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إ جرإء تقيمي 
يعةةللمرإقبة إجملت 
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محر إس تيعرإض إلهنج إذلي يتبيعه إلصلةب إل  
ةوإلهالل إل محر يف إ جرإء إملرإقبة إجملتيعة



مقارنة إملرإقبة إجملتيعةة 
رخر ابسرتإتةجةات إملرإقبة إل  



=إملرإقبة إجملتيعةة 

ابلكشف متطوعني ُمدرَّبنيقيام 

وإل بالغ عن إخملاطر وإل حدإث 

لةةإلصحةة يف جمتيعاهتم إمل 

=تتبُّع إخملالطني 

ال قيام مسؤولني أ و عاملني يف جم

رية إلصحة إجملتيعةة أ و حصة إلق

ين بتحديد ومتابيعة إل شخاص إذل

الطة رمبا قد خالطوإ أ حد إملرىض خم

وثةقة

=إكتشاف إحلالت إلنشطة 

جمال قيام علامء إل وبئة أ و إليعاملني يف

ص إلصحة إجملتيعةة ابلبحث وإلفح

ع مضن إلفئات أ و إملوإقإملنتظمني

إملس هتدفة

=ة إل بالغ عرب رخط الاس تغاثة إلهاتفي

إد إجملتع سامح ش بكة إلتصالت إلهاتفية ل فر 

ذإ اك نوإ إمليل ابلتصال وإل بالغ بشأ ن ما إ 

مرض خبصوصمامشلكةهناكنأ  ييعتقدون

يعلوماتموتقدمي،إمليلجمتيعهميف19-كوفيد

.يعهتامتاببغرضإملُكتَشفةإل عرإضعن

يعةةإملرإقبة إجملت 

ةإلسلطات إلصحةإملتطوعونإجملتع إمليل
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إل ساس إلهريم للصحة إجملتيعةة وإملرإقبة إجملتيعةة

إملرإقبة
إجملتيعةة يف 
حالت إلطوإرئ

حشد أ نشطة إملرإقبة
ودمع أ نشطة الاس تجابة

إملرإقبة إجملتيعةة خالل مرحةل إلتأ هب
إلتيعاون مع . وإل بالغغري إملبارشةإملرإقبة إجملتيعةة 

ةأ حصاب إملصلحة وإلتأ هب ملرحةل لالس تجاب

تيعزيز إلصحة إجملتيعةة وإحلد من إخملاطر

اكحفهتاإلتثقيف وإلتوعةة إلصحةة، وممارسات إلوقاية من إل مرإض وم



منجزءإ  كونيحبةثإجملتيعةةإملرإقبةنظامُص ِّم•
ذههإلصحةوزإرةتتحمل)إلقامئإملرإقبةنظام

ظامإلنخاللمنتكونأ نميكنإليتإملسؤولةة
((2اتإلربجمةمنصة)إلصحةةللميعلوماتإلرمقي

نظاما  ليسإجملتيعةةإملرإقبةنظامأ نييعينهذإ•
ذ،أ مشلصورةمينحنانظامهوبل،منفصال   تصبحإ 
إإجملتيعةةإمليعلومات وإل حاةلةإملرإقبنظاممنجزء 

بأ مكهل

إدلمج وإلتاكمل مع إلُنُظم إل رخر 



قرإن إملرإقبة إجملتيعةة مع إل جرإءإت إلوابئةة أ مهةة إ 
ونظام إل بالغ



برإمج تدريب مقرتحة

إلوابئةةإل جرإءإت+إجملتيعةةإملرإقبة•

جإمللةةإجملتيعاتوتزويدعهناوإل بالغإلتنبهياتحتديدمنلتكينهإملتطوعهمارإتتمنةة• والاس تجابةللرعايةفوريةرإءإتاب 

إجملتيعةةإملرإقبة•

الاجامتعةةنفس ةةإل إل ولةةوإل سيعافاتإلصحةة،وإلنظافةإلصحيوإلرصفوإملاءإلتيعبئة،محالت:إلوابئةةإل جرإءإت•

دإرة-إمللةةإجملتيعاتمعإلتوإصل• إجملتيعةةإملشاركة)لةةإمل اتإجملتيعمالحظاتوتلقيإمليعلومات،تقدميو إلشائيعات،إ 

