
 
 
 

 

 

 26من  1 ةصفح 

 

 nCoV- 2019املس تجد    ( التاج فريوس كوروان)   فاش ية 
  

ر و مح أ ل ا ل  ال ه ل ا ر و مح أ ل ا ب  ي ل ص ل ا ت  ا ي ع مجل يل  و دل ا د  ا حت ال ل ة  ي هي ج تو كرة  ذ ةل م ي ن ط لو ا ت  ا ي ع م ج  ل

ر  ا د ص لإ ر 7 – 3ا ي 2 فربا 0 2 0 

 ؟ يف هذا الإصدار جد  اس ت    اذلي  ما 

وأأصدرت  ،ثري قلقًا دولياً امة ت ة عيحاةل طوارئ ص يه املس تجد  (nCoV-2019)فريوس كوروان فاش ية  أأعلنت منظمة الصحة العاملية أأن −

ىل مجيع البدلان )الصفحة يف هذا الشأأن   .(1توصيات مؤقتة اإ

 .(2 )ص (الفم-الربازعن طريق اجلهاز الهضمي )أأو ؛ ظهور أأعراض الإصابة هبادون العدوى انتقال عىل معروف ل يوجد دليل  −

ل ينصح و(. 4 )ص أأنفسهمل يس تطيعون الامتس الرعاية أأو عزل ممن الإصابة أأعراض علهيم ظهر ت يوىص ابس تخدام الأقنعة للأفراد اذلين  −

 .أأقنعةلعامة الساكن ابرتداء 

ىل أأن اخلطر "مرتفع جدًا" يف الصني، و"مرتفع" يف منطقةللمخاطر مة الصحة العاملية منظيمي شري تق ي   − ، و"مرتفع" يف أ س يا واحمليط الهادئ اإ

 بقية العامل.

 .(5 البدلان املترضرة )الصفحةاملصابة وعدد الت عدد احلاملس تجدات بشأأن  −

 (26 - 11الوطنية )ص  اتامجلعيتأأهب جل أأ من الإرشادات مزيد من  −

 مقدمة 

مجموعة من حالت الالهتاب الرئوي غري املعروف اليت اكت شفت يف مدينة ووهان مبقاطعة عن ُأبلغت منظمة الصحة العاملية ، 2019ديسمرب  31 يف

صابة حتديد  وقد مت لحقا ديسمربهويب الصينية؛ ظهرت الأعراض عىل احلالت الأوىل يف  هؤلء الأشخاص اذلين يعانون من الالهتاب الرئوي اإ

ىل املراكز الساكنية الرئيس ية الأخرى يف الصني مع انتقال مس متر  فاش ية مضنت الرسعان ما انتش و. املس تجد( nCoVبفريوس كوروان ) ووهان واإ

ىل خشص، ل س امي داخل الأرس ويف مرافق الرعاية الصحية. وكام هو احلال مع فاش يات الفريوس التاج اخلطرية الأخرى مثل  متالزمة من خشص اإ

ىل عدوى نتقال الاكنت هناك حالت موثقة ل ،MERS الشق الأوسط التنفس يةومتالزمة  SARSالالهتاب الرئوي احلاد الوخمي )سارس(  عاملني اإ

، أأعلنت منظمة الصحة 2020يناير    30ويف    يف جمال الرعاية الصحية، وأأشخاص أأصيبوا بعدوى فريوس كوروان املس تجد املكتسب يف املستشفيات.

مبوجب اللواحئ الصحية ادلولية  (PHEIC) ة عامة تثري قلقًا دولياً يحاةل طوارئ ص املس تجد يه  (nCoV-2019)فريوس كوروان  العاملية أأن فاش ية

عالن 2005لعام  هنا ، حاةل طوارئ صية عامة تثري قلقًا دولياً عن وجود منظمة الصحة العاملية .  وعند اإ البدلان دعو فهيا تصدر توصيات مؤقتة تفاإ

 ىل الرتكزي عىل ما ييل:اإ 

 ؛اً دوليها انتشار ، ومن الثانوي هاالعدوى البشية، والوقاية من انتقال احلد من  −

 ؛متعددة قطاعاتبني والتعاون ًا عرب التواصل دوليالتصدي لها املسامهة يف  −

 ؛املغلوطةملعلومات لشائعات واي ل شاط يف زايدة املعرفة ابلفريوس واملرض والتصد  ن املشاركة ب  −

 تطوير البحوث. −
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 ؟ كوروان املس تجد   فريوس   ما هو 

ل احليواانتفريوسات كوروان معروفة تصيب البش والعديد من الفريوسات الأخرى  ةقبل هذا الوابء، اكن هناك س ت . من واملعروف أأهنا ل تصيب اإ

الأصيل لهذا احليواين مل يمت حتديد املصدر واملرحج أأن هذا الوابء املس تجد للفريوس التاج نشأأ يف مجموعة من احليواانت قبل العبور لإصابة البش. 

 .حىت ال ن العبور

ومتالزمة الشق الأوسط  SARSمتالزمة الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي )سارس( ترتبط بعض الفريوسات التاجية بتفيش الأمراض اخلطرية، مثل و 

واملعتدةل معومًا. ويعتقد أأن الفريوسات التاجية تسبب نس بة كبرية من التنفس ية، ولكن البعض ال خر يسبب الهتاابت اجلهاز التنفيس العلوي الشائعة 

 مجيع نزلت الربد الشائعة دلى الأطفال والبالغني.

ل يوجد لقاح للوقاية من عدوى الفريوس التاج. يوىص لك الأشخاص اذلين يتعرضون لعدوى الفريوس التاج من أأعراض أأو مرض خطري.    ل يعاين

دلامعة للأشخاص املصابني ويعانون من الأعراض؛ العالجات املضادة للفريوسات غري متوفرة لعالج املرىض اذلين أأصيبوا ابلفريوس. بتقدمي الرعاية ا

ىل أأن العديد من الأشخاص املصابني قد ل يعانون من أأي أأعراض أأو من مرض خفيف  (nCoV)بفريوس كوروان املس تجد  تشري الأدةل املبكرة اإ

ذا اكن هؤلء الناس   أأو كيف ميكن أأن تكون هذه العدوى. نيمعديفقط. ليس من الواحض ما اإ

ذا اكن خشص ما قد أأصيب حفص خمتربي يتوفر   .(nCoV)بفريوس كوروان املس تجد للتأأكد مما اإ

 ؟ كوروان املس تجد  فريوس   كيف ينتش

مل يعد رضوراًي لنتشار املرض، وميكن أأن ينتقل الفريوس  احليواينالوس يط وجود لقد مت ال ن تأأكيد انتقال فريوس كوروان عرب الإنسان، مما يعين أأن 

ىل أ خر.مبارشة   من خشص اإ

ذ . الظهوريف  تفاصيل انتقال فريوس كوروان املس تجدتواىل ت  ىل أ خر عادة من  تنتش الفريوسات التاجية الأخرى اليت ميكناإ أأن تنتقل من خشص اإ

أأو من خالل مالمسة قطرات اللعاب أأو سوائل اجلسم الأخرى أأو الرباز  أأعراض عدوى الفريوس التاجتبدو علهيم الأشخاص اذلين خمالطة خالل 

متالزمة الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي )سارس( الفاش يات السابقة للفريوس التاج، مبا يف ذكل واكن انتشار واليت ميكن أأن حتتوي عىل الفريوس. 

SARS    ات املعدية. وتشري البي نات ري املرىض والقط  خمالطةعن طريق    بشلك مبديئن،  حىت ال    فاش تنيومتالزمة الشق الأوسط التنفس ية وهام أأخطر

ىل أأن  هام عىل الأرحج مسؤولن عن الغالبية العظمى من انتقال هذا  ةاملبارش اخملالطة و القطريات )الرذاذ( احلالية لفاش ية فريوس كوروان املس تجد اإ

 الفريوس التاج.

 :ما ييل بسبب  فريوس كوروان املس تجد من املرحج أأن يكون هناك خطر كبري لنتقال

الفريوس اللعاب أأو السوائل الأخرى اليت حتمل رذاذ يسقط ات اليت تنشأأ عندما يسعل خشص مريض أأو يعطس، حيث ري التصال ابلقط •

 عىل أأشخاص أأو أأش ياء أأخرى؛

 أأو املصاحفة أأو التصال اجلنيس؛املالمسة ، مثل ةالوثيق ةالشخصي الطةاخمل •

الفريوس، مثل مقابض الأبواب أأو الأمتعة الشخصية، مث ملس الفم أأو الأنف أأو العينني دون غسل اليدين  حيملجسم أأو سطح مالمسة  •

 أأوًل؛

يف براز وبول الأشخاص املصابني ابلفريوس وميكن أأن تنتش عن طريق   )سارس(ميكن العثور عىل بعض الفريوسات التاجية، مثل فريوس •

 التصال بتكل السوائل.

ذا اكن ميكن نقهل بطرق   من غري املعروفو  ذا اكنت مجيع الشوط املذكورة أأعاله تسمح ابنتقال هذا الفريوس التاج املكتشف حديثًا، أأو ما اإ حاليًا ما اإ

مناقشة هامة حول قدرة الناس مثة و  جبميع الطرق املذكورة أأعاله.هذا الفريوس ال انتقجيب أأن تكون الإجراءات مبنية عىل افرتاض أأنه ميكن جديدة. 

ماكن حدوث . ول يوجد دليل قوي حىت ال ن عىل i"(نقل العدوى دون ظهور أأعراض الإصابة هباعلهيم )"ها ظهور أأعراض قبل نقل العدوى عىل  اإ

ذاف؛ ذكل مل براز من املرىض، فمن عينات اكتشاف فريوس كوروان املس تجد يف عىل الرمغ من و . جداً  اً كون اندر أأن يمفن املعتقد حيدث، ذكل اكن  اإ

ذا اكن يتضح بعد  ذا اكن فريوس قابالً الما اإ ذا قد التقطت الاختبارات جمرد الأمر أأن  للحياة يف الرباز، أأو ما اإ بقااي الفريوس. ومن غري املعروف ما اإ

ت تبدو شخص اكنل مبارش ووثيق خمالطة بشلك  اليت جرى تشخيصهااكنت الغالبية العظمى من احلالت و  الفريوس من الرباز.من املمكن انتقال اكن 
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وينبغي أأن تس متر أأنشطة الوقاية يف الرتكزي عىل العدوى .  (nCoV-2019)املس تجد  بفريوس كوروان  احلاد  للهتاب الرئوي  ابالإصابة  لفعل أأعراض  ابعليه  

 .الإصابة مع الأفراد اذلين تظهر علهيم أأعراض ةاملبارش واخملالطة  الرذاذمن خالل 

 املبي ض قتلها بسهوةل وبرسعة بواسطة املطهرات الشائعة، مبا يف ذكل وميكن  كن أأن تعيش بعض الفريوسات التاجية لعدة أأايم عىل الأسطح أأو الرباز.  مي

 والكحول. وتشري الأدةل املس تقاة من فاش يات الفريوس التاج الأخرى، مبا يف ذكل فريوس كوروان املسبب ملتالزمة الشق الأوسط التنفس ية

ىل  ،SARSومتالزمة الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي )سارس(  ل ابخملالطة املبارشة اإ أأو متعلقات خشصية مصاب  شخصل أأن انتقال الفريوس ل يكون اإ

يف نفس الغرفة أأو املكتب أأو القطار مع خشص يعاين من عدوى   مل يعرض التواجد  الفاش يات السابقة اخلطرية لفريوس كوروان  تكليف  و.  ملوثةأأو أأسطح  

يه لنتقال العدوى  املوثقةمعظم احلالت اكنت ، (nCoV)كوروان املس تجد  ابلنس بة لفريوسو الفريوس التاج الناس خلطر كبري لالإصابة ابلعدوى.

شون مع بني املرىض ومقديم الرعاية )يف املزنل أأو يف مرفق صي( وبني الأشخاص يف عالقات محمية أأخرى مثل العالقة بني أأعضاء الأرسة اذلين يعي 

 من عدوى الفريوس التاج. أأصيب ابملرضخشص قد 

ىل أأن  ذا اكنيوماً  14-2أأايم )ترتاوح بني  6-5يبلغ  فرتة احلضانةمتوسط تشري الأدةل احلالية اإ  قادرين عىل نقل الناس (. كام أأنه من غري املعروف ما اإ

ىل أأنه ميكن توقع أأن يقوم لك خشص تظهر علهيم الأعراضقبل أأن  العدوى صابته قد . وتشري التقديرات احلالية اإ ابللهتاب الرئوي احلاد مت تشخيص اإ

ىل أأكرث من خشصني    بنقهل  (nCoV-2019)بفريوس كوروان املس تجد   س متر يف المنو يف غياب تدابري ماكحفة ي س   انتشار الوابء، مما يعين أأن  غري مصابنياإ

 فعاةل.

 الأعراض؟  ما يه 

وغري شديدة مثل أأعراض اجلهاز التنفيس وامحلى   لفرتة وجزيةأأعراض    ظهور  يعاين معظم الناس من عدوى الفريوس التاج يف مرحةل ما من حياهتم، مع

مثل الالهتاب الرئوي أأو الهتاب   وضيق التنفس. ميكن أأن تسبب الفريوسات التاجية البشية يف بعض الأحيان أأمراض اجلهاز التنفيس السفيل  والسعال

مرض قليب رئوي والأشخاص اذلين يعانون من ضعف يف هجاز املناعة والرضع الأشخاص اذلين يعانون من  وهذا شائع أأكرث دلىالهوائية، الشعب 

ىل الالهتاب الرئوي والهتاابت  ىل الفشل التنفس يةوكبار السن. وابلإضافة اإ لجهاز ل التدرجيي  احلادة الوخمية، ميكن أأن تؤدي حالت العدوى احلادة اإ

ىل من أأعضاء اجلسم عدة أأعضاء لو  التنفيس   الوفاة.مما يؤدي اإ

الهتاابت تنفس ية أأخرى يف نفس الوقت معرضني  اذلين يعانون من أأو ةناعامل هجاز  ضعف يف قد يكون الأشخاص اذلين يعانون من مرض اكمن أأو

خمتلفة   قد يعاين الأشخاص اذلين يعانون من ضعف اجلهاز املناعي أأيًضا من أأعراضو خلطر مزتايد لالإصابة مبرض خطري نتيجة عدوى الفريوس التاج.  

 أأو أأقل من الأشخاص ال خرين اذلين يعانون من نفس املرض.

