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

  تأهبهتا لل إدراج املراقبة اجملمتعية ف خط   عىل البت بشأن ما إذا اكنت ترغب ف   الوطنية  امجلعياتمساعدة  الغرض من إعداد هذه الوثيقة هو  

َِّمت هذه األداة    19-لفاش ية كوفيد  ي لها، فضاًل عن البت بشأن كيفية القيام بذكل. وقد ُصم مع اإلشارة إىل  19-لرتكزي عىل مرض كوفيدل والتصدِّ

املراقبة اجملمتعية  العاملية األخرى مثلاجملمتعية  أدوات املراقبة   تقيمي  او،  أداة  للمخاطر/األحداث الشامةل    والقامئة  ملراقبة اجملمتعيةمنوذج بروتوكول 

 . مرفقة ابلوثيقة(الصحية املقرتحة ) 

فإن املراقبة الوطنية،    اتوقدرات امجلعي  ولوايت الوطنيةضوء األف  ، و، وانتشاره عىل نطاق عاملي19-ونظراً دلرجة التعقيد احمليطة مبرض كوفيد

ي لهذا املرضف خطة  أفضل خيار ميكن إدراجه  ، أو ال تكون،  كونتقد    اجملمتعية معلية اختاذ القرار  بشأن  توفر هذه الوثيقة إرشادات  و .  التصدِّ

ي لفريوس كوفيد ية ع اجملمت املراقبة إدراج ب  . يتعني إدراهجا ف برامج املراقبة اجملمتعية اعتبارات حمددةـ ابإلضافة إىل 19-ف اخلطة الوطنية للتصدِّ

 

 قامئة احملتوايت 

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

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

 2 ........................................................................... مراقبة الصحة العامة أشاكل مقارنة املراقبة اجملمتعية ابألشاكل األخرى من 

 3 ............................................................................................................... أنظمة املراقبة القامئة  فدمج املراقبة اجملمتعية 

 3 ...................................................................................... الاعتبارات املتعلقة مبا إذا اكنت املراقبة اجملمتعية يه األداة األنسب

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

 6 ................................................................................................................................. لس ياق وفقاً ل اعتبارات خاصة 

 7 ........................................................................................................................... 19-رض كوفيدملتنفيذ املراقبة اجملمتعية 

 8 ......................................................................................................................... اإلعداد العام واملتطلبات اللوجستية 

 10 .............................................................................................................................................. سالمة املتطوعني 

 11 .................................................................................... املراقبة اجملمتعية تنفيذل تقيمي ال لرصد و ف معليات ااملؤرشات املقرتحة 

 13 ....................................................................................................................................... أدوات وإرشادات إضافية 

 

  

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: 

ا  األحداث  عن   واإلبالغ  املهنجي  "الكشفاملراقبة اجملمتعية يه   ف جمال  تقع    العامة  لصحةالهامة  ع  اجملمت  أفراد  قبل  مناحمليل    اجملمتع  داخلاليت 

حركة  وتنفرد . نقذة لألرواحأن تكون مم ميكن  اإلنذار املبكر ميكن أن يؤدي إىل اختاذ إجراءات مبكرةاملبدأ ف ذكل هو أن و  1. احمليل أنفسهم"

األمحر   والهالل  األمحر  اسرتاتيجي  بالصليب  منوضع  اجملمتعية    ميكهنا  املراقبة  لش بكهتا  تنفيذ  املتطوعني  نظراً  من  املساعد  ودورها  الواسعة 

 . عديدة ف س ياقات اتللحكوم

 مراقبة الصحة العامة أشاكل خرى من ابألشاكل األ املراقبة اجملمتعيةمقارنة 

 . األشاكلأحد هذه سوى  املراقبة اجملمتعيةوما  امجلعية الوطنية،  عديد إلدراج أشاكل خمتلفة من املراقبة والكشف مضن أنشطةطرق  هناك

