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 15 من  1 الصفحة

 
�حن عتائد الطوارئ وا�حاليل الور�دية ومعدات الوقاية، مثل الكمامات، إ�� 

�ش�ل  19-شمال غرب سور�ا من تركيا، ح�ى يتأهب شر�اء ال�حة ملرض �وفيد

 أفضل

 العناو�ن الرئيسية 

، من أصل  19أبلغ  •
ً
 �� إقليم شرق املتوسط، عن حاالت إصابة.  22بلدا

ً
بلدا

بلغ �عد عن أي حاالت، وتحّ��ا ع�� و�شعر  
ُ
املنظمة بالقلق إزاء البلدان ال�ي لم ت

 �عز�ز أنظمة ال��صد والقدرات ا�خت��ية.

. ولم تقدم بلدان استمارات التبليغ عن  •
ً
ل تحديا ِ

ّ
ال يزال اإلبالغ عن البيانات ُيمث

 ا�حاالت، واالستمارات املقدمة مكتملة بصورة جزئية. 

 ع�� مستوى أقاليم املنظمة الستة ع�� اإلمدادات من املركز  53حصل  •
ً
بلدا

�تجاوز الطلب ع�� اإلمدادات  و اإلقلي�ي لإلمدادات اللوجستية بمدينة د�ي. 

. وتتسبب اإللغاءات اليومية ةالطلبات ال�خم�عدد ا�خزون املتوفر، �سبب 

لسلة اإلمدادات  أو كالهما �� عرقلة س مسارها �غي��لرحالت الط��ان أو 

إقليم شرق األرقام الرئيسية �� 

 املتوسط

 آذار/ 19، 18:00ح�ى الساعة  

مارس. بالتوقيت ا�ح�� ملدينة 

 القاهرة

19 

عدد البلدان ال�ي أبلغت عن حاالت 

 إصابة 

 

20,759 

إجما�� عدد ا�حاالت املؤكدة 

غ ع��ا 
َّ
بل

ُ
 امل

ً
حالة  9723(مخت��يا

 صدور آخر إصابة جديدة منذ

 آذار/ 12تقر�ر ا�حالة بتار�خ 

 ) مارس

 

1312 

غ ع��ا
َّ
بل

ُ
 مجموع حاالت الوفاة امل

 حالة وفاة جديدة منذ 1181(

 12تقر�ر ا�حالة بتار�خ  صدور آخر

 مارس) آذار/

 

1306 

غ ع��ا �� آخر 
َّ
بل

ُ
 24عدد ا�حاالت امل

آذار/ مارس –  18مساًء،  6ساعة (

 6 مساًء، 19 آذار/ مارس)
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 15 من  2 الصفحة

العاملية. و�ؤدي سوء استعمال �عض البلدان ملعدات الوقاية ال�خصية إ�� 

 ز�ادة الطلب عل��ا ونقص مخزو��ا.  

جاٍر تحديث خطة التأهب واالستجابة االس��اتيجية اإلقليمية، وستشمل   •

 أ�شطة الشر�اء. 

ا�حادثات جار�ة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئ�ن  •

واملنظمة الدولية لل�جرة للتعامل مع االحتياجات ا�خاصة بمناطق محددة، 

.
ً
 من أجل حماية الالجئ�ن والنازح�ن داخليا

تم �عليق �عثات الدعم متعددة االختصاصات املقرر إرسالها إ�� أفغا�ستان  •

والصومال وسور�ا واملغرب والسودان، �سبب القيود املفروضة ع�� السفر 

 و�غالق ا�حدود.  

 

5640 

 إجما�� عدد املتعاف�ن

 

9 % 

عبء  من العبء اإلقلي�ي �سبة 

 ا�حاالت العاملي

 

103  

مركز ال�حنات ال�ي تم �سليمها من 

اإلمدادات اللوجستية �� د�ي �� 

يناير  الف��ة ب�ن �انون الثا�ي/

مقارنة بإجما�� ( 2020مارس   وآذار/

 )2019�حنة �� عام  92

 