وتشمل امحلى والسعال والتعب وأ لم العضالت.    (nCoV-2019)لاللهتاب الرئوي احلاد بفريوس كوروان املس تجد  وتشمل الأعراض املبكرة والشائعة  

 يف التنفس أأو  من صعوبة  هؤلءيعاين كام قد، الأشخاص املصابني ابلفريوسالسعال املصحوب ابدلم دلى أأو  البلغم تكون الأعراض الأقل ش يوعاً 

بيد أأنه يلزم تويخ  .%2مهنم من مرض شديد، وتويف  %17رب اومن بني احلالت املؤكدة خمرباًي حاليًا، عاىن ما يق أأو الإسهال. أأو التشوش الصداع

ذ أأنه تفسري هذه الأرقام، احلرص يف  الأايم تنخفض يف  املئوية قدويف حني أأن هذه النسب . غري مكتشفةهناك حالت عديدة تكون  من املرحج أأناإ

ماكنيةفمع تأأكيد حالت أأقل حدة،  املقبةل    والأسابيع ىل عدد أأكرب من الساكن.  الفريوس  ينتش  حنيوفيات  الو   تعتاللدوث الاحل  كبرية  ال تزال هناك اإ  اإ

 15أأعراض ملدة ترتاوح بني يوم واحد ومن معومًا يعانون ابللهتاب الرئوي احلاد بفريوس كوروان املس تجد شخاص اذلين ميرضون الأ  اإنفحىت ال ن، و 

أأايم من ظهور الأعراض لأول  7-5 مرور بعدمث يبدأأ التدهور  معتدلون مبرض ؤ من مرض شديد أأو توفوا يبديبدو أأن املرىض اذلين عانوا و  .يوماً 

 مرة.

  



 

 

 26من  4 ةصفح 

 كيفية منع انتشار الفريوس التاج؟ 

، جيب تشجيع مجيع الناس عىل  القطريات )الرذاذ(أأو  اخملالطةأأن تنتش عن طريق  ميكهناعىل غرار الوقاية من العدوى ابلفريوسات الأخرى اليت 

ذا اكنت  ابملاء و   غسل أأيدهيم بشلك منتظم وصيح عق ِّم  ميكن اس تخدام  ، كام  متسخةالصابون اإ ذا  ين  يدال حيتوي عىل الكحول لتطهري  م  . مل تكن متسخةاإ

لأشخاص اذلين تظهر علهيم أأعراض اخملالطة الوثيقة لجتنب  وجيب  .  ابس متراريديه  مع غسل  جيب عىل أأي خشص يسعل أأو يعطس أأن يغطي مفه وأأنفه،  

 أأعراض مثل السعال أأو العطس.مع  مرض اجلهاز التنفيس 

قنعة اجلراحية يف و و قت مبكر ابلنس بة للأشخاص اذلين يرعون أأحباهئم اذلين يعانون من أأمراض تنفس ية خفيفة يف املزنل، فاإن الاس تخدام املزنيل للأ

صابهتم ابلعدوى. واملالمئوابس مترار مع غسل اليدين الصحيح  ذا اكنت هذه النتاجئ تنطبق عىل فاش يات وليس من الواحض ما  iiقد يقلل من فرصة اإ اإ

طار تقدمي أأو الأقنعة اجلراحية    تصفية اجلس اميتأأقنعة    هذه التدخالت. ل يوجد دليل عىل اس تخدام  منرضر    الفريوس التاج، ولكن ل يوجد خارج اإ

ميكن للأشخاص اذلين يعانون و  .تنفس يةمن أأعراض  يعانونول عىل اس تخدام الأقنعة من قبل الأشخاص غري املعرضني للأشخاص اذلين ، الرعاية

ىل  و/أأو يسعونعزل أأنفسهم ، أأو لن يقوموا، بالقيام ول ميكهنم تنفيس مرض من أأعراض  وا من أأن رعاية طبية تلقي اإ د  خطر انتشار الفريوس عن حي 

 .بشلك صيحطريق ارتداء قناع ابس مترار و 

، 2003يف عام    SARSمتالزمة الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي )سارس(  يف الفاش يات اخلطرية السابقة للأمراض املرتبطة ابلفريوس التاج، مثل تفيش  

ىل مقديم الرعاية خ والقطريات )الرذاذ(بتعلاميت الوقاية من اخملالطة الالزتام املس متر اكن   أأنشطة تقدمي اللاكفيًا ملنع انتشار املرض من املرىض اإ

 iiiivالرعاية.

 ما هو اخلطر العاملي؟ 

ىل أأنه من املرحج أأن العديد من احلالت املبكرة مل  الأوىل ذجشري المن ت  لأن الأعراض مل تكن شديدة مبا يكفي ليك يلمتس  وذكل، ت كتشفللفاش ية اإ

جراء اختبار الكشف عن الفريوس دلى   الناس الرعاية، أأو ىل هذه المن لعدم اإ املعلومات ج و ذالأشخاص اذلين يعانون من مرض تنفيس حاد. وابلنظر اإ

الت، احل املزيد من ، مفن املمكن أأن يكون هناكمل تظهر علهيم أأعراض العدوىحول احامتل وجود أأشخاص يعانون من حالت خفيفة أأو الأخرى 

 vمت الإبالغ عنه.قد مما أأكرث اخلطرية واملعتدةل عىل حد سواء، 

ىل    فريوسل ل  وهناك حاليًا انتقال مس متر ن  الرئيس ية  املراكز الساكنية الصينيةداخل    أ خرمن خشص اإ مقاطعة هويب يف  حمصورة  ظلت معظم احلالت  ، واإ

بعض اليت ميكن توقع اس مترارها. وحىت ال ن، مل حيدث سوى  الوافدة احلالت من عدداً  املنطقة وخارهجاوقد شهدت بدلان داخل . ومدينة ووهان

وي شري  حدثت داخل الصني. سجةلمن احلالت امل  %99وعىل الرمغ من ذكل، فاإن  .دولياً  الوافدةاحلالت  الناجتة عن هذهاحملدودة حالت الانتقال 

ىل أأن اخلطر مة الصحة العاملية يمي منظتق   يف بقية العامل. "مرتفع"، وأ س يا واحمليط الهادئ يف منطقة "مرتفع"يف الصني، و "مرتفع جداً"للمخاطر اإ

ىل قدرة الفريوس عىل الانتشار من  نظراً  فريوس كوروان املس تجد مثل مس تجدةخطر اجلاحئة النامجة عن فريوسات تنفس ية  ملواهجةالتأأهب  ب وجي اإ

ىل املناعة من هذا الفريوس  ىل أ خر وافتقار ساكن العامل اإ عىل اجملمتعات يف املزيد  التأأثريو  يف المنو هذا الوابء س متري  املتوقع أأن منو . املس تجدخشص اإ

وينبغي   وهناك خطر كبري جداً من اس مترار تفيش املرض يف الصني، وخطر كبري يف بقية العامل.  احلالية.  املاكحفةتدابري  عىل الرمغ من    من البدلان واملناطق

ىل الصني ةجتاري أأورحالت عائلية وصالت نقل كبرية أأو  متكللبدلان اليت يف امجيع امجلعيات الوطنية  عىل حدوث حالت مس تعدة لحامتل أأن تكون  اإ

   .وافدة
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خرى   (nCoV-2019) فريوس كوروان املس تجد   مقارنة   ومتالزمة الشق الأوسط التنفس ية والسارس والفريوسات التاجية الأ

  
nCoV-2019 

متالزمة الشق الأوسط  

 التنفس ية

  الالهتاب  متالزمة 

  الوخمي   احلاد  الرئوي 

 SARS( سارس ) 

نزلت الربد النامجة عن  

 الفريوس التاج 

أ  شأ
ملن ا

 

الإبالغ عهنا لأول مرة يف مت 

يف ووهان،  2019ديسمرب 

 الصني

بالغ عهنا يف عام   2012أأول اإ

 يف اململكة العربية السعودية

بالغ عهنا يف عام  أأول اإ

يف جنوب  2002

 الصني

ويعتقد أأن أأربع ساللت من 

الفريوس التاج مسؤوةل عن 

% من نزلت الربد 15-30

 الشائعة

الا 
ال 

نتق
 

من املرحج من ملس أأو أألك 

احليوان املصاب )مصدر دقيق 

غري مؤكد(. حيدث انتقال 

ىل أ خر من  العدوى من خشص اإ

، مبا يف ةالوثيق اخملالطةخالل 

 ذكل أأماكن الرعاية.

تعزى معظم احلالت البشية 

لالإصابة بفريوس كوروان 

املسبب ملتالزمة الشق 

ىل العدوى  الأوسط التنفس ية اإ

أأماكن الرعاية  بني البش يف

الصحية. ويعتقد أأن الإبل 

"امجلل العريب" يه املصدر 

احليواين لعدوى فريوس كوروان 

نيف البش، حيث  املسار  اإ

ادلقيق لنتقال العدوى غري 

 معروف.

يعتقد أأهنا انتشت من 

ىل قطط  اخلفافيش اإ

ىل البش.  "الزابد" اإ

تنتقل بشلك رئييس 

بني البش من خالل 

، ةقالوثي اخملالطة

ومعظمها يف ظروف 

 الرعاية الصحية.

مع  ةالوثيق اخملالطةمن خالل 

البش املصابني أأو ملس سطح 

 حيمل الفريوس.

ت 
ال

احل
 

 3 800، مؤكدة 28 000

. وفاة حاةل 564و شديدة حاةل

يف  خارج الصنيحاةل  216و

. املرض الشديد والوفاة اً بدل 24

يف املقام الأول كبار صيب ت 

يعانون من حالت السن اذلين 

 صية سابقة.

 858حاةل مؤكدة؛  2 494

بدلا. معدل  27حاةل وفاة يف 

 .%35الوفيات يف احلالت 

 774حاةل؛  8 096

بدلا.  27حاةل وفاة يف 

معدل الوفيات يف 

 %10احلالت 

املاليني لك عام. معوما غري مميتة 

 مع اس تثناءات اندرة.

لنا 
ة 

لي ا
احل

ت 
ئيا

صا
الاح

 

ىل انتقال  نسان اإ مس متر من اإ

أ خر يف العديد من املراكز 

الساكنية يف الصني، انتقال 

 دويل حمدود بسبب السفر.

مجيع احلالت املرتبطة بش به 

% يف 80اجلزيرة العربية، مع 

اململكة العربية السعودية. بدلان 

دوةل، مبا  24أأخرى يف حوايل 

يف ذكل حالت ووفيات يف 

الولايت املتحدة، أ خذة يف 

 2016الاخنفاض منذ عام 

مل ي بلَّغ عن أأي حالت 

جديدة منذ عام 

من  87%. 2004

احلالت السابقة يف 

 الصني وهونغ كونغ.

يدور عىل مدار الس نة، ولكن 

أأكرث ش يوعا يف اخلريف / 

 الش تاء.
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 ؟مجلعيات الوطنية أأن تفعهلاذلي بوسع ا ما 

ش يات مماثةل سابقة، قدمت امجلعيات ا أأنشطة الوقاية والاس تجابة يف بدلاهنا. ويف حالت فهناك عدة طرق ميكن هبا للجمعيات الوطنية أأن تدمع

 الوطنية ما ييل:

 التأأثري الصحي احملمتل  قوة الأدةل  الهدف  الساكن املس هتدفون  التدخل 

التخطيط للطوارئ وحتديد 

ادلور املساعد للأهجزة الوطنية 

 يف التأأهب للجاحئة والتصدي لها

امجلعيات الوطنية 

والوزارات اخملتصة )مثل 

 الصحة وامحلاية املدنية(

 عالية ل تنطبق حتضريية

معليات الاحتاد ادلويل  ختطيط اس مترارية الأعامل

مجلعيات الصليب الأمحر 

والهالل الأمحر ووحدات 

معليات امجلعيات 

 الوطنية

 عالية ل تنطبق حتضريية

واملشاركة الإبالغ عن اخملاطر 

 اجملمتعية
، امجلاعات امجلهور العام

 املعرضة خلطر مرتفع
 عالية  قوية وقائية

اية الشخصية وقمعدات ال

والتوجيه السلويك ملقديم الرعاية 

 يف املزنل

مقدمو الرعاية 

للأشخاص اذلين يعانون 

من أأمراض تنفس ية 

 خفيفة يف املزنل

متوسطة )من أأمراض  وقائية

تنفس ية أأخرى، مثل 

الأنفلونزا وفريوس الرينو 

Rhino) 

 
 عالية

التوزيع امجلاعي ملعدات الوقاية 

الشخصية )مثل أأقنعة الوجه( 

 للأشخاص الأصاء

قوي )من الفريوسات  وقائية الساكن معوم 

التاجية الأخرى 

 والفريوسات التنفس ية(

 ضعيف

 طر وقوع أأذى()خ

أأقنعة الوجه من قبل اس تخدام 

 املرىض
الأشخاص اذلين يعانون 

من أأعراض تنفس ية ول 

يس تطيعون الامتس 

الرعاية الرسيرية أأو العزل 

 اذلايت

 متوسطة متوسطة وقائية

اخلدمات ادلامعة للفحص 

احلكويم واحلجر الصحي وما 

ىل ذكل.  اإ

الساكن املعرضون خلطر 

شديد عىل النحو اذلي 

 حتدده احلكومة

 عالية ل تنطبق دامعة

اخلدمات الرسيرية والإسعافات 

 الأولية واخلدمات الطبية
الساكن املعرضون خلطر 

شديد عىل النحو اذلي 

 حتدده احلكومة

 عالية انظر أأدانه دامعة

الساكن والفئات معوم  ادلمع النفيس والاجامتعي

 الضعيفة
 عالية  قوية وقائية ودامعة
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 ) الاس تعداد، الوقاية والاس تجابة( :والتوجيه للأنشطة املذكورة أأعالهاملوارد  

   هذه الأزمة ل   تأأهب امجلعية الوطنية مزيد من الإرشادات بشأأن    1املرفق  د يف  ير 

 التوجيه واملوارد  التدخل 

التخطيط للطوارئ وحتديد 

ادلور املساعد للأهجزة الوطنية 

يف التأأهب للجاحئة والتصدي 

 لها

الاس تعداد لفريوس كوروان  مراجعة القدرة الوطنية عىلميكن أأن تساعد أأداة منظمة الصحة العاملية 

لتخطيط اادلليل الإرشادي  يوفريف توجيه امجلعيات الوطنية يف دورها املساعد. وكذكل  املس تجد

 لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر دلمع لهذه العملية.  للطوارئ

 
عىل املوقع الالكرتوين لالحتاد   الاس تعداد الفعال للجمعيات الوطنية  طالع عىل معلومات  كام ميكنمك الإ 

صفحة بعض الاعتبارات حيث سيتوفر قريبا عىل ال ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر،

 املتعلقة ابلس تعداد للوابء واجلاحئة.