 ية الاضطالع هبا كيف  هبا   امللكّف  من  الغرض  ةعمليال 

 املراقبة اجملمتعية 
اإلبالغ الفوري عن اخملاطر الصحية  

 19- كوفيد امللحوظة اليت تفي مبعايري

ن داخل امجلعية الوطنية  متطوعو

بون عىل إجراء املراقبة اجملمتعية.   مدرَّ

الصحية   اإلبالغ عن اخملاطر  نيملتطوعاتويل 

أثناء  19-لإلصابة مبرض كوفيد املطابقة

عرب أو املعتادة أنشطهتم الصحية  الاضطالع ب

 . املراقبة الفعلية أنشطة

  تتبُّع خمالطي 

 املصابني 

رمبا  حتديد ومتابعة األشخاص اذلين 

أحد املصابني  عن قرب خالطوا 

 . 19- كوفيد فريوسب

ن  وصحيال  نوعامل الن أو  وسؤولامل 

أو العاملون الصحيون   /ن وتطوعامل 

ن دلى امجلعية  متطوعو) احملليون 

وعادة ما يكون  ،عند الطلب(الوطنية 

دمع وتدريب من وب بطلب خاص ذكل 

 . احلكومة الوطنية أو احمللية

راقبة حالهتم  خمالطة وثيقة وم   املصابني  خمالطيعزل  

نطوي ذكل  ض احملمتل. وي بعد التعرّ   يوماً  14ملدة 

 ما ييل: عىل 

نطبق علهيم  ي األشخاص اذلين  ن  بحث عال  -1

 ؛عن قرباخملالطة تعريف  

ت ما إذا اكن خملالطني واحاةل هؤالء متابعة  -2

رب ع  )يومياً  هيمأعراض اإلصابة تظهر عل

 . الهاتف إن أمكن(

الكشف النشط  

 صابة اإل   ت حلاال 

  ةالبحث والفحص املنتظممعليات 

  اإلصاابتمن أجل الكشف عن 

فئات أو   مضن 19- كوفيدبفريوس 

العاملون الصحيون   علامء األوبئة أو

نظام  اتقدر ، تبعاً ل و غريمهأ  ليوناحمل 

قد يشمل أيضاً متطوعي   .ةالصح

امجلعية الوطنية وفقاً الضطالع امجلعية 

جراء  الالزمة إل قدراتالتوافر   ذكل يتطلب 

املوارد توافر و  ةرسيع ةتشخيصي اتاختبار 

، أو مراكز للمراقبةمل يشوميكن أن  .البرشية

  خمتلف أقسام أو البحث داخلتفقد املنازل، 

 

ماً: نتاجئ الاجامتع الفين العاملي ملنظمة الصحة العاملية، فرنسا،  املراقبة اجملمتعيةتعريف  1  )متاح ابإلجنلزيية(.2018يونيو  28-26وطريق امليض قمدم

 A definition for community-based surveillance and a way forward: results of the WHO global technical meeting, France, 26 to 28 June 2018. 
Technical Contributors to the June 2018 WHO meeting  Eurosurveillance, 24, 1800681 (2019), https://doi.org/10.2807/1560-

17.ES.2019.24.2.1800681. 

 

https://doi.org/10.2807/1560-17.ES.2019.24.2.1800681
https://doi.org/10.2807/1560-17.ES.2019.24.2.1800681
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 ضة خلطر يمعتقد أهنا معرّ حمددة مواقع 

 العدوى. 

الوطنية ابدلور املساعد دلى وزارة  

أو دلى مركز ماكحفة األمراض /الصحة 

 الوطين. 

جرى اذلين رمبا املستشفيات عن األشخاص 

 . بشلك خاطئ  حالهتم تشخيص

  اإلبالغ عرب 

الاس تغاثة    خط 

 الهاتفي 

الهاتفية  تصاالت الاش بكة  إاتحة

فراد اجملمتع احمليل ابالتصال واإلبالغ أل

تتعلق  مشلكة بوجود  يعتقدون حني 

جممتعهم  داخل  19- كوفيدبعدوى 

وتقدمي معلومات عن  احمليل، 

م األعراض   بغرض متابعهتا.   الحظةامل

العاملون ف و أفراد اجملمتع احمليل، 

ن ف تطوعو وامل املرافق الصحية، 

والهالل األمحر   الصليب األمحر

 . اجملمتع احمليل( / )الساكن

وطين   هاتفياس تغاثة إنشاء خط  يتطلب ذكل 

 اإلحاةل. خبدمات يكون متصاًل  مس تقرأو حميل 

عند  فحص ال

 نقاط ادلخول 

نقاط ادلخول  عند  اتحفوصإجراء 

أعراض إماكنية وجود تقيمي من أجل 

 . املسافريندلى 

من العاملني ن )ون حكوميومسؤول

واجليش والرشطة وما إىل الصحيني 

كام ميكن أن تكون امجلعية   .ذكل(

الوطنية للصليب األمحر أو الهالل  

 . املهمة املولكة إلهيا ناًء عىلاألمحر ب 

ما يكون  عادةو تطلبات احلكومة الوطنية. وفقاً مل 

ذكل عرب الكشف عن األعراض اليت توافق  

 منظمة الصحة العامليةدلى تعريف حاةل العدوى 

 . املعين أو البدل

 

 أنظمة املراقبة القامئة  ف املراقبة اجملمتعيةدمج 

القامئ عىل اإلبالغ  و   ةالصحي  فقااملر نظام  تعزيز أنظمة املراقبة احمللية والوطنية من خالل سد الفجوة بني  هو    املراقبة اجملمتعيةالهدف من تنفيذ  