لكرتونةةتدريبيةودورإتوإملساءةل، (إجملتيعةةإل ولةةوإل سيعافاتإجملتيعةةإلصحةجماليفإ 



امن إملهم ربط إملرإقبة إجملتيعةة ابلس تجابة دإمئ

إل حالت•

إلصالت إملناس بة مع مسؤويل إلصحة•

اطر أ نشطة مناس بة يف جمال إل بالغ عن إخمل•
وإملشاركة إجملتيعةة

عدإد إملتطوعني مل• اكحفة أ نشطة مناس بة من أ جل إ 
إل وبئة

ECV Toolkit Online: https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/

عدإد إملتطوعني ملاكحفة إل وبئ ةإ 

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


حصي من خالل نظام إملرإقبة إجملتيعةةرخطرإل بالغ عن 

بالغ أ ي ميعلومات إ ىل مرشفهم  بالغ نظريه يف وزإرة إلصحة،يف إيقوم إملتطوعون اب  لصلةب إل محر أ و إلهالل إل محر إذلي يتوىل بدوره إ 

.إذلي يقوم بدوره ابملتابيعة وإلتحقق من أ جل حتديد الاس تجابة إملناس بة

هناية معلةة إلصلةب

إل محر وإلهالل إل محر 

للمرإقبة إجملتيعةة

تيعلةقات تيعلةقات

إس تجابة
حملةة أ و 
وطنةة

ةة ُُتري إلسلطات إلصح 
أ لةة يف نتاجئهتدرجحتقيقا  

ة إل بالغ دل  نظام إملرإقب
إلوطين

ىل إ لسلطات تصيعةد إلتنبيه إ 

إلصحةة ملتابيعته

ب إل محر يتحقق إملرشف إلتابع للصلة

وإلهالل إل محر من بالغ إملتطوع 

مس تخدما  إلتيعريف إجملتيعي

ة يقوم متطوع إمجليعةة إلوطنة

ر للصلةب إل محر أ و إلهالل إل مح

حيإلصعن إخلطرتقريره برفع

تنبيه اكذب

ذإ طلبت ذكل إ ماكن مشاركة مجةع إلتقارير مع إلسلطات إلصحةة إ 



يعةة ملاذإ جنري تقيامي  للمرإقبة إجملت 

حةح للك أ و ل تكون، إلهنج إلص ،قد تكون إملرإقبة إجملتيعةة•
س ةاق

 فهيالتحديد نُُظم إملرإقبة إلقامئة وإلثغرإت إملتةل•

جرإء تقيمي عندما تكون إملرإقبة إجملتيعةة رخيارإ  مالمئا ، جي• ب إ 
جلدوإها

رإء إملرإقبة لتحديد نقاط قوة إمجليعةة إلوطنةة وقدرهتا عىل إ ج•
إجملتيعةة، وحتديد إجملالت إليت تتطلب إدلمع



ىل أ ين ميكن إليعثور ع

إمليعلومات 

إملشرتك،إخلاريجإلتقيمي)إلقامئةإلواثئقإس تيعرإض✔
إل محر،وإلهاللإل محروإلصلةبإلصحة،ووزإرة
(إلآرخرونوإلرشاكء

يعةإملقاطومس تو إلوطينإملس تو عىل)إلوزإرة✔
(إمليلوإملس تو 

(تطوعونوإمل وإلفروعإلرئييسإملقر)إلوطنةةإمجليعةة✔

لصحةإجماليفمتطوعون)إمليلإجملتعمس تو ✔
(وإجملموعاتإمليل،إجملتعوقادةإجملتيعةة،

إملرإقبة/ةةإجملتيع إملرإقبةجماليفييعملونممنإلآرخرون✔
إملنظامتو إليعاملةة،إلصحةمنظمة)إحلدثإ ىلإملستندة

مهناوإلوقايةإل مرإضماكحفةومرإكزإحلكومية،غري
(إخل...
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أ س ئةل بشأ ن تقيمي إملرإقبة إجملتيعةة ورخطوإت تنفيذها