جراء مراجعات هممة للعمليات العادية أأو  ختطيط اس مترارية الأعامل ل يتطلب ملف تعريف اخملاطر املعروف احلايل لهذا الفاش ية اإ

. وتشمل ومع ذكل، ينبغي أأن يراعي التخطيط التشغييل للطوارئ التطور احملمتل للفاش ية .الطارئة

العدوى عىل  :اليت ميكن أأن تؤثر عىل ختطيط اس مترارية الأعاملو   ةالفاش ي  كيةالتغيريات الهامة يف دينامي 

نطاق واسع، أأو الفحوص الإلزامية أأو الوقاية من حرية التنقل، أأو الأدةل عىل أأن املرض أأكرث عدوى مما 

 يف الأماكن العامة(. نتقالواء أأو قابل لالعن طريق اله : املرض ينتقلهو واحض حاليًا )عىل سبيل املثال

 واملشاركةالإبالغ عن اخملاطر 

الشخصية دة عاملبا)مثل  اجملمتعية

ونظافة اليدين ومحالت الرتوجي 

 الصحي(

لية  توجهيات  وضع الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر   بالغ عن اخملاطر وهنوج أأوَّ لالإ

ؤقتة لالإرشادات الفنية امل مك ِّةل ويه، املس تجد (التاجكوروان )من أأجل فريوس  واملشاركة اجملمتعية

ن أأجل فريوس كوروان مالصادرة عن منظمة الصحة العاملية    اجملمتعية  بشأأن الإبالغ عن اخملاطر واملشاركة

 )التاج( املس تجد. 

ميكن ) لالس تجابة بفعالية لفاش يات الفريوس التاجواحلالية  وميكن تكييف مواد محةل الأنفلونزا السابقة

. وابملثل، ذاهتا، لأن التدخالت الرئيس ية يه (هنابلغات العمل الأربع الإرشادية املواد ىل الاطالع ع

بشلك عام تأأثري كبري عىل احلد من  التوعية ابلنظافة الشخصيةو  من املرحج أأن يكون لغسل اليدين

 اخملاطر الشخصية.

اية الشخصية وقمعدات ال

والتوجيه السلويك ملقديم الرعاية 

 املزنليف 

الرعاية يف املزنل للأشخاص اذلين يعانون من العدوى اخلفيفة لفريوس كوروان هو مصدر حممتل لس مترار 

انتقال الفريوس. وقد يكون من املهم تغيري سلوك مقديم الرعاية املزنلية )مثل أأفراد الأرسة( وامحلاية 

يع فهيا الشخص املريض احلصول حسب احلاجة لوقف سالسل انتقال العدوى يف احلالت اليت ل يس تط 

رشادات منظمة الصحة العاملية أأصدرت  قدعىل اخلدمات الرسيرية أأو ل يس تطيع احلصول علهيا. و  اإ

   للرعاية املزنلية.

اية وقال التوزيع امجلاعي ملعدات

 الشخصية )مثل أأقنعة الوجه(

ميكن أأن تنتش يف الهواء. وابملثل، ل يوجد دليل عىل أأن   nCoVل يوجد دليل عىل أأن  •

التوزيع امجلاعي لأقنعة الوجه، أأو الأقنعة الطبية/اجلراحية، أأو أأقنعة تصفية اجلس اميت لعامة 

 الناس يقلل من خطر انتقال فريوس كوروان.

( أأو أأقنعة التنفس N95قاية الشخصية مثل أأقنعة تصفية اجلس اميت )مثل تتطلب أأهجزة الو  •

ومالءمة حمددين للحصول عىل أأي فائدة ومنع خطر الرضر. وتبني الأدةل   الاصطناعي تدريباً 

أأن اس تخدام قناع بشلك غري صيح قد يزيد يف الواقع من خطر انتقال الفريوسات التنفس ية، 

 .ابدل ً من احلد مهن 

قنعة يف قد يسامه • اذلعر والارتباك، وخيفف من تأأثري رسائل تعزيز نش  التوزيع امجلاعي للأ

ىل الأدةل   ىل الأدةل احلالية وفهم استناداً و . الصحة اليت تستند اإ فريوس كوروان )التاج(  اإ

https://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
https://shared.ifrc.org/#/downloadcollection/%7Bbe37e016-b065-42eb-8055-45c2d8afe189%7D
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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قنعة هو يف أأحسن الأحوال لأ اس تخدام افاإن تعممي والفريوسات التاجية الأخرى، املس تجد 

 .مرض هئامفيد، ويف أأسو غري 

صدار يف  • توجهيات ل  منظمة الصحة العاملية أأو وزارة الصحة )لك بدل عىل حدة(حاةل عدم اإ

ن ، مفالأصاءمن قبل الأشخاص  عىل نطاق معوم الساكن س تخدام الأقنعةاب تويصحمددة 

ىل املس تصوب  قنعة.يتشج عدم توجه الربامج اإ  ع الاس تخدام العام للأ

ىل الهن هذه  • من الصحة العامة ة يف جمال معليات املواهجو  الربانجميةج و الإرشادات موهجة اإ

 مبخاطر التعرضالاسرتشاد د من خماطر الأوبئة عىل مس توى الساكن. وينبغي أأجل احل

 الإرشادات بشأأن ارتداء الأقنعة.وضع القرارات و يف اختاذ  للعدوي

الوقاية نقص عاملي يف خمزون معدات وقوع ، وقوعهااحامتل  يف حالت اجلاحئة أأوي توقع،  •

ذ أأن الاالشخصية.  الشخصية عىل الوقاية س تخدام غري الصحيح أأو غري املناسب ملعدات اإ

 خماطرمن  ملس توى منخفض  امجلهور املعرضني  معوم  نطاق واسع، مثل الاس تخدام من جانب  

الشخصية املتاحة ملقديم الرعاية الصحية وغريمه الوقاية  خبفض خمزون معدات  جيازف    العدوى

 ، ويسهم يف انتشار الوابء.العدوىخماطر ملس توى مرتفع من من املعرضني 

اس تخدام أأقنعة الوجه من قبل 

 املرىض

قنعة الأشخاص اذلين يقدمون الرعاية الرسيرية أأو ادلامعة املبارشة  ينبغي أأن يس هتدف أأي توزيع للأ

، أأو للأشخاص اذلين يعانون وس كوروان املس تجدبفري  أأهنم يعانون من الإصابةللأشخاص املشتبه يف 

صابهتممن أأعراض تنفس ية   لهتاب الرئوي احلاد بفريوس كوروان املس تجدابل ومت تأأكيد أأو الاشتباه ابإ

ىل اخلدمة الصحية أأو لن حيصلوا علهيا أأو عىل العزل اذلايت.   ويف حالولكهنم ل يس تطيعون الوصول اإ

ىل   يكون ذكلاس تخدام الأقنعة، فيجب أأن   نسان اإ ىل التدابري املعممة ملنع انتقال العدوى من اإ ابلإضافة اإ

جيب اس تخداهما كام  هتا. و أ خر، ول س امي غسل اليدين وغري ذكل من أأساليب الوقاية من العدوى وماكحف

والتخلص مهنا عىل النحو الصحيح من أأجل جتنب خطر زايدة انتقال العدوى املرتبط ابلس تخدام 

 والتخلص غري الصحيحني.

اخلدمات ادلامعة للفحص 

احلكويم واحلجر الصحي وما 

ىل ذكل.  اإ

 

ذا أأصبحت   وابلأخصقد ي طلب من امجلعيات الوطنية تقدمي خدمات تقنية أأو دامعة حمددة حلكوماهتا،   اإ

ذا ن فذت املراقبة املزنلية أأو احلجر الصحي أأو نقطة املراقبة واملسح املبديئ  الفاش ية أأكرث انتشارا أأو اإ

ات، من خالل ضامن قدرة الأوسع نطاقا. وميكن أأن يؤدي ذكل دوراً هامًا يف أأنشطة ماكحفة الفاش ي

 الأشخاص املترضرين من هذه التدابري عىل تلبية احتياجاهتم الأساس ية واحلفاظ عىل كرامهتم.

اخلدمات الرسيرية والإسعافات 

الأولية واخلدمات الطبية 

 املساعدة

 

ينبغي للجمعيات الوطنية اليت تقدم اخلدمات الرسيرية أأن تواصل رصد منظمة الصحة العاملية ووزارات 

الصحة التابعة لها للحصول عىل أأحدث التوجهيات املتعلقة ابلوقاية من العدوى وماكحفهتا. وللحذر، مت 

بفريوس كوروان املسبب  تكييف التوجهيات الأولية الصادرة حىت ال ن من التوجهيات السابقة املتعلقة

يف حاةل و  .SARS(  سارس)  الوخمي  احلاد  الرئوي  الالهتاب  متالزمةو ملتالزمة الشق الأوسط التنفس ية  

عدم توفر دليل، فميكن اس تخدام موارد من الفاش يتني السابقتني لأمراض فريوس كوروان اخلطرية لتوجيه 

حىت ال ن، يتوفر التوجيه الرسيري و .  جهينيويف حاةل الشك، فينبغي ان نس تخدم حبذر التو .  التخطيط

 املس تجد: (nCoV) بفريوس كوروانالتايل اخلاص 

 بفريوس كوروان املس تجد؛ للعدوى البشية تعريفات حاةل الرتصد •

صابهتا بعدوى   الاختبارات اخملتربية للحالت البشيةالتوجيه املؤقت بشأأن  • املشتبه يف اإ

 ؛فريوس كوروان املس تجد

س كوروان فريوعند الاشتباه يف عدوى  الوخميةاحلادة  لاللهتاابت التنفس ية الرسيرية الإدارة •

 ؛املس تجد

الإصابة بفريوس ( أأثناء الرعاية الصحية عند الاشتباه يف  IPC) الوقاية من العدوى وماكحفهتا •

 ؛كوروان املس تجد

https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory-diagnostics-for-novel-coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf?sfvrsn=bc7da517_2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330375/WHO-2019-nCoV-IPC-v2020.1-eng.pdf
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 من أأجل فريوس كوروان املس تجد؛ حزمة موارد املرض •

 ىاملستشفدخول الطبية قبل الطوارئ خدمات من أأجل  االوقاية من العدوى وماكحفهت   •

رشادات مراكز ماكحفة الأمراض والوقاية م متالزمة الالهتاب الرئوي احلاد الوخمي ن أأجل )اإ

 (ةاحمللين جيري تكييفها وفقًا للظروف أأ عىل   ة، لس تخداهما اكإرشادات مؤقت)سارس(

ميكن أأن تسبب الأوبئة، وخصوصا الأمراض غري املعروفة، توترا وقلقا كبريين. وميكن لأنشطة ادلمع  ادلمع النفيس الاجامتعي

النفيس الاجامتعي يف اجملمتعات احمللية املترضرة واملعرضة للخطر عىل حد سواء أأن تساعد عىل ختفيف 

لنفس ية من خالل هذا العبء.  وميكن أأن يشمل ذكل، عىل سبيل املثال، تقدمي الإسعافات الأولية ا

ىل الفئات الساكنية الضعيفة. املعيار   أأثناء الأطفال حامية ادلليل:من  10اخلطوط الساخنة وابلأخص اإ

رشادات حول ادلمع النفيس الاجامتعي يف الفاش يات.   املعدية الأمراض تفيش   يوفر اإ

 
 ؟ أأن يفعهل   الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر بوسع  ما اذلي  

 حتليل اخملاطر 

 وخطوط النقل ادلولية داخل املنطقة وخارهجا. الكثيف الساكينمن املرحج أأن ما يسهل الانتشار اجلغرايف للفاش ية هو التنقل  •

 كام أأن التدابري الفعاةل ملنع العدوى والس يطرة علهيا من قبل الأشخاص اذلين يقدمون الرعاية لأولئك اذلين يعانون من الهتاابت اجلهاز  •

ىل جانب غسل اليدين بشلك مس متر، واحلفاظ عىل الشخصية، والنظافة  املباعدة التنفيس، سواء يف أأماكن الرعاية الطبية أأو يف املزنل، اإ

 .عىل مس توى الساكن لك ذكل من احملمتل أأن يكون فعال لوقف انتقال العدوى الصحية

قد الأشخاص اذلين يعانون من ضعف اجلهاز املناعي أأو الأمراض الاكمنة، مبا يف ذكل الأمراض املزمنة وغريها من الهتاابت اجلهاز التنفيس،   •

 .يكونون أأكرث عرضة خلطر الإصابة الشديدة

 ة خدمة للجمعيات الوطني 

 توفري ادلمع الفين والتوجيه للجمعيات الوطنية اليت تس تعد و/أأو تس تجيب للفاش ية. •

ىل أأن تكون  • ىل أأحدث الأ كوروان املس تجد فريوس  لإبالغ ما نعرفه وما ل نعرفه عنتأأهبة الوطنية م امجلعيات ادلعوة اإ الواردة دةل  استناداً اإ

 .من منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة

بالغ من أأجل   / اخملاطرواملنارصة العامة املناس بة والقامئة عىل الأدةل  تصالت دمع ال • علومات صية دقيقة وسهةل الفهم وموثوق هبا مبالناس اإ

 .بشأأن فريوس كوروان املس تجد

 دمع التخطيط للطوارئ ورمس خرائط للفجوات والاحتياجات من أأجل الاس تجابة الوطنية للفاش ية. •

 الاس تعداد والاس تجابة بني امجلعيات الوطنية اجملاورة.تنس يق  •

 تقدمي أأحدث التوجهيات العاملية والأدةل الناش ئة دلمع اختاذ القرارات. •

 التواصل وتنس يق خطط الاس تجابة والاحتياجات الإقلميية ودون الإقلميية. •

 والاس تجابة للجمعية الوطنية.تنس يق وتعبئة القدرات دلمع تنس يق وتنفيذ أأنشطة التأأهب  •

ميية للفاش ية  متع الاس تجابة العاملية / الإقل  خدمة جمل

 وخططها واس تجاابهتا جملمتع الاس تجابة الأوسع. التحديد والإبالغ عن قدرة امجلعية الوطنية  •

 .ور امجلعيات الوطنية وتأأثريها احملمتل يف الوقاية من الأوبئة والتصدي لهادلاملنارصة  •

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package-for-novel-coronavirus
https://www.cdc.gov/sars/guidance/i-infection/prehospital.html
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
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فراد   خدمة للأ

 الشخصية، وغريها من تدابري الوقائية الشخصية.املباعدة ، واحلفاظ عىل نيديال نظافة العناية الصحيحة ب تشجيع وتسهيل   •

 ضامن بقاء مجيع العاملني اذلين يعانون من أأعراض يف اجلهاز التنفيس يف املزنل طوال فرتة ظهور الأعراض علهيم.  •

رشادات واحضة  •  للأفراد لتشجيع التغيري املناسب للسلوك واحلد من اخملاطرتقدمي اإ

 

. 2020 فرباير 6 كام يه حىت يوم الحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، جنيف. البياانتالطوارئ الصحية التابع ل املؤلف: فريق

منوذج لتقدمي مالحظاتيرىج اس تخدام و أأدوات. اس ت حدثت  و أأدةل  لكام ظهرت وس يجري حتديث املعلومات والإرشادات  طلب معلومات لأأو  هذا ال

