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أأهدإف إملرإقبة إجملتعية
ما يه إملرإقبة إجملتعية؟

تع إحمليل من قبل أأفرإد إملرإقبة إجملتعية يه إلكشف إملهنجي وإل بالغ عن إلأحدإث إلهامة يف جمال إلصحة إلعامة إليت تقع دإخل إجمل 
.أأحد إلأمرإضاكل بالغ مثال عن تفيش إجملتع إحمليل أأنفسهم، 

إلهدف
نقاذ=مبكرةإ جرإءإتإختاذ(إملبكرإلعمل)إ ىليؤديإملبكرإل نذإر• !إلأروإحإ 

ةالاعتياديابلأنشطةيتعلقفاميإلصحيابملرفقإحمليلإجملتعربط•

حاةلينبغي• وقتقربأأ يفحصيمرفقإ ىلشديدةأأعرإضمنيعانونإذلينإلأشخاصإ 

.إلوفاةإحامتلتمنللحدممكن

ممنإملتاحنيإلنشطنيعنيابملتطو إحمليلإجملتعربطعربإحملليةإجملتعاتدإخلإلثقةتعزيز•

.إحمليلإجملتعإ ىلووصوهلممعهمإلتوإصلميكن

ودلي مريض 

أأايم3منذ 

ي شكرإً ل خبار 

.بذكل

ة إدلولية إملنحىن إلطبيعي لالس تجاب

الاعتيادية

إلكشف إملبكر 

وإلعمل إملبكر

عدإد إملتطوعني ملاكحفة إلأوبئة إ 

طار إملرإقبة إجملتعية يف إ 



منجزءإً كونيحبيثإجملتعيةإملرإقبةنظامُصمِّم•
ذههإلصحةوزإرةتتحمل)إلقامئإملرإقبةنظام

للمعلوماتإلرمقيإلنظامخاللمنإملسؤولية
إلوطينوإملركز،(2إلربجمياتمنصة)إلصحية
(.إخل...مهنا،وإلوقايةإلأمرإضملاكحفة

نظاماً ليسإجملتعيةإملرإقبةنظامأأنيعينهذإ•
ذ،أأمشلصورةلنايقدمنظامهوبلمنفصاًل، إ 
إملرإقبةنظاممنجزًءإإجملتعيةإملعلوماتتصبح
بأأمكهلوإل حاةل

رىإدلمج وإلتاكمل مع إلُنُظم إلأخ
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ي لأ  زمة هنج متسق من أأجل إلتصدمِّ
19-جاحئة كوفيد

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332051/WHO-2019-nCoV-National_Surveillance-2020.1-ara.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/Community-based-health-care-AR.pdf
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قبة إجملتعية؟ملاذإ يُعترب إلصليب إلأمحر وإلهالل إلأمحر خيارإً جيدإً من أأجل إملرإ

وإسعةإلمتطوعيهش بكةبفضلةإجليدماكنته•

إملعلوماتقدميتعىلوقدرتهإحملليةإجملتعاتمععالقتهأأمدطول•
إلأساس ية

وتعزيزهاحملليةإإجملتعاتومتكنيإلتعلميتوفرييفجتربته•

تجاربإل منرصيدهلاكنماوغالباً إلصحة،وزإرةمععالقته•
.فهياشتبهإمل إحلالتعنإلرئيس يةإملعلوماتنقليفإلسابقة

الصادر عن منظمة الصحة العالمية‘ إدارة الجوائح’الصورة مستعارة من منشور 

https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics-interactive.pdf
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إملرإقبة
إجملتعية يف 
حالت إلطوإرئ

حشد أأنشطة إملرإقبة
ودمع أأنشطة الاس تجابة

إملرإقبة إجملتعية خالل مرحةل إلتأأهب
إلتعاون مع . وإل بالغغري إملبارشةإملرإقبة إجملتعية 