أاًي اكنت )املراقبة  آليات املراقبة واإلحاةل القامئةمضن  جيب إدماهجا وإمنا ، ايً مواز اً نظامابعتبارها  ملراقبة اجملمتعيةاعدم تنفيذ   وينبغي. احمليل  اجملمتع

 ، إخل(.(SARI) احلادة الوخمية ةالتنفس ي مراقبة العدوى   وأ، (EWARN) املبكر واملواهجة اإلنذار ةش بك وأ لوزارة الصحة،التابعة الوطنية 

م   نذاراتاإل وينبغي النظر إىل   احلاالت   تعريف  طابق"خماطر حصية" تابعتبارها    ظم الصليب األمحر والهالل األمحر للمراقبة اجملمتعيةالناش ئة عن ن

  "تال تشلك "حاال نذاراتاإل. وابلتايل، فإن هذه  الطبيبلكن مل يؤكدها  و ،  اتدريب املتطوعني عىل البحث عهن جيري   يت ال   احمليل  اجملمتعداخل  

. وذلكل، ينبغي النظر  جيري تأكيدها من خالل حفوص خمتربيةإىل أن يفحصها أخصايئ طيب و حيهنا    فمشتبه فهيا"    تأو حىت "حاال  إصابة

إىل أن جيري    ،املبكر واملواهجةش بكة اإلنذار    املرافق الصحية أوعرب  بشلك منفصل عن احلاالت املبلغ عهنا    املراقبة اجملمتعيةبرانمج    إنذارات  إىل

 . ة تربيالفحوص اخمل و األخصايئ الطيب حفص التحقق مهنا من خالل 

 يه األداة األنسب املراقبة اجملمتعيةالاعتبارات املتعلقة مبا إذا اكنت 

مراعاة عدة    أوالً   ، جيب 19-كوفيداملرتبطة مبرض    الوطنية لإلبالغ عن اخملاطر الصحية  املراقبة اجملمتعية داخل مجعيتمكعند النظر ف اس تخدام  

 : تشمل أيضاً  عوامل

 (: 19-رض كوفيدكون خاصة مبلتبعد تعديلها )، املراقبة اجملمتعيةأداة تقيمي   مفّصةل أدانه مضن، اعتبارات أكرث حتديداً 

  

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 أداة صنع القرار: هل ينبغي اس تخدام  

 نعم/ ممكن  هداف األ
 ممكن، ولكن

 بصعوبة 
 ال/ غري ممكن

 أمهيهتا   / املراقبة اجملمتعية رضورة 

متعيةف املراقبة، هل س تكون  جفوة هل هناك  مفيدة لسد هذه الفجوة؟   املراقبة اجمل

 ؟ ةاحمللي ةعاحمليًا أو داخل امجل   19-كوفيدلعدوى بفريوس ا انتقال هل هناك خطر

   

 هتا ا امجلعية الوطنية وقدر املهمة املولكة إىل  

متعيةإذا اكنت  والهالل األمحر  الصليب األمحر  ميتكل هلف  ،جدوى ذات املراقبة اجمل

 لسد هذه الفجوة؟ األفضل املوقع 

   

 املراقبة اجملمتعية  إماكنية تطبيق

املراقبة  تنفيذ س يكون هل، موارد مالية وبرشية وتدريب ما هو متاح من  نظرًا إىل 

متعية  ؟ اً ممكن اجمل

 ما هو ادلمع الفين املطلوب؟ 

   

 أخرى هجات  /   الزراعة  التعاون والرشااكت مع وزارة الصحة / وزارة 

متعية هيالك مراقبة هل هناك وزارة الصحة أو غريها من اجلهات دلى قامئة  جم

 الفاعةل؟ 

املراقبة ف تنفيذ  الهالل األمحر  وأالصليب األمحر  دعاًم إىل وزارة الصحة قدمت هل

متعية  ؟ اجمل

 ؟ اإلنذاراترات الالزمة للرد عىل هل دلى النظام الصحي الوطين القد 

   

 واخملاطر الصحية وهيالكها  طريقة مجع البياانت  

؟ هل ستتطابق وإماكنية مجعها البياانتتدفق طريقة جرى النظر ف هل 

 حتديدها؟  جرىالاس تجابة مع اخملاطر/األحداث الصحية اليت 
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 19-كوفيد مبرض املتعلقة لمخاطر الصحية مقرتح ل وصف

 : ما ييلتشمل   19-كوفيد  فريوستتعلق ب احمليل  متعخاصة ابجمل وضع تعاريف أو الاعتبارات العامة الختيار/

ابلصح ● املتعلقة  الرئيس ية  فريوس  العامةة  الشواغل  أن  مبا  فريوس    19-كوفيد:  عدوى    ليست ف ،  جديدهو  ضد  مناعة  الساكن  دلى 

فإن    ،اإلصابة من  وابلتايل  واسعة  اإلصابة    ضةمعرّ الساكن  فئات  موجوداً    ابملرضخلطر  يصبح  انتقال  حاملاً  أو  عرب  حملياً  العدوى 