 .املس تقبليف يف املالحظات الإرشادية واملرفقات ملراعاهتا  أأو حتليالت خمتلفة

 

i نغالند للطب  ست بعدتا بعد أأن تبنيَّ أأن أأعراض الإصابة اكنت ابدية عىل احلاةل الأصلية، يف  )https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2001468(ادلراسة اليت أأوردهتا جمةل نيو اإ

 . الواقع، وقت نقلها 
ii  جيفرسونT , ديل مارC , دويلL ,مراجعة مهنجية. هأأو احلد من انتشار الفريوسات التنفس يةيقاف لإ التدخالت املادية  ، وأ خرون :BMJ. 2009 339؛:B3675 .[PMC مادة حرة] [جمالت 

 .[ابحث جوجل] [طبية
iii  سيتوWH ، تسانغD ، يونغRW ، دوى عن طريق يف الوقاية من انتقال الع الطةات واخملري الاحتياطات ضد القطوأ خرون من املستشارين من خرباء فريق السارس من هيئة املستشفيات. فعالية

 .[ابحث جوجل] [طبية جمالت]. 361:1519-20؛ 2003 نسيت.ل )سارس( الوخمي الالهتاب الرئوي احلاداملستشفيات مبتالزمة 
iv  رشادات منظمة الصحة العاملية للوقاية من العدوى وماكحفهتاملعرفة أأحدث التوجهيات، يرىج الاطالع عىل  (nCoV)يف ما يتعلق بفريوس كوروان املس تجد  اإ

v 2020.pdf-01-17-report-outbreak-nCoV-fellowships/2019-college/medicine/sph/ide/gida-https://www.imperial.ac.uk/media/imperial 

 

https://forms.gle/1QDYCj1WTjeQC6X98
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2001468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2749164/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773323
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=BMJ&title=Physical+interventions+to+interrupt+or+reduce+the+spread+of+respiratory+viruses:+systematic+review&author=T+Jefferson&author=C+Del+Mar&author=L+Dooley&volume=339&publication_year=2009&pages=b3675&pmid=19773323&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12737864
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Lancet&title=Advisors+of+Expert+SARS+group+of+Hospital+Authority.+Effectiveness+of+precautions+against+droplets+and+contact+in+prevention+of+nosocomial+transmission+of+severe+acute+respiratory+syndrome+(SARS)&author=WH+Seto&author=D+Tsang&author=RW+Yung&volume=361&publication_year=2003&pages=1519-20&pmid=12737864&
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330375/WHO-2019-nCoV-IPC-v2020.1-eng.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/2019-nCoV-outbreak-report-17-01-2020.pdf
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رشادات  : 1املرفق  ضافية اإ  مجلعيات الوطنية من أأجل تأأهب ا اإ
 2020فرباير  7 – 1الإصدار 

 توايت قامئة احمل 

 11 ............................................................................................................................................................... مقدمة -1

 11 ................................................................................................................... دور امجلعيات الوطنية يف التأأهب للأوبئة -2

 12 ..................................................................................................................................... ولية امجلعية الوطنية أأ(

 13 .................................................................................................................................... اللواحئ الصحية ادلولية ب(

 13 ..................................................................................................................... جدول أأعامل الأمن الصحي العاملي ج(

ي لها -3  14 ............................................................................................... قدرة امجلعيات الوطنية عىل التأأهب للأوبئة والتصد 

 14 ....................................................................................................... امجلعيات الوطنية لالس تجابة الفعَّاةلاس تعداد  أأ(

 15 ......................................................................................................................... برامج امجلعية الوطنية وخدماهتا ب(

ي لها -4 طار الاس تعداد لفاش ية فريوس كوروان )التاج( املس تجد والتصد   16 ....................... أأنشطة ميكن للجمعية الوطنية مزاولهتا يف اإ

ي لفاش ية فريوس كوروان املس تجد  -5  23 ........................... (5/2/2020، 1)الإصدار قامئة التحقق: حشد املوظفني من أأجل التصد 

 

 ة مقدم  -1

كوروان  فريوسفاش ية لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر وامجلعيات الوطنية بشأأن التوجهيية ملذكرة اب يسعى هذا املرفق

ىل مساعدة صناع القرار يف امجلعية الوطنية والإدارة العليا عىل  1(nCoV-2019) املس تجد (التاج)  ما ييل: اإ

مع السلطات احلكومية  ةاحلالي (nCoV-2019)املس تجد  ()التاج كوروانفريوس فاش ية ما يتعلق ب هتم الوطنية يفيمناقشة دور مجع  ▪

 والشاكء؛

ي الوطنية و  هتمتقيمي قدرة مجعي ▪  للفاش ية؛تأأههبا للتصد 

ي و  عهنا والكشفلها والتأأهب لفاش ية يف بدلاهنم من االوقاية أأعامل حتديد تدابري ميكن أأن تتخذها مجعي هتم الوطنية دلمع  ▪  ؛هال التصد 

ي الوطنية  هتممجعيتأأهب  ▪  للفاش ية.للتصد 

 

وبئة  -2  دور امجلعيات الوطنية يف التأأهب للأ

ىل أأهنا قتلت ما بني  1918عام  اليت تفشت  نفلونزا الإس بانية  جاحئة الإ اكنت   أأحد الأس باب من  مليون خشص،    100و  50، اليت تشري التقديرات اإ

ىل وجود الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر. ومنذ ذكل احلني،  عمل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب يالرئيس ية اليت أأدت اإ

اجلواحئ وقاية من الأوبئة و من أأجل ال ،مثل منظمة الصحة العاملية ،بشلك وثيق مع الشاكء الرئيس ينيالأمحر والهالل الأمحر وامجلعيات الوطنية 

 يف ال ونة الأخرية.زياك  فريوس  و احلصبة وشلل الأطفال ومحى الضنك والكولريا والطاعون والإيبول  فاش يات  والتأأهب لها والتصدي لها، مبا يف ذكل  

 
ىل املعلومات امل  اجيب عىل موظفي امجلعية الوطنية والاحتاد ادلويل و  .ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحرتابعة لالحتاد ال  Goمنصة عىل  ةاحمت 1  دةقيَّ لتسجيل وادلخول للوصول اإ

(Restricted Information). 

https://go.ifrc.org/emergencies/3972
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 ة يالوطن امجلعية ولية  ( أأ 

 
 ية عاانة الإنسان امللصحة وختفيف  هنوض ابالالوقاية من الأمراض و   جمال  امجلعيات الوطنية مع السلطات العامة يفتعاون  النظام الأسايس للحركة ب قر  ي

الإنساين، مع السلطات العمل للسلطات الوطنية يف ميدان   هجات مساعدة وتتفق امجلعيات الوطنية، بوصفها احمليل.  اجملمتعأأجل منفعة من 

 .أأو حتل حملها اخلدمات الإنسانية العامةامجلعيات الوطنية فهيا تس تكل  بشأأن اجملالت اليت  2ةالعامة الوطني

   الثالثني: الصادر عن املؤمتر ادلويل 2القرار رمق 

متتع  ا هجبصفهت ات الوطنية  يالعامة وامجلع بأأن السلطات    قر"ي وتستند    ات ومنافع متبادةليمسؤول تنطوي عىل    ةزي  ومم  بشاكة خاصة ات مساعدة ت

ىل امجلعية الوطنية اخلدمات   اهي ف  تس تكلة الوطنية التفاق عىل اجملالت اليت  يح للسلطات العامة الوطنية وامجلع يوتت    ادلويل والوطين نيالقانون  اإ

 " ؛اهأأو حتل حمل ة العامة يالإنسان 

ىل  امجلعيات الوطنية  قدم  ت نظر جبدية يف أأي طلبات ال السلطات العامة وتكلها يف هماهما الإنسانية، مبا يف ذكل من خالل التنس يق الوثيق، و ادلمع اإ

طار وليهتا. نسانية يف اإ  رمسية تقدهما السلطات للقيام بأأنشطة اإ

اليت ُأبرم   التفاقكل ذ، الصفقة الكربىفي فلالحتياجات املتغرية يف البيئة الإنسانية. تلبيًة الس نني مدى ر دور امجلعيات الوطنية عىل وقد تطوَّ 

قدر الإماكن  ًا حملييف أأساسه العمل الإنساين  "جعل الإنساين، الزتم املوقعون عىل يف اجملال أأكرب املاحنني والواكلت  بعض منبني  2016عام 

ضفاء الطابع احمليل التوطني خطة. وهتدف الرضورة" حسب  اً ودولي ىل تعزيز قدرات املس تجيبني احملليني والوطنيني عىل العمل الإنساين( )اإ  ،اإ

 احمليل.عىل الصعيد وزايدة التنس يق والقيادة  ،وتعزيز الشااكت ،وتقيمي الشؤون املالية

احئ. ويشمل ذكل الاستامثر و التأأهب للأوبئة واجل  جمال  يفكبري    استامثربذل  رضورة  الضوء عىل      2030للعقد  اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل  ط  سل ِّ وت  

 للمخاطر.مبكرين ني واكشفامليدان يف أأوائل يف اجلهات الفاعةل احمللية والش باكت واملتطوعني مكس تجيبني 

الصحية ي لها، واخلدمات  لتأأهب للكوارث والتصد  يف جمالت اأأكرث امهية بشلك كبري    ، أأصبح دور امجلعيات الوطنيةالقليةل املاضيةويف الس نوات  

دارة خماطر الأوبئة. وي لجمعيات ل ن واملؤمتر ادلويل الثالث والثالث هاذلي اعمتد  "اجلواحئللأوبئة و معًا  يوقت للتصد  القرار "حان  دعواجملمتعية، واإ

للأوبئة   يتصد  تعمل يف جمال ال   تنس يق وثيق مع السلطات الوطنية واملنظامت الأخرى اليت يف  ىل العمل  اإ للصليب الأمحر والهالل الأمحر  الوطنية  

دارة خماطر الكوارث يف ل يتجزأأ من ن   اً امجلعيات الوطنية جزءوتشلك . واحئواجل مع متني تنس يق يف عمل تضمن الجيب علهيا أأن بدلاهنا، و ظم اإ

دارة الأوبئة واجلجمال  يف  مؤثر  مجيع املس توايت لتكون قادرة عىل القيام بدور   عىل  الصحة الواحدةيف هنج    الشاكء  وزارة الصحة وغريها من  .واحئ اإ

  

 
 مبارشة مع اجلهات الفاعةل الأخرى.  ةيكون من الرضوري املشارك قدعندئذ، هتا، كون دلى البدلان حكومة مس تقرة ميكن للجمعية الوطنية مشاركتيت طال أأمدها، قد ل يف ظروف الأزمات ال 2

 توجهييي   سؤال 

   دارة خماطر الكوارث وو   اننيالقو مبقتىض    حمدددور  لجمعية الوطنية  ل هل و/أأو   لصحة العامةأأو الهنوض اب/الس ياسات واخلطط ذات الصةل ابإ

دارة خماطر الأوبئة و/أأو  الرعاية الاجامتعية؟ اإ

https://fednet.ifrc.org/en/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/legal-base-of-national-societies/ns-recognition-law/auxiliary-role/
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/30IC-CoD-en.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/30IC-CoD-en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/report/world/ifrc-policy-brief-localization-what-it-means-and-how-achieve-it
https://reliefweb.int/report/world/ifrc-policy-brief-localization-what-it-means-and-how-achieve-it
https://reliefweb.int/report/world/ifrc-policy-brief-localization-what-it-means-and-how-achieve-it
https://future-rcrc.com/ar/
https://future-rcrc.com/ar/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://www.who.int/features/qa/one-health/ar/
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
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 اللواحئ الصحية ادلولية ( ب

 

 

ومن خالل اللواحئ الصحية الأمن الصحي العاملي. عزيز عىل تلعمل معًا من أأجل ا اللواحئ الصحية ادلوليةعىل  2005 يف عامبدلاً  196وق ع 

. وتتوىل منظمة الصحة العاملية دور عىل الكشف عن أأحداث الصحة العمومية وتقيميها والتبليغ عهنااتفقت البدلان عىل تعزيز قدرهتا ادلولية، 

اللواحئ تدابري حمددة يف املوائن هذه تشمل كام . التنس يق يف اللواحئ الصحية ادلولية، وتعمل مع رشاكهئا عىل مساعدة البدلان عىل تعزيز قدراهتا

الإبقاء من أأجل  البدلان اجملاورة، ومنع القيود غري املربرة عىل السفر والتجارة    يفاخملاطر الصحية  انتشار  د من  ل احلمن أأجواملطارات واملعابر الربية  

 حركة املرور والتجارة عند أأدىن حد ممكن.تعطل عىل 

احملمتةل للمخاطر برسعة وكفاءة الاس تجابة قدرهتا عىل صون وتعزيز و اكتساب من ادلول الأطراف  2005اللواحئ الصحية ادلولية لعام وتقتيض 

اللواحئ الصحية ادلولية ومعاجلة حالت الطوارئ اليت مقتضيات  اليت تثري قلقًا دوليًا. ولتنفيذ    العامة  الصحيةطوارئ  الوحلالت    موميةالصحة الععىل  

نشاء أأو حتسني  أأعضاء عديدة    ترتتب علهيا عواقب صية، تقوم دول للمتكن  تعزيز التصالت والتنس يق  أأجل  من    ا دلهي معليات الطوارئ    مراكز ابإ

 لصحة العامة.اخملاطر وطوارئ اةل س تجابة الفعَّ الا من

خماطر الصحة العامة اليت حتدث الوقاية من طوعية وتعاونية متعددة القطاعات لتقيمي قدرة البدل عىل  هو معلية، ف التقيمي اخلارج املشرتكأأما 

اخلاص الوضع    بشلك طبيعي أأو بسبب أأحداث متعمدة أأو عرضية والكشف عهنا والتصدي لها برسعة. والغرض من هذا التقيمي اخلارج هو تقيمي

من اللواحئ الصحية ادلولية، والتوصية ابلإجراءات ذات  1حتقيق الأهداف الواردة يف املرفق صوب ما أأحرزه هذا البدل من تقدم بلك بدل، و 

هذا التقيمي اخلارج عن  التقارير الصادرة    الإنرتنتمتاح عىل  اليت جيري تقيميها. و التسعة عش  اجملالت التقنية  عىل نطاق  الأولوية اليت يتعني اختاذها  

. وقد وضعت منظمة موميةالصحة العاحملمتةل عىل  لمخاطر  لللجمعيات الوطنية عن قدرة البدل عىل الاس تجابة    ر معلومات مفيدة توف  ، اليت  املشرتك

 اللواحئ الصحية ادلولية.مقتضيات  لتقدمي حملة عامة عىل املس توى القطري عن تنفيذ  ة للرصد والتقيمياللواحئ الصحية ادلولي طاراإ  الصحة العاملية