ةأأحصاب إملصلحة وإلتأأهب ملرحةل لالس تجاب

تعزيز إلصحة إجملتعية وإحلد من إخملاطر

اكحفهتاإلتثقيف وإلتوعية إلصحية، وممارسات إلوقاية من إلأمرإض وم

عية من إملهم ربط إملرإقبة إجملت 

بأأنشطة الاس تجابة

بالغ عن • أأنشطة مناس بة لال 
إخملاطر وإملشاركة إجملتعية

عني أأنشطة مناس بة ل عدإد إملتطو •
ملاكحفة إلأوبئة

إلصحيةإمجبناء إلقدرإت يف جمال إملرإقبة إجملتعية عىل أأساس إلرب 



معوإلعملدلويلإوالاحتادإلعامليةإلصحةمنظمةإ ىل‘إجملتعيةإحلاةلتعاريف’تستند
.إلصحةوزإرة
وإلفهمللصياغةقاً وفدلهياإلصحةوزإرةمعلتتناسببدللكيفتكييفهاجيري•

.وإلكتابةإءةابلقر ودرإيهتمإحمللينيإملتطوعنيهمارإتضوءيفإحملليني

إلرئيس يةإلأمرإضفاش ياتمنقليلعددعىلإلأولويةذإتإلأمرإضتقترصماوعادة
نذإرلُنُظمتبعاً – .إملبكروإلعملإملبكرإل 

د• دإرإتمعابلتعاونحُتدَّ إلوزإرةإ 
.جحمهاو إحملتةلإلفاش يةوتأأثريإلسابقة،إلأوبئةعبءإ ىلإستنادإً •

:ة إجملتعيةإلصليب إلأمحر وإلهالل إلأمحر يف تنفيذ إملرإقبإذلي يتبعه إلهنج 

إل بالغ عن إخملاطر إلصحية وليس إملرض



وطنية يقوم متطوع إمجلعية إل
ل للصليب إلأمحر أأو إلهال

إخلطرعنتقريربرفعإلأمحر 
إلصحي

بع يتحقق إملرشف إلتا
ل للصليب إلأمحر وإلهال
وع إلأمحر من بالغ إملتط
مس تخدمًا إلتعريف 

إجملتعي

ىل إلتنبيه إ  نقل
ية إلسلطات إلصح 
ملتابعته

حية جُتري إلسلطات إلص 
أ لية يف ه نتاجئتدمجحتقيقًا 

بة إل بالغ دلى نظام إملرإق 
إلوطين

إس تجابة 
حملية أأو 
وطنية

بالغ أأي معلومات إ ىل مرشفهم  بالغ نظري إل يفيقوم إملتطوعون اب  ه يف وزإرة إلصحة، إذلي صليب إلأمحر أأو إلهالل إلأمحر إذلي يتوىل بدوره إ 

.يقوم بدوره ابملتابعة وإلتحقق من أأجل حتديد الاس تجابة إملناس بة

تعقيبات

تنبيه اكذب

ذإ طلبت ذكل إ ماكن مشاركة مجيع إلتقارير مع إلسلطات إلصحية إ 

إل بالغ

تعقيبات
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Nyss :إلأمحرمنصة إملرإقبة إجملتعية دلى إلصليب إلأمحر وإلهالل

https://youtu.be/784IzOIkzJE
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رانإجملتعية،إملرإقبةيفإلأمحروإلهاللإلأمحرإلصليبيتبعهإذليإلهنجتسهيللغرض كامأ نيا،إلبياانتمجعتتيحرمقيةأأدإةويه،’Nyss‘منصةطوَّ

صدإربتحليلهاتسمح تقامسهاميكنيثحب أ نيابياانتإ ىلإلبس يطةإلقصريةإلنصيةإلرسائلحتويلمعليةتسهيلNyssمنصةوتتوىل.أ لياً إلتنبهياتوإ 

.إملتطوعنيلهويةإحملددةإلشخصيةملعلوماتإعنلكشفإدونوإلرشاكءإلصحةوزإرةمع

متعددةوطنيةمجعياتمنومدخالتإلربجمياتمتخصيصخريةمن5مبشاركةإلزمنمنطويةلفرتةتصمميهاإس تغرق•

ODKمثلتإلبياانتسجيلمنصاتمناذجابس تخدإميدوايً إملعلوماتمللءإلالزمةإل ضافيةإخلطوةتكلعنالاس تغناءحققت•

إلأخطاءمنمزيدحدوثإحامتلمنيقللمماتلقائياً إلتحليلوجتري،KoBoو

وإملتطوعنيللمرشفنيإدلمعلتقدميإلوقتمنمزيدإً يوفرماإلبياانت،ل دخالإلالزمإلوقتتقلل•

إلبياانتحاميةعىلفاظإحلمعإلبياانتعىلالاطالعمزيةإل خرينوإملسؤولنيإلصحةلوزإرةوتوفرإملنظامت،بنيإلتعاونفرصةتتيح•