1
إ جرإءما يدعو إ ىل هل هناك 

 ربرهأ م ما يإملرإقبة إجملتيعةة

2
إقبة إملر ميكن إس تخدإمكةف 

إقبة مشهد إملر يفإجملتيعةة 

3
كنة هل إملرإقبة إجملتيعةة مم 

4
إ صدإر توصةات وإحضة

5
جرإء إملرإقبة إجمل  تيعةةقرإر اب 

(نيعم أ و ل)



رخطوإت إلتقيمي

إ جرإء زايرإت ومقابالت جمتيعةة عىل مس تو  إجملتع إمليل

إ جرإء مقابالت عىل إملس تو  إملركزي ومس تو  وزإرة إلصحة

لواثئق ذإت إلصةلإحتديد إملصادر وإس تيعرإض 

حتديد إل هدإف



جرإء مرإقبة جمتيعةةما يدعو إ ىل هل هناك إ 

إلقامئ إملرإقبةنظاميفثغرةهناكهل•

حالتو الاهامتم،ذإتإل مرإض)إليعامةإلصحةجماليفإلرئيس ةةإلتحدايتيهما•
(إخملاطرعالةةإليعامةإلصحةطوإرئ

ُ إلثغرإتلسدمناس بةإسرتإتةجةةإجملتيعةةإملرإقبةس تكونهل• كتشفة إمل

يعتإليتإمليعلوماتستساعدهل• الاس تجابة يةفتك عىلإجملتيعةةإملرإقبةخاللمُجِّ

إل هدإف إلرئيس ةة



ذإ  جرإء إملرإقبة إجملتيعةة، لزم إ  يك إملناسب يف إمجليعةة إلوطنةة إلرش تيُعد هل ف إ 
إلس ةاق إحلايل 

هل يقوم رشاكء أآرخرون أ و وزإرة إلصحة ابلفيعل بتنفيذ إملرإقبة إجملتيعةة •
تكون منطقة يصيعب ك ن)هل هناك مناطق يف إلبدل ميكن أ ن تقدم فهيا إمجليعةة إلوطنةة قمية مضافة •

لهيا، أ و غري ُمغطاة،  (ما إ ىل ذكلطلب إلرعاية يف إملرإفق إلصحةة و وقةل إملةل إ ىل إلوصول إ 
مشهد إملرإقبة يفنظام إلصلةب إل محر أ و إلهالل إل محر للمرإقبة إجملتيعةة ميكن إس تخدإم كةف •
ما يه إلرشأاكت إملوجودة ابلفيعل •

إل هدإف إلرئيس ةة



نادإ  إ ىل قدرهتا للجميعةة إلوطنةة أ ن تنفذ مرشوع إملرإقبة إجملتيعةة إست ميكن هل 

ما هو جحم إملرشوع إذلي ميكن تنفيذه •

هل دليمك إملوإرد إلبرشية وإملادية إلالزمة ذلكل  •

خماطر ينبغي حتديد فوإئد تطبةق إملرإقبة إجملتيعةة وما يرتبط بذكل من حتدايت و •

 الل إل محرهل إلرشاكء وإلسلطات إلصحةة يف إلبدل مس تيعدون للتيعاون مع إلصلةب إل محر وإله•

إل هدإف إلرئيس ةة



جرإء إملرإقبة ل  تقيمي إلطرق وإلهةألك وإخملاطر إلصحةة وإملوإقع إملتةل
إجملتيعةة

إحلجم إملس تصوب وإملناطق إجلغرإفية إملوىص هبا•

طار إملشهد إحلايل للمرإق / كةفية دمج • (نظام وزإرة إلصحة)بة تصممي إملرإقبة إجملتيعةة يف إ 

رخضاعها للمرإقبة إجملتيعةةاب  إليت يُنصحإل مرإض •

مجع إلبةاانت وتدفقات إلبةاانت إملوىص هبا( أ دوإت)أ دإة •

عدإد حتلةل إلبةاانت و • بهإملوىصإلتقارير إ 

إقرتإحات بشأ ن مؤرشإت إلرصد إلرئيس ةة•

إل هدإف إلرئيس ةة



هل يه ممكنة 
جرإء إملرإقبة إجملت ما يدعو إ ىل هل هناك  أ و يعةةإ 

 يربرها

إ صدإر توصةات وإحضة هد إملرإقبة مش يفإملرإقبة إجملتيعةة دمجيةكةف 

ة إجملتيعةةتقرير تقيمي إملرإقب

تقيمي إملرإقبة إجملتيعةة



مناطق تفيش 
إل وبئة

مناطق وجود 
ر إلصلةب إل مح
وإلهالل إل محر

إملناطق إليت ل 
اكءيوجد فهيا رش 

موإقع إلتنفيذ إلرئيس ةة
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رإقبة إلقامئة هل مت ابلفيعل حتديد ثغرة يف نُُظم إمل•