 . امجلاعة احمللية داخل

  أوسع   انتشارحيول دون  كن أن  ميالعدوى من خالل الكشف املبكر  انتقال  وقف  إن  :  بكرامل ف  اكتش ف حال الاال  فعَّ ال تدخل  ال  ●

ف مرفق حصي    عالجاً   شديدةابإلضافة إىل ذكل، جيب أن يتلقى األشخاص اذلين يعانون من أعراض  و.  داخل اجملمتع احمليللمرض  ل

 . والوفياتاألعداد الكبرية من اإلصاابت ف أقرب وقت ممكن ملنع 

عالمات وعوارض بس يطة يس تطيع  داخل اجملمتع احمليل  االت اإلصابة  ح يشمل تعريف  :  احملليني  ملتطوعني اتطبيق من جانب  ال إماكنية   ●

 املتطوعون التعّرف إلهيا.  

  19-كوفيد  رضمب  اإلصابة  تتعريف حاال   إىليستند    ةاحمللي  اتابجملمتعخاصاً  تعريفاً    ربانمج املراقبة اجملمتعيةين التابع لفاقرتح الفريق العامل ال 

إرشادات ، مس متدة من  قابةلاختاذ إجراءات مواقرتح أيضاً  املتعلقة ابألعراض الشائعة.    أحدث املعلومات إىل  و  ،نظمة الصحة العامليةمل 

كوفيد  أخرى مبرض  ف    19-تتعلق  ملدليل  ترد  أيضاً األوبئة  اكحفة  املتطوع  إلكرتونية  )متاح  نسخة  برانمج  اكن  إذا  أما  .  ( ف  املراقبة تنفيذ 

خبطر واحد أو اثنني    املتطوعس يفيد عهنا    اخملاطر الصحية اليت حرص  يوىص بشدة  ف   ألول مرة،  19-كوفيدكجزء من ماكحفة  جيري    اجملمتعية

 . ترد ف مرفق ابلوثيقة ريف اخملاطر الصحية املقرتحة ا بتعشامةل قامئة مع اإلشارة إىل  ،19-مبرض كوفيديتعلقان 

  

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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املقرتح   التعريف  مقارنة  احمليل  ينبغي  ابجملمتع  الصحية  اخلاص  إلهيا    قابةلاملواخملاطر  بدل  وتكييفها  أدانه،  املشار  لك  ت ف  متطلبات  يك  مع  تناسب 

ناقش عتبات اإلنذار ويتفق علهيا مع وزارات أن ت   ب جي متأصاًل ف غالبية املناطق،    19-ملا اكن مرض كوفيدو )إن وجدت(.  املعنية    وزارة الصحة

احمللية   الصحية  السلطات  و/أو  طاقهت ال  حبيث  الصحة  تفوق  أعباء  احمللية  املراقبة  أنظمة  لك    .اتتحمل  عن  تقارير  املتطوعون  يقدم  أن  وجيب 

تؤدي إىل توجيه إنذار إىل السلطات الصحية ابلتوافق  اليت  التقارير  عدد  ، ولكن ينبغي حتديد  19  -خطر من اخملاطر الصحية املتعلقة بوابء كوفيد

 مع وزارات الصحة احمللية واجلهات الفاعةل املعنية. 

الرسائل الرئيس ية املقرتحة جلامعي البياانت/   األمراض ذات الصةل املقرتح  ي اجملمتعتعريف  ال  اخملاطر الصحية  دد الع 

 املتطوعني و 

السعال وصعوبة   9

 التنفس 

مزجي من ثالثة أو أكرث 

من ثالثة أعراض من بني  

   :األعراض التالية

 سعال  •

 صعوبة •

 التنفس 

 محى •

 س يالن األنف  •

 تعب •

 صداع  •

   إلعياءشعور اب •

 الهتاب احللق  •

 إسهال •

فقدان حاسة  •

 الّشم 

فقدان حاسة  •

 اذلوق 

 19-كوفيد •

 

وآداب   ،رشح أمهية غسل اليدين •

 ي. التباعد اجلسدو  ،السعال

 املرفق الصحي أو السلطات اإلحاةل إىل •

 ف حال صعوبة التنفس. الصحية 

من    16و  7ات و داألمجموعيت  اس تخدام  •

 اكحفة األوبئة. املتطوع ملدليل 

حاالت  من مجموعة  14

أو الوفيات غري املرض 

 ألوفةامل

إصاابت أو وفيات 

جملموعة من   مفاجئة

(  3الناس )أكرث من  

  حيملون عالمات املرض

 . ها نفس 

 مرض يأ •

 19-كوفيد •

 التباعد اجلسدي. تشجيع  •

وإحاةل   عراضاألو  نواعاألمالحظة  •

 الرعاية خدمات ض إىل ياملر 

دليل من  28 تاو داألمجموعة  اس تخدام  •

 اكحفة األوبئة  املتطوع مل

 لس ياقوفقاً ل اعتبارات خاصة  
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املعين  منسق الاتصال  مع    ة األمريرىج التأكد من مناقش  ،مكف س ياقإلهيا   اجةومدى احل  بشلك أفضلاملراقبة اجملمتعية نطاق   حتديد  من أجل

