطنية،  ل دراج أ شاكل خمتلفة من املراقبة والكشف مضن أ نشطةعديد طرق  هناك

 ية الاضطالع هبا كيف  هبا   امللكمف  من  الغرض  ةعمليال 

 املراقبة اجملمتعية 
ال بالغ الفوري عن اخملاطر الصحية 

 19-كوفيد امللحوظة اليت تفي مبعايري

ن داخل امجلعية الوطنية متطوعو

بون عىل ا جراء املراقبة اجملمتعية.  مدرَّ

ميكن للمتطوعني ال بالغ عن اخملاطر الصحية 

أ ثناء  19-لال صابة مبرض كوفيد املطابقة

أ و املعتادة أ نشطهتم الصحية الاضطالع ب

 الرسائل الرئيس ية.نرش أ نشطة 

 تتبُّع اخملالطني 

رمبا حتديد ومتابعة ال شخاص اذلين 

قد خالطوا أ حد املصابني مبرض 

 خمالطة وثيقة. 19-كوفيد

ن وحصي نوعامل ن أ و ومسؤول

ن دلى متطوعون )وجممتعي /ن ومتطوع

وعادة  ،عند الطلب(امجلعية الوطنية 

دمع وببطلب خاص ما يكون ذكل 

وتدريب من احلكومة الوطنية أ و 

 .احمللية

خمالطة وثيقة ومالحظهتم  اخملالطنيري عزل جي

نطوي ذكل بعد التعرض احملمتل. وي  يوماً  14ملدة 

 ما ييل:عىل 

تعريف نطبق علهيم ي الوصول ا ىل من  -1

 اخملالطة الوثيقة؛

ذا اكن -2 ت أ عراض ال صابة تظهر متابعة ما ا 

الهاتف رب ع )يومياً خملالطني اعىل هؤلء 

ن أ مكن(  .ا 

اكتشاف  

 النشطة   ت احلال 

من أ جل  البحث والفحص املنتظمني

الكشف عن الفريوس املسبب ملرض 

الفئات أ و املواقع  مضن 19-كوفيد

املس هتدفة اليت يُعتقد أ هنا معرضة 

 العدوى. خلطر

العاملون الصحيون  علامء ال وبئة أ و

قدرة ، وذكل تبعًا لو غريمهاجملمتعيون أ  

 .النظام الصحي

ختبار الاا جراء  عىل قدراتتوافر  ذكل يتطلب 

جيوز أ ن التشخييص الرسيع واملوارد البرشية، و 

أ و  للفحص، أ و تفقد املنازل، مل نقاط يش

البحث داخل املستشفيات عن ال شخاص 

 .تشخيصهم بشلك خاطئ جرى اذلين رمبا 

نشاء خط يتطلب ذكل العاملون يف و أ فراد اجملمتع احمليل، الهاتفية تصالت الش بكة سامح   ال بالغ عرب  وطين أ و حميل  هاتفيا 

 
. املسامهون الفنيون يف اجامتع منظمة الصحة العاملية يف  2018يونيو  28-26وطريق امليض قُُدمًا: نتاجئ الاجامتع الفين العاملي ملنظمة الصحة العاملية، فرنسا،  املراقبة اجملمتعيةتعريف  1

 . ES.2019.24.2.1800681-https: //doi.org/10.2807/1560.7917(، 2019) 1800681، 24منظمة يوروسريفيالنس،  2018يونيو 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.2.1800681
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الاس تغاثة    خط 

 الهاتفية 

فراد اجملمتع احمليل ابلتصال وال بالغ ل  

ذا اكنوا يعتقدون أ ن هناك  بشأ ن ما ا 

 19-مشلكة ما خبصوص مرض كوفيد

وتقدمي معلومات احمليل، يف جممتعهم 

املُكتَشفة بغرض عن ال عراض 

 متابعهتا.

ن يف تطوعووامل املرافق الصحية، 

ل ال محر والهال الصليب ال محر

 .(ةاحمللي اتاجملمتع / )الساكن

يكون متصاًل ن أ  لتلقي البالغات عىل  مس تقر

 خبدمات ال حاةل.

عند  فحص ال

 نقاط ادلخول 

نقاط ادلخول عند الفحوص ا جراء 

ذا اكنت أ عراض  العدوى لتقيمي ما ا 

 .املسافرينتظهر عىل 

من العاملني ن )ون حكوميومسؤول

واجليش والرشطة وما ا ىل الصحيني 

كام ميكن أ ن تكون امجلعية ذكل(، 

الوطنية للصليب ال محر أ و الهالل 

 هتا.ناًء عىل وليال محر ب 

ما  عادةو بناء عىل متطلبات احلكومة الوطنية. 

يكون ذكل عرب الكشف عن ال عراض اليت 

منظمة توافق تعريف حاةل العدوى اذلي حتدده 

 أ و البدل.  الصحة العاملية

 

 أ نظمة املراقبة القامئة:  يف املراقبة اجملمتعيةدمج 

ل . ويال بالغ اجملمتعو  الصحي املرفقتعزيز أ نظمة املراقبة احمللية والوطنية من خالل سد الفجوة بني هو  املراقبة اجملمتعيةالهدف من تنفيذ 

منا ، ايً مواز اً نظام ملراقبة اجملمتعيةااعتبار  ينبغي دماهجا وا  لوزارة التابعة أ اًي اكنت )املراقبة الوطنية  أ ليات املراقبة وال حاةل القامئةمضن جيب ا 

 ، ا خل(.(SARI) مراض اجلهاز التنفيس احلادة الوخميةأ  مراقبة ، و (EWARN) والتنبيه والاس تجابة مبكراً ال نذار  ةش بكو  الصحة،

 ُ ىل التنبهيات الناش ئة عن ن  تعريفال "خماطر حصية" تضايه ابعتبارها  ظم الصليب ال محر والهالل ال محر للمراقبة اجملمتعيةوينبغي النظر ا 

ال طباء. وابلتايل، فا ن هذه التنبهيات ل تشلك "حاةل" أ و لكن مل يؤكدها و ، اتدريب املتطوعني عىل البحث عهن جيري  يت لحاةل الاجملمتعي ل

ىل. وذلكل، ينبغي النظر جيري تأ كيدها من خالل حفوص خمتربيةالوقت ا ىل أ ن يفحصها أ خصايئ طيب و ذكل  يفحىت "حاةل مشتبه فهيا"   ا 

