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اعتبارات خاصة بتخفيف التدابري الصحة العامة واالجتامعية
( )PHSMمبا يف ذلك اإلغالق التام يف الدول األعضاء
يف االتحاد األفريقي

الرسائل الرئيسية
تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMحاسمة إلبطاء انتقال
فريوس كورونا املستجد []19-COVID
ميكن أن تكون تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMاملستمرة
ضارة للخدمات الطبية والصحية العامة الروتينية والصحة االجتامعية
والعقلية واالقتصاد
ينبغي تخفيف القيود ببطء يف نهج تدريجي ومراقبتها باستمرار
قد يؤدي تخفيف القيود إىل انتقال إضايف وحاالت جديدة  -يجب
وضع أنظمة لالستجابة بفعالية للعبء املتزايد عىل نظام الرعاية
الصحية
يجب تكييف اسرتاتيجيات التخفيف مع السياق املحيل وحامية
الفئات املتعرضة للخطر وإرشاك املجتمعات املحلية
من املرجح أن يكون فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDموجو ًدا
هنا عىل املدى الطويل وسيتعني الحفاظ عىل التغيري السلويك
االجتامعي

٢
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الخلفية
استجابة للحاالت األوىل ملرض فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDالتي تم
اإلبالغ عنها يف القارة ،نفذت العديد من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي ()AU
تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMواسعة النطاق برسعة .وتهدف هذه
اإلجراءات إىل الحد من انتقال العدوى وعدد الحاالت الجديدة التي يتم اإلبالغ
عنها ،وحامية السكان األكرث تعرضاً للخطر ،وإتاحة الوقت للبلدان لتكثيف الرعاية
الصحية وخدمات التشخيص الحرجة .يف حني أ َّن هذه اإلجراءات الرسيعة أعطت
وقتًا للدول األعضاء ،فإ َّن التأثريات االجتامعية االقتصادية السلبية أصبحت محسوسة
عىل نطاقٍ واسعٍ ،وتستكشف البلدان اآلن أفضل السبل لتخفيف هذه اإلجراءات
مع االستمرار يف إدارة تفيش العدوى.
تتضمن تدابري الصحة العامة واالجتامعية (: )1( )PHSM
التباعد البدين الفردي :تدابري الحامية الشخصية مثل الحد من
اإلختالط بني األشخاص ،نظافة اليدين ،آداب الجهاز التنفيس ،استخدام
أغطية الوجه ،عزل الحاالت ،الحجر الصحي للمخالطني ،حامية األفراد
املستضعفني املحددين.
التباعد البدين املجتمعي :ينطبق عىل املجتمع ككل ويتضمن قيود
الحركة ،وأوامر البقاء يف املنزل ،وإغالق املدارس ،والرشكات ،والحجر
الصحي الجغرايف للمنطقة ،وتقييد األحداث املجتمعية والتجمعات
الجامعية ،وقيود السفر املحلية والدولية .يُشار إليها أحيانًا بتدابري
“حظر التجول” أو “اإلغالق التام” أو “اإلغالق”.