ما يه نُُظم إملرإقبة إملوجودة ابلفيعل •

لةه إمجليعةة إلوطن • ةة لتتكن ما هو إدلمع إذلي حتتاج إ 

وعني  إدلمع تدريب إملتط)من بدء إملرإقبة إجملتيعةة 

 (إلفين 

 ، يف رأ يمكملرإقبة إجملتيعةةإما يه فرص •

وبدلمكأ مثةل من مجيعةتمك إلوطنةة: مناقشة
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منوذج وجدإول صنع إلقرإر



هل ينبغي إس تخدإم

إملرإقبة إجملتيعةة

إل هدإف
/  نيعم 

ممكن

ممكن، ولكن 

صيعب

غري  /ل 

ممكن

إحلاجة إ ىل إملرإقبة إجملتيعةة أ و أ مهةهتا

 ، هل من شأ ن إملرإقبة إجملتيعةة أ ن تكون أ دإة مفيدة لسد هذه إلثغرةهل هناك ثغرة يف نظام إملرإقبة

عىل مس تو  إجملتع  إمليل / بشلك حمدود 19-هل هناك رخطر إنتقال إليعدو  بكوفيد

ولية  إمجليعةة إلوطنةة وقدرهتا 

Iىل إملرإقبة إجملتيعةة، فهل ذإ اكنت هناك حاجة إ  ي ميكنه من سد هذه إذلمثلإلصلةب إل محر وإلهالل إل محر إلوضع إل  حيتلإ 
إلثغرة 

ماكنةة جرإء إملرإقبة إجملتيعةةإ  إ 

جرإء إملرإقبة إجملتيعةة  يف ضوء إملتاح من موإرد مالةة وبرشية وتدريب، هل ميكن إ 

ما هو إدلمع إلفين إلالزم ل جرإء إملرإقبة إجملتيعةة 

هجات أ رخر / وزإرة إلزرإعة/ إلتيعاون وإلرشأاكت مع وزإرة إلصحة

هل توجد أ ي هةألك للمرإقبة إجملتيعةة اتبيعة لوزإرة إلصحة أ و أ ي هجات فاعةل أ رخر  

هل لوزإرة إلصحة موقف دإمع للصلةب إل محر وإلهالل إل محر فامي يتيعلق ابملرإقبة إجملتيعةة 

هل دل  إلنظام إلصحي إلوطين إلقدرة عىل الاس تجابة للتنبهيات 

طرق وهةألك مجع إلبةاانت وإخملاطر إلصحةة

إل حدإث /مع إخملاطرهل س تتناسب الاس تجابةهل روعةت الاعتبارإت إملتيعلقة بطريقة مجع إلبةاانت وجدوإها وتدفقها 
إلصحةة إليت مت حتديدها 



:هل إملرإقبة إجملتيعةة•
يوىص هبا 1)
يوىص هبا مع مرإعاة بيعض الاعتبارإت 2)
درإج إحلةثيات)ل يوىص هبا 3)  (يرىج إ 

:تقدمي توصةات بشأ ن•
(لةةإلرشحية إلتا)أ نظمة إملرإقبة إجملتيعةة إلرئيس ةة وسامهتا 1)
(رخريطة)إملوإقع إملقرتحة 2)
إلتقياميت أ و إمليعلومات إل ضافية إلالزمة3)
إخلطوإت إلتالةة4)