من الصحي العاملي  (ج  جدول أأعامل الأ

 
 

معًا اجمتعت  ةومنظامت دولية ومنظامت غري حكومية ورشاكت خاص بدلانتتضمن هو مجموعة  (GHSAجدول أأعامل الأمن الصحي العاملي )

ىل عىل جدول الأعامل شدد ي و هتديدات الأمراض املعدية. ضد العامل تأأمني من أأجل  تشمل قطاعات   القطاعاتمشاركة قوية متعددة احلاجة اإ

نفاذ القانون واملساعدة الإمنائية والشؤون اخلارجية والبحوث والقطاعات املالية،    الصحة قطاعات مضن  البشية واحليوانية والزراعة والأمن وادلفاع واإ

قلميية متعددة الأطراف 9ودوةل   65العاملي  من الصحي جدول أأعامل الأ  يفمن املشاركني و  أأخرى. ورشاكء من  منظامت ومؤسسات دولية واإ

 مبا يف ذكل رشاكت خاصة ومنظامت غري حكومية ومؤسسات أأاكدميية.، القطاع غري احلكويم
  

 توجهييي   سؤال 

  دارة خماطر الكوارث وو  اننيالقو مبقتىض  حمدددور لجمعية الوطنية ل هل  لصحة العامةأأو الهنوض اب/الس ياسات واخلطط ذات الصةل ابإ

دارة خماطر الأوبئة و/أأوو/أأو   الرعاية الاجامتعية؟ اإ

  تنفيذ اللواحئ الصحية ادلولية؟ من أأجلشارك امجلعية الوطنية يف دمع السلطات احلكومية ت هل 

 صحة العامة؟يتوىل تنس يق معليات مواهجة طوارئ المن مركز معليات الطوارئ احلكويم اذلي  اً امجلعية الوطنية جزء ت شلك ِّ  هل 

 ض نتاجئ هذه العملية؟اس تعر قامت ابيف بدلها، أأو ُأجري قد رمبا  تقيمي خارج مشرتك أأي معلية هل شاركت امجلعية الوطنية يف 

  ؟الصحة الواحدةمنصة وطنية خمصصة لهنج يف مشاركة هل امجلعية الوطنية 

 توجهييي   سؤال 

  ؟جدول أأعامل الأمن الصحي العامليهل يشارك البدل يف 

https://www.who.int/ihr/about/ar/
https://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.51/en/
https://ghsagenda.org/
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
https://www.who.int/features/qa/one-health/ar/
https://ghsagenda.org/
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وبئة والتصد  قدرة   -3  ي لها امجلعيات الوطنية عىل التأأهب للأ

 

 
 

القدرة الوطنية عىل منع تعزيز خطط أأخرى ل أأي كوارث أأو ة او ملواهجة الللتمنييف وضع خطط وطنية دور مثني الوطنية للجمعيات كون يقد 

بأأن   ادلور املساعد ليس ضامان تلقائياً بيد أأن  وتوفري فرص للتنس يق وادلمع املتبادل.  ية  اجملمتع شاركة  امل وضامن    وطأأهتاوالتخفيف من    يةعاانة الإنسان امل

وبغية حتقيق الكفاءة والنجاح،  لسلطات العامة عىل مجيع املس توايت. ى اامجلعية الوطنية س تكون قادرة عىل دمع الأهداف الإنسانية والإمنائية دل

 لقدرة عىل تنفيذ الربامج والأنشطة. جيب أأن تكون دلى امجلعية الوطنية ا

 اةل عَّ الس تجابة الفل  امجلعيات الوطنيةاس تعداد  ( أأ 

وتعزيز الانتعاش من  ةعيشلإنقاذ الأرواح وحامية س بل امل  ابلغة أأمهية ةواحمللي ةوالوطني ةوالإقلميي ةالعاملي ةصعدتعزيز التأأهب للكوارث عىل الأ ل 

، من خالل للحكومة أأداء دورها املساعد هو متكني امجلعيات الوطنية من اةلالس تجابة الفعَّ لس تعداد الاهنج  الكوارث والأزمات. والهدف من

نسانية  التأأهب احمللية لضامن  تعزيز قدرات    . املناسب يف الوقت  فعَّاةل  تقدمي مساعدة اإ

رشادات للجمعيات الوطنية لالس تجابة الفعَّ س تعداد  ويوفر هنج الا اةل اإ

تندرج   اومواهجهت تأأهب للكوارث  ية وطنية قوية لل ل ل    عنرصاً   37بشأأن  

 جمالت: 5مضن 

 الس ياسات والاسرتاتيجيات واملعايري،  ▪

 التحليل والتخطيط، ▪

 القدرة التشغيلية، ▪

 التنس يق ▪

 دمع العمليات. ▪

 

تأأهب، ها لل اليت تريد حتديد أأولوايهتا يف خطط الأخطار أأن حتدد الوطنية ة امجلعييتعني عىل اس تعداد لالس تجابة الفعَّاةل، عند املشاركة يف معلية 

ىل تقياميت اخملاطر ولها أأن تستند يف ذكل   ، فضاًل عن وليهتا وخدماهتا ومشاريعها اجلارية وقدرهتا الإجاملية.عىل الصعيد القطرياإ

حقق من نتاجئ تقيميها والأولوايت ذات الصةل وخطة العمل  تت أأن  اةلالس تجابة الفعَّ لاس تعداد الوطنية املشاركة ابلفعل يف معلية  ةوميكن للجمعي

بعض العنارص ، ل س امي الصحة يف حالت الطوارئ، وتشلك جمالت مثل هذا التحليل والتخطيط أأو القدرة التشغيلية املوضوعة لتعزيز تأأههبا.

 لأوبئة.تأأههبا ملواهجة ا لتقيمي مدىمن أأكرب ادلعامئ تكون اليت ميكن أأن 

ذا مل أأما  الاس تعداد لالس تجابة   أأن امجلعية الوطنية مل تشارك بعد يف أأو امجلعية الوطنية للمخاطر، يف تقيمي الأساس يف  كن خطر الوابء مدرجاً ي اإ

جراءات   مبقدورها الاسرتشاد ، ف اةل الفعَّ   . التأأهب للأوبئةمن أأجل  اعتبارات  بوثيقة التأأهب للفاش ية احلالية يف اإ

، يرىج زايرة والسيناريوهات احلاليةزيد من التفاصيل حول تقياميت اخملاطر ومعرفة م لفاش يةمواهجة ابشأأن علومات مس تجدات املللحصول عىل 

 .ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحرتابعة لالحتاد ال  Goمنصة 

  

 توجهييي   سؤال 

 (الاحتاد ادلويل ونظام الإفادة فيه، ما هو متاح عرب قاعدة بياانت ما يه املعلومات املتاحة عن قدرة امجلعية الوطنية؟ )عىل سبيل املثال 

  ىل ذكل(؟عىل سبيل املثال، )كفاءاهتم املوظفني واملتطوعني و وعدد فروع العن متاحة معلومات هناك هل  الأصول وما اإ

  ظميية للفروع، ، وتقيمي القدرات التن تصديقهاالوطنية )مثل تقيمي القدرات التنظميية و امجلعية  ةهل هناك معليات حديثة أأو جارية لتعزيز قدر

طار الوصول ال من(فعَّ بشلك س تجابة من أأجل الاوالتأأهب   ال، واإ

 لالس تجابة الفعَّاةل الاس تعداد 

 ل لية وطنية للتأأهب للكوارث ومواهجهتا عنرصًا    37جمالت و   5

 والاسرتاتيجيات واملعايري الس ياسات  

 التحليل والتخطيط 

 القدرة التشغيلية 

 التنس يق 

 دمع العمليات 

 العالقات املدنية العسكرية  التنس يق مع السلطات 
 ركة التنس يق مع احل 

 التعاون مع القطاع اخلاص 
التنس يق مع املس تجيبني  
 عىل مس توى اجملمتع احمليل 

التنس يق مع الواكلت اخلارجية  
 احلكومية واملنظامت غري  

دارة خماطر الكوارث   س ياسة اإ
دارة خماطر   اسرتاتيجية اإ

 الكوارث 
ادلور املساعد للصليب الأمحر  

 والهالل الأمحر ووليته وقانونه 
دارة خماطر الكوارث   قوانني اإ

 اجلودة واملساءةل  وادلعوة لها ونشها 

التخطيط لالس تجابة  
 والتعايف 

اجامتعات واتفاقات ما  
 قبل الكوارث 

دارة اخملاطر  خطط ومزيانيات   اإ
 الاس تعداد 

ل الأخطار والس ياق   اس مترارية الأعامل  حتلي
نذار املبكر   ختطيط السيناريو  واخملاطر، والرصد والإ

جراءات الاس تجابة   اإ
 حلالت الطوارئ 

تقيمي الاحتياجات  
 الطارئة 

برامج التحويالت  
 النقدية 

جراءات   أ ليات الإ
 املبكرة 

حتديد قدرة امجلعية  
 الوطنية 

جمالت الأنشطة اليت  
 امجلعية الوطنية ختتص هبا  

تفعيل ادلمع  
 الإقلميي وادلويل 

دارة املعلومات  الاختبار والتعمل  مركز معليات   اإ
 اختيار املنتفعني  الطوارئ 

دارية،   الس ياسة املالية والإ
جراءات الطوارئ   واإ

دارة املوظفني واملتطوعني   اإ
التواصل يف حالت  

 حشد املوارد  الطوارئ 
تكنولوجيا املعلومات  

 والتصالت 

الشؤون اللوجستية  
مداد   واملشرتايت وسلسةل الإ

العمليات: الرصد والتقيمي  
بالغ   واس تخالص ادلروس والإ

دارة السالمة والأمن   اإ

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://www.preparecenter.org/resources/national-disaster-preparedness-and-response-mechanism-guidelines
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972
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 وخدماهتا  برامج امجلعية الوطنية ( ب

 
 

ن    أأن تؤديه.   لها   عىل حتديد ادلور اذلي ميكن سيساعدها  مشاريع وخدمات ورشاكء رئيس يني  من دلهيا ما هو قامئ   تحديد قيام امجلعية الوطنية ب اإ

خمتلف للأشخاص يف يقدمون اخلدمات الصحية  يف طليعة منة طويةل لفرت عيات الوطنية، بوصفها هجات مساعدة للسلطات العامة، امجل تقف 

الرصف املاء و الصحة و يف جمالت برامج ما تنفذه من مليون خشص من خالل  118أأكرث من اهتا مشلت تغطيوحده،  2017في عام فبيئات. ال 

مبن فهيم متطوعو الصليب  ،وناجملمتعي يونالصح . ويف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل، كثرياً ما يشارك العاملون الصحيةوالنظافة الصحي 

الاس توائية  والأمراض املعديةبون، يف عالج السل واملالراي وفريوس نقص املناعة البشية/الإيدز والأمراض غري الأمحر املدرَّ والهالل الأمحر 

الأهمات وحدييث الولدة والأطفال واملراهقني، وتيسري احلصول عىل اخلدمات الصحية ودمع صة املتصةل ابلصحة الإجنابية و الأنشطة املهمةل و 

ىل يف البدلان يؤدون بيمن اخلدمات التلطيفية والتأأهيلية.  غري املعدية واخلدمات يف الوقاية من الأمراض  هاماً  دوراً  املرتفعة ادلخلاملتوسطة اإ

 والالجئني. واملهاجرين 3عن التوعية اجملمتعية للمجمتعات احمللية النائية العالجية والرعاية املزنلية لكبار السن فضالً 

طار ش بكة الصليب الأمحر والهالل الأمحر، ي " يةالتطوع  نشطة"الأ  الأنشطة اليت ترتاوح بني منمجموعة أأدوار خمتلفة عرب باملتطوعون قوم ويف اإ

جرس يون اجملمتعيون ن الصح والعامل كون يالأحوال، اذلين يتقاضون أأجراً. ويف مجيع  نياجملمتعي نييالصح  نيالعاملوبني  جرأأ تقايض أأي دون 

وللمتطوعني يف ش بكة الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأمهية حيوية يف الأنشطة طويةل الأجل  ظمهم الصحية احمللية.  بني جممتعاهتم احمللية ون  التواصل  

ىل حتسني صة اجملمتعات احمللية،    .عند وقوع حالت الطوارئ ميدانية    ميكهنم أأيضًا توفري اس تجابة كام  الرامية اإ

والإسعافات الأولية النفس ية   الصحة اجملمتعية والإسعافات الأولية وماكحفة الأوبئةالاضطالع بأأنشطة  بون عىليمتتع املوظفون واملتطوعون املدرَّ و 

مثل فريوس كوروان فاش ية  لالس تجابة لمبهارات ميكن أأن تكون مفيدة بشلك خاص  ه  واخلضوع للمساءةل أأمام   احمليل   ومشاركة اجملمتع الاجامتعية  

 املس تجد.