 مرتفع  

 مستوى تقييم ا�خاطر �� اإلقليم

ع حاالت اإلصابة املؤكدة بمرض كوفيد1ا�خر�طة 
غ ع��ا ��  19-. توزُّ

َّ
بل

ُ
إقليم شرق املتوسط، 19 آذار/ مارس امل

 2020 (7 مساًء بالتوقيت ا�ح�� ملدينة القاهرة) 
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 15 من  3 الصفحة
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 15 من  4 الصفحة

د    ال��صُّ

 بمرض كوفيد1ا�جدول 
ً
غ ع��ا �� بلدان  19-. حاالت اإلصابة املؤكدة مخت��يا

َّ
بل

ُ
وحاالت الوفاة املرتبطة باملرض امل

 إقليم شرق املتوسط 

 مساًء بالتوقيت ا�ح�� ملدينة القاهرة)  18:00( 2020 آذار/ مارس 19ح�ى 

 البلد

حاالت 

اإلصابة 

 ا�جديدة

حاالت 

الوفاة  

 ا�جديدة

ا�جموع 

اك�ي  ال��

لعدد 

 الوفيات 

ا�جموع 

اك�ي لعدد  ال��

 ا�حاالت

 محلية /

 غ�� معروفة  

عدد 

 املتعاف�ن 

 1 )22وافدة ( 22 0   أفغا�ستان

 269 1  13 البحر�ن 

خاِلطون (
ُ
 )19ا�

 )161وافدة (

 )89غ�� معروفة (

95 

  )1وافدة ( 1 0   جيبو�ي 

 210 6  14 مصر 

خاِلطون (
ُ
 )165ا�

 )14وافدة (

 )31غ�� معروفة (

28 

 18407 1284 149 1046 إيران
 )18,406محلية (

 )1وافدة (
5389 

 177 12  11 العراق 

خاِلطون (
ُ
 )12ا�

 )94وافدة (

 )71غ�� معروفة (

43 

 56 0  4 األردن

خاِلطون (
ُ
 )40ا�

 )8وافدة (

 )8غ�� معروفة (

1 



 

 )19-(�وفيد 2019مرض ف��وس �ورونا 

 03تقر�ر ا�حالة األسبو�� 
 2020آذار/مارس  19

 

 

 

 15 من  5 الصفحة

 البلد

حاالت 

اإلصابة 

 ا�جديدة

حاالت 

الوفاة  

 ا�جديدة

ا�جموع 

اك�ي  ال��

لعدد 

 الوفيات 

ا�جموع 

اك�ي لعدد  ال��

 ا�حاالت

 محلية /

 غ�� معروفة  

عدد 

 املتعاف�ن 

 148 0  6 الكو�ت

خاِلطون (
ُ
 )37ا�

 )97وافدة (

 )14غ�� معروفة (

18 

 149 4 1 16 لبنان 

خاِلطون (
ُ
 )81ا�

 )12وافدة (

 )56غ�� معروفة (

2 

   0 0   ليبيا 

 61 2  12 املغرب 

خاِلطون (
ُ
 )1ا�

 )21وافدة (

 )39غ�� معروفة (

2 

األرض 

الفلسطينية 

 ا�حتلة 

3  0 47 
خاِلطون (

ُ
 )43ا�

 )4غ�� معروفة (
0 

 39 0  6 ُعمان
 )20وافدة (

 )19غ�� معروفة (
13 

 302 2 2 61 باكستان
 )16وافدة (

 )286غ�� معروفة (
5 

 452 0  10 قطر 

خاِلطون (
ُ
 )301ا�

 )19وافدة (

 )132غ�� معروفة (

4 
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 15 من  6 الصفحة

 البلد

حاالت 

اإلصابة 

 ا�جديدة

حاالت 

الوفاة  

 ا�جديدة

ا�جموع 

اك�ي  ال��

لعدد 

 الوفيات 

ا�جموع 

اك�ي لعدد  ال��

 ا�حاالت

 محلية /

 غ�� معروفة  

عدد 

 املتعاف�ن 

اململكة 

العر�ية 

 السعودية 

67  0 238 
 )224وافدة (

 )14غ�� معروفة (
8 

  )1وافدة ( 1 0   الصومال 

  )1وافدة ( 1 1   السودان

ا�جمهور�ة 

العر�ية 

 السور�ة

  0 0   

 39 0  10 تو�س
خاِلطون (

ُ
 )14ا�

 )25وافدة (
0 

اإلمارات 

العر�ية 

 املتحدة 

27  0 140 

خاِلطون (
ُ
 )79ا�

 )33وافدة (

 )28محلية (

31 

   0 0   اليمن 

 5640.0 0 20759 1312 152 1306 ا�جموع 

اتيجية   للمنظمة األهداف االس��

خاِلط�ن املقر��ن والعامل�ن  •
ُ
وضع حٍدّ النتقال العدوى ب�ن البشر، بما �شمل ا�حّد من حاالت العدوى الثانو�ة ب�ن ا�

فاقم انتقال املرض، وا�حّد من االنتشار الدو�� للعدوى.أال�حي�ن، ومنع 
ُ
 حداث ت

ث��.  •
ُ
 التحديد املبكر للمر�ىى وعزلهم ورعاي��م، بما �شمل تزو�د املصاب�ن بالرعاية امل
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 15 من  7 الصفحة

التعامل مع األمور ا�حرجة ا�جهولة املتعلقة بمدى الوخامة السر�ر�ة للمرض، ودرجة انتقال املرض والعدوى،  •

 وخيارات العالج. 

 ا�جتمعات ا�حلية، وت�حيح املعلومات املغلوطة. �شر املعلومات البالغة األهمية عن ا�خاطر واألحداث �� جميع   •

 ا�حّد من التأث�� االجتما�� واالقتصادي من خالل إقامة شرا�ات متعددة القطاعات.  •

غ ع��ا �� إقليم شرق املتوسط 1الرسم البيا�ي 
َّ
بل

ُ
: اتجاه ا�حاالت امل

 

 التأهب واالستعداد واالستجابة 

 اإلقلي�يالعناو�ن الرئيسية ع�� الصعيد 
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 15 من  8 الصفحة

، من أصل  19أبلغ  •
ً
 �� إقليم شرق املتوسط، عن حاالت إصابة.  22بلدا

ً
 بلدا

 وطنية معنية بمرض �وفيد 13وضع  •
ً
 �� اإلقليم خططا

ً
 . 19-بلدا

 ع�� مستوى أقاليم املنظمة الستة ع�� اإلمدادات من املركز اإلقلي�ي لإلمدادات اللوجستية بمدينة   53حصل   •
ً
بلدا

ز امل ، مقارنة بإجما�� 2020  آذار/ مارسيناير إ��    �حنة �� الف��ة من �انون الثا�ي/  100ركز ما يز�د عن  د�ي. كما جهَّ

 .2019�حنة �� عام  92

تم �عليق �عثات الدعم متعددة االختصاصات املقرر إرسالها إ�� أفغا�ستان والصومال وسور�ا واملغرب والسودان،  •

 �حدود.�سبب القيود املفروضة ع�� السفر و�غالق ا

التبليغ جاٍر التنسيق مع مراكز االتصال املعنية باللوائح ال�حية الدولية للتشاور �شأن ضرورة مشاركة استمارات   •

وتوجيھ تداب�� االستجابة  ،ا�حاالت املكتملة �� الوقت املناسب، لفهم ديناميكيات انتقال املرض �� البلدان عن 

 �ش�ل أفضل. 

أ�شأ املكتب اإلقلي�ي مجموعة للنمذجة: للتنسيق مع املقر الرئي�ىي للمنظمة �شأن تقديم نصائح عن أهمية  •

 ليم. نماذج التنبؤ ال�ي وضعها العديد من البلدان باإلق

ال لبيانات �وفيد  ُعِقَد اجتماع �جموعة إدارة البيانات املرتكزة ع�� إدارة املعلومات/ • د، لضمان ا�جمع الفعَّ - ال��صُّ

 وتم �شر خب��ين �� إدارة املعلومات/ من البلدان، و�جراء تحليل دوري للبيانات، و�تاح��ا ع�� أدوات املتا�عة. 19

د �� أفغا�ستان و�اكستان.   ال��صُّ

ع اليومي واألسبو��، القائم ع�� ا�حاالت).  • جمَّ
ُ
ع من البلدان (اإلبالغ ا� جمَّ

ُ
جاٍر وضع اس��اتيجية لتنفيذ اإلبالغ ا�

ع التبليغ الذا�ي ع�� املستوى اإلداري األول �حالة انتقال املرض ا�جار�ة (ال توجد حاالت،  جمَّ
ُ
وسيشمل اإلبالغ ا�

 انتقال املرض ع�� مستوى ا�جتمع). حاالت فردية، حاالت إصابة جماعية،

 تم توف�� مدخالت الس��اتيجية الفحص ا�خت��ي العاملية ل�ل سينار�و من سينار�وهات انتقال املرض.  •

د مرض �وفيد • باستخدام منصة الشبكة العاملية ل��صد  19-تم توف�� مدخالت لإلرشادات املبدئية املعنية ب��صُّ

 . األنفلونزا األنفلونزا والتصدي لها/

دخلت مساهمات إقليمية �� عملية مراجعة القائمة العاملية للمؤشرات ا�خاصة برصد تنفيذ ا�خطة اإلقليمية  •
ُ
أ

 .19-املعنية بمرض �وفيد
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 15 من  9 الصفحة

 إلعالن ا�جائحة وتطور الوضع �� اإلقليم، جاٍر تحديث خطة التأهب واالستجابة االس��اتيجية اإلقليمية،  •
ً
نظرا

. وسيتم استعراض األ�شطة ذات األولو�ة املندرجة ضمن �ل وظيفة وامل��انية وتحدي��ا وستشمل أ�شطة الشر�اء

 بناًء ع�� السينار�وهات ا�ختلفة. 

 تمت املساهمة �� عملية مراجعة إرشادات ال��صد العاملية (�عر�فات ا�حاالت).  •

 وتحديد مؤشرات جديدة بانتظام.  ،سيتم التبليغ عن إتمام خطة التحليل الو�ائي •

ا�حادثات جار�ة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئ�ن واملنظمة الدولية لل�جرة للتعامل مع  •

 .
ً
 االحتياجات ا�خاصة بمناطق محددة، من أجل حماية الالجئ�ن والنازح�ن داخليا

ت األمم املتحدة األخرى ع�� أحدث املستجدات �شأن أطلع املدير اإلقلي�ي للمنظمة املدير�ن اإلقليمي�ن ملنظما •

حرَ 
ُ
 .19-ز �� االستجابة ملرض �وفيدمدى التقدم ا�

 

 عناو�ن رئيسية عن �عثات دعم البلدان

تم �شر فرق تقنية متعددة االختصاصات من املنظمة وشر�اء الشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات  •

من إيران والبحر�ن وال�و�ت والعراق، لدعم جهود االستجابة ا�حالية. وستصدر  ومواجه��ا وخ��اء آخر�ن �� �ّلٍ 

 :
ً
. وفيما ي�� النتائج الرئيسية إجماال

ً
 التقار�ر ا�ختامية قر�با

o  االس��اتيجيات املتعددة القطاعات والسينار�وهات تتناسب مع ديناميكيات انتقال املرض 

o  طاعات بوجھ عام وتنسيق متعدد الق ،توجد قيادة رفيعة املستوى 

o خاِلط�ن
ُ
ع ا� ال وتتبُّ د الفعَّ  جاٍر تنفيذ ال��صُّ

o تتطلب إدارة البيانات اال�سيابية والتبسيط 

o  ت��اوح القدرات �� نقاط الدخول إ�� البلدان 

o  ى إ�� نقصها �� البلدان األخرى ات الوقاية ال�خصية، مما أدملعدَّ  فرطاستخدام ُم يوجد 

o  توافر عتائد االختبار واإلمدادات مدى ا�خت��ية و ت��اوح القدرات 

o  ر الص�� الوضوح مطلوب �� التدب�� العال�� ل�حاالت، والعزل، وا�حْج 

o  ُّم القياسية ضرور�ة لرصد أو مراجعة تداب�� الوقاية من العدوى وم�افح��ا بانتظامالن
ُ
 ظ

o  جاٍر تطبيق تداب�� التباعد االجتما�� الشاملة 
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 15 من  10 الصفحة

o   االستبا�� للمجتمعات ا�حليةجاٍر اإلشراك 
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 15 من  11 الصفحة