درإج مرفق خاص ابل شخاص إذلين جرت مقابلهتم وإلواثئق• إليت يرىج إ 
.إخل...ُدرست 

خالصة إلتقيمي وموجزه



إلوصفماذإ

،إملثالسبيلعىل)إملتطوعنيمس تو عىلإلبةاانتمجلعونختططكةفهةلك مجع إلبةاانت  ماكملاتعربقصرية،صةةن رسائلعربورقيا 
(ذكل إ ىلوماهاتفية،
ىلإلوطنةة،إمجليعةةفرعإ ىلإملرشفنيمنإلبةاانتتوجيهجيريكةف ىلإلوطنةة،إمجليعةةمقروإ  إلوزإرة وإ 

جيازصفتدفق إلبةاانت ىلإجملتعأ فرإدمنإملقرتحإلبةاانتتدفقاب  إلوطنةةإمجليعةةفرعإ ىلفنيإملرش ومنإملرشفني،وإ ىلإملتطوعنيإ 
.إل رخر إلفاعةلوإجلهاتإلصحةزإرةوإ ىلإلصحةة،إملرإفق/إلوطنةةإمجليعةةمقروإ ىل

ضافةأ يضا  إملفيدمنيكونقد) (أ دانهشلكإ 

.إملسؤولإملوظف ومس تو إملرشفمس تو عىلإلصحيإحلدث/إخلطرذكرمعإملقرتحةإلتصديمعلةةابرختصارصفسري معلةة إلتصدي
ضافةأ يضا  إملفيدمنيكونقد) (أ دانهشلكإ 

درإجيرىجمبادرإت إلتيعاون يف(إخل...كوميةإحلغريوإملنظامتإلزرإعة،ووزإرةإلصحة،وزإرة)إ رشإكهاإملقرتحإلفاعةلإجلهاتخمتلفإ 
.ودورهمهنملكمشاركةومس تو إملرإقبة،نظام

.عهناوإل بالغإلبةاانتمجلعإملقرتحةإلوتريةوصفيرىجإلوترية
مس تو  لكعىلإلشخصةةإلبةاانتمحلايةإختاذهاينبغيإليتإلتدإبرييهماحامية إلبةاانت

دإءمؤرشإتذكريرىجمؤرشإت إل دإء إلرئيس ةة .إجملتيعةةإملرإقبةملرشوعإملقرتحةإلرئيس ةةإل 

عدإد إلتقاريرسامت نظام إملرإقبة إجملتيعةة من أ جل مجع إلبةاانت و  إ 
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موإرد أ رخر  متاحة 
بشأ ن أ دإة إلتقيمي



إخلطوإت إلتالةة
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:  إخلطوة إل وىل

جرإء تقيمي للمرإقبة إجملتيعة ة يف بدلمك إ 
ُ يريج  يعدتضمني إلرشاكء وإدلمع إملتاح عن ب
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: إخلطوة إلثانةة

وضع بروتوكول وطين
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عدإد إلربوتوكو  ل عالم ينطوي إ 
نبذة عن إملرشوع✔

هةلك إملرشوع✔

إل دوإر وإملسؤولةات ✔

دإرهتا✔ مجع إلبةاانت وإ 

تيعةةإلتأ هب لتنفيذ إملرإقبة إجمل ✔

ب✔ الغ عن حشد إملرإقبة إجملتيعةة لال 

حالت إلطوإرئ

لل نشطةرخطة✔

اريرإلرصد وإلتقيمي ورفع إلتق✔



أ سالةب إل بالغ إملُس تخدمة يف إملرإقبة إجملتيعةة

Nyss

ة إل بالغ عرب إلرسائل إلنصة▪
إلقصرية

ا  يف منصة جيري دمج إلتقارير تلقائة▪
Nyss

إ جرإء إلتحلةل تلقائةا  ▪
إ صدإر إلتنبهيات تلقائةا  ▪
صحةإلتصال تلقائةا  بوزإرة إل▪

Kobo

ائل إ صدإر إلتنبهيات عرب إلرس▪
خلدمة إلنصةة إلقصرية أ و بةاانت إ

(USSD)إلتمكةلةة غري إملنظمة 
نبهيات يقوم إملرشف بتسجةل إلت ▪

أ ثناء إلفحصKoboيف نظام 
إ حرإء إلتحلةل تلقائةا  ▪
إ صدإر إلتنبهيات تلقائةا  ▪
صحةإلوصول خشصةا  إ ىل وزإرة إل▪