دارة  و أأ املستشفى دخول  الرعاية قبل  مثل عديدة خدمات وطنيةكام تقدم مجعيات  دارة  و أأ  دلم ل  بناكً اإ مدارس أأو مرافق تعلمي   و أأ  مرافق صية اإ

دارة مبا يف ذكل  ، عال  س تجابة حلالت الطوارئ الصحية مثل يف الاي س تفاد هبا كبرية  . وميكن أأن تصبح هذه اخلدمات أأصولً المتريض مدارس اإ

 .املس تجد فريوس كوروانفاش ية 

 

 
رشادات من أأجل ا :  احمليل  الرعاية يف اجملمتع  3  2020، الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر،  2020الصحية اجملمتعية لعام  ظم  هنج الن  ،  مجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحراإ

 توجهييي   سؤال 

 هل امجلعية الوطنية 

 برامج جممتعية للحد من خماطر الصحة/الكوارث، أأو توف ر الرعاية مضن ما تقدمه من خدمات جممتعية؟تنفذ هنوج مشاركة جممتعية، أأو  ▪

 دلم أأو مدارس أأو مرافق تعلمي عال؟ل تدير مراكز صية أأو مستشفيات أأو بناكً  ▪

 توفر الرعاية قبل دخول املستشفى؟ ▪

 توفر خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس؟ ▪

 ، ونوادي أ ابء/أأهمات، ونوادي صفيني؟صية مدرس ية تدير نواد   ▪

 درج املشاركة اجملمتعية واملساءةل يف براجمها؟ت   ▪

 ما يه الربامج واخلدمات الهامة اليت ميكن توس يع نطاقها أأو تكل اليت ميكن أأن تترضر نتيجة لفاش ية فريوس كوروان )التاج( املس تجد؟ 

  امجلعية الوطنية )السلطات احلكومية، وامحلاية املدنية، واليونيسف، والصندوق العاملي، من مه الشاكء اذلين عىل صةل معل وثيق مع

، واللجنة شاركةوالتحالف العاملي للقاحات والتحصني، والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر، وامجلعيات الوطنية امل 

ىل ذكل(؟ادلولية للصليب الأمحر، والقطاع اخلاص، ووسائط الإع  الم، وما اإ
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طار الا لجمعية الوطنية  ل ميكن  أأنشطة   -4  ي لها والتصد  فريوس كوروان )التاج( املس تجد  س تعداد لفاش ية  مزاولهتا يف اإ

لهيا ميكن أأن ينبغي للجمعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر أأن تركز عىل اجملالت اليت   الصحي اجلارية يف جمال التأأهب  هاجم االربانجمية، حيامث أأمكن، برب تدخالهتا وينبغي أأن ترتبط   .ممكنةأأفضل قمية تضيف اإ

 واملبادرات الرئيس ية.الرئيس يني من الشاكء ذكل  وأأن تعمل مع وزارة الصحة وغري، ب للمواهجةللتأأه أأخرىمجعية وطنية مبادرات أأو الصحية  والوقاية

 فهيا   املشاركة  الوطنية   للجمعيات  ميكن   اليت  الرئيس ية   الأنشطة

  اجملمتعي   التأأهب 

 موارد مفيدة  الفئة املس هتدفة  ة نشط الأ 

املتعلقة ابلإبالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية   رشاداتالإ يرىج الاطالع عىل )  الهنوض ابلصحة اخملاطر واملشاركة اجملمتعية و  بالغ عن الإ 

 ( املفيدة  نصاحئ ال للحصول عىل مزيد من  

ن ىل  املتوفرة عنه  عة. وقد أأدت الثغرات يف املعلومات  يرس بوترية  تطور  يف ال   أ خذاليت يسبهبا  الفاش ية  هذا الفريوس و نا ل فهم   اإ عدم اليقني حاةل من  اإ

الفريوس هذا  عن  املغلوطة  هناك العديد من املفاهمي  و العلمية والعامة.  الأوساط  يف  التكهنات والافرتاضات  يف الوقت الراهن    اذلي يسده جزئياً 

ذاكء يسهم يف الفريوس وشدته، ما منشأأ  التسرت عىلعن بعض الشائعات عن فضاًل  زاء الومص والمتيزي اليت مهنا  العديد من ال اثر السلبيةاإ اإ

ىل الأشخاص   ما ييل:ذكل العمل عىل ويتطلب  الفاش ية.هذه املناطق املترضرة من املنمتني اإ

بالغ عن ااسرتاتيجية شامةل لوضع  ▪ واخلضوع ات احمللية اجملمتع، مبا يف ذكل اس تخدام مهنجيات مشاركة يةاجملمتع املشاركة خملاطر و الإ

الثغرات    وتتبع ، (nCoV-2019)فريوس كوروان املس تجد  يف الوقت املناسب حولموثوق هبا  مبعلوماتالناس  بالغلإ  اللمساءةل أأماهم

 .اذلعر  هاحامةل مع قبل أأن تنتش  املغلوطة   ملفاهمي ومعاجلة ا   يف املعلومات والشائعات 

 :ما ييل ع الرتكزي عىل، مللهنوض ابلصحة   العامة يف أأمناط السلوك  التغيريات تشجيع  ▪

o غسل اليدين 

o  الشخصيةاملباعدة 

o   تنفس يةلأعراض عدوى عند التعرض الامتس الرعاية  سلوكب التحيل 

لتغيري الالزمة تطلبات امل شامل للنوع الاجامتعي والتنوع و بتحليل  واملواهجة عىل املس توى القطري تأأهبال نشطة الاسرتشاد يف أأ ينبغي  ▪

 :أأمناط السلوك، ويشمل ذكل ما ييل

o ؛بفريوس كوروان املس تجد رف واملواقف واملامرسات واملعتقدات املرتبطةااملع 

o  ؛قنوات موثوق هباتلقي املعلومات عرب 

، الساكنمعوم 

الساكنية الفئات و 

، للعدوىاملعرضة 

والفئات الساكنية 

املعرضة خملاطر 

 مرتفعة

دليل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  ▪

ر بشأأن الإبالغ عن الأمحر والهالل الأمح

اجملمتعية بشأأن فريوس اخملاطر واملشاركة 

 كوروان املس تجد

لإبالغ عن اخملاطر اة: منظمة الصحة العاملي ▪

أأهب لفريوس من أأجل التواملشاركة اجملمتعية  

nCoV)-ومواهجته كوروان املس تجد 

من الإرشادات املؤقتة    2الإصدار  )  2019(

 (2020يناير  26 –

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر  ▪

من أأجل  ماكحفة الأوبئة والهالل الأمحر: 

 ملتطوعنيا

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر  ▪

يف جمال مواد تدريبية : والهالل الأمحر

 اجملمتعية صحة اجملمتعية والإسعافات الأوليةال

http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
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o  مشاركة املالحظاتالتفضيالت حول كيفية. 

  والإسعافات الأولية اجملمتعية  مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف جمال الصحة    الاحتاد ادلويل  جو هن ن  م  الاس تفادة  وميكن    ▪

الفريوس.   انتقالتعزيز التدابري املناس بة عىل مس توى اجملمتع احمليل للحد من  وذكل بغرض    ملتطوعني،من أأجل اوماكحفة الأوبئة    اجملمتعية 

ىل أأن   نفلونزا أأو أأمراض اجلهاز التنفيس الأخرى مناس بة لالس تخدام يف هذلتعامل مه حالت االأدوات املس تخدمة ل وجيدر الإشارة اإ ه لإ

 وسائل انتقال العدوى.و  لتشابه الأعراضنظراً املس تجد فريوس كوروان الفاش ية ل

   دمع مقديم الرعاية 

أأو غري خفيفة  الرعاية يف املزنل للأشخاص اذلين يعانون من عدوىتقدمي  لفريوسالعدوى ابانتقال  ارس متر املرحجة لدر اص من أأحد امل ▪

صة  شخَّ سلوك مقديم  منط  تغيري  ل وقد يكون   قادرين عىل الامتس الرعاية.الغري الغري الراغبني أأو الولئك لأ أأو ، املس تجدفريوس كوروان بم 

 سالسل انتقال العدوى.قطع أأمهية من أأجل  حسب احلاجة امحلاية تويخ )مثل أأفراد الأرسة( و الرعاية املزنلية 

الساكنية الفئات 

املعرضة خملاطر 

 مرتفعة

الرعاية املزنلية منظمة الصحة العاملية:  ▪

صابهتم بعدوى  للمرىض اذلين يشتبه يف اإ

اذلين  ( املس تجدالتاج)كوروان فريوس 

دارة اخملالطني  تظهر علهيم أأعراض خفيفة واإ

رشادات مؤقتة  )  هلم  (2020يناير    12  –اإ

 اخلدمات الاجامتعية الطارئة يف حاةل احلجر الصحي، أأو غريها من تدابري الطوارئ 

ىل احلد من انتشار الفريوس وماكحفته )مثليكون لمن املرحج أأن  ▪ جراءات الرامية اإ تعليق وسائل النقل العام أأو تقييد اخلدمات  الإ

 ضعفًا يف اجملمتعات احمللية املترضرة.الأشد  الفئاتيف تأأثري الأساس ية( 

ذا  ل   ،خدمات تقنية أأو دامعة حمددة حلكوماهتا قد ي طلب من امجلعيات الوطنية تقدمي   ▪ ذا  انتشارًا    أأصبحت الفاش ية أأكرث س امي اإ جرى أأو اإ

من  ةكل دور هام يف أأنشطة ماكحفة الفاش ييكون ذلأأن وميكن  الأوسع نطاقًا.املراقبة ط اأأو نقاحلجر الصحي تنفيذ الرصد املزنيل أأو 

 كرامهتم. صون  و الأساس ية خالل ضامن قدرة الأشخاص املترضرين من هذه التدابري عىل تلبية احتياجاهتم 

 الفئات الساكنية

املعرضة  املترضرة

 للعدوى

 

 ادلمع النفيس الاجامتعي 

 .النفسواحض لس بل احلد من اخملاطر وحامية الفهم ال لالإهجاد والقلق، ل س امي يف غياب بيئة مواتية الفاش يات هتئي  ▪

ىل ▪  ادلمع النفيس الاجامتعي وضع جيد يتيح لها توفري امجلعيات الوطنية يف فاإنالإبالغ عن اخملاطر بشلك مناسب،  فعالية وابلإضافة اإ

 املترضرة.احمللية جملمتعات ال جمن أأ 

 الساكنمعوم 

والساكن 

 املس هتدفون

رجعي لدلمع  امل ركزللمالإلكرتوين  وقعامل ▪

 التابع لالحتاد ادلويلالنفيس الاجامتعي 

 مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

 املتفق عليه مع احلكومات املعنيةأأدوار مساعدة أأخرى عىل النحو 

 ط املراقبةاط ادلخول/نقا، ونقللمصابني عىل سبيل املثال تتبع اخملالطني ▪

  

   
  

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
http://pscentre.org/resource-centre
http://pscentre.org/resource-centre
http://pscentre.org/resource-centre
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 املؤسيس   التأأهب 

 موارد مفيدة  ة شط ن الأ 

 الوقاية من العدوى وماكحفهتا 

أأن   ىاملستشف  دخول  اخلدمات الرسيرية أأو خدمات ما قبل ينبغي للجمعيات الوطنية اليت تقدم  ▪

الإرشادات  للحصول عىل أأحدث اخملتصة هبا منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة  متابعةتواصل 

رشادات الرسيرية    الوقاية من العدوى وماكحفهتا.    واإ

 

عدوى بالإصابة الإدارة الرسيرية للعدوى التنفس ية احلادة الوخمية عند الاشتباه يف منظمة الصحة العاملية:  ▪

رشادات )  ( املس تجدالتاج) كوروان فريوس  (2020يناير  12 – ةمؤقتاإ

الإصابة الرعاية الصحية عند الاشتباه يف تقدمي الوقاية من العدوى وماكحفهتا أأثناء منظمة الصحة العاملية:  ▪

 (2020اكنون الثاين/يناير  12 -)التوجيه املؤقت   وس كوروان )التاج( املس تجدفري عدوى ب

ى ملستشفدخول ا قبلملاكحفة العدوى  ية الطارئةدمات الطب اخل: ماكحفة الأمراض والوقاية مهنا مراكز ▪

رشادات  وجد  )ل ت  )السارس(  املستشفىدخول  قبل  املس تجد  ماكحفة العدوى بفريوس كوروان  بشأأن  متاحة  اإ

 (2020 فرباير 7حىت 

 الأطراف املعنية  دور امجلعية الوطنية ووليهتا والتنس يق مع 

تعزز التنس يق    تقوم ابملواهجة أأو تتأأهب للمواهجة، أأنمجيع امجلعيات الوطنية، سواء اكنت  جيب عىل   ▪

وجه   عىلدورها املساعد مبا يف ذكل حتديد ، ااخملتصة هب  الصحة والسلطات احلكوميةمع وزارات 

 لها. يابلتأأهب للجاحئة والوقاية مهنا والتصد  فامي يتعلق التحديد 

ذا تةيالشط   و العسكرية أأ العالقات املدنية   ▪ ليه من  يلزم  الوضع، فقد    فامق: اإ قويم، المن  الأ زاوية  النظر اإ

ك. ومن الرضوري التعامل مع الكياانت فرض قيود قد تؤثر عىل قدرة املس تجيبني عىل التحر  يعين  ما  

 يف ادلوةل لضامن حامية احلزي الإنساين.  الأمنية ذات الصةل

اليت يتضمهنا اس تخدام قامئة التحقق للجمعية الوطنية : ميكن ة للكوارث القانون ادلويل لالس تجاب  ▪

 لقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثاباملرسوم اخلاص القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث أأو منوذج 

 :ما ييل من أأجل

o  عداد ومعاجلة بعض القضااي القانونية والتنظميية اليت تنشأأ عادة فامي يتعلق  مساعدة ادلول عىل اإ

واملوظفني ادلوليني ادلولية . وتتعلق هذه املسائل بدخول السلع ة ادلوليةاملساعدعمليات ب 

الانتعاش الإغاثة ووتشغيل اجلهات الفاعةل ادلولية، وكذكل بتنس يق مساعدهتا، ل س امي يف فرتة 

يل  .الأوَّ

 [RU] [AR] [SP] [FR] [EN] وقواعد املساعدة الإنسانيةمبادئ  ▪

 AR EN FR SP للكوارث ومواهجهتالية الوطنية للتأأهب ال   ▪

 AR EN FR SP RU من أأجل الاس تجابة بشلك فعَّال التأأهب تقرير موجز بشأأن  ▪

 الروس ية /   الفرنس ية /   الإس بانية /   الإجنلزيية :لكوارثل لالس تجابةالقانون ادلويل  مرسوم ▪

 الروس ية   /      الفرنس ية  /      الإس بانية  /      الإجنلزيية  :ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثاخلاصة  قامئة التحقق   ▪

قانون الكوارث التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب املعين بفريق للجمعيات الوطنية التصال ابل ميكن

عرب العناوين الربيدية  ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثاملتعلقة س تفسارات لالالأمحر والهالل الأمحر 

 :التالية الإلكرتونية

 maria.martinez@ifrc.orgأأفريقيا:  ▪

 gabrielle.emery@ifrc.orgأ س يا واحمليط الهادئ:  ▪

 sophie.teyssier@ifrc.orgن: االأمريكت ▪

 v@ifrc.orgbaktiar.mambetoأ س يا الوسطى:  ▪

 isabelle.granger@ifrc.orgخرى: الأ ناطق امل  ▪

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.cdc.gov/sars/guidance/i-infection/prehospital.html
https://www.cdc.gov/sars/guidance/i-infection/prehospital.html
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/dm-policies/principles-and-rules-of-disaster-relief/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/dm-policies/principles-and-rules-of-disaster-relief/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/dm-policies/principles-and-rules-of-disaster-relief/
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bEN%5d%20Principles%20and%20Rules%20RCRC%20Humanitarian%20Assistance.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bFR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bFR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bFR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bSP%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bAR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bRU%5d%20Principles%20and%20Rules%20RCRC%20Humanitarian%20Assistance_LR.pdf
https://www.preparecenter.org/es/resources/national-disaster-preparedness-and-response-mechanism-guidelineshttps:/www.preparecenter.org/es/resources/national-disaster-preparedness-and-response-mechanism-guidelines
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/175200-Setting-up-NDPRM_AR-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/fedfiles/175200_Setting%20up%20a%20national%20disaster%20preparedness%20and%20response%20mechanism_EN_LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/fedfiles/NDPRM-fr.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/175200_Creaci%c3%b3n%20de%20un%20mecanismo%20nacional%20de%20preparaci%c3%b3n%20y%20respuesta%20a%20desasres_SP-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20AR%20new%20icons%20170919.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20EN_v2-270519%20(1).pdf
https://fednet.ifrc.org/fedfiles/PER%20Summary_FR_091018.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20SP%20new%20icons%20170919.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20RU.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Model-Decree_SP-HR-CropMark.pdf
https://ifrcgo.org/africa/img/disaster-law/resources/MODELFR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Model-Decree_RUSSIAN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/IDRL-Checklist-ES.pdf
https://ifrcgo.org/africa/img/disaster-law/resources/IDRL%20CHECKLIST%20FRENCH.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/IDRL-Checklist-EN-HR_RUSSIAN.pdf
mailto:maria.martinez@ifrc.org
mailto:gabrielle.emery@ifrc.org
mailto:sophie.teyssier@ifrc.org
mailto:baktiar.mambetov@ifrc.org
mailto:isabelle.granger@ifrc.org
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o  ىل اعامتد مرسوم ىل مرسوم ف : لقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثا ادلعوة اإ قانون بالإضافة اإ