نذار والتنبيه والاس تجابة  بشلك منفصل عن احلالت املبلغ عهنا من خالل املرافق الصحية أ و املراقبة اجملمتعيةبرانمج تنبهيات  ش بكة ال 

 طيب همين وخمتربي.حفص التحقق مهنا من خالل ا ىل أ ن جيري  مبكراً 

ذا اكنت   يه ال داة ال نسب: املراقبة اجملمتعيةالاعتبارات املتعلقة مبا ا 

بالغ عن اخملاطر الصحية اس تخدام املراقبة اجملمتعية داخل مجعيتمكعند النظر يف  مراعاة عدة  أ ولً  ، جيب 19-كوفيداملرتبطة مبرض  الوطنية لال 

 :تتضمن ما ييلعوامل 

 (:19-مرض كوفيدلتناسب بعد تعديلها )، ويه مبيَّنة أ دانه املراقبة اجملمتعيةأ داة تقيمي تتضمهنا ، اعتبارات أ كرث حتديداً 

  

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
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    ؟ برانمج املراقبة اجملمتعية أ داة صنع القرار: هل ينبغي اس تخدام  

 نعم/ ممكن هداف ال  
 ممكن، ولكن

 بصعوبة
 ل/ غري ممكن

 املراقبة اجملمتعية / أ مهية   رضورة 

 مفيدة لسد هذه الفجوة؟ املراقبة اجملمتعيةهل هناك جفوة يف املراقبة، هل س تكون 

 ؟19-كوفيدللعدوى بفريوس حميل أ و جممتعي رساين  هل هناك خطر

   

 ولية امجلعية الوطنية وقدرهتا 

ذا اكنت  والهالل ال محر يف الصليب ال محر  يُعد هلف ، أ مهيةذات  املراقبة اجملمتعيةا 
 لسد هذه الفجوة؟اذلي يؤههل الوضع ال فضل 

   

ماكنية تطبيق    املراقبة اجملمتعية  ا 

 املراقبة اجملمتعية تُعد هل، موارد مالية وبرشية وتدريب يف ضوء ما هو متاح من 
 ؟ممكنة

 ما هو ادلمع الفين املطلوب؟

   

 ذكل   غري /    الزراعة  التعاون والرشأاكت مع وزارة الصحة / وزارة 

وزارة الصحة أ و غريها من اجلهات دلى قامئة  جممتعية أ ي هيألك مراقبةهل هناك 
 الفاعةل؟

الصليب ال محر من قبل  املراقبة اجملمتعيةلتنفيذ موقفًا داعاًم  وزارة الصحة تتبين  هل
 ؟الهالل ال محر وأ  

 هل دلى النظام الصحي الوطين القدرة عىل الاس تجابة للتنبهيات؟

   

 طريقة وهيلك مجع البياانت واخملاطر الصحية 

البياانت؟ هل ستتطابق الاس تجابة مع تدفق طريقة وجدوى جرى النظر يف هل 
 حتديدها؟ جرىاخملاطر/ال حداث الصحية اليت 
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 19-كوفيدمبرض املتعلقة لمخاطر الصحية مقرتح ل وصف

 :ما ييل 19-تتعلق مبرض كوفيدتشمل الاعتبارات العامة لختيار/وضع تعاريف جممتعية 

دلى الساكن مناعة ضد  ليست ، مس تجدهو فريوس  19-كوفيد: مبا أ ن فريوس العامةة الشواغل الرئيس ية املتعلقة ابلصحمراعاة  ●

ن  العدوى به، العدوى حمليًا رساين وجوده من خالل مبجرد ه خلطر ال صابة ب معرض  من عامة الساكن شطر ال كرب ال وابلتايل فا 

 أ و جممتعيًا.

ذا تدخالت فعَّ الاضطالع ب  ● العدوى ا ىل الآخرين من خالل الكشف رساين كن أ ن يؤدي وقف : مياكتشفت احلاةل مبكراً اةل ا 

ابل ضافة ا ىل ذكل، جيب أ ن يتلقى ال شخاص اذلين يعانون من و. ياجملمتعنطاق ال عىل املبكر ا ىل ردع انتشار املرض بشلك أ كرب 

 فاة.و وحدوث تفامق الوضع الصحي يف أ قرب وقت ممكن ملنع يف مرفق حصي  عالجاً  وخمية )شديدة(أ عراض 

 وضع يتعني، 19-كوفيداملتعلقة مبرض اخملاطر الصحية نطاق عىل الرمغ من اتساع : تطبيقها  اجملمتعينيملتطوعنيا بوسعأ ن يكون  ●

ط وصف  .نيةف خربة  التقيمي ا جراءل يتطلب حبيث  19-كوفيداملؤكدة مبرض  العدوىلتعريف اجملمتعي احلايل لغالبية حالت ل  ُمبسَّ

ليه  يستند ا ىلشاماًل جممتعيًا تعريفًا  ربانمج املراقبة اجملمتعيةين التابع لفالفريق العامل الوقد اقرتح  منظمة الصحة تعريف احلاةل اذلي تستند ا 

ىل و  19-كوفيدرض العاملية فامي يتعلق مب قرتح اختاذ ا جراءات مناظرة، مس متدة من يُ كام املتعلقة ابل عراض الشائعة.  أ حدث املعلوماتا 

ذا . فتطوعنيال وبئة من أ جل امل دليل ماكحفة ترد يف  19-تتعلق مبرض كوفيد أ خرىا رشادات  طار  املراقبة اجملمتعيةتنفيذ برانمج جرى ا  يف ا 

ي  من اخملاطر  2-1ا ىل ال بالغ عهنا  املتطوعتعني عىل ي  اخملاطر الصحية اليت عدد حلد من اب، يوىص بشدة 19-كوفيدللعدوى مبرض التصدمِّ

 . لس تخداهما مكرجعريف اخملاطر الصحية املقرتحة ابتعشامةل قامئة يرد يف املرفق ابلوثيقة ، و 19-مبرض كوفيداملتعلقة الصحية 

  

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/action/
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تعديهل يف لك بدل ليتناسب مع متطلبات وزارة املناظرة عىل النحو الوارد أ دانه، مع املقرتح واخملاطر الصحية اجملمتعي ينبغي مقارنة التعريف و 