( )١دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض و الوقاية منها بشأن [ ]Africa CDCالتباعد البدين املجتمعي خالل جائحة
فريوس كورونا املستجد []19-COVID
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تحديات خاصة تنفيذ لتدابري
الصحة العامة واالجتامعية
( )PHSMيف إفريقيا
قد ال تكون التدابري الخاصة بالتباعد عىل نطاق واسع ممكنة دامئًا ،خصوصاً يف
أماكن مثل املستوطنات غري الرسمية أو البيئات الحرضية املزدحمة األخرىَ ،و  /أو
قد تسبب رض ًرا أكرث من الفوائد من خالل التأثريات غري املبارشة عىل الوصول إىل
الرعاية الصحية وسبل العيش .بينام يكون الوصول إىل البنية التحتية للمياه محدو ًدا،
من املرجح أن ميثل الحفاظ عىل الرصف الصحي املناسب تحديًا أكرب .عندما يكون
تكوين األرسة كب ًريا ومتعدد األجيال ،فإ َّن عزل املرىض أو و ضع املخالطني املع َّرضني
للخطر يف الحجر الصحي يفرض عىل األفراد االلتزام بسياسات غري مجدية محل ًيا.
وباملثل ،بينام تعتمد سبل العيش عىل القطاع غري الرسمي ،وبالتايل ال تنطوي عىل
الوصول إىل تدابري اإلغاثة الرسمية التي يوفرها أصحاب العمل أو الدولة ،فمن
املرجح أن يكون االلتزام بنظام تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMأكرث
صعوبة .قد يكون الدعم العام لتدابري الرقابة واسعة النطاق أضعف يف ظل هذه
الظروف ،مام يزيد من مخاطر انعدام األمن والعنف استجابة للتدابري .من املرجح
متناسب عىل أفقر الناس وأضعفهم ،وبالتايل تفاقم
أن تؤثر هذه األرضار بشكلٍ غري
ٍ
عدم املساواة القامئة.
وقد أظهرت األبحاث أنه من املتوقع أن تنقذ تدابري التباعد البدين عد ًدا كب ًريا من
األرواح يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،لدرجة أنه أي تكلفة اقتصادية للتباعد عملياً
تكون جديرة بالتحمل .تُقدَّ ر القيمة االقتصادية الناتجة عن سياسات التباعد البدين
الفعالة بنفس القدر بـ  ٢٤۰مرة أكرببالنسبة للواليات املتحدة ،أو  ٧۰مرة أكرب
()2
بالنسبة ألملانيا مقارنة بالقيمة يف باكستان أو نيجرييا.
( )2انظر:
https://som.yale.edu/should-low-income-countries-impose-the-same-social-distancing-guidelines-as-europe-and-north-america-to-halt-the-spread-of-covid-19
٤
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من املحتمل أن تحقق االسرتاتيجيات التي تجمع بني العزلة الذاتية والتباعد البدين
املعتدل والوقاية انخفاضات كبرية يف معدل الوفيات يف الدول األعضاء يف االتحاد
األفريقي .ميكن أن يساعد اإلغالق املؤقت ،حيث يكون مقبولً اجتامعيًا واقتصاديًا،
()3
يف كسب وقت حاسم لتخطيط وتوسيع نظام إمكانية الرعاية الصحية.
بالنظر إىل املدة املحتملة لهذا الوباء ،من املهم التخطيط لتخفيف التدابري بطرق
تسمح بالتحكم يف مسار الفريوس.
توضح هذه الوثيقة اآلثار املرتتبة عىل تدابري الصحة العامة واالجتامعية ()PHSM
املستدامة ،مبا يف ذلك عمليات اإلغالق ،وتهدف إىل توفري إطار عمل لتخفيف هذه
التدابري مع ضامن بقاء أرقام حاالت مرض فريوس كورونا املستجد []19-COVID
تحت السيطرة .وتستهدف صناع السياسات ووكاالت الصحة العامة يف الدول األعضاء
يف االتحاد األفريقي.

تأثري تدابري الصحة العامة
واالجتامعية ()PHSM
يف حني أن التنفيذ الرسيع لتدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMواسعة
النطاق ،مثل اإلغالق التام ،من قبل العديد من الدول األعضاء ،وفّر بعض الوقت
للبلدان للقيام بتخطيط وإعداد الخدمات الصحية ،باإلضافة إىل إنشاء َو /أو توسيع
قدرة االختبار ،هناك عواقب أوسع نطاقاً لهذه اإلجراءات .هناك ثالثة مجاالت
رئيسية تتأثر بعمليات اإلغالق املستدامة هي  )١قطاعات الصحة والصحة العامة،
 )٢الصحة االجتامعية والعقلية )۳ ،واالقتصاد:

( )3اسرتاتيجيات االستجابة لوباء فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDيف البيئات األفريقية :دراسة النمذجة
الرياضياتية
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20081711v1.full.pdf [not yet peer reviewed
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٥