 العناو�ن الرئيسية ع�� الصعيد الُقطري 

  أفغا�ستان: •
ً
جري تدر�با

ُ
تدعم املنظمة أ�شطة ال��صد والتحري �� جميع نقاط الدخول �� جميع أنحاء البلد، وت

 من والية �ابول و  246للمدر��ن لعدد  
ً
 طبيا

ً
الوقاية من العدوى ضة �خطر مرتفع، وتدر��م ع��  والية معرَّ   13موظفا

 1364وم�افح��ا والتدب�� العال�� ل�حاالت. وتدعم املنظمة اإلبالغ عن ا�خاطر من خالل توعية العامة، وتوعية 

 للدعم ع�� مستوى البلد. 
ً
 وموظفا

ً
 طبيا

ً
 موظفا

أرسلت املنظمة معدات وقاية إ�� وزارة ال�حة، بما �شمل النظارات الواقية واألثواب ا�جراحية  جيبو�ي: •

جهاز   80اختبار و 500والقفازات وكمامات الوجھ والبخاخات اليدو�ة. كما طلبت منظمة ال�حة العاملية توف�� 

 مع وزارة ال�حة �شأن خطة �� البلد. وتتعاون منظمة ال�حة العاملية �عاو   19-تنفس للتأهب ملرض �وفيد
ً
 وثيقا

ً
نا

التأهب واالستجابة ل�حد من خطر و�اء ف��وس �ورونا، وتتعاون املنظمة مع الوزارة ملواصلة تكييف ا�خطة 

 وتحدي��ا حسب تطور الوضع. 

لب من ا�جميع املشاركة �� عملية التحّرِي، من خالل البوابة اإللك��ونية للتق جمهور�ة إيران اإلسالمية: •
ُ
ييم ط

) ا�خاصة بوزارة ال�حة. و�تواصل العاملون ال�حيون واملتطوعون العامون بنشاط مع salamat.gov.irالذا�ي (

شتبھ ف��ا، باستخدام املعلومات امل�جَّ 
ُ
لة �� هذه البوابة اإللك��ونية وال�جل الص�� اإللك��و�ي ا�حاالت امل

ساعة �� اليوم،   16ب االقتضاء، إ�� عيادات عالجية �عمل  (البوابة اإللك��ونية "سيب"). وتتم إحالة العمالء، حس 

 لت�خيص املرض وعالجھ، واإلحالة إ�� املستشفيات، أو العالج �� املن�ل. 
ً
 وال�ي تم إ�شاؤها خصيصا

ال، �جمع العينات من وحدات الرعاية املركزة، من املر�ىى األردن:  • د الفعَّ أطلقت وزارة ال�حة عملية ال��صُّ

 .19-مرض �وفيدختبار هذه العينات ال  إخضاعاملصاب�ن �عدوى تنفسية حادة، ع�� أن يتم 

من املنظمة،   بدعم  منسق�ن ميداني�ن،  10يتم دعم أ�شطة بناء القدرات �� مدين�ي طرابلس و�نغازي. ويعمل    ليبيا: •

بالتعاون مع سلطات الشعبيات والبلديات. ويعمل الفر�ق �� بنغازي بالتعاون مع السلطات ع�� قضايا تقييم 

 لة. وتخصيص مستشفيات لعزل حاالت اإلصابة ا�حتَم  ،ا�خاطر

ية دعمت املنظمة توصيل عتائد الفحص ا�خت��ي ومعدات الوقاية ال�خص  األرض الفلسطينية ا�حتلة: •

 الوطنية إ�شاء مستشفى ميدا�ي �� مع�� رَ  19-والنظارات الواقية. ودعمت �جنة �وفيد
َ
، م��ا  38ح، �سعة ف

ً
سر�را

6  
َّ

ة لوحدة العناية املرك  ل�حاالت متوسطة األعراض. و�شمل منطقة ا�حْج  30زة، وأِسرَّ
ً
غرفة  50ر الص�� سر�را

 لعزل املسافر�ن.
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مسافر،  1000إ��  500�ساهم املنظمة �� وضع خطة عمل إل�شاء مرفق ل�حجر الص�� يتسع لعدد  باكستان: •

 ووحدات للعزل �� مدينة الهور. 

