مدخل إىل
إملرإقبة إجملتعية
إلرشق إ ألوسط وشامل أأفريقيا
 20مايو 2020
8 October 2020

ودلي مريض
منذ  3أأايم

أأهدإف إملرإقبة إجملتعية

شكر ًإ لخباري
بذكل.

ما يه إملرإقبة إجملتعية؟

إملرإقبة إجملتعية يه إلكشف إملهنجي وإلبالغ عن إ ألحدإث إلهامة يف جمال إلصحة إلعامة إليت تقع دإخل إجملتع إحمليل من قبل أأفرإد
إجملتع إحمليل أأنفسهم ،اكلبالغ مثال عن تفيش أأحد إ ألمرإض.

إلهدف

•
•
•

إملنحىن إلطبيعي لالس تجابة إدلولية
الاعتيادية

إلكشف إملبكر
وإلعمل إملبكر

إعدإد إملتطوعني ملاكحفة إلأوبئة
يف إطار إملرإقبة إجملتعية

•

إلنذإر إملبكر يؤدي إىل (إلعمل إملبكر) إختاذ إجرإءإت مبكرة = إنقاذ إ ألروإح!
ربط إجملتع إحمليل ابملرفق إلصحي فامي يتعلق اب ألنشطة الاعتيادية
ينبغي إحاةل إ ألشخاص إذلين يعانون من أأعرإض شديدة إىل مرفق حصي يف أأقرب وقت
ممكن للحد من إحامتلت إلوفاة.
تعزيز إلثقة دإخل إجملتعات إحمللية عرب ربط إجملتع إحمليل ابملتطوعني إلنشطني إملتاحني ممن
ميكن إلتوإصل معهم ووصوهلم إىل إجملتع إحمليل.

إدلمج وإلتاكمل مع إل ُن ُظم إ ألخرى
• ُ مِّ
صم نظام إملرإقبة إجملتعية حبيث يكون جزء ًإ من
نظام إملرإقبة إلقامئ (تتحمل وزإرة إلصحة هذه
إملسؤولية من خالل إلنظام إلرمقي للمعلومات
إلصحية (منصة إلربجميات  ،)2وإملركز إلوطين
ملاكحفة إ ألمرإض وإلوقاية مهنا... ،إخل).
• هذإ يعين أأن نظام إملرإقبة إجملتعية ليس نظام ًا
منفص ًال ،بل هو نظام يقدم لنا صورة أأمشل ،إذ
جمل
تع
جزءإ من نظام إملرإقبة
ية
تصبح إملعلومات إ
ً
وإلحاةل بأأمكهل

هنج متسق من أأجل إل مِّ
تصدي ألزمة
جاحئة كوفيد19-
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ملاذإ يُعترب إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر خيار ًإ جيد ًإ من أأجل إملرإقبة إجملتعية؟
• ماكنته إجليدة بفضل ش بكة متطوعيه إلوإسعة
• طول أأمد عالقته مع إجملتعات إحمللية وقدرته عىل تقدمي إملعلومات
إ ألساس ية
• جتربته يف توفري إلتعلمي ومتكني إجملتعات إحمللية وتعزيزها
• عالقته مع وزإرة إلصحة ،وغالب ًا ما اكن هل رصيد من إلتجارب
إلسابقة يف نقل إملعلومات إلرئيس ية عن إحلالت إملشتبه فهيا.
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الصورة مستعارة من منشور ’إدارة الجوائح‘ الصادر عن منظمة الصحة العالمية

بناء إلقدرإت يف جمال إملرإقبة إجملتعية عىل أأساس إلربإمج إلصحية

من إملهم ربط إملرإقبة إجملتعية
بأأنشطة الاس تجابة
• أأنشطة مناس بة لالبالغ عن
إخملاطر وإملشاركة إجملتعية
• أأنشطة مناس بة لعدإد إملتطوعني
ملاكحفة إ ألوبئة