 )١قطاعات الطب والصحة العامة

توقف تقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحة العامة الروتينية بشدة يف العديد
من البلدان بسبب مرض فريوس كورونا املستجد [ .]19-COVIDأسباب هذه
االضطرابات متعددة ولكنها تشمل إحجام السكان عن طلب الخدمات بسبب الخوف
من الحصول عىل مرض فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDواألوامر اإللزامية
بالبقاء يف املنزل ،وأنظمة الرعاية الصحية املثقلة برعاية املرىض الذين يعانون من
مرض فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDوالخوف من العاملني يف مجال الرعاية
الصحية ،وتحويل املوارد البرشية وغريها من الخدمات الروتينية للتعامل مع مرض
فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDتشمل االضطرابات ما ييل:
•انخفاض الحضور يف مرافق الرعاية الصحية للظروف غري املرتبطة مبرض فريوس
كورونا املستجد []19-COVID؛
•تعطل خدمات الرعاية الصحية العامة مثل التحصني/التطعيم ،وزيادة احتامالت
تفيش األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة؛
•قلة الوصول إىل تشخيص وعالج األمراض املزمنة (مثل مرض السكري ،وارتفاع
ضغط الدم ،واألمراض املعدية مثل :السل وفريوس نقص املناعة املكتسبة)؛
•توقف برامج الوقاية من املالريا ،مبا يف ذلك توزيع الناموسيات؛
•قلة الوصول إىل الرعاية ما قبل الوالدة والوالدة يف مرافق الرعاية الصحية؛
•خدمات تنظيم األرسة املعطلة.

تشري دراسات النمذجة إىل أ َّن تعطيل خدمات الصحة العامة الحرجة هذه من املرجح
أن يؤدي إىل معدل وفيات إجاملية أعىل من ذلك الذي يعزى مبارشة إىل عدوى
مرض فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDعىل غرار ما حدث أثناء تفيش فريوس
إيبوال يف غرب إفريقيا )4(.عىل الرغم من أ َّن هذا التأثري السلبي لهذه االضطرابات قد
يتم تخفيفه جزئ ًيا من خالل أنشطة اللحاق بالركب بعد مرور األزمة ،إال أ َّن ذلك غري
ممكن يف بعض الخدمات مثل الرعاية قبل الوالدة.
(« Roberton )4روبرتون» وآخرون .التقديرات املبكرة لآلثار غري املبارشة لجائحة فريوس كورونا املستجد []19-COVID
عىل وفيات األمهات واألطفال يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل :دراسة منوذجية .النسيت ٢۰٢۰م .نرشت
عىل اإلنرتنتhttps://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1 :
٦
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 )٢الصحة االجتامعية والعقلية

اآلثارالصحية واالجتامعية والعقلية لإلغالق التام لفرت ٍ
ات طويل ٍة وأوامر البقاء يف
املنزل هي كبرية .وقد أدت العزلة االجتامعية ،وفقدان األجور ،وتعطيل الروتني
املتعلق بالوباء وجهود التخفيف إىل تفاقم اضطرابات الصحة العقلية مبا يف ذلك
القلق واالكتئاب .وقد أدى ذلك أيضاً إىل زيادة يف العنف املنزيل والعنف القائم
عىل نوع الجنس .من املرجح أن يكون لتعطيل تعليم األطفال تأثري طويل املدى
عىل مستقبل املجتمع ،وال سيام املحرومني بالفعل الذين ال يستطيعون الوصول إىل
التعلم عرب اإلنرتنت.

 )۳االقتصاد

أدى االضطراب االقتصادي املرتبط بالوباء وتدابري التخفيف ذات الصلة إىل تفاقم
التفاوتات القامئة يف الرثوة يف القارة .فالعامل عىل نظام اليومي والعاملني يف االقتصاد
غري الرسمي ليس لديهم وظائف تسمح لهم بالعمل من املنزل أو املوارد للبقاء بدون
دخل لفرت ٍ
ات طويل ٍة من الزمن .تتوقع توقعات متحفظة من قبل صندوق النقد
الدويل ( )5زيادة يف الفقر املدقع هذا العام من  ۸٤إىل  ١۳٢مليون نسمة ،مع ما بني
 ٪٥۰ - ٤۰من الزيادة يف إفريقيا .االختيار بني حامية سبل العيش وحامية الحياة
هو خيار زائف بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف مستوى الفقر؛ سيؤدي فقدان
الدخل نفسه إىل زيادة معدل الوفيات بسبب تدهور الحالة التغذوية ،وتقلص فرص
الحصول عىل الرعاية والرضوريات األخرى .من املرجح أن يكون التأثري االقتصادي
العاملي طويل األمد.