للهويةإحملددةإلشخصية

https://www.youtube.com/watch?v=784IzOIkzJE&feature=youtu.be:إلرإبطعربإ عاليمفيديوعىلالاطالعبوسعمك

.هنامتاحدليلومثة.https://www.cbsrc.org/what-is-nyss:إلرإبطغربNyssمنصةعنإ ضافيةمعلوماتعىلالاطالعأأيضاً وبوسعمك

درإهجا يف إلتقيمي، يرىج إلر Nyssقبل إس تخدإم  نظام –مالحظة هامة  كامل تقيمي إحلاجة وإجلدوى للعنارص إليت جيب إ  أأدإة إلتقيمي جوع إ ىل ، جيب إ 

.إخلاصة ابلحتاد إدلويل

https://www.youtube.com/watch?v=784IzOIkzJE&feature=youtu.be
https://www.cbsrc.org/what-is-nyss
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1f301c241e1b056c29ecc6/5e99ec088dd43b1f42877bcc_Nyss%20User%20Manual.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/


ودلي مريض 

أأايم3منذ 

ي شكرإً ل خبار 

.بذكل

عن هل ينبغي إل بالغ

ذكل؟

وجود حاةل تنبيه من كويب يفيد ب

محى مصحوبة بطفح جدلي يف

يب عرب إلقرية، ميكن إلتصال بكو

99999999إلهاتف 



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

نذإروإإملبكرإلكشفهبدفإجملتعيةإملرإقبةأأنشطةتنفيذيفإلصومالأأرضمجهوريةيفإلأمحرإلهاللمجعيةتنشط،2018مايومنذ والاس تجابةإملبكرل 

.إحملتةلللفاش ياتإملبكرة

نذإرنظامبتكييفإمجلعيةقامتمارسعانعاملي،هتديدإ ىل19-كوفيدحتولوعندما إل صابةوأأعرإضعالماتشملي ليكإجملتعيةإملرإقبةلنظامإلتابعإملبكرإل 

يف19-بكوفيددتنيمؤكإ صابةحاليتأأولمنوإحدةأأهناإلأمرهنايةيفتبنيحاةلعنإل بالغمنإمجلعيةمتكنتحىتقليةلأأسابيعإ ليهوما،19-بكوفيد

.إلصومالأأرضمجهورية



إلتدريب
ةمجعيمنمتطوعاً 131تدريبمت

أأرضمجهوريةيفإلأمحرإلهالل
إضأأعر عىلإلتعرفعىلإلصومال
مهنموُطلب،19-بكوفيدإل صابة
Nyssمنصةعربتقاريرمهرفع

مارس8

إلكشف
إلهاللةمجعييفمتطوعةتإكتشف
ومالإلصأأرضمجهوريةيفإلأمحر
ماعىلنكيملقريهتايفخشصاأأن

ىمحمنويعاينيشعلواكنيرإم،
إلتنفسيفضيقو 

مساءً 6مارس إلساعة 26

إلقصريةإلنصيةإل بالغ عرب إلرسائل
عرإضإلأ أأنوأأكدشخصإل بزايرةإملتطوعقام

-كوفيدبإل صابةأأعرإضتطابقعليهإلبادية
أأرسلهاصريةقنصيةرساةلعربتقريرهفرفع،19
Nyssمنصةإ ىل

مساءً 6مارس إلساعة 26

إلتنبيه
تنبهياً Nyssمنصةأأطلقت
عيةمج يفإملرشفإ ىلفورايً 
رضأأ مجهوريةيفإلأمحرإلهالل

منحتققإذليإلصومال،
ةإملتطوعمعإملعلومات

مساءً 6إلساعةمارس26

الاس تجابة
.لتحققل إلقريةإ ىلموظفاإلصحةوزإرةأأوفدت
وقد.هلمزنيفنفسهعزلإلشخصمنوُطلب
ثحيإخلارجإ ىلمؤخرإً إلشخصهذإسافر
يف19كوفيدعنإلكشفإختبارهلأأجري
إلتايلإليوم