 ملوسم الفيضان القادم، مع دمج   السودان: •
ً
جاٍر تدر�ب فرق االستجابة السريعة �� جميع أنحاء البلد، استعدادا

فرق إضافية لالستجابة السريعة �� مدينة  8د لعدد در�ب محدَّ . كما بدأ توف�� ت19-وحدة تدر�بية عن �وفيد

ا�خرطوم. وجاٍر إعداد تدر�ب للطواقم السر�ر�ة ع�� التدب�� العال�� ل�حاالت وال��صد وأخذ العينات ا�خت��ية 

 والوقاية من العدوى وم�افح��ا. 

طري، إلعداد ا�خت��ات وعنابر العزل يتم �سريع وت��ة ا�جهود ع�� املستوى الُق  ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة: •

 
َّ

زة، كما تم تحديد و�خطار العامة. و�جري اآلن إعداد املرافق ال�حية ومجموعة مختارة من وحدات الرعاية املرك

ا�جتمعات ا�حلية األك�� ُعرضة ل�خطر. وتتوفر قدرات االختبار �� جميع أنحاء البلد، بما �� ذلك شمال غرب 

 سور�ا. 

د والتأهب �� ا�خت��ات، من خالل الت��ع بمعدات الوقاية ال�خصية وغ��ها من اإلمدادات   تنفيذ ال��صُّ جارٍ   اليمن: •

 300عتيدة اختبار إ�� مدينة صنعاء، و 200كما تم توصيل  الضرور�ة ل�جهات املعنية �� مدين�ي صنعاء وَعَدن.

 من    80وتم تدر�ب    عتيدة اختبار إ�� مدينة َعَدن.
ً
فظة جنو�ية ع�� التدب�� العال�� ل�حاالت �� مدينة محا  13طبيبا

 َعَدن.

 

 التحديات 

ذت هذه التداب��  و�لغاءقامت معظم البلدات بإغالق �امل ل�حدود واملدارس واألماكن العامة،  • ّفِ
ُ
صالة ا�جمعة. ون

�غض النظر عن مستوى انتقال املرض داخل البلد، مما �ش�� إ�� أن هذه القرارات ال �ستند إ�� تقييم سليم 

للمخاطر. وسي��تب ع�� هذه التداب�� عواقب اقتصادية واجتماعية باهظة، ومن غ�� الوا�ح إ�� أي مدى 

 ستستمر. 

املنظمة ع�� توف�� الدعم التق�ي للبلدان صعو�ة شديدة �� ضوء القيود املفروضة ع�� السفر. وتوجد تواجھ قدرة   •

طلبات عاجلة لتقديم الدعم االحتياطي �� سور�ا والصومال، ولكن سيتأخر تقديم هذا الدعم �سبب إغالق مصر 

  �حدودها.
َ

ع�� أرضها �امل  خ��اء �عملون بدواٍم يار الدعم عن ُ�عد، ولكن تحتاج �عض البلدان إ�� ونبحث اآلن خ

 من خالل الدعم  كما يؤثر التباعد االجتما��/لتوف�� الدعم الالزم. 
ً
املادي ع�� قدرتنا ع�� دعم البلدان ميدانيا

 التق�ي واللوجس�ي. 
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. ولم تقدم بلدان استمارات التبليغ عن ا�حاالت،  •
ً
ل تحديا ِ

ّ
مة واالستمارات املقدَّ ال يزال اإلبالغ عن البيانات ُيمث

بلغ �عد عن أي حاالت، وتحّ��ا ع�� �عز�ز أنظمة  
ُ
مكتملة بصورة جزئية. و�شعر املنظمة بالقلق إزاء البلدان ال�ي لم ت

 ال��صد والقدرات ا�خت��ية. 

 يتجاوز الطلب ع�� اإلمدادات ا�خزون املتوفر، �سبب الطلبات ال�خمة املتعددة. وتتسبب اإللغاءات اليومية  •

ها أو كالهما �� عرقلة سلسلة اإلمدادات العاملية. و�ؤدي سوء استعمال �عض مسار  �غي��لرحالت الط��ان أو 

البلدان ملعدات الوقاية ال�خصية إ�� ز�ادة الطلب عل��ا ونقص مخزو��ا. كما تأثر إنتاج املوردين لعتائد معا�جة  

الطوارئ األخرى، �سبب العمل عن ُ�عد واألمراض �� الرضوح والعتائد ال�حية املش��كة ب�ن الو�االت �حاالت 

 أورو�ا.