الصحة.    دلى للس ياقوزارة  منمك  ، ووفقاً  يمطلب  تدرجوا    قد  األخريةتصاالالا ’  اخلاص  اجملمتعي  تعريفال ف  كذكل  أن  اذلي  شخص  ال مع    ت 

و/أو حاالت  الانتقال احمليل للعدوى  الطالع عىل قامئة ابلبدلان اليت تعاين من حاالت  لو   .سفر تفاصيل ال أو  ‘  19-وفيدتأكدت إصابته مبرض ك

 .  منظمة الصحة العامليةالوضع صادر عن أحدث تقرير عن ، يرىج الرجوع إىل اجلداول الواردة ف واردة من اخلارج

 19-كوفيدرض مل املراقبة اجملمتعيةتنفيذ 

اللوجستية   رشوطل قامئة ل املشورة. وترد ف اجلدول أدانه  إطار  احلس بان  ف  بشلك مناسب جيب أن تؤخذ عدة اعتبارات    اجملمتعيةاملراقبة  لتنفيذ  

مثة خمتلفة(. و املتاحة التباع هنج  يارات  اخل )فضاًل عن    محروالهالل األ  الصليب األمحردلى  املتبع  املراقبة اجملمتعية  هنج  املطلوبة ف  نية العامة  ف وال 

قي  وزارة الصحة وغريها من  لتواصل مع  ل أمهية ابلغة   وضامن أن تكون  ،  نطاقهأو توس يع  إعداد نظام املراقبة اجملمتعية  معلية  طيةل  املراقبة  منسِّ

 . ف حال إطالقها اإلنذاراتأمام دلى السلطات الصحية القدرة عىل الاس تجابة 

اب  ضافةإ املرشفون  يقوم  أن  يمقرتح  ذكل،  اإىل  من  قبللتحقق  فوراً    إطالقها  لتقارير  يرسل  الصحيةكإنذار  السلطات  اذلي    ،إىل  يتيح األمر 

التقارير/الطلبات من  " أو  جةالض "إاثرة    منوالتقليل  ،  يتعريف اجملمتعل اطابق  ي  ملراقبة اجملمتعيةابامللكّف  تطوع  امل لتحقق من أن تقرير  اللمرشف  

 ني املرشفتويل  فإن    ،العامة عند الطلب تقارير املتطوعني  اطالع السلطات عىل  ميكن  بيامن  . و ةتابعبغرض امل السلطات  اليت تصل إىل  اخلاطئة  

أواًل   التقارير  التحقق  إنذارات  من  اجملمتعية يعزز مصداقية  الوطنية  الواردة  برانمج املراقبة  امجلعية  تركزي    فرصة  للسلطات الصحيةويتيح  ،  من 

 الاس تجابة لها. يتعني احلقيقية اليت    نذاراتاإلمواردها عىل 

 : لتقدمي التقارير كام يرد أدانه  مثال 

 
بوضوح   مسجةلإىل نظام املراقبة الوطين(  املؤدية الوطنية )مبا ف ذكل الروابط  ة عيامجل ي اختارته  اذل تفاصيل نظام تقدمي التقارير تأكد من أن ال 

 . املعمتد املراقبة اجملمتعية  ف بروتوكول

اجملمتعية التدريب الالزم بشأن إجراءات الصحة  وبغض النظر عن وضع التقرير دلى السلطات الصحية، فقد تلقى املتطوعون املعنيون ابملراقبة  

وغريها   ،وغسل اليدين  ،ويس مترون ابلعمل مع أفراد اجملمتع احمليل بإسداء النصح حول املباعدة اجلسدية  19- العامة املناس بة املتعلقة جباحئة كوفيد

 انتقال املرض داخل جممتعاهتم احمللية.  ، ومن مث يسعون إىل إبطاء 19- من اإلجراءات الهادفة إىل وقف انتقال عدوى الكوفيد

 