إملرإقبة
إجملتعية يف
حالت إلطوإرئ
حشد أأنشطة إملرإقبة
ودمع أأنشطة الاس تجابة

إملرإقبة إجملتعية خالل مرحةل إلتأأهب

إملرإقبة إجملتعية غري إملبارشة وإلبالغ .إلتعاون مع
أأحصاب إملصلحة وإلتأأهب ملرحةل لالس تجابة

تعزيز إلصحة إجملتعية وإحلد من إخملاطر
إلتثقيف وإلتوعية إلصحية ،وممارسات إلوقاية من إ ألمرإض وماكحفهتا
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إلهنج إذلي يتبعه إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر يف تنفيذ إملرإقبة إجملتعية:
إلبالغ عن إخملاطر إلصحية وليس إملرض
تستند ’تعاريف إحلاةل إجملتعية‘ إىل منظمة إلصحة إلعاملية والاحتاد إدلويل وإلعمل مع
وزإرة إلصحة.
• جيري تكييفها يف لك بدل لتتناسب مع وزإرة إلصحة دلهيا وفق ًا للصياغة وإلفهم
إحملليني يف ضوء همارإت إملتطوعني إحملليني ودرإيهتم ابلقرإءة وإلكتابة.
وعادة ما تقترص إ ألمرإض ذإت إ ألولوية عىل عدد قليل من فاش يات إ ألمرإض إلرئيس ية
– تبع ًا ل ُن ُظم إلنذإر إملبكر وإلعمل إملبكر.
• ُحتدَّ د ابلتعاون مع إدإرإت إلوزإرة
• إستناد ًإ إىل عبء إ ألوبئة إلسابقة ،وتأأثري إلفاش ية إحملتةل وجحمها.

إلبالغ
تعقيبات

يقوم متطوع إمجلعية إلوطنية
للصليب إ ألمحر أأو إلهالل
إ ألمحر برفع تقرير عن إخلطر
إلصحي

تعقيبات

يتحقق إملرشف إلتابع
للصليب إ ألمحر وإلهالل
إ ألمحر من بالغ إملتطوع
مس تخدم ًا إلتعريف
إجملتعي

نقل إلتنبيه إىل
إلسلطات إلصحية
ملتابعته

ُجتري إلسلطات إلصحية
حتقيق ًا تدمج نتاجئه يف ألية
إلبالغ دلى نظام إملرإقبة
إلوطين

إس تجابة
حملية أأو
وطنية

تنبيه اكذب
إماكن مشاركة مجيع إلتقارير مع إلسلطات إلصحية إذإ طلبت ذكل

يقوم إملتطوعون اببالغ أأي معلومات إىل مرشفهم يف إلصليب إ ألمحر أأو إلهالل إ ألمحر إذلي يتوىل بدوره إبالغ نظريه يف وزإرة إلصحة ،إذلي
يقوم بدوره ابملتابعة وإلتحقق من أأجل حتديد الاس تجابة إملناس بة.

 :Nyssمنصة إملرإقبة إجملتعية دلى إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر
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طوران منصة ’ ،‘Nyssويه أأدإة رمقية تتيح مجع إلبياانت أنيا ،كام
لغرض تسهيل إلهنج إذلي يتبعه إلصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر يف إملرإقبة إجملتعيةَّ ،
تسمح بتحليلها وإصدإر إلتنبهيات ألي ًا .وتتوىل منصة  Nyssتسهيل معلية حتويل إلرسائل إلنصية إلقصرية إلبس يطة إىل بياانت أنيا حبيث ميكن تقامسها
مع وزإرة إلصحة وإلرشاكء دون إلكشف عن إملعلومات إلشخصية إحملددة لهوية إملتطوعني.
• إس تغرق تصمميها فرتة طويةل من إلزمن مبشاركة  5من خرية متخصيص إلربجميات ومدخالت من مجعيات وطنية متعددة
• حققت الاس تغناء عن تكل إخلطوة إلضافية إلالزمة مللء إملعلومات يدو ًاي ابس تخدإم مناذج منصات تسجيل إلبياانت مثل ODK
و ،KoBoوجتري إلتحليل تلقائي ًا مما يقلل من إحامتل حدوث مزيد من إ ألخطاء
• تقلل إلوقت إلالزم لدخال إلبياانت ،ما يوفر مزيد ًإ من إلوقت لتقدمي إدلمع للمرشفني وإملتطوعني
• تتيح فرصة إلتعاون بني إملنظامت ،وتوفر لوزإرة إلصحة وإملسؤولني إلخرين مزية الاطالع عىل إلبياانت مع إحلفاظ عىل حامية إلبياانت
إلشخصية إحملددة للهوية
بوسعمك الاطالع عىل فيديو إعاليم عرب إلرإبطhttps://www.youtube.com/watch?v=784IzOIkzJE&feature=youtu.be :
وبوسعمك أأيض ًا الاطالع عىل معلومات إضافية عن منصة  Nyssغرب إلرإبط .https://www.cbsrc.org/what-is-nyss :ومثة دليل متاح هنا.