ن وجدت(.  دلهيا الصحة يه الواحد الصحيح، ما يعين أ ن العتبة املقرتحة لعدد بالغات املتطوع اليت تساوي تنبهيًا واحدًا ينبغي أ ن تكون و )ا 

 منه ومن مث متريره ا ىل وزارة الصحة.لك بالغ من متطوع ياكئف تنبهيًا يتعني التحقق 

الرسائل الرئيس ية املقرتحة جلامعي البياانت/   ال مراض ذات الصةل املقرتح  ي تعريف اجملمتعال  اخملاطر الصحية  دد الع 

 املتطوعني 

السعال وصعوبة  9

 التنفس

محى مع السعال اجلاف 
 أ و صعوبة يف التنفس

 19-كوفيد •

الهتاب اجلهاز  •

 احلادالتنفيس 

 )ادلرن( السل •

أآداب اتباع رشح أ مهية غسل اليدين و  •

 ي.التباعد اجلسدالسعال و 

 املرفق الصحي أ و السلطات ال حاةل ا ىل •

من أ دوات  16و 7اتني دال  اس تخدام  •

 جل املتطوعني.أ  ماكحفة ال وبئة من 

مجموعة ال مراض أ و  14

 الوفيات غري العادية

+( 3مجموعة من الناس )

رضون أ و يتوفون مي

مع بشلك مفاجئ 

 .عراضال  نفس ب ا صاابهتم 

 مرض يأ   •

 19-كوفيد •

 التباعد اجلسدي.تشجيع  •

حاةل ال  نواع و ال  مالحظة  • عراض وا 

 ض ا ىل الرعايةياملر 

من أ دوات ماكحفة  28اة دال  اس تخدام  •

 ال وبئة من أ جل املتطوعني

 لس ياق:وفقًا ل اعتبارات خاصة  

لهيا  اجةومدى احل بشلك أ فضلاملراقبة اجملمتعية نطاق  تحديدمن أ جلل   منسق التصال دلىمع  ة ال مر يرىج التأ كد من مناقش،  مكيف س ياقا 

ىل الوضع ، قد يُطلب منمك استناداً و . املعين بمكوزارة الصحة  اذلي تأ كدت شخص ال اتصال مع أ حدث ’أ ن تدرجوا يف تعريفمك اجملمتعي  أ يضاً  ا 

، واردة من اخلارجحميل و/أ و حالت رساين الطالع عىل قامئة ابلبدلان اليت تعاين من حالت لو  .السفرسابقة أ و ‘ 19-وفيدا صابته مبرض ك

 . منظمة الصحة العامليةالوضع صادر عن أ حدث تقرير عن يرىج الرجوع ا ىل اجلداول الواردة يف 

 19-كوفيدرض مل املراقبة اجملمتعيةتنفيذ 

طار بشلك مناسب جيب أ ن تؤخذ عدة اعتبارات  اجملمتعيةاملراقبة لتنفيذ  نية ف املشورة. وترد يف اجلدول أ دانه الاحتياجات اللوجستية وال يف ا 

وزارة الصحة لتواصل مع ل مثة أ مهية ابلغة خمتلفة(. و هنج )فضاًل عن خيارات  محروالهالل ال   الصليب ال محراملراقبة اجملمتعية دلى العامة لهنج 

قي  وغريها من عداد نظام املراقبة اجملمتعية معلية طيةل املراقبة منسمِّ وضامن أ ن تكون دلى السلطات الصحية القدرة عىل ، نطاقهأ و توس يع ا 

 .النظامللتنبهيات اليت قد يصدرها الاس تجابة 

بالغها لتقارير قبل لتحقق من اوابل ضافة ا ىل ذكل، يُقرتح أ ن يقوم املرشفون اب للمرشف فذكل يتيح فوراً ا ىل السلطات الصحية كتنبيه. ا 

الزائفة اليت "الضوضاء" أ و التقارير/الطلبات  من قللي، كام يتعريف اجملمتعل ل طابق م ملراقبة اجملمتعيةابامللكمف تطوع امل لتحقق من أ ن تقرير ا

ذا ُطلب مهنا ذكل، فا ن بيامن . و هتامتابعمن أ جل السلطات تصل ا ىل  قيام املرشف ميكن مشاركة تقارير املتطوعني ال جاملية مع السلطات ا 

للسلطات الصحية الفرصة ، كام هيئي من امجلعية الوطنية الواردة برانمج املراقبة اجملمتعيةيزيد من موثوقية تنبهيات أ وًل من التقارير ابلتحقق 

 الاس تجابة لها.يتعني علهيا رتكزي مواردها عىل التنبهيات احلقيقية اليت ل

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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بالغ  ويرد أ دانه مثال واحد   :لال 

 
 بوضوح يف بروتوكولمسجةل ال بالغ اليت اختارهتا مجعيتك الوطنية )مبا يف ذكل الروابط ا ىل نظام املراقبة الوطين( نظام تأ كد من أ ن بنية 

 .معيتك املراقبة اجملمتعية اخلاص ب 

 العام واملتطلبات اللوجستية عداد ال  

 نعم/ ممكن  الاعتبارات املقرتحة  ة الفئ 
ل/ غري ممكن  

 حالياً 

ختطيط / معليات 

 املراقبة اجملمتعية

 ؛ل جراء تقمي رسيعالتخطيط أ و  املراقبة اجملمتعيةتقيمي ا جراء  -1

عداد  -2 وفقًا للخطة املوضوعة مع  اجملمتعيةاملراقبة بروتوكول ا 

 ؛وزارة الصحة وأ حصاب املصلحة املعنيني الرشاكء/

دراج  -3  / (CEA)املشاركة اجملمتعية واملساءةل  اسرتاتيجيةا 

معلية يف  (RCCE) ال بالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية

 ؛التخطيط

 /(ECV)ماكحفة ال وبئة من اجل املتطوعني  ختطيط أ نشطة -4

 .املراقبة اجملمتعيةىل جانب ا  ة يالصح التوعية 

  

 رشأاكت ال حاةل

فامي يتعلق ال خرى وزارة الصحة و/أ و اجلهات الفاعةل  واهامتم قدرة

 برانمج املراقبة اجملمتعيةاكتشافها من خالل ري لس تجابة للتنبهيات اليت جياب

 .يف اجملمتعات احمللية املس هتدفة

  