إل بالغ إلوريق

رقيةإل بالغ ابس تخدإم إلامنذج إلو ▪
نبهيات يقوم إملرشف بتسجةل إلت ▪

يدواي  يف جسل وريق
إ جرإء إلتحلةل يدواي  ▪
إ صدإر تنبهيات يدواي  ▪
صحةإلوصول خشصةا  إ ىل وزإرة إل▪



إملوإرد إلبرشية: إعتبارإت أ رخر 

يفالةنيإحلإملتطوعنيمنيكونوإأ نجيوز–إجملتيعةونإملتطوعون▪
إجملتيعةةةإلصحجماليفإليعاملنيمنأ وإل محرإلهاللأ وإل محرإلصلةب

جددموظفنيأ و

طوعنيإملتمنونيكونماعادة–إجملتيعةةإملرإقبةعىلإملرشفون▪
جماليفمتدريهبس بقممنيكونوإأ نيغلب)فرعأ قربيفإملوجودين

عدإد .(إل وبئةملاكحفةإملتطوعنيإ 

بتنس ةقميقو –إلوطنةةإمجليعةةفروعمنفرعأ قربمنحصي/مسؤول▪

تدريهبمقس بممنيكونأ نينبغي)إلصحةوزإرةإ ىلإملرسةلإمليعلومات
عدإدجماليف .(يعةةإجملت وإملرإقبةإل وبئةملاكحفةإملتطوعنيإ 



مىت ل تكون إملرإقبة إجملتيعةة يه إحلل 

!ل ييعين ذكل أ ن برإمج إلكشف إملبكر وإليعمل إملبكر غري ممكنة

:تشمل إخلةارإت إل رخر  ما ييل

عدإدبرإمج• ئة،إل وب ملاكحفةإملتطوعنيإ 
ضافةمعلل وبئةوإلتأ هب ةماكحفبرإمجإ 
إ ىلوإل حالت،(CCDs)إمليعديةإل مرإض
إلصحةوزإرة

إليتكرةإملبإل جرإءإتعىلتركزإليتإلربإمج•
يلإملإجملتعمس تو عىلإختاذهاميكن

إلوضعتغريُّ حاةليفإلرشاكءمعوإحلوإرإدلعوة•
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أ دوإت وموإرد متاحة عرب إل نرتنت

مبادئ توجهيةة خاصة ابملرإقبة إجملتيعةة: الاحتاد إدلويل•

أ دإة للتقيمي-إملرإقبة إجملتيعةة : الاحتاد إدلويل•

منوذج إلربوتوكول-إملرإقبة إجملتيعةة : الاحتاد إدلويل•

19-إ رشادإت بشأ ن إملرإقبة إجملتيعةة من أ جل كوفيد: الاحتاد إدلويل•

ِّبني• موإد تدريبية من أ جل تدريب إملتطوعني وتدريب إملُدر 

ملرإقبة إلتابيعة للصلةب إل محر وإلهالل إل محر من أ جل مجع إمليعلومات إخلاصة ابNyssمنصة •

إجملتيعةة

أ س ئةل شائيعة حول إملرإقبة إجملتيعةة: 19-منصة إملساعدة إلصحةة إخلاصة بكوفيد•

:قريبا  •

قامئة تشغةل تتضمن موإرد تدريب عرب إل نرتنت•

طار رصد وتقيمي من أ جل إملرإقبة إجملتيعةة• إ 

https://www.cbsrc.org

https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-based-surveillance-guiding-principles/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-cbs-protocol-template/
https://www.preparecenter.org/wp-content/uploads/2020/05/EN-Community-Based-Surveillance-Guide-COVID-19.pdf
https://www.cbsrc.org/resources
https://www.cbsrc.org/what-is-nyss
https://www.preparecenter.org/toolkit/healthhelpdesk/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/
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:مناقشة
أ س ئةل 
حتدايت 
فرص 



أ س ئةل 
:يرىج زايرة إلرإبط

www.cbsrc.org

عدإد هذه إجملموعة من إلرشإحئ ملتابيعة إدلورة إل  :  تدريبيةمت إ 
‘مقدمة يف إملرإقبة إجملتيعةة’

http://www.cbsrc.org/