( )5مدونة صندوق النقد الدويل عرب اإلنرتنت
_https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/IFPRI_Blog_Coronavirus
LMV_032020/MainStory
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تخفيف القيود
يف ضوء مخاطر التدابري التقييدية املستدمية ،تستكشف العديد من البلدان كيف
ميكن تخفيفها مع الحفاظ عىل استجاب ٍة مستدام ٍة والسيطرة عىل انتقال مرض فريوس
كورونا املستجد [ .]19-COVIDقبل تخفيف القيود ،ينبغي إجراء تقييم للمخاطر
للنظر يف اآلثار املحتملة لرفع تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMعىل
االنتقال والسيطرة عىل األوبئة ،وكيفية تخفيفها .تحتاج تقييامت املخاطر بشكلٍ
خاص إىل املوازنة بني العواقب الصحية واالجتامعية واالقتصادية السلبية لالحتفاظ
ٍّ
بالتدابري ،والتي قد تكون كبرية ،مع املخاطر املرتبطة بالزيادات يف عدد حاالت مرض
فريوس كورونا املستجد [.]19-COVID

تقييم املخاطر

سوف تكون هناك حاجة إىل نهج مرحيل حتى ال يؤدي إىل عودة ظهور حاالت مرض
فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDبشكلٍ ال ميكن السيطرة عليه ويعرض صحة
السكان ملزيد من الخطر .سوف تركز املرحلة األوىل عىل استئناف الخدمات األكرث
أهمية للصحة واملجتمع ،والتي ميكن تنفيذها بسياسات قامئة للحد من مخاطر
انتقال العدوى .سوف يبدأ الرتاجع بالقيود التي لها عواقب سلبي ٍة شديد ٍة عىل الصحة
واملجتمع .حتى تتوافر التدخالت الصيدالنية الفعالة (مثل العالجات واللقاحات)،
قد تحتاج البلدان إىل االستمرار يف تخفيف أو إعادة التدابري يف جميع أنحاء الوباء.

حتى الرتاجع التدريجي يف تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMقد يؤدي
إىل زيادة حاالت جديدة ملرض فريوس كورونا املستجد [ .]19-COVIDإ َّن املفتاح
هو كون الواحد متيقظًاً وجاه ًزا لالستجابة إذا وصلت الحاالت إىل مستويات التي
ال ميكن التحكم فيها بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية .يتوقع معظم الخرباء موجات
انتقال مرض فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDلذا ،فإنع ينبغي عىل صناع
السياسات أن يكونوا أذكياء يف تكييف تدابري الصحة العامة واالجتامعية (.)PHSM
سوف تكون هناك حاجة إىل املراقبة املستمرة واالستعداد لتعديل وإعادة تطبيق
تدابري جديدة.
٨
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ماذا ينبغي أن يكون يف املكان

يجب أن تكون هناك قدرة عىل إجراء اختبارات واسعة النطاق والقدرة عىل الكشف
الرسيع عن ظهور الحاالت ،وتحديد وعزل ورعاية املصابني بالعدوى ،وتتبع املخالطني
قبل أي تخفيف للقيود .من املهم أيضً ا وجود نظام لرعاية صحية قادر عىل استيعاب
حمل إضايف من املرىض.
تهدف مبادرة رشاكة املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها []Africa CDC
لترسيع مبادرة( )6اختبار مرض فريوس كورونا املستجد [)PACT( ]19-COVID
إىل زيادة جهود اكتشاف الحاالت القارية  ،واالختبار ،والعزل  /العالج للحد من
انتقال مرض فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDيف إفريقيا .عىل الدول األعضاء
االستفادة من هذه املبادرة لضامن توفر هذه القدرات قبل رفع تدابري الصحة العامة
واالجتامعية (.)PHSM