املوارد البرشية 

 املقرتحة

 ؛مسؤول واحد للمراقبة اجملمتعية ابملقر الرئييس ابلبدل

 ؛( للك منطقةاقاطعة )أ و ما يعادلهمسؤول واحد عىل مس توى امل

 (؛متطوعاُ  35-20واحد للك )مرشف  نيتطوعون عىل امل مرشف

 .معيش يةأ رسة  50-30متطوع واحد للك 

  

الاعتبارات 

 اللوجستية

 :النقل/ الوصول ا ىل اجملمتع احمليل

)أ ي  املس هتدفةا ىل اجملمتعات احمللية  يةرشاف ال  زايرات ال •

 الالزمة، وما ا ىل ذكل(الهوائية ادلراجات النارية أ و ادلراجات 

  

من  خماطرة حصية بشأ ن بالغ ا  
متعية دلى  اجمل راقبة قامئ ابملمتطوع 

مجعية وطنية للصليب ال محر أ و  
 الهالل ال محر  

لصليب ال محر  ادلى رشف امل ق حتقُّ 
من مطابقة تقرير  أ و الهالل ال محر 

 اجملمتعي املتطوع للتعريف  

ا ىل السلطات  ونقهل  ا صدار تنبيه  
 الصحية ملتابعته 

قيام السلطات الصحية ابلتحقيق  
دراج التنبيه  يف تقارير نظام  وا 

 املراقبة الوطين 

اس تجابة حملية أ و  
 وطنية 

 تعقيبات تعقيبات

 تنبيه زائف 
 السلطات الصحية عند الطلب القدرة عىل مشاركة مجيع التقارير مع   *
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 نعم/ ممكن  الاعتبارات املقرتحة  ة الفئ 
ل/ غري ممكن  

 حالياً 

 :الهامتمل املثرية يف املواقع الوضع ال مين 

الاضطالع اجملمتعات احمللية وبني التنقل من  نياملتطوعمتكن  •

 ؛نشطةل  اب

 ية؛ايرات ا رشاف المتكن من الاضطالع بز •

 .املراقبة اجملمتعية اجملمتع احمليل ملفهوم قبول •

 :للمراقبة اجملمتعيةادلفرتي نظام ال 

 ؛اس امترات للمتطوعنيطباعة  •

عداد التقارير للمرشفني •  .ا 

ِّ  القامئ عىل الرسائل املراقبة اجملمتعيةنظام   القصرية: يةالنصم

 ؛للك مرشفلويح واحد هجاز  /واحد  هاتف •

 ؛توفري وقت البث/ البياانت للك مرشف متطوع •

ذا اكنت املراقبة  • توفري وقت بث جلامعي البياانت املتطوعني ا 

 النشطة مطلوبة

النداء -1 عىل يف املرفق يرىج الاطالع) لمراقبة اجملمتعيةل Nyssمنصة 

 :(الآيل

للرسائل القصرية )عن بعد أ و  eagle هجاز ادلمع الفين ل عداد •

 ؛(خشصياً 

أ و الهاتف احلاسوب ال نرتنت مع اس تخدام من دير متكن امل •

 ؛اذليك

 درج يف نظام الرسائل القصريةاملعىل غرار تطوع متطلبات امل  •

 :التقنيات الرمقية القامئة عىل التطبيقات

اتحة  • املراقبة عىل خطة بناًء  الهواتف اذلكية والش بكة للمرشفنيا 

 اجملمتعية.

 ة:النظاف

 ملراقبة اجملمتعيةابيضطلعون يع املتطوعني اذلين مجل كون تجيب أ ن  •

ماكنية زايرة بعد  مطهر اليدين و/أ و غسل اليديناس تخدام  ا 

 لك أ رسة.

ادلورات التدريبية 

 املوىص هبا

ِّ دورة تدريبية واحدة ل  ذا  برانمج املراقبة اجملمتعيةبني عىل تدريب املدرم بدأ  )ا 

 :(مؤخرا املراقبة اجملمتعيةبرانمج تطبيق 

 .التدريبية  يف ادلورةمشاراكً  25 يوىص بعدم جتاوز •
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 نعم/ ممكن  الاعتبارات املقرتحة  ة الفئ 
ل/ غري ممكن  

 حالياً 

 :تدريب املتطوعني للك موقع

 ؛قيادةزمام ال مرشف املوقع يتوىل  •

 متطوعًا يف ادلورة التدريبية الواحدة. 25 يوىص بعدم جتاوز •

برانمج املراقبة أ ايم لتدريب املتطوعني عىل ختصيص يومني ا ىل مخسة 

 اجملمتعية

 حسب احلاجةية تنش يطية تدريب ا جراء دورات 

أ لية الرصد والتقيمي 

 قيبات تلقي والتع و 

دراج  • املوارد يف ضوء العمل هبا مؤرشات أ ساس ية ميكن ا 

 ؛املتوقعة

دراج  •  .قيبات لتلقي التع أ لية ا 

  

 سالمة املتطوعني 

فقط، واردة من اخلارج )سواء اكنت حالت  العدوىرساين عىل لك مس توى من مس توايت  ميع املتطوعني، يف س ياقاهتمجل جيب أ ن يكون 

ماكنية (اً جممتعي ارسايهن ، أ و رساين العدوى حملياً أ و حالت    املتطوعون عىل افظ حي. ويوىص بأ ن زايرة لك أ رسةبعد  ينمطهر اليداس تخدام  ا 

ينبغي ا جراء كام  .ةجسدي مالمسة تفادي أ ي مع  من أ فراد اجملمتع احمليل أ ثناء املناقشات ومرتين واحد  مرت  ترتاوح بني  سافة مب التباعد اجلسدي 

ذا أ مكن ،انفذة أ و يف ماكن مفتوحأ و من خالل خارج املزنل  أ ي خشص تبدو عليه خماطر حصيةبشأ ن  ناقشاتامل  بني أ ن تكون ، و ذكل ا 

 .العليل ذاتهالشخص وليس فرد سلمي من أ فراد ال رسة/اجملمتع احمليل ومتطوع 

ذا  أ ي تدابري هلم اتباع  ا ضايف، فينبغي طيب عىل تقدمي دمع متطوعي الصحة اجملمتعية ممن جرى تدريهبم  من قبل ت املراقبة اجملمتعيةجر وا 

 ملتطلبات احلكومية.اببتكل ال نشطة وترتبط الشخصية الوقاية معدات بشأ ن ا ضافية 

طار ،املراقبة اجملمتعيةبأ نشطة ضطلعون  اذلين ينياملتطوععىل  ل يتعنيو وال بالغ عن  التوعية الصحية جمالت ال نشطة املعتادة يف يف ا 