الأدوار دد  اذلي حي  القانون ادلويل لالس تجابة للكوارثالطوارئ، ميكن للسلطات اعامتد مرسوم  

دارة فعَّ من أأجل واملسؤوليات وأ ليات التنس يق واملرافق القانونية الرئيس ية   اةل للمساعدة ادلوليةاإ

 يف حالت الكوارث. 

o  دارة  الصليب الأمحر والهالل الأمحراقرتاح ادلمع من من أأجل وضع الإطار القانوين الالزم لالإ

 يف حالت الكوارث.  اةل للمساعدة ادلوليةالفعَّ 

 ختطيط اس مترارية الأعامل 

الأزمة والانتعاش من أ اثرها   للمنظمة ملواصةل العمل خالل ساس الأ ختطيط اس مترارية الأعامل هيئي  ▪

والهالل الصليب الأمحر    مجعياتونظراً لأن  متوقع.    الربامج بشلك غري تعطل  بعد    الأعامل  واس تئناف 

طارحامس يف  تضطلع بدور  الأمحر   نه  الشامةل للكوارث يف حالت الطوارئ،  املواهجة    اإ ينبغي التقليل فاإ

ىل أأدىن حد من الاضطراابت يف اخلدمة  الصليب الأمحر عىل ثقة امجلهور يف قدرات حفاظًا ممكن اإ

الصليب الأمحر وعىل هذا النحو، ينبغي لإدارة . الاس تجابة حلالت الطوارئعىل والهالل الأمحر 

درج اعتبارات اس مترارية ترصيف الأعامل يف التصممي العام لمنوذج الاس تجابة ت  أأن والهالل الأمحر 

 تعطل الربامج.خماطرة حلالت الطوارئ للتخفيف بشلك استبايق من 

نشاء معلية تفاعلية مس مترة تعمل عىل ضامن اس مترار الأنشطة املتغري  احلايل مشهد اخملاطر يتطلب  ▪  اإ

 يتجاوزو   وبعده.  وقوعهاوالأمه من ذكل أأثناء  ،  كربىوقوع أأزمة    نظمة قبلاجلوهرية اليت تضطلع هبا امل 

دارة الكوارث اليت كنا نس تخدهما هذا التحدي  جمرد خطة الاس تجابة حلالت الطوارئ أأو أأنشطة اإ

 من قبل.

س منسق ينبغي وضع  ▪ كرَّ امجلعية الوطنية   وثيق مع قيادةيف تنس يق ل للعم أأو خلية معل صغرية م 

دارهتا  طار تشغيلية، مبا يف ذكل خدمات ادلمع يف ال و  التقنية هتاوأأفرقواإ  وابء حممتةللفاش ية الإعداد اإ

 .اوالتعايف مهن لها والاس تجابة  مهنا والتخفيف

رشادات   ▪ عداد اإ تسجيل يرىج  )  Goعرب منصة  قريبًا  جري تشاطرها  وس يمن أأجل امجلعيات الوطنية  جاري اإ

 مجلعيات الوطنية(.اباخلاصة املوارد الطالع عىل ادلخول ل

 التخطيط للطوارئ 

ىل  حتتاج أأيضاً  ▪ يف الوقت الراهن ولكهنا ابلعدوى امجلعيات الوطنية اليت مل تتأأثر  التخطيط للطوارئاإ

لهيامعرضة خلطر انتقال العدوى   ىل ثالثة أأس ئةل  و  .اإ  أأساس ية:ميكن تقس مي معلية التخطيط للطوارئ اإ

منوذج يتضمن  )  التخطيط للطوارئ    أأجل  من  حتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحرالادليل   ▪

 مقرتح(

رشادات مركز معليات الطوارئ  ▪  EN FR SPاإ

https://go.ifrc.org/emergencies/3972
https://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/CPRR/CREPD%20materials/Manual%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20COE%20versi%c3%b3n%20ingl%c3%a9s.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/CPRR/CREPD%20materials/Manual%20OFCOE%20Franc%c3%a9s.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/CPRR/CREPD%20materials/Manual%20de%20organizaci%c3%b3n%20y%20funcionamiento%20COE.pdf
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o س يحدث؟اذلي  ما 

o حيال ذكل؟فعهل اذلي يتعني علينا  ما 

o ؟تأأهب من أأجل ال  مس بقاً  ميكننا أأن نفعهلاذلي  ما 

رات عىل أأساس . و ال اثر احملمتةليف وس يةل جيدة للتفكري للأزمة يكون  تصورات وضع لعل  تصو 

الاس تجابة واملوارد املطلوبة. وليك يكون التخطيط  نطاق معليةمعقوةل، ميكن وضع خطة حتدد 

. وجيب أأن تكون ةتعاونيمعلية تكون معلية التخطيط للطوارئ ، جيب أأن ومفيداً مالمئًا للطوارئ 

مجيع  أأو مكوانت احلركة عىل  الشيكة احلكومة أأو الكياانت  ظم أأو معليات مرتبطة خبطط أأو ن  

 والإقلميية والعاملية. الوطنية - املس توايت 

ل الاس تجابة التابعة للجمعية الوطنية،  ةفرقديد القدرة احلالية لأ حتيتعني  الاس تجابة الوطنية: ة فرق أأ  ▪

من أأجل الصحة يف حالت الطوارئ أأو ماكحفة الأوبئة خدمات توفري بة عىل املدرَّ س امي الأفرقة 

رات ط لنشها وفقًا لل يخط الت ويتعني تطوعني. امل  يرىج اخملتلفة، مبا يف ذكل حاميهتا ورفاهها )تصو 

ي لفاش ية حشد املوظفني  قامئة التحقق:املزيد من املعلومات يف الاطالع عىل  من أأجل التصد 

 (5/2/2020، 1)الإصدار فريوس كوروان املس تجد 

 حاسامً يكون  و ،  تباع هنج يركز عىل اجملمتع احمليلل  : ضامانً هواخلضوع للمساءةل أأمام احمليل    مشاركة اجملمتع  ▪

غالق.قاطين بني ل س امي فامي  ،بناء الثقة والقبولمن أأجل   املناطق اخلاضعة لالإ

ىلللأرس املعيش ية الاقتصادي الغذايئ و الأمن  ▪ غالق منطقة ما اإ أأسعار املواد ارتفاع  : قد يؤدي اإ

لعرض. ومع تأأثر العمل، لتجاوز الطلب ب واق الأسنظراً لتأأثر الغذائية والأدوات املزنلية الأساس ية 

ذ الاقتصادي. أأمهنا ستتأأثر قدرة بعض الأرس عىل احلفاظ عىل  ولئك اذلين يعمتدون لن يكون لأ اإ

 اخلدمات الطبية.عىل الأجور اليومية أأي وس يةل لشاء الرضورايت أأو حىت احلصول عىل 

 للطوارئ.عىل التخطيط  يةوحدات تدريب  مجموعة ▪

 

 دمع العمليات 

رمبا  تعزيز اللواحئ الأمنية والامتثال حىت ل تتأأثر سالمة املوظفنيمن الرضوري  كونيس   :الأمن ▪

املناطق اخلاضعة قاطين فامي بني الإحباط )ترامك أأو بني أأعضاء اجملمتع احمليل( فامي بسبب قضااي الثقة )

غالق(   أأخرى.مضن أأس باب لالإ

ي لفاش ية حشد املوظفني  قامئة التحقق: ▪ ، 1)الإصدار فريوس كوروان املس تجد من أأجل التصد 
5/2/2020) 

 جملمتعات احمللية يفملوظفني واملتطوعني وامن أأجل ا لصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعيدلمع يف جمال اا ▪

 (2020) املس تجد فريوس كوروانحاةل فاش ية 

 (2012) العمل التطوعي يف حالت الطوارئ ▪

https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/organizational-preparedness/contingency-planning/contingency-planning---workhsop-modules/
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_nCoV_2020_layout.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_nCoV_2020_layout.pdf
https://www.preparecenter.org/pt/resources/volunteering-emergencies-practical-guidelines-red-cross-and-red-crescent-societies
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دارة   ▪ من سواء  دارة املس تجيبني،  أأن توىل عناية لإ امجلعيات الوطنية  جيب عىل  :  املوظفني واملتطوعنياإ

طار ال املوظفني واملتطوعني،   ي لهاريوس كوروان  فتأأهب لفاش ية  وذكل يف اإ . وينبغي املس تجد والتصد 

عادة تقيمي اخملاطر  أأو تعزيز   للعدوى  التعرض  للحد من ات الالزمة جراءالإ اختاذ مع بشلك منتظم اإ

 . وامحلاية  تدابري السالمة 

غالق : مع اخلدمات اللوجستية ▪ قد يؤثر ما ملواد الأساس ية. ابالإمداد ، قد تتعطل سلسةل مامنطقة اإ

 الأساس ية.واملس تلزمات  عىل الإمدادات    حصوهلس بل  الفرع احمليل للجمعية الوطنية، مبا يف ذكل    يف

لبيان ما مواصةل رصد وسائل الإعالم وتبادل الرسائل املتسقة من الرضوري : الإعالم والتصال ▪

جراءات لالس تجابة أأو    امجلعية الوطنيةتتخذه   بدمع من الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب التأأهب  من اإ

ىل امجلعيات الوطنية املشاركةالأمحر والهالل الأمحر و  يتعني أأن رسائل رئيس ية، نش . وابلإضافة اإ

اكإصابة تصورات خمتلفة للأزمة،  اليت تغطي  ،  ذات الصةل ابلأزمةالتصال  الإعالم و يس متر وضع تدابري  

شاركة اجملمتع احمليل المتسك مب كون يأأثناء أأداء اخلدمة. وس  ابلعدوى  من امجلعية الوطنية نياملس تجيب

 ي للشائعات. تصد  من أأجل ال أأمراً هل أأمهيته  هواخلضوع للمساءةل أأمام

 (2012) نيدليل الأمان للمتطوع ▪

 (2015) العمل الإنساين وأأمهنم بشأأن سالمة متطوعيادلويل املؤمتر  قرار ▪

 

 

 

https://www.ifrc.org/volunteers-stay-safe/
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/IC32-AR5-Safety-security-volunteers_AR.pdf
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 الوجه(  أأقنعة   )مثل  الشخصية   الوقاية   ملعدات   امجلاعي   التوزيع  خاصة:   مالحظة 

  نتش يف الهواء.ن فريوس كوروان )التاج( املس تجد ميكن أأن ي ل يوجد دليل عىل أأ 

 كوروان.لل من خطر انتقال فريوس وابملثل، ل يوجد دليل عىل أأن التوزيع امجلاعي لأقنعة الوجه، أأو الأقنعة الطبية/اجلراحية، أأو أأقنعة تصفية اجلس اميت لعامة الناس يق 

 مثل( تتطلب أأهجزة الوقاية الشخصية مثل أأقنعة تصفية اجلس اميت N95)  ًومالءمة حمددين للحصول عىل أأي فائدة ومنع خطر الرضر. أأو أأقنعة التنفس الاصطناعي تدريبا 

   االتنفس ية، بدل ً من احلد مهن  أأن اس تخدام قناع بشلك غري صيح قد يزيد يف الواقع من خطر انتقال الفريوسات وتبني الأدةل. 

  ،ذ أأن الاالشخصية. الوقاية نقص عاملي يف خمزون معدات وقوع ، احامتل وقوعها يف حالت اجلاحئة أأوي توقع الشخصية عىل نطاق واسع، مثل الاس تخدام الوقاية س تخدام غري الصحيح أأو غري املناسب ملعدات اإ

، ويسهم العدوىخماطر  ملس توى مرتفع من  الشخصية املتاحة ملقديم الرعاية الصحية وغريمه من املعرضني  الوقاية  خبفض خمزون معدات  العدوى جيازف    خماطرض من  ملس توى منخفامجلهور املعرضني  معوم  من جانب  

 يف انتشار الوابء.

 امجلهور العام 

  قنعة يف ىل الأدةل  اذلعر والارتباك، وخيفف من تأأثري رسائل نش قد يسامه التوزيع امجلاعي للأ  .تعزيز الصحة اليت تستند اإ

  ًىل الأدةل احلالية وفهم استنادا  .مرض هئاقنعة هو يف أأحسن الأحوال غري مفيد، ويف أأسو لأ اس تخدام افاإن تعممي والفريوسات التاجية الأخرى، فريوس كوروان )التاج( املس تجد  اإ

   صدار  يف فاإن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ،  الأصاء  من قبل الأشخاص  عىل نطاق معوم الساكن  س تخدام الأقنعةتويص ابتوجهيات حمددة  ل دل عىل حدة(  منظمة الصحة العاملية أأو وزارة الصحة )لك بحاةل عدم اإ

ىل  قنعة.يتشج الأمحر والهالل الأمحر يويص بعدم توجه الربامج اإ  ع الاس تخدام العام للأ

 الأشخاص اذلين يعانون من أأعراض مرض اجلهاز التنفيس 

 من علهيم الاقرتاب رتداء قناع عندما جيب اب، واثنيًا، ابحلد من خمالطة ال خرينأأوًل القيام ل يس تطيعون طلب الرعاية الطبية، وأأخرى تنفس ية أأعراض أأي أأو الرحش لأشخاص اذلين يعانون من السعال أأو ينبغي ل

 أأشخاص أ خرين.