مالحظة هامة – قبل إس تخدإم نظام  ،Nyssجيب إكامل تقيمي إحلاجة وإجلدوى للعنارص إليت جيب إدرإهجا يف إلتقيمي ،يرىج إلرجوع إىل أأدإة إلتقيمي
إخلاصة ابلحتاد إدلويل.
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تنبيه من كويب يفيد بوجود حاةل
محى مصحوبة بطفح جدلي يف
إلقرية ،ميكن إلتصال بكويب عرب
إلهاتف 99 99 99 99

ودلي مريض
منذ  3أأايم

هل ينبغي إلبالغ عن
ذكل؟

شكر ًإ لخباري
بذكل.

إلكشف عن كوفيد 19-من خالل أأنشطة إملرإقبة إجملتعية يف مجهورية
أأرض إلصومال

منذ مايو  ،2018تنشط مجعية إلهالل إ ألمحر يف مجهورية أأرض إلصومال يف تنفيذ أأنشطة إملرإقبة إجملتعية هبدف إلكشف إملبكر وإلنذإر إملبكر والاس تجابة
إملبكرة للفاش يات إحملتةل.
وعندما حتول كوفيد 19-إىل هتديد عاملي ،رسعان ما قامت إمجلعية بتكييف نظام إلنذإر إملبكر إلتابع لنظام إملرإقبة إجملتعية ليك يشمل عالمات و أأعرإض إلصابة
بكوفيد ،19-وما يه إل أأسابيع قليةل حىت متكنت إمجلعية من إلبالغ عن حاةل تبني يف هناية إ ألمر أأهنا وإحدة من أأول حاليت إصابة مؤكدتني بكوفيد 19-يف
مجهورية أأرض إلصومال.

إلتدريب

مت تدريب  131متطوع ًا من مجعية
إلهالل إ ألمحر يف مجهورية أأرض
إلصومال عىل إلتعرف عىل أأعرإض
إلصابة بكوفيدُ ،19-وطلب مهنم
رفع تقاريرمه عرب منصة Nyss

 8مارس

إلبالغ عرب إلرسائل إلنصية إلقصرية

الاس تجابة

قام إملتطوع بزايرة إلشخص و أأكد أأن إ ألعرإض
إلبادية عليه تطابق أأعرإض إلصابة بكوفيد-
 ،19فرفع تقريره عرب رساةل نصية قصرية أأرسلها
إىل منصة Nyss

أأوفدت وزإرة إلصحة موظفا إىل إلقرية للتحقق.
ُوطلب من إلشخص عزل نفسه يف مزنهل .وقد
سافر هذإ إلشخص مؤخر ًإ إىل إخلارج حيث
أأجري هل إختبار إلكشف عن كوفيد  19يف
إليوم إلتايل

 26مارس إلساعة  6مساء ً

إلكشف

إكتشفت متطوعة يف مجعية إلهالل
إ ألمحر يف مجهورية أأرض إلصومال
أأن خشصا يف قريهتا مل يكن عىل ما
يرإم ،واكن يشعل ويعاين من محى
وضيق يف إلتنفس

 26مارس إلساعة  6مساء ً

 26مارس إلساعة  8مساء ً

تأأكيد إلصابة

إلتنبيه
أأطلقت منصة  Nyssتنبهي ًا
فور ًاي إىل إملرشف يف مجعية
إلهالل إ ألمحر يف مجهورية أأرض
إلصومال ،إذلي حتقق من
إملعلومات مع إملتطوعة