صحية  ال اطر اخملبشأن  تقارير ا 
دلى مجعية   نيواردة من متطوع

وطنية للصليب األمحر أو الهالل  
 ابملراقبة اجملمتعية   نينيمع األمحر 

لصليب األمحر  اف  رشف امل ق حتقُّ 
تقرير  توافق من أو الهالل األمحر 

 اجملمتعي لتعريف مع ااملتطوع 

إىل السلطات الصحية  اإلنذار  رفع
 ة لمتابعل 

قيام السلطات الصحية ابلتحقيق  
ف تقارير نظام   اإلنذاروإدراج 

 املراقبة الوطين 

اس تجابة حملية أو  
 وطنية 

 تعقيب ال  تعقيب ال 

 زائف  إنذار
 السلطات الصحية عند الطلب مجيع التقارير مع تبادل القدرة عىل  *

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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 العام واملتطلبات اللوجستية عداد اإل

 نعم/ ممكن  الاعتبارات املقرتحة  ة الفئ 
ال/ غري ممكن  

 حالياً 

معليات  و ختطيط / 

 املراقبة اجملمتعية 

 ؛ مي رسيعيإلجراء تق التخطيط أو  املراقبة اجملمتعيةتقيمي إجراء  -1

  الرشاكء/ وفقاً للخطة املوضوعة مع    املراقبة اجملمتعيةبروتوكول  إعداد   -2

 ؛ أحصاب املصلحة املعنيني وأ ،وزارة الصحةأو 

  /   (CEA)واملساءةل    ات احملليةمشاركة اجملمتع  اسرتاتيجيةإدراج   -3

اجملمتعو  ومشاركة  اخملاطر  عن  احملليةاإلبالغ  ف    (RCCE)  ات 

 ؛ معلية التخطيط

أنشطة -4 مل  ختطيط  األوبئة  املتطوعني  وأنشطة    /(ECV)اكحفة 

 . املراقبة اجملمتعيةىل جانب  إة يالصح التوعية  

  

 رشااكت اإلحاةل 

الفاعةل    قدرة اجلهات  و/أو  الصحة  الس تجابة  ابواهامتهما  األخرى  وزارة 

عرب    نذاراتلإل اجملمتعيةاملكتشفة  املراقبة  احمللية    برانمج  اجملمتعات  ف 

 . املس هتدفة

  

املوارد البرشية  

 املقرتحة

 ؛ لبدل ل املقر الرئييس ف ملراقبة اجملمتعية معين ابمسؤول واحد 

 ؛ (ا قاطعة )أو ما يعادلهعىل مس توى امل للك منطقةمسؤول واحد 

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

 . 2أرسة معيش ية 50-30متطوع واحد للك 

  

الاعتبارات  

 اللوجستية 

 :النقل/ الوصول إىل اجملمتع احمليلوسائل 

هل مثة حاجة إىل )  عنيةامل رشاف إىل اجملمتعات احمللية  اإلزايرات   •

 ( اخل.. ،هوائيةدراجات انرية أو دراجات 

 : املعنية ف املواقعالوضع األمين 

 ؛نشطة ألابالاضطالع  واحمليل  املتطوعني داخل اجملمتع  تنقل  إماكنية   •

 ؛ رشافاإلايرات بزإماكنية القيام  •

 . املراقبة اجملمتعيةبإجراءات اجملمتع احمليل  قبول •

 : للمراقبة اجملمتعية وريقالنظام ال 

 ؛ س امترات للمتطوعنيطباعة الا •

  

 

دينة، الوضع األمين، اخل..(، وعىل ما يس تطيع املتطوعون تنفيذه،  املريف،  ال)املعين  داخل اجملمتع احمليل عىل الس ياق  للمراقبة  ، يعمتد إىل حد كبري عدد املتطوعني املطلوب  فامي يتعلق ابلتنفيذ 2

  احمليل. واألمر األمه هو النظر ف ما إذا اكن اجملمتع احمليل يشارك منذ البداية ف املراقبة اجملمتعية ويعرف من هو املتطوع احمليلكام يعمتد عىل وضع امجلعية الوطنية واخليارات املفضةل للمجمتع  

 ، وإذا اكن من املمكن للمتطوعني تقدمي تقارير عن املنطقة اليت يعملون داخلها.  املعين هبذه املراقبة وكيف ميكن الاتصال به
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 نعم/ ممكن  الاعتبارات املقرتحة  ة الفئ 
ال/ غري ممكن  

 حالياً 

 . تقارير للمرشفنيكتابة ال  •

 القصرية:  يةالنصِّ  القامئ عىل الرسائل  املراقبة اجملمتعيةنظام 

 ؛ للك مرشف لويح واحد هجاز   /واحد  هاتف •

 ؛ توفري وقت البث/ البياانت للك مرشف متطوع •

املراقبة  حني تكون  بث جلامعي البياانت املتطوعني  ال توفري وقت   •

 النشطة مطلوبة 

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

 : (اآليل

إلعداد • الفين  أو    eagle  هجاز  ادلمع  بعد  )عن  القصرية  للرسائل 

 ؛ ( خشصياً 

أو الهاتف  احلاسوب  بواسطة  اإلنرتنت  اس تخدام  من  دير  متكن امل •

 ؛ اذليك

ف نظام يه نفس الرشوط املدرجة  تطوع  امل الرشوط املطلوبة من   •

 الرسائل القصرية

 :التطبيقاتالتقنيات الرمقية القامئة عىل 

للمرشفنيإاتحة   • والش بكة  اذلكية  خطة  بناًء    الهواتف  املراقبة  عىل 

 اجملمتعية. 