أسئلة يجب مراعاتها قبل تخفيف القيود

إ َّن منظمة الصحة العاملية تق ِّدم نصيح ًة مفادها طرح  ۳أسئلة رئيسية قبل البدء يف
()7
النظر يف كيفية تخفيف القيود
(١هل الوباء مسيطر عليه؟
(٢هل نظام الرعاية الصحية قاد ٌر عىل التعامل مع عودة ظهور مرض فريوس كورونا
املستجد [ ]19-COVIDالتي قد تنشأ بعد تكييف بعض التدابري؟
(٣هل نظام مراقبة/الرتصد للصحةالعامة قادر عىل الكشف عن الحاالت وإدارتها
وإدارة املخالطني ،وتحديد عودة ظهور الحاالت؟

( )6املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها بشأن [ – ]Africa CDCاإلشاري ( - )١ﭙـيجمر
( )7ا،ظر:
�https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-meas
ures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

تخفيف من اإلغالق التام

٩

كام تتضمن أيضاً  ٦رشوط للتحرك من أجل تخفيف القيود .عىل البلدان أن تتأكد من:
(١أ َّن األدلة تظهر أن انتقال مرض فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDيتم
التحكم فيه.
(٢توفر القوى العاملة يف مجال الصحة العامة وقدرات نظام الرعاية الصحية
لتحديد ،وعزل ،واختبار ،وتتبع املخالطني ،والحجر الصحي [واألنظمة املوجودة
التي ميكن أن توفر بيانات إضافية لرصد انتقال مرض فريوس كورونا املستجد
[ ]19-COVIDواكتشاف حاالت تفيش العدوى.
(٣تقل مخاطر تفيش املرض يف البيئات الشديدة التعرض ،وال سيام يف بيوت كبار
السن ومرافق الصحة العقلية ،وأماكن اإلقامة املزدحمة.
(٤أنه يتم وضع تدابري وقائية يف مكان العمل ،مبا يف ذلك التباعد البدين ،ومرافق
غسل اليدين ،ومراعاة اآلداب الخاصة للجهاز التنفيس.
(٥أنه ميكن إدارة مخاطر االسترياد.
(٦أ َّن املجتمعات لها صوت وهي واعية ،ومشرتكة ،وتشارك يف املرحلة االنتقالية.
عىل الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي النظر يف األسئلة والرشوط املذكورة أعاله والتأكد
من وجود أنظمة مناسبة إلدارة الزيادة املحتملة يف الحاالت قبل النظر يف التخفيف.
كام نرشت منظمة الصحة العاملية معايري مجمعة يف ثالثة مجاالت لتقييم األسئلة
الثالثة .ومع ذلك ،فإن العديد من هذه املعايري الكمية أكرث مالءمة للدول التي
تناقصا يف االنتقال بسبب تدابري الصحة العامة واالجتامعية ()PHSM
تشهد اآلن ً
بعد زيادة متسارعة أولية يف الحاالت ،وبالتايل قد ال تنطبق عىل الحالة الوبائية
يف العديد من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي أو ميكن تحقيقها من قبلها .وقد
ال يراعي االلتزام الصارم بهذه املعايري العوامل السياقية .قد تؤثر الضغوط االقتصادية
واالجتامعية املختلفة عىل استدامة نظام تدابري الصحة العامة واالجتامعية ()PHSM
وااللتزام به وتغيري توازن املخاطر  /الفوائد.
ِ
تقييم
إذا
شعرت الدول األعضاء أن أنظمة البيانات الخاصة بها ميكن أن تدعم إجراء ٍ
()8
ٍ
هادف للمعايري الكمية ،فقد يتم استخدام معايري منظمة الصحة العاملية.
()8