أأكدت وزإرة إلصحة ،بعد إلتحقيق،
أأن إختبار حفص إلشخص إملعين
اكن إجيابيا و أأنه ُمصاب بكوفيد.19-

إملس تقبل

يوإصل إملتطوعون تقدمي
رسائل حصية رئيس ية
وإلبالغ عن إ ألعرإض يف
إجملتعات إحمللية

 31مارس

 26مارس إلساعة  6مساء ً
ميكن الاطالع عىل مزيد من إملعلومات عرب إلرإبط إلتايلhttps://www.cbsrc.org/somaliland :

الاس تفادة من إلقدرإت إلقامئة :توس يع نطاق إملرإقبة إجملتعية من مرإقبة
فريوس مرض إليبول إىل مرإقبة خماطر حصية متعددة يف أأونندإ
مت إلتخطيط للمرإقبة إجملتعية بوصفها جزء ًإ من حزمة إلتأأهب إجملتعي ل ألوبئة وإجلوإحئ يف أأونندإ،
ولكن تعني تنفيذها يف وقت أأبكر مما اكن ُم َّقرر ًإ عقب تفيش فريوس إليبول يف مجهورية إلكونغو
إدلميقرإطية إجملاورة.
فقامت إمجلعية إلوطنية بتدريب إملتطوعني وتنفيذ إملرإقبة إجملتعية مع إلرتكزي عىل عالمات و أأعرإض
إمحلى إلزنفية ،فض ًال عن حالت إملرض وإلوفيات غري إلعادية .ومبرور إلوقت ،إنهتت إمجلعية إلوطنية
دربني وإملتطوعنيَّ ،
مضنهتا خماطر حصية
من إعدإد دورة تدريبية لتجديد إملعارف من أأجل تدريب إمل ُ م ِّ
أأخرى ذإت أأولوية كبرية ،مبا يف ذكل تكل إملتعلقة ابلكولريإ وإحلصبة من مجةل أأمرإض أأخرى .وبفضل
تطور إلقدرة عىل أأثر إخلطر إلصحي إ ألول ،أأصبح ابلماكن إضافة خماطر حصية أأخرى إىل برانمج
دربني وطرهحا من خالل دورإت تدريبية إضافية لتجديد معارف إملتطوعني.
تدريب إمل ُ م ِّ
وميكن الاطالع عىل معلومات إضافية وفيديو عرب إلرإبط إلتايلhttps://media.ifrc.org :
/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/
8 October 2020

إملصادر وإملرإجع إملتعلقة ابملرإقبة إجملتعيةhttps://www.cbsrc.org :
• الاحتاد إدلويل :مبادئ توجهيية خاصة ابملرإقبة إجملتعية (قيد إلتحديث)
• الاحتاد إدلويل :إملرإقبة إجملتعية  -أأدإة للتقيمي()2019
• الاحتاد إدلويل :إملرإقبة إجملتعية  -منوذج إلربوتوكول ()2019
• الاحتاد إدلويل :إرشادإت بشأأن إملرإقبة إجملتعية من أأجل كوفيد( 19-مارس  – 2020قيد
إملرإجعة)
دربني
• موإد تدريبية من أأجل تدريب إملتطوعني وتدريب إمل ُ م ِّ
• منصة إملساعدة إلصحية إخلاصة بكوفيد :19-أأس ئةل شائعة وندوإت ش بكية حديثة حول إملرإقبة
إجملتعية
• منصة  Nyssإلتابعة للصليب إ ألمحر وإلهالل إ ألمحر من أأجل مجع إملعلومات إخلاصة ابملرإقبة
إجملتعية
• قريب ًا:
• قامئة تشغيل تتضمن موإرد تدريب عرب إلنرتنت
• إطار رصد وتقيمي من أأجل إملرإقبة إجملتعية

أأس ئةل؟
إدلمع عن بعد متاح
Rachel Goodermote / رإش يل نودرموت
Rachel.goodermote@ifrc.org