خافة يسهم يف ل ن ذكل  أ و قفازاتكاممات رتداء ابنصح يُ ل كام ارتداء معدات الوقاية الشخصية.  ،اخملاطر واملشاركة اجملمتعية اجملمتعات ا 

 .التباعد اجلسدي احتياطاتيف حاةل اختاذ  ةغري رضوريفضاًل عن كوهنا شعور زائف ابل مان، خلق ىل ويؤدي ا  ، احمللية
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 املراقبة اجملمتعية مك لعمليةاملؤرشات املقرتحة لرصد وتقيمي تنفيذ 

 الغرض  / التفاصيل   ية احلساب العمليات   املؤرش املقرتح 

النس بة املئوية للحالت املشتبه فهيا أ و 

اليت املؤكدة يف املناطق املس هتدفة 

لت  التنبهيات من خالل ُأحيلت أ و ُسمِّ

 .املراقبة اجملمتعيةالصادرة عن برانمج 

ُ التنبهيات #  يف املناطق املس هتدفة ا ىل السلطات اخملتصة حاةل امل

ا جاميل # احلالت اليت  / عدوى كحالت كدهتا السلطات لحقاً أ  و 

 .أ كدهتا السلطات

 تأ ثري الربانمج

جرى التحقق عدد ونس بة التنبهيات اليت 

للتعريف اجملمتعي للحاةل واكنت مطابقة مهنا 

 مطابقًة دقيقًة.

هتا مطابقثبتت و مهنا  التحققاليت جرى تقارير ال النس بة املئوية: # 

 اليت أ رسلتا جاميل # تقارير  /بدقة 
 جودة الربانمج

الفاعلني بني النس بة املئوية للمتطوعني املدرَّ 

 املراقبة اجملمتعية.يف أ نشطة 

/  عىل النحو املطلوب التقاريراذلين يقدمون بني # املتطوعني املدرَّ 

جراء  عىلبني # املتطوعني املدرَّ   املراقبة اجملمتعيةا 
 الربانمجرصد 

 احمللية النس بة املئوية للمجمتعات

املس هتدفة اليت تضم متطوعني نشطني يف 

 املراقبة اجملمتعيةجمال 

جمال املس هتدفة اليت تضم متطوعني نشطني يف  احمللية# اجملمتعات 

 ملراقبة اجملمتعيةاملس هتدفة اباحمللية # اجملمتعات  / املراقبة اجملمتعية
 ةتغطيال 

 ِّ ِّبنيبني )العدد ال جاميل للمدرم يب املدرم ِّ  /مدرم

ِّبني الرئيس يني(  املراقبة  عىل نيباملدرَّ املدرم

للمتطوعني والعدد ال جاميل ، اجملمتعية

 املراقبة اجملمتعيةبني عىل املدرَّ 

جراء معلية ل ي  يةحساب لزم ا 

من أ جل  مطلوب

العمليات احلسابية 

املتعلقة برصد 

 الربانمج وابملتابعة

الصادرة عن تنبهيات ل النس بة املئوية ل 

ها اس ُتجيب ل اليت  املراقبة اجملمتعيةبرانمج 

 ساعة 24يف غضون 

 ساعة / 24بعها السلطات يف غضون ا# التنبهيات اليت تت

ىل التنبهيات  عددا جاميل   هتاالسلطات ملتابعاليت ُأرسلت ا 

جودة الربانمج )وأ لية 

 ال حاةل(

نس بة اجملمتعات احمللية اليت اخُتذت فهيا 

 )يف الشهر(بناًء عىل تنبيه ا جراءات 

جراء يف جمال الصحة العامة اخُتذ بشأ هنا اليت  احمللية # اجملمتعات ا 

بشأ هنا  احمللية اليت صدر العدد ال جاميل للمجمتعاتبناًء عىل تنبيه / 

 مسؤويل الصحةُأرسلت ا ىل تنبهيات 

جودة الربانمج )وأ لية 

 ال حاةل(
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رشادات أ دوات و   ا ضافيةا 

 ؛مبا يف ذكل ا رشادات الصحة اجملمتعية، 19-كوفيدمرض بشأ ن صول عىل أ حدث ال رشادات للح التابعة لالحتاد ادلويل GOمنصة  -1

 ؛2020يف عام التنقيح  * قيد (الفرنس يةو ل جنلزييةاب) مبادئ توجهيية للمراقبة اجملمتعية -2

 (الفرنس يةو ل جنلزييةابة )أ داة ومنوذج تقيمي املراقبة اجملمتعي -3

 ؛بروتوكول املراقبة اجملمتعيةمنوذج  -4

 ؛لحالتلاملقرتحة  اجملمتعية قامئة ابخملاطر/ال حداث الصحية العاملية والتعاريف -5

 cbs@ifrc.org: عن طريق التصال عرب عنوان الربيد ال لكرتوين ادلمع الفين بوسعمك احلصول عىل مزيد من  -6

 للمراقبة اجملمتعية داخل حركة الصليب ال محر والهالل ال محرية تعاريف اجملمتع ل ل الشامةل : القامئة 1املرفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#additional-info
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-based-surveillance-guiding-principles/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-based-surveillance-guiding-principles/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-based-surveillance-guiding-principles/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/surveillance-base-communautaire-principes-directeurs/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/surveillance-base-communautaire-outil-devaluation/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
mailto:cbs@ifrc.org
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 املطبق املراقبة اجملمتعية يف هنج املس تخدمة حاالت االإصابة داخل اجملمتعات احمللية تعاريف ب قامئة عاملية 

 لصليب الأمحر والهالل الأمحرادلولية ل رةة احل يف

 

داخل حرةة الصليب  ما يعترب غالبًا خماطر حصية يف هنج املراقبة اجملمتعيةيف التعاريف العاملية حلاالت االإصابة داخل اجملمتعات احمللية 

عداد الأمحر والهالل الأمح بروتوكول املراقبة اجملمتعية  أأن حتدد تعاريف حاالت االإصابة يف اجملمتع احمليل مع مراعاة املعايري ر  يببي،  دل  اإ

ىل ذكل  قد  ضافة اإ ترغب  امجلعيات الوطنية الوطنية لوزارات الصحة والزارعة وغريها من اجلهات الفاعةل   والليات والصياغات احمللية  اإ