معايري الصحة العامة لضبط تدابري الصحة العامة واالجتامعية يف سياق [ ،]19-COVIDمنظمة الصحة العاملية
https://www.who.int/publications-detail/public-health-criteria-to-adjust-public-health-andsocial-measures-in-the-context-of-covid-19
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خطوات خاصة بتخفيف اإلغالق
ينبغي أن يبدأ رفع تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMبإزالة تلك التدابري
التي لها أكرب تأثري محيل أوالً ،ثم توسيع هذا اإلزالة تدريج ًيا ليشمل مناطق جغرافية
أوسع ،مع مراعاة علم األوبئة واألولويات الوطنية .سوف يسمح ذلك بإجراءات
خصيصا وإعادة نرش تدابري برسعة إذا بدأ عدد الحاالت الجديدة يف إرباك
مصممة
ً
األنظمة املحلية .ينبغي ترك أسبوعني عىل األقل ،بعد رفع أي تدابري الخاص باإلغالق
لتقييم التأثري عىل االنتقال ،قبل الرشوع يف إزالة املزيد من التدابري.
ينبغي أن يتم تخفيف القيود وفقًا للسياق املادي ،واالجتامعي ،والثقايف ،والسيايس،
واالقتصادي ،وملجموعات وأماكن عمل معينة حيث ميكن إنشاء حلول تتناسب مع
ٍ
موقف أو مكانٍ  ،فينبغي إعادة
املخاطر .إذا مل يكن باإلمكان تحقيق التباعد البدين يف
النظر يف تخفيف القيود.
عىل فريق العمل الوطني متعددة القطاعات املعني مبرض فريوس كورونا املستجد
[ ]19-COVIDأن يضع خطة تفصيلية لتخفيف تدابري الصحة العامة واالجتامعية
( )PHSMبنا ًء عىل التدابري التي لها أكرب األثر عىل الظروف الوبائية ،واالقتصادية
واالجتامعية ،واألولويات الوطنية .عىل هذا الفريق أن يحدد معدل تنفيذ التغيري.
قامت بعض الدول بذلك من خالل تطوير نظام إنذار مفصل )9(.توفر الخطوات أدناه
إطار عمل لتخفيف تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMمع األخذ بعني
االعتبار أولوية النشاط والقدرة عىل جعله آم ًنا.

()9

ق ِّرر عىل إنقاذ األرواح :البقاء يف حالة تأهب :التنقل يف خطر فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDنحو الوضع
الطبيعي الجديد ،مايو ٢۰٢۰مhttps://preventepidemics.org/covid19/resources/levels/ .

تخفيف من اإلغالق التام ١١

الخطوة

1

الخطوة

2

الخطوة

3

خالل هذه الخطوة ،هناك تخفيف تدريجي لتدابري الصحة العامة
واالجتامعية ( )PHS Mبنا ًء عىل األولويات الكربى وعىل إعادة
الخدمات األساسية أو صيانتها مع الحد من مخاطر االنتقال .إ َّن
األولويات قد تم تحديدها من قبل فريق العمل الوطني املعني
مبرض فريوسكورونا املستجد [ ،]19-COVIDإىل جانب الجدول
الزمني للتخفيف.
ميكن النظر يف هذه الخطوة إذا مل تتأثر معايري منظمة الصحة
العاملية الثالثة إلجراءات التخفيف سلبًا خالل الخطوة  .١وتهدف
إىل زيادة تخفيف تلك القيود التي لها أكرب األثر ،مع التأكد من
الحفاظ عىل الظروف يف املربع .١
إذا مل تسفر التدابري الواردة يف الخطوة  ٢عن زيادة ال ميكن السيطرة
ٍ
عندئذ اتخاذ إجراءات أخرى الستعادة
عليها يف الحاالت ،فيمكن
األنشطة العادية مع ضامن بقاء التدابري يف مكانها للحد من االنتقال
وحامية األكرث تعرضاً للخطر (املربع.)١

صندوق  :١خالل جميع الخطوات:
الحفاظ عىل الرتكيز عىل حامية األشخاص األكرث عرضة لألمراض الشديدة
يجب الكشف عن الحاالت املشتبه فيها واختبارها برسعة
يجب عزل الحاالت برسعة للحد من التعرض
يجب الحفاظ عىل تدابري التباعد البدين ،ونظافة اليدين ،والجهاز التنفيس
العمل من املنزل يجب أن يستمر حيثام أمكن ذلك
يجب ارتداء األقنعة غري الطبية  /أغطية الوجه حيث ال ميكن الحفاظ عىل
التباعد البدين
ينبغي توفري العالج املناسب للحد من الوفيات
يجب ضامن التواصل الشفاف والواضح ويف الوقت املناسب مع املواطنني،
مبا يف
ذلك تصحيح املعلومات الخاطئة
 ١٢تخفيف من اإلغالق التام

•جميع قطاعات األعامل والتجارة تعمل
بكامل طاقتها.
•ت ُفتح جميع منافذ البيع بالتجزئة.

•التجارة الحرة والسفر.