مساءً 8إلساعةمارس26

إل صابةتأأكيد
يق،تحق إل بعدإلصحة،وزإرةأأكدت
ينإملعإلشخصحفصإختبارأأن
جيابيااكن .19-فيدبكو ُمصابوأأنهإ 

مارس 31

إملس تقبل
دميتقإملتطوعونيوإصل
ةرئيس يحصيةرسائل
يفإلأعرإضعنوإل بالغ
إحملليةإجملتعات

https://www.cbsrc.org/somaliland: ميكن الاطالع عىل مزيد من إملعلومات عرب إلرإبط إلتايل

http://www.cbsrc.org/
https://www.cbsrc.org/somaliland
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تعية من مرإقبة نطاق إملرإقبة إجمل وس يعت: إلقدرإت إلقامئةالاس تفادة من 

يبول إ ىل مرإقبة خماطر حصية متعددة يف  أأونندإفريوس مرض إل 

أأونندإ،يفوإجلوإحئوبئةللأ إجملتعيإلتأأهبحزمةمنإً جزءبوصفهاإجملتعيةللمرإقبةإلتخطيطمت
رإً اكنممابكرأأ وقتيفهاتنفيذتعنيولكن إلكونغومجهوريةيفيبولإل  فريوستفيشعقبُمقرَّ

.إجملاورةإدلميقرإطية

وأأعرإضعالماتعىللرتكزيإمعإجملتعيةإملرإقبةوتنفيذإملتطوعنيبتدريبإلوطنيةإمجلعيةفقامت
إلوطنيةإمجلعيةنهتتإإلوقت،ومبرور.إلعاديةغريوإلوفياتإملرضحالتعنفضالً إلزنفية،إمحلى
عدإدمن ِّبنيتدريبأأجلمنإملعارفلتجديدتدريبيةدورةإ  حصيةخماطرمضَّنهتا،وإملتطوعنيإملُدرم

بفضلو .أأخرىأأمرإضمجةلمنوإحلصبةابلكولريإإملتعلقةتكلذكليفمبا،كبريةأأولويةذإتأأخرى
برانمجإ ىلرىأأخحصيةخماطرإ ضافةابل ماكنأأصبح،إلأولصحيإلإخلطرأأثرعىلإلقدرةتطور
ِّبنيتدريب .تطوعنيإمل معارفلتجديدإ ضافيةتدريبيةدورإتخاللمنوطرهحاإملُدرم

https://media.ifrc.org:إلتايلإلرإبطعربوفيديوإ ضافيةمعلوماتعىلالاطالعوميكن
/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/

https://youtu.be/TlgITRXb2Z0
https://media.ifrc.org/
https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/


https://www.cbsrc.org: إملصادر وإملرإجع إملتعلقة ابملرإقبة إجملتعية

(قيد إلتحديث)مبادئ توجهيية خاصة ابملرإقبة إجملتعية: الاحتاد إدلويل•

(2019)أأدإة للتقيمي-إملرإقبة إجملتعية : الاحتاد إدلويل•

(2019)منوذج إلربوتوكول-إملرإقبة إجملتعية : الاحتاد إدلويل•

قيد –2020مارس )19-إ رشادإت بشأأن إملرإقبة إجملتعية من أأجل كوفيد: الاحتاد إدلويل•

(إملرإجعة

ِّبني• موإد تدريبية من أأجل تدريب إملتطوعني وتدريب إملُدرم

بة أأس ئةل شائعة وندوإت ش بكية حديثة حول إملرإق : 19-منصة إملساعدة إلصحية إخلاصة بكوفيد•

إجملتعية

ملرإقبة إلتابعة للصليب إلأمحر وإلهالل إلأمحر من أأجل مجع إملعلومات إخلاصة ابNyssمنصة •

إجملتعية

:قريباً •

قامئة تشغيل تتضمن موإرد تدريب عرب إل نرتنت•

طار رصد وتقيمي من أأجل إملرإقبة إجملتعية• 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.preparecenter.org/toolkit/healthhelpdesk/
https://www.cbsrc.org/what-is-nyss
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-community-based-surveillance-assessment-tool/


أأس ئةل؟

إدلمع عن بعد متاح

Rachel Goodermote/ نودرموترإش يل 

Rachel.goodermote@ifrc.org

mailto:Rachel.goodermote@ifrc.org