 : الصحية ةالنظاف

  ملراقبة اجملمتعية ابيضطلعون  يع املتطوعني اذلين  مجل كون  تجيب أن   •

زايرة لك بعد   ليدين و/أو غسل اليدينل ر  مطهّ اس تخدام    إماكنية

 أرسة.

ادلورات التدريبية  

 املوىص هبا 

برانمج اكن  )إذا    برانمج املراقبة اجملمتعيةبني عىل  تدريب املدرِّ دورة واحدة ل 

 : (جديداً  املراقبة اجملمتعية

 . الواحدة التدريبية  ف ادلورةمشاراكً  25 يوىص بعدم جتاوز •

 : لك موقعف تدريب املتطوعني 

 ؛ مرشف املوقع القيادة من جانب  •

 ف ادلورة التدريبية الواحدة. مشاراكً  25 عدم جتاوزب يوىص  •

 برانمج املراقبة اجملمتعية أايم لتدريب املتطوعني عىل  ختصيص يومني إىل مخسة  

 حسب احلاجة ية تنش يطية تدريب إجراء دورات 
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 نعم/ ممكن  الاعتبارات املقرتحة  ة الفئ 
ال/ غري ممكن  

 حالياً 

الرصد والتقيمي    اتآلي

 قيب  والتع 

 ؛ املتوقعة لموارد  وإماكنية تطبيقها وفقاً ل ساس ية  األؤرشات  حتديد امل •

 . قيباتتلقي التع آلية التخطيط الس تخدام  •

  

 سالمة املتطوعني 

فقط، أو حاالت  واردة من اخلارج  )سواء اكنت حاالت    العدوىانتقال  ، عىل لك مس توى من مس توايت  احملليني  يع املتطوعنيمجل   تتوفرجيب أن  

حملياً انتقال   أوالعدوى  احمللية  ،  امجلاعة  و/أو  اس تخدام    إماكنية  (داخل  اليدين  غسل  أرسةبعد    ينليدل ر  مطهّ مرافق  لك  واس تخدام زايرة   ،

أفراد اجملمتع احمليل  فامي بني    ومرتين  واحد   مرت   ترتاوح بني   سافة مب التباعد اجلسدي    املتطوعون عىل افظ  حي. ويوىص بأن  3الوجه   قنعةالكاممات/أ

عرب  أو  خارج املزنل    حصيعالمات خطر  أي خشص تبدو عليه  بشأن    نقاشال ينبغي إجراء  كام    .ةجسدي مالمسة  تفادي أي  مع   املناقشاتأثناء 

 . هنفسالعليل الشخص مع وليس تطوع امل و  ةاحملليأو امجلاعة سلمي من أفراد األرسة/خشص بني أن تكون و  ،نافذة أو ف ماكن مفتوحال 

تدابري ال هلم اتباع    إضاف، فينبغي  طيب عىل تقدمي دمع  ممن جرى تدريهبم  ف جمال الصحة    لينيتطوعي احمل امل   من قبل  املراقبة اجملمتعيةت  جر وإذا  

 ملتطلبات احلكومية. اببتكل األنشطة و املرتبطةالشخصية الوقاية معدات بشأن ضافية اإل

 

  

 

م رشوط النظافة الصحية/  اإلرشادات بشأن طريقة اس تخدام قناع الوجه مبا ف ذكل تغطية األنف والفم. وف حال اس تخدام غطاء وجه من القامش يرىج التأكد من احرتايرىج اتباع   3

 IFRC Guidance on Face Masks during the:  لتاليةالوثيقة ا  والغس يل الصحيحة. للمزيد من التوجهيات بشأن الاس تخدام الصحيح للكاممات وأقنعة الوجه، يرىج الاطالع عىل

Pandemic 
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 املراقبة اجملمتعية تنفيذ ل تقيمي  ال لرصد و ف معليات ااملؤرشات املقرتحة  