 �� باكستان وأفغا�ستان إثر عودة آالف األ�خاص من إيران. 19-هناك مخاوف بانتشار مرض �وفيد •

 

 توصيات ونصائح للبلدان

 . ضمان االستخدام الرشيد لعتائد االختبار حسب �عر�فات ا�حاالت •

•  
ُ

 املوارد البشر�ة واإلمدادات �� مواجهة الز�ادة املفاجئة �� ا�حاالت.طط الطوارئ لتعبئة تفعيل خ

 �عز�ز تبادل املعلومات مع املنظمة، �شأن حاالت اإلصابة ا�حددة، ع�� قنوات اللوائح ال�حية الدولية.  •

االتصال  اإلقرار باألهمية البالغة ملشاركة استمارات ا�حاالت التامة واملكتملة �� الوقت املناسب، ع�� مراكز •

 ع�� مستوى العالم.  19-الوطنية املعنية باللوائح ال�حية الدولية، لتحس�ن فهم مرض �وفيد

شتبَ  •
ُ
د �� نقاط الدخول إ�� البلدان واملرافق ال�حية وا�جتمعات ا�حلية، لتحديد ا�حاالت امل ھ ف��ا �� �عز�ز ال��صُّ

 أسرع وقت ممكن.

 إجراء تقييمات �خاطر جميع التجمعات ا� •
َّ
خط

ُ
 ط إلقام��ا �� اإلقليم.جماه��ية ا�

إعداد خرائط سريعة لتوصيف القدرات ا�حالية للتأهب واالستجابة، وتحديد الفجوات الرئيسية املطلوب وضعها  •

 ضمن األولو�ات. 

إ�شاء آليات تنسيق مناسبة، ��دف تنسيق أ�شطة التأهب واالستجابة مع املؤسسات ا�ح�ومية والشر�اء،  •

 وار واملسؤوليات للتعامل مع الفجوات الرئيسية املطلوب رأ��ا. وتخصيص األد
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االستثمار أك�� �� مجال التأهب واالستجابة لهذه الفاشية، ووضع مسألة تحس�ن ممارسات الوقاية من العدوى  •

املرض   ض�ن ل�خطر، و�شر مخاطر انتقالوم�افح��ا ع�� قائمة األولو�ات، وحماية العامل�ن ال�حي�ن واألفراد املعرَّ 

 �ش�ل أو�ح. 

 19-�عز�ز معارف ومهارات العامل�ن ال�حي�ن �� ا�خطوط األمامية، فيما يتعلق باستقصاء فاشيات مرض �وفيد •

 والتدب�� العال�� للمصاب�ن ��ذا املرض. 

 

 توصيات ونصائح للعامة 

 من التعرض لألمراض وانتقالها ما ي��: دة ل�حّدِ �شمل التوصيات املوحَّ  •

o  .املواظبة ع�� غسل اليدين، واتباع ممارسات النظافة التنفسية ا�جيدة بما �شمل آداب العطس والسعال 

o  ِ
ّ
 باع املمارسات الغذائية اآلمنة، وم��ا عدم تناول املنتجات ا�حيوانية غ�� املطهية. ات

o  اإلصابة بمرض تنف�ىي، مثل السعال والعطس، مخالطة  تجنب مخالطة أي �خص تظهر عليھ أعراض

 �ة بقدر اإلم�ان. مقرَّ 

o  يمكن االطالع ع�� مز�د من املعلومات هنا 

  

http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/information-resources.html
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/information-resources.html
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 مستجدات التمو�ل

 دوالر أمر��ي ي�ن مال  8.9   احتياجات البلدان:  •

•  
َ
 دوالر أمر��يي�ن مال  6.8   مة: األموال املستل

•  
َّ
 دوالر أمر��ي  ي�نمال  74.2   ع: التمو�ل املتوق

 

ابط مفيدة  رو

 التقنية اإلرشادات •

  واآلخر�ن  نفسك تح�ي كيف •

  املغلوطة هيماملفا ت�حيح •

 السفر  أثناء ال�حة •

 الفيديو مقاطع •

 وأجو�ة  أسئلة •

  emrgonCoV@who.intملز�د من املعلومات، ُير�� التواصل مع 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/protect-yourself-and-others.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/videos.html
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html
mailto:emrgonCoV@who.int