نذار لبعض اخملاطر الصحية والأمراض  فينبي، أأيضًا  اتعتبيف النظر يف اس تخدام  املعايري والظروف مع مراعاة هذه العتبات النظر يف اإ

 الوطنية واتباع االإرشادات الوطنية حيامث تكون موجودة   

 

/ اخلطررمق 

 احلدث 

 الصح،

 

/ احلدث امس اخلطر 

 الصح،

 

 التعريف املقرتح حلاالت االإصابة

 

 ذات الصةل ض مراالا

 

 امع، البياتات/جلالرسائل الأساس ية املقرتحة 

 واملتطوعني

 

 

1 

 

 

 

 الاسهال املايئ احلاد

 

 

ثالث مرات أأو أأةرث من اسهال مايئ 

أأو بدون  مع تقيؤ ثالث مرات يف اليوم

 تقيؤ

 

 

 الكولريا

عادة االإماهة  عطاء أأمالح اإ   (ORSالفموية )حملولاإ

غسل اليدين  االإحاةل اإىل مرفق شأأن النصح ب تقدمي 

حص، يف حال العجز عن الرشب أأو ظهور عالمات 

دليل من  2و 1الأدوات مجموعيت اجلفاف  اس تخدام 

 ملاكحفة الأوبئة  املتطوع 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 أأمراض االإسهال احلاد

 

 

 

 

 ثالث مرات أأو أأةرثبراز رخو أأو سائل 

 ساعة 22خالل فرتة 

 

 

 

الارشيكية  والكولريا

  E.coliالقولونية 

فريوس و الش يييال  و 

 الروات )الفريوس العجيل(

عداد حملول السكر أأو امللح  عطاء  / أأووتفسري طريقة اإ اإ

عادة االإماهة الفموية )حملول   تفسري (ORSأأمالح اإ

  الطرق اجليدة ليسل اليدين 

  واملأأمون واملاء النق،تفسري طريقة احلفاظ عىل الطعام 

تشجيع اس تخدام مرافق الرصف الصح، املناس بة  

من دليل املتطوع  2و 1اس تخدام مجموعيت الأدوات 

 ملاكحفة الأوبئة 

 

 

3 

 

 االإسهال ادلموي

 

 براز رخو مع ظهور دم يف الرباز

 

الش يييال )الزحار(  

الارشيكية القولونية و

E.coli 

عداد حملول السكر أأو امللح  عطاء  / أأووتفسري طريقة اإ اإ

عادة االإماهة الفموية )حملول   تفسري (ORSأأمالح اإ

  الطرق اجليدة ليسل اليدين 

مرافق اس تخدام   و واملأأمون واملاء النق،الطعام وتأأمني 

 6اس تخدام مجموعة الأدوات الرصف الصح، املناس بة  

 ملاكحفة الأوبئة من دليل املتطوع 

 

 

 

2 

 

 

 

 امحلى والطفح اجلدلي

 

 

 

أأو    غالبًا ما يرتافقمحى وطفح جدلي

يبدأأ بس يالن الأنف  والتعب  

 والصداع  والشعور ابالإعياء  

 

 

مرض فريوس احلصبة  و 

زياك  وامحلرياء )احلصبة 

 الأملانية(  وجدري املاء

غسل اليدين  أ داب السعال  شأأن النصح ب تقدمي 

ىل مرفق حص،    تقدمي التباعد الاجامتع،  االإحاةل اإ

ىل  ذا ابتباع أأفراد اجملمتع احمليل النصح اإ التلقيح الروتيين اإ

من  11و 8و 7اس تخدام مجموعات الأدوات اكن متوفراً  

 دليل املتطوع ملاكحفة الأوبئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

محالت التنظيف امجلاعية الإزاةل أأماكن تاكثر البعوض  

ىل أأفراد اجملمتع احمليل ابتباع التلقيح  تقدمي النصح اإ



2 

 

محى مفاجئة مع ظهور اصفرار يف  امحلى واصفرار العينني  1

يف خالل اس بوعني من العينني أأو اجلدل 

 االإصابة ابملرض

 تالهتاابو امحلى الصفراء  

   /Aالكبد 

 Eو

 

من دليل  11 اس تخدام مجموعة الأدواتالروتيين  

  املتطوع ملاكحفة الأوبئة 

 

 

 

6 

 

 

 

 امحلى والزنف

 

الأنف والعينني والفم يف محى مع نزف 

واجلدل واللثة   أأو وجود دم يف الرباز  

عن  مجناال والتقيؤ أأو التبّول )غري 

وفاة خشص بعد مرض  أأوحادث(   

 شديد غامض مع محى ونزيف

 

يبوال   مرض فريوس اإ

محى و محى ماربورغ  و 

محى وادي و السا  

محى الضنك و الريفت  

 الزنفية 

يف العناية ابملرىض   اس تخدام معدات امحلاية الشخصية

ىل حني  تشجيع املباعدة الاجامتعية  وعزل املريض اإ

وصول املساعدات أأو االإحاةل عرب وسائل نقل مأأمونة  

من  26و 11و 18و 17اس تخدام مجموعات الأدوات 

 الأوبئة دليل املتطوع ملاكحفة 
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 اجلسميف  وأأمل امحلى 

 

درجات حرارة مرتفعة مع أ الم يف 

 العضالت واملفاصل/ أأمل يف لك اجلسم 

سهال أأو  شعور ابلتعب  وصداع  واإ

مساك  اإ

 

محى الضنك
1

ء داو  

ش يكونيونياو   اللولبيات
1

 

املالرايو   
1

زياكو   
1

  

محى و امحلى الصفراء  و 

  التيفوئيد

  

غسل اليدين   وتأأمني الطعام واملياه شأأن النصح ب تقدمي 

 النظيفة  واس تخدام مرافق الرصف الصح، املناس بة  

ذا اكن  ىل مرفق حص، اإ شخص يف حاةل تعب ال االإحاةل اإ

حاةل امجليع  شديد أأو عاجز عن الألك أأو الرشب  أأو اإ

ذا اكن هناك خطر  ىل مرفق حص، اإ  أأو اياملالرتفيش اإ

تشجيع الهتاب السحااي أأو امحلى الصفراء يف املنطقة   

  اقل املرضو محالت التنظيف امجلاعية يف حال وجود ن

   الراةدة واس تخدام الناموس يات ياهوجتنب امل 

 11و 12و 13و 12و 1اس تخدام مجموعات الأدوات 

 من دليل املتطوع ملاكحفة الأوبئة 

 