 الرعاية الرسيرية أأو ادلامعة املبارشة 

  قنعة الأشخاص اذلين يقدمون الرعاية الرسيرية أأو ادلامعة املبارشة للأشخاص اذلين يعانون من أأعراض تنفس ية.ينبغي أأن  يس هتدف أأي توزيع للأ

  ذا  :، فيجب الالزتام مبا ييلاس تخدام الأقنعةتعني اإ

ىل التدابري امل  ذكل يكون أأن  ▪ ىل أ خر، ل س امي عمَّ ابلإضافة اإ نسان اإ   غسل اليدين وغريها من أأساليب الوقاية من العدوى وماكحفهتا.مة ملنع انتقال العدوى من اإ

 غري صيح. ص مهنا بشلكوالتخل  اس تخداهمابخطر زايدة انتقال العدوى املرتبطة فادي من أأجل توذكل والتخلص مهنا بشلك صيح، ونزعها ارتداؤها ري أأن جي ▪
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ي لفاش ية  حشد املوظفني    قامئة التحقق:  -5  ( 2020/ 2/ 5،  1)الإصدار  فريوس كوروان املس تجد  من أأجل التصد 

دارة املس تجيبني، هذه املرجعية التحقق هتدف قامئة  ىل مساعدة امجلعيات الوطنية عىل اإ من املوظفني واملتطوعني،  سواء اإ

ي  فريوس كوروان )التاج( امل فاش ية  التأأهب لعند   كنقطة    املرجعية اس تخدام هذه القامئة  املس تصوب  من  و لها.  س تجد والتصد 

  . وجيب أأن تظل سالمة ورعاية املس تجيبني دامئًا دليمك واملس تجيبني مكاتحتياجات معليوفقًا ل تكييفها من مث مقرتحة و  بداية

 قصوى مجليع امجلعيات الوطنية.الولوية الأ 

 

 خطة الطوارئ  ( أأ 
 

ون 
وع

تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    قبل 

 الطوارئ 
X X  يرىج حتديد ماكحفة الفريوس،  من أأجل مجعيتمك الوطنيةضطلع هبا تالأنشطة اليت س   هل حددمت

جراء تقيمي مناسب للمخاطر مع  الأدوار اليت ميكن للموظفني خطة وضع واملتطوعني القيام هبا، واإ

 ؟مهنا لتخفيفل 

ليه اليت ا س بق ممدوار الأ ما يه  • ن مع ون حاليون/متطوعولها موظفأأن يشغ ميكن الإشارة اإ

 ؟التأأقملن بعض ل حيتاجون أأكرث ممتطوعني جدد 

X 
 

  دارة املتطوعني؟خاصة ابإ  خطة طوارئ اكفية تتضمن جوانب مجعيتمك الوطنية هل دلى 

X 
 

  هل انقش مت اخلطط واملسؤوليات والتحدايت مع السلطات العامة يف بدلمك فامي يتعلق ابخلدمات

 املتطوعني؟وادلمع املقدمني من 

X 
 

  ؟اخملتصةهل هناك أ لية للتنس يق مع منظامت التطوع الأخرى والواكلت احلكومية 

X X  تتضمن ما ييل س ياسات أأو خطة طوارئ هل دليمك: 

ذا لزم الأمر( للموظفني واملتطوعني؛ريتوف يةكيف  •   الطعام واملاء والسكن )اإ

 املوظفني؛مناوابت احلد الأقىص لساعات التطوع، و  •

لب من املتطوع أأن  • ذا ط  ىل وضع املوظف اإ توجيه واحض بشأأن التغيري احملمتل يف وضع املتطوع اإ

 امتثال الوظيفة للقانون الوطين؛مع ضامن    املوظف،لعدد ساعات معل    مماثالً ساعات  عدد  يعمل  

 اليويم/البدل للمتطوعنيالأجر س ياسة بشأأن  •

 د النفقات؛يسدت  •

جراءات   •  .وبروتوكولت السالمة ذات الصةل، مبا يف ذكل اس تخدام أأي معدات وقائية رضوريةاإ

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  جراء التقيمي والرصد التشغيليني، هل جت  ؟شدمهحل و  ظروف املوظفني واملتطوعنيل تقياميً رون عند اإ

X X    جراءات وبروتوكولت السالمة، مبا يف ذكل  بتنقيح  بشلك مهنجي  تقومون  هل مالحظات بناًء عىل  اإ

 املوظفني واملتطوعني؟

 س تقطاب / احلشد الا  ( ب 
 

ون 
وع

تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    قبل 

 الطوارئ 
X X   همارات متخصصة؟من الأدوار تتطلبه قد ما ملعرفة ، دليمك عىل قانون العمل احمليلاطلعمت هل 

تكل اليت فامي يتعلق ابملهام اليت ميكن للمتطوعني القيام هبا و دليمك قانون العمل اطلعمت عىل هل  •

 القيام هبا؟كهنم ل مي

X 
 

 حديثة ومتاحة؟للمتطوعني قاعدة بياانت  هل دليمك 
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 ؟ةحملددم اوكفاءاهتاملتطوعني  التصال وهمارات  بياانت  بشأأن  هل تتضمن قاعدة البياانت تفاصيل   •
 

X  ؟يمكاملهارات والكفاءات احملددة ملوظف  ونهل تعرف 

X 
 

 ىل توظيف متطوعني جدد لإدارة هذه العملية؟ أأم أأن  ونهل حتتاج املتطوعني دليمك عدد اكف  من اإ

 املسجلني؟

X 
 

 متطوعني عفويني؟قبول بشأأن موقف  هل دليمك 

ذا مل يكن  • لهي الرجوع  ميكنوأأين معهم كيفية التواصل  ونهل تعرفف كذكل، الأمر اإ  ؟ماإ

ذا اكنت الإجابة بنعم، هل   • دارة عدد كبري من حاطة  لتقيمي وتسجيل واإ   اً نظامتطبقون  اإ وتدريب واإ

جراءات الف  ؟رزاملتطوعني اجلدد، اذلين يس توفون احلد الأدىن من اإ

X 
 

 ع لتوظيف املتطوعني داخل خطة توس   مس توى النشاط؟ هل دليمك عىل اس تعداد لرفع هل أأنمت

 الوطنية؟مجعيتمك 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X 

 
  ؟هبا ميكهنم املشاركةية اليت كيف ال ملهارات الالزمة للعملية و ابملتطوعني احلاليني ا ح،و ، بوضبلغمتهل أأ 

X 
 

 ذا كنمت  هل:ف بتوظيف متطوعني جدد،  ونتقوم اإ

 الأسايس؟الفرز أأجريمت  •

 مهنم التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك أأو ما يعادلها؟ متطلب •

 ، مبا يف ذكل أأدوارمه ومسؤولياهتم؟التأأهيليةاملعلومات الأساس ية /يةالتدريب ادلورات قدممت هلم  •
 

X   ،داري واحض  عن رفاه املوظفني؟بشلك واحض  مشفني معينني مسؤولنين يتضمَّ هل دليمك هيلك اإ

X 
 

  ،داري واحض ن هل دليمك هيلك اإ عن أأنشطة بشلك واحض مسؤولني قادة/مشفني معينني يتضمَّ

 ؟ ورفاههمتطوعنيامل 

X X   معلومات ومواد اتصال؟مبا يلزم من  املوظفني واملتطوعنيمقمت بزتويد هل 

 رجع:امل

 /(toolkit-https://ifrcgo.org/ecv) تطوعنيمن أأجل امل ماكحفة الأوبئة  ▪

 (CBHFA) اجملمتعية الصحة اجملمتعية والإسعافات الأوليةمنذج التدريبية عىل ال ▪

 الإحاطة  ( ج
 

ون 
وع

تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  :هل أأطلعمت املوظفني واملتطوعني عىل س ياق العملية؟ مثل 

 املرض؛ فاش ية •

 التشغيلية؛س تجدات امل  •

 الاخنراط فهيا؛ ماملهام اليت ي توقع مهن  •

 الس ياق الثقايف و/أأو الس يايس اذلي س يعملون فيه؛ •

 معايري اجلودة واملساءةل؛ •

 احرتام املبادئ الأساس ية الس بعة يف العمل )مثل عدم المتيزي(؛ •

 ؛تقدمي املالحظات والتعليقاتأ ليات الشاكوى و  •

زاء اكيفية التعامل مع ردود الفعل العاطفية  •  ؛العصيبة لظروفاإ

 بروتوكول ماكحفة انتقال العدوى(؟ أأنفسهم )مبا يف ذكل القضااي املتعلقة ابلصحة وكيفية حامية •

https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
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X X   يتعني يكونوا عىل بي نة مبا "الرسائل الرئيس ية للعملية"، حىت املوظفني واملتطوعني عىل أأطلعمت هل

بالغه؟ بالغه وما ل يتعني علهيم اإ  علهيم اإ

X X   ؟حسب الاقتضاءهل يفهم املوظفون واملتطوعون اخلطط الأمنية ويتبعون القواعد واللواحئ 

X X   التعبري ميكهنم ل فهمهم للوضع و وضوح طرح الأس ئةل لضامن لللموظفني واملتطوعني الفرصة متاحة هل

ذا اكنوا ل يشعرون بأأهنم حصلوا عىل التدريب أأو ادلمع الالزمني للقيام عام   بواجباهتم بفعالية؟اإ

 رعاية املتطوعني / ش بكة الأمان للمتطوعني  ( د
 

ون 
وع

تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

قبل وقوع حاةل  

 الطوارئ 
X X    اختبار هذا النظام؟  جرىاملتطوعني؟ هل  مع  للتواصل الرسيع مع الفروع احمللية و   اً نظام  تطبقونهل 

X X    ؟العملية وبعدهاأأثناء  ملوظفني واملتطوعني  من أأجل ا  ادلمع النفيس الاجامتعي  لتوفري  اً نظامتطبقون  هل 

، وهل مه قادرون عىل تقدمي الإسعافات الأولية النفس ية تدريب مديري املتطوعنيري هل جي •

 ؟احملندمع املتطوعني يف توفريها من أأجل عىل 

 /http://pscentre.org املرجع:

X X  ؟ةالعنف يف ماكن العمل متاح درءالرعاية اذلاتية و  أأنشطة هل 

X X    احمللية  حامية املوظفني واملتطوعني واجملمتعاتمن أأجل لتقدمي الشاكوى والتعليقات أ ليات طبَّق هل ت

 كيفية اس تخداهما؟ب و ال ليات خيدموهنا؟ وهل مجيع املتطوعني عىل عمل هبذه اليت 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  مجيع املوظفني واملتطوعني اذلين من أأجل  ملسؤولية  او   تغطية تأأمينية اكفية للك من احلوادث  هل دليمك

 ؟ التأأمينية تغطيهتمل هم فهم تأأكدمت من من أأجل العملية؟ وهل جرى حشدمه 

 :يف احلالت التاليةينبغي حامية املتطوعني وأأرسمه  •

o مميتاً  املرضاكن العمل أأو وجعزمه عن  عند سقوطهم فريسة للمرض ، 

o  صابهتم  أأثناء أأداهئم لواجباهتم،وفاهتم يف حادث أأو عند اإ

o  صاابتأأرضار عند تسبهبم يف  أأثناء أأداهئم لواجباهتم.للغري  أأو اإ

 تطوعنيامل و  لتغطية موظفيمك مع حكومتمك هل معلمت ،أأمني صيبتيف حاةل عدم وجود تغطية  •

طار مك دلي  دلى بدلمك؟وزارة الصحة يف اإ

 X X • هنم من يمن أأجل متك الشخصية املناس بة  وقايةمبعدات الجمهزون  مكن دليوتطوعامل و  مك وهل موظف

دليمك من القيام به للمتطوعني    ، وما ل ميكن،ميكنيرىج النظر فامي  لقيام مبهاهمم بكفاءة وأأمان؟ )ا

 املناس بة( اس تخدام معدات الوقاية الشخصيةدون 

 X  •  تشيعات الوطنية ذات الصةل؟مبقتىض ال العمل التطوعي لساعات وضعمت حدود هل 

 X  •  ؟التعايفالراحة و قسط من حصول املتطوعني عىل تتأأكدون من هل 

  X •   ؟تعايفالراحة وال   قسط من، وهل حيصلون عىل  الإرهاقل  اً جتنب  نظام تناوب ملوظفيمك  وضعمتهل 

 X X    فضاًل عن تزويدمه اليت تسهل للغري رؤيهتماملناس بة  واد  ملاب واملتطوعني دليمك  موظفيمكزودون  تهل ،

 الهوية املعرتف هبا من قبل السلطات؟بطاقات ب 

 X 
 

 بالغ عن احلوادث    هل دليمك جراءات  نظام لالإ واملتطوعني، اليت تقع للموظفني  احلوادث  بياانت  مجلع  واإ

 ؟فادة بشأأهناوالإ  هاوتسجيل 

http://pscentre.org/


 

 

26 of 26 

وقوع    بعد / خالل 

 حاةل الطوارئ 
X X  ق بتعيني  هل مقمت بًا مل اتصالمنس  ؟ اهأأو بعد أأثناء خدمته التطوعية أأو توعكه تطوعأأي م رض حتس ُّ

ق بياانت التصال تعممي ب  هل مقمت  عىل املتطوعني؟اخلاصة هبذا املنس 

 التصال  ( ه 
 

ون 
وع

تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  ؟واس تخالص العرب من ذكل  من املوظفني واملتطوعني  اً لس تخالص املعلومات يوميمتسع    هل دليمك 

التحدايت التجارب و لتبادل حزياً للتفكري يف ما حدث، و  اً وقتملوظفني واملتطوعني ا ونهل تعط •

 وطلب املساعدة أأو التوجيه أأو ادلمع؟

X X   ىل الوطنية  رسائل مجعيتمكلإبالغ  قوايً  اً نظامتطبقون هل من  بيئة معل أأكرث أأماانً هتيئة امجلهور و اإ

 ملوظفني واملتطوعني من خالل رشح دورمه ووظيفهتم؟أأجل ا

X X  طالع اري  هل جي أأي تغيريات يف القواعد أأو اللواحئ أأو اخلطط بشأأن  ا يس تجد  مبملوظفني واملتطوعني  اإ

 أأو البيئة الأمنية؟

X X  ن ون واملتطوعو"الرسائل الرئيس ية للعملية" حىت يكون املوظف مس تجدات ابنتظام ونهل تشارك

بالغهعىل دراية جيدة مبا ل   ؟يتعني علهيم اإ

وقوع حاةل    بعد 

 الطوارئ 
X 

 
  ون هلم عن معلهم، هل من يي املتطوعون هت عندما ين  هلم؟مك وتقديرمك شكر تعرب 

X 
 

 بداء التعليقات التقيمي و  ونهل تطلب  ؟من املتطوعنياإ

ىل معلية عون مبشاركهتم و املتطفها اما يه القمية اليت أأض •  الاس تجابة؟اإ

دارة املتطوعني بشلك جيد؟تسري هل  •  اإ

 

 مفيدة:  موارد 

 (2012) العمل التطوعي يف حالت الطوارئ ▪
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 (2020) املس تجد كوروان
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https://www.preparecenter.org/pt/resources/volunteering-emergencies-practical-guidelines-red-cross-and-red-crescent-societies
https://www.ifrc.org/volunteers-stay-safe/
https://www.ifrc.org/volunteers-stay-safe/
https://www.ifrc.org/volunteers-stay-safe/
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/IC32-AR5-Safety-security-volunteers_AR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_nCoV_2020_layout.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_nCoV_2020_layout.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/