 الغرض  / التفاصيل   ية احلساب العمليات   املؤرش املقرتح 

النس بة املئوية للحاالت املؤكدة ف املناطق  

ِّلت  املس هتدفة   ُسم أو  أمحيلت  من  اليت 

 . املراقبة اجملمتعيةنظام  إنذاراتخالل 

م   اإلنذارات#   اخملتصة    رسةلامل السلطات  املس هتدفة  إىل  املناطق  ف 

الحقاً أو  السلطات  اليت  مجموع    /  عدوى  كحاالت  كدهتا  احلاالت   #

 . أكدهتا السلطات

 تأثري الربانمج

اليت    إنذاراتنس بة    وأعدد   املتطوعني 

لتعريف مع ا  توافقها  واكنجرى التحقق مهنا  

 . اً اجملمتعي للحاةل دقيق 

دقيقمهنا    التحققاليت جرى  تقارير  ال النس بة املئوية: #     /مع توافق 

 املتبادةل.  تقاريرال # مجموع 
 جودة الربانمج 

املئوية اليت    لإلنذارات  النس بة  املطلقة 

مهنا   التحقق  حاالت   وأصبحت جرى 

أو  الطبية  الفحوص  خالل  من  مؤكدة 

 . اخملربية

أو    اإلنذارات#   الاختبارات  أكدهتا  اليت  الطبية/  احلقيقية  الفحوص 

احلقيقية اليت أرسلها متطوعون من الصليب األمحر أو    اإلنذارات#  

 الهالل األمحر. 

، قمية جودة الربانمج

 تنبؤية إجيابية

اذلين    شطنيانال النس بة املئوية للمتطوعني  

و/أو  الصحية  اخملاطر  عن  تقارير    يقدمون 

"ف حيهنا" كام حيدده    نشطةتقارير عن األ

 . الربوتوكول

املتطوع املدرَّ ني#  يقدمون  املوزعني  بني    النحو    التقاريراذلين  عىل 

 . املراقبة اجملمتعيةاملوزعني لتنفيذ همام  بني  / # املتطوعني املدرَّ   املطلوب
 الربانمج رصد 

املس هتدفة    احمللية  النس بة املئوية للمجمتعات

متطوعني   تضم  جمال  ف  ينشطون  اليت 

 . املراقبة اجملمتعية

اجملمتعات   متطوع  احمللية#  تضم  اليت  األقل املس هتدفة  عىل  واحداً  اً 

اجملمتعيةجمال  ف  ينشط   اجملمتعات    /   املراقبة  املس هتدفة  احمللية  # 

 . ملراقبة اجملمتعيةاب

 ة تغطيال 

ببني )العدد اإلجاميل للمدرِّ   /املدرِّبني ومدرِّ

ب اذلين تلقوا تدريباً ف  ن( ون الرئيس يواملدرِّ

والعدد اإلجاميل ، املراقبة اجملمتعيةجمال 

 . املراقبة اجملمتعيةبني عىل للمتطوعني املدرَّ 

 ية حساب معلية  أي لزم إجراء ال ي

ف  مطلوب

املتعلقة   تاحلسااب

برصد الربانمج  

 واملتابعة 

 املراقبة اجملمتعية إلنذاراتة النس بة املئوي

ها اس تمجيب ل   اليت جرى التحقيق فهيا/و

 ساعة  24ف غضون 

 ساعة /  24بعها السلطات ف غضون ا اليت تت  نذاراتاإل# 

 . هتاالسلطات ملتابعاليت أمرسلت إىل  نذاراتاإل  #مجموع 

جودة الربانمج  

 )وآلية اإلحاةل( 
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ذت فهيا   نس بة اجملمتعات احمللية اليت اختم

ف أعقاب إطالق اإلنذار إجراءات 

 ( ايً )شهر

ذ اليت    احمللية # اجملمتعات ف  لصحة العامة يتعلق ابإجراء فهيا اختم

احمللية اليت  للمجمتعاتالعدد اإلجاميل   /أعقاب إطالق اإلنذار 

 .مسؤويل الصحةمع   اإلنذاراتتبادلت 

جودة الربانمج  

 )وآلية اإلحاةل( 
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 إضافيةإرشادات أدوات و

 ؛ مبا ف ذكل إرشادات الصحة اجملمتعية ، 19-كوفيدمرض بشأن صول عىل أحدث اإلرشادات للح التابعة لالحتاد ادلويل  GOمنصة  -1

 ؛ حالتنقي * قيد (الفرنس يةو إلجنلزييةاب) مبادئ توجهيية للمراقبة اجملمتعية -2

 ( الفرنس يةو إلجنلزييةاب ة )أداة ومنوذج تقيمي املراقبة اجملمتعي -3

 ؛ بروتوكول املراقبة اجملمتعية منوذج  -4

 الاحتاد ادلويل   اذلي وضعهاكحفة األوبئة املتطوع ملدليل  -5

 )املرفق(  اإلصابة داخل اجملمتعات احمللية املقرتحة حلاالت والتعاريف ،قامئة اخملاطر/األحداث الصحية العاملية -6

 املراقبة اجملمتعية مؤرشات األداء الرئيس ية ملشاريع  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/FinAdmTDrive/TRANSLATION SERVICES/2021/ARABIC/Health/2021-09-06_013_CBS Guidance for COVID-

19_AR.docx/TR-MA/21.09.21 

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/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/action/