 

 

8 

 

 

 

 ى وتصلّب الرقبة امحل

 

 

حساس ية من تصلّب يف الرقبة   

 الضوء  حاةل تشّوش   صداع  تقيؤ

 

 

 الهتاب السحااي

غسل اليدين  أ داب السعال  شأأن النصح ب تقدمي 

تقدمي   االإحاةل اإىل مرفق حص،   ةالاجامتعي املباعدة

ىل  التلقيح الروتيين   تباعأأفراد اجملمتع احمليل ابالنصح اإ

املتطوع ملاكحفة من دليل  1اس تخدام مجموعة الأدوات 

 الأوبئة 
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السعال وصعوبة 

 التنفس

 

 

 

سعال وصعوبة يف التنفّس  ميكن أأن 

يبدأأ ابمحلى  وس يالن الأنف  والتعب  

 والصداع   والشعور ابالإعياء

تنفس ية ال لهتاابت الا -1

ادة  اخلناق احل

الهتاب اليدة و  )ادلفرتاي( 

النكفية )أأبو كعب(  

السعال ادلييك و 

انفلونزا و   )الشاهوق(

متالزمة و   الطيور

الرشق الأوسط 

  11-كوفيد و التنفس ية  

 الّسل- 2

 

 

  تشجيع املباعدة الاجامتعية

   تفسري أأمهية غسل اليدين

ىل مرفق حص، يف حال ظهور صعوابت يف الإ ا حاةل اإ

من دليل املتطوع  7اس تخدام مجموعة الأدوات التنفّس  

 ملاكحفة الأوبئة 
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 امحلى وأأمل احللق

 

حرارة مرتفعة  أ الم شديدة  اتدرج

والهتاب احللق  صعوبة يف التنفّس 

 /والبلع و/أأو توّرم يف احللق 

 

 

 اخلناق )ادلفرتاي(

تشجيع املباعدة الاجامتعية  االإحاةل اإىل مرفق حص،  

املزنل ملعاجلة يف تشجيع محالت التحصني  تقدمي الرعاية 

من دليل املتطوع  7الأدوات اس تخدام مجموعة امحلى  

 ملاكحفة الأوبئة 

                                                 
1
أأو يف الأماكن اليت تمتزي ببس بة  تتوطن فهيا الأمراض اليتمتعية أأفضل الأدوات ملعاجلة الأمراض اليت حتملها النواقل وخاصة يف املناطق   قد ال تكون املراقبة اجمل الأماكن أأغلب يف  

ىل احامتل أأال يكون اخلطر الصح، /احلدث الصح،  ليه املتطوعون  أأو أأن الكشف املبكر الانتشار عالية  ويعود ذكل اإ هنج مشارةة اجملمتع فعالية نفس يمتزي ب  حمددًا مبا يكف، ليتعرف اإ

    لنواقلاحملموةل ابالأمراض انتشار يف منع   وأأنشطة التنظيف ملاكحفة نواقل الأمراض CEAاحمليل واملساءةل 



3 

 

 

 

11 

 

 

 الشلل الرخو احلاد 

 

 سن شلل مفاجئ يصيب الأطفال دون 

ضعف وارختاء اذلراعني والساقني   -11

جعز مفاجئ عن امليش أأو الس باحة )غري 

 نامج عن حادث(ال 

 

 

 شلل الأطفال

ىل مرفق حص،  الإ ا  حاةل اإ

اس تخدام و املاء النق، تأأمني تشجيع غسل اليدين  و 

اس تخدام والتلقيح    مرافق الرصف الصح، املناس بة

 من دليل املتطوع ملاكحفة الأوبئة  11مجموعة الأدوات 

 

 

 

12 

 

 

 توّرم مؤمل حتت اذلراع

أأو بني  )االإبط( 

 )الأربية(الفخدين 

 

 

أأي خشص يعاين من توّرم مؤمل حتت 

خدين اذلراع )االإبط( أأو بني الف

 )الأربية(

 

 

 الطاعون  جدري القردة

تشجيع محالت التنظيف امجلاع، من أأجل جتنب 

حاةل اإىل الإ اقرتاب القوارض والرباغيث من املنازل  ا

من  21و 21اس تخدام مجموعيت الأدوات مرفق حص،  

 دليل املتطوع ملاكحفة الأوبئة 

 

 

 

13 

 

 

 

 سوء التيذية احلاد 

 

حميط اذلراع يف القسم قياس وقوع 

الأصفر من رشيط القسم الأمحر أأو 

  MUACقياس حميط منتصف اذلراع 

(MUAC <125mm) 

 

سوء التيذية احلاد العامل، 

)سوء التيذية احلاد 

وسوء  SAMاخلطري 

  املتوسطالتيذية احلاد 

MAM) 

حاةل الأطفال اذلين يعانون من سوء التيذية فورًا اإىل  اإ

تناول الفيتامني تشجيع  مرةز التيذية املرفق الصح، أأو 

A  والنصح بيسل اليدين  اس تخدام مجموعة الأدوات

 من دليل املتطوع ملاكحفة الأوبئة  21

 

 

12 

 

 

صاابت ابملرض مجموعة  اإ

غري وفيات أأو مجموعة 

  مأألوفة

 

 

صاابت أأو وفيات مفاجئة  جمل موعة من اإ

( حيملون عالمات 3الناس )أأةرث من 

    املرض نفسها

  تعلمي طرق غسل اليدين  ةالاجامتعي باعدةتشجيع امل  

بالغ املر  الصح، بذكل   فقتسجيل أأنواع العوارض واإ

حاةل املرىض   من دليل  28اس تخدام مجموعة الأدوات اإ

  املتطوع ملاكحفة الأوبئة 

 

 

 

11 

 

 

حدث غري معتاد 

 /حدث مثري للقلق

 

أأي يشء غري معتاد حيدث داخل اجملمتع 

بدو أأنه يشلك خطراً  أأو احمليل وي 

 يف هذا اجملمتع   اقلقسبب ي 

فيضان  حريق  نقص 

  نزاع واسع  املاءحاد يف 

انتشار مفاجئ 

للأمراض  ترّسب مواد 

 كاميئية/تّسمم

ىل  السلطات  االإشعارات اليت تصدرها الاس امتع اإ

  اس تخدام مراةز يف أأمان مساعدة الناس عىل البقاء

رسال جاالإ  علومات عن أ خر املالء يف حال توفرها  اإ

ىل املرشف    ني عىل العمل املس تجدات اإ

 

 

31 

 

 

 سلوك ذات  حيواتات

 عدواين غري مأألوف

حيوان يترصف بشلك عدواين  رمبا 

حياول عض أأي يشء الناس أأو 

عالمتان  وحيواتات أأخر  أأو أأش ياء  

: نشاط العالمات التاليةمن أأو أأةرث 

مفرط خارج عن الس يطرة   أأو نوابت 

ةثري من اللعاب   غري مضبوطةشديدة 

اخلوف   أأو س يالن غري مضبوط للعاب

مع  -من الضوء أأو اخلوف من املاء 

  البقاء خمتبئاً 

 

 

لب  داء الَكل

 

الابتعاد عن احليوان املصاب  تقدمي االإسعافات الأولية 

ىل الناس  والعضات  واخلدشات   غسل اجلروح –اإ

  االإحاةل اإىل مرفق دقيقة 11طوال  ابملاء والصابون

 حص، يف حال االإصابة  

 

 

 

31 

 

 

 

مع حيواتات موت 

 نزف غري عادي 

 

 

غري موت مفاجئ للحيواتات مع نزيف 

لثة أأو العينني أأو الأنف أأو مفهوم يف ال 

   أأو ظهور دم يف الرباز أأو الق،ءالرشج

 

 

امجلرة اخلبيثة )انرتاكس(  

 محى وادي ريفتو 

عزل احليواتات و نرش معدات امحلاية دل  املزارعني  

بالغ السلطات البيطرية  تقدمي النصح بشأأن  املريضة  اإ

طهي، لك اللحوم واملنتجات احليوانية بشلك جيد  

صابهتا اليت ماتت بسبب التحذير من أألك احليواتات  اإ

من دليل  26و 21لأدوات اس تخدام مجموعيت اابملرض  

   املتطوع ملاكحفة الأوبئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزل احليواتات و نرش معدات امحلاية دل  املزارعني  

بالغ السلطات البيطرية  تقدمي النصح بشأأن  املريضة  اإ



4 

 

 

32 

مجموعة من حاالت 

االإهجاض أأو موت 

صيار حيواتات  

 املاش ية

مجموعة من حاالت االإهجاض دل  

أأو موت مفاجئ و/حيواتات املاش ية 

لعدد كبري من صيار اخلرفان / أأو 

 العجول

داء و محى وادي ريفت   

 الربوس يالت

طهي، لك اللحوم واملنتجات احليوانية بشلك جيد  

صابهتا اليت ماتت بسبب التحذير من أألك احليواتات  اإ

من دليل  26اس تخدام مجموعة الأدوات ابملرض  

   املتطوع ملاكحفة الأوبئة 
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موت عدد غري مأألوف 

 من الطيور

فاجئ املوت املمجموعة من حاالت 

للطيور أأو البط أأو ادلجاج يف منطقة 

 حملية  

)مجيعها يف املنطقة احمليطة بقرية صيرية 

 خالل فرتة الأس بوعني املاضيني(واحدة 

 

 

 انفلونزا الطيور

عزل احليواتات و نرش معدات امحلاية دل  املزارعني  

بالغ السلطات البيطرية   التحذير من أألك املريضة  اإ

اليت ماتت اللحوم والبيض ومنتجات احلليب للحيواتات 

 اإصابهتا ابملرض  بسبب 

 

 

32 

 

مجموعة من حاالت 

املرض أأو املوت غري 

 املأألوفة دل  احليواتات

مجموعة من احليواتات )أأةرث من ثالثة( 

ئ غري مصابة مبرض أأو موت مفاج

مأألوف وجمهول السبب  مجيعها يف 

 واحدة املنطقة احمليطة بقرية صيرية

 خالل فرتة الأس بوعني املاضيني

 

أأمراض و اخلنازير   انفلونزا

 أأخر  غري معروفة

نرش معدات امحلاية دل  املزارعني  عزل احليواتات 

بالغ السلطات البيطرية  التحذير من أألك  املريضة  اإ

اليت ماتت اللحوم والبيض ومنتجات احلليب للحيواتات 

 اإصابهتا ابملرض  بسبب 

عدم تقدمي أأي تقرير 18
2

يبشط جامعو البياتات يف اجملمتع احمليل  

لكهنم مل يكشفوا خالل هذا الأس بوع 

أأي خطر حص، /أأو حادث حص، 

 يون عنهيبلّ 

  اإن داخل جممتعمك احمليل اذلي تبذلونه بشاطل شكرًا ل  

العمل مع أأفراد اجملمتع احمليل من أأجل ضامن غسل 

والبيئة النظيفة  اء املأأمون الأيدي  وتأأمني الطعام وامل

من بني االإجراءات املهمة للوقاية من املرض  بلّيوا  وه

أأو أأي و/املرشفني عىل العمل بأأي صعوابت تواهجوهنا 

ىل ادلمع     حاجة اإ

 

 

 

11 

 

 

تقدمي تقرير عن 

الأنشطة 
2 

 

يبشط جامعو البياتات يف اجملمتع احمليل 

لكهنم مل يكشفوا خالل هذا الأس بوع 

أأي خطر حص، /أأو حادث حص، 

 يون عنهيبلّ 

شكرًا للبشاط اذلي تبذلونه داخل جممتعمك احمليل  اإن  

العمل مع أأفراد اجملمتع احمليل من أأجل ضامن غسل 

 ووالبيئة النظيفة هاملأأمون واملاء م الأيدي  وتأأمني الطعا

من بني االإجراءات املهمة للوقاية من املرض  بلّيوا 

أأو أأي و/املرشفني عىل العمل بأأي صعوابت تواهجوهنا 

ىل ادلمع     حاجة اإ
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طار الربوتوكول الوطين نظام للك هجة منظمة ملرشوع املراقبة اجملمتعية ولك مجعية وطنية اختيار اس تخدام نظام "عدم تقدمي أأي تقرير" أأو يببي،    تقدمي "تقرير عن الأنشطة" يف اإ

ىل اجملمتع احمليل   وليس لكهيام(   –)جيب اس تخدام أأحد النظامني  CBSللمراقبة املستندة اإ
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