3

•ال حدود بشأن التجمعات االجتامعية.
•ت َفتح أماكن أكرب مبا يف ذلك الحانات
•السامح بالتجمعات الجامهريية.
•تفتح جميع املدارس والكليات والجامعات.

•استئناف خدمات الرعاية الصحية العادية -
مع اللحاق بالركب عند الرضورة.
•استئناف الخدمات املجتمعية الروتينية

•التوسع يف قطاعات األعامل ذات األولوية
املحددة عىل الصعيد الوطني.
•ميكن فتح منافذ البيع بالتجزئة للسلع
األساسية مبا يف ذلك األسواق العامة يف
ظل التباعد البدين الصارم ولكن يجب أن
تكون تدابري التحكم يف االكتظاظ موجودة،
باإلضافة إىل النظر يف تحريك األسواق إىل
فتح األماكن املفتوحة.

•إعادة فتح الحدود الدولية تدريجيًا
•يسمح بالتجمعات االجتامعية األكرب (حتى •توسيع خدمات الرعاية الصحية غري
للتجارة والسفر مع تدابري الصحة العامة
معنية مبرض فريوس كورونا املستجد
 )٥۰نفر ا ً داخل املنطقة ،مبا يف ذلك
واالجتامعية ( )PHSMاملعمول بها للحد
[ ]19-COVIDلتشمل الخدمات غري
التجمعات العائلية والجنازات.
من إمكانية استرياد الحاالت من املناطق
•ميكن أن تعمل األماكن الكبرية (مثل :أماكن الطارئة مثل العمليات الجراحية االختيارية.
املجاورة (مثل الفحص عند الدخول والحجر العبادة ،واملطاعم ،ودور السينام ،واألماكن •إعادة فتح الخدمات املجتمعية األخرى
الصحي للدخول).
بشكلٍ
تدريجي ،ولكن يجب أن تكون
الرياضية) باتباع التدابري الخاصة بالتباعد
ٍّ
•يُسمح بالسفر غري الرضوري أو الشخيص
أنشطة بناء املجتمع املحيل ،مثل الربامج
البدين الالزمة .يجب أن تظل الحانات
محليًا.
الرياضية واالرتباطات محدودة (عىل سبيل
مغلقة.
املثال ال مشاهدين) وتأكد من تطبيق
•ميكن للسنوات ذات األولوية املحددة
تدابري التباعد البدين.
عىل املستوى الوطني للمدارس  /الكليات
استئناف الفصول الدراسية (عىل سبيل
املثال سنوات االمتحان)
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•ينبغي أن يبدأ النشاط االقتصادي عىل
مراحل بد ًءا بالقطاعات األساسية وحيث
ميكن للسلطات والرشكات
أن تضمن بشكلٍ ٍ
كاف إمكانية تطبيق
التباعد البدنيي.
•ميكن فتح أماكن البيع بالتجزئة األساسية
فقط :وليس األسواق العامة.

•تتم مراجعة أي تدابري للتخفيف من حيث
فعاليتها وتعديلها تبعاً لذلك بنا ًء عىل
توسع الجائحة.
•نهج مرحيل لفتح الحدود الداخلية َو /أو
الخارجية للسامح بتدفق العامل األساسيني
والسلع عىل أساس التحكم يف النقل يف
املناطق أو البلدان املجاورة.
•ينبغي السامح بالسفر الشخيص ألسباب
رضورية فقط.

•يجب أن تقترص التجمعات االجتامعية
عىل  ١۰عىل األكرث ،مبا يف ذلك املناسبات
العائلية والجنازات.
•قم بتحديد الوقت والتقارب وعدد
املخالطني إىل الحد األدىن.
•يجب أن تظل املدارس والكليات
والجامعات مغلقة ،مع تشجيع التدريس
عرب اإلنرتنت حيثام أمكن ذلك.

•ينبغي إعادة فتح  /الحفاظ عىل خدمات
الرعاية الصحية األساسية غري معنية مبرض
فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDمبا
يف ذلك الرعاية ما قبل الوالدة ،والتطعيم،
وبرامج فريوس نقص املناعة البرشية /
السل واملالريا.
•ينبغي االستمرار بالخدمات املجتمعية (مثل
توفري اإلمدادات الغذائية والرعاية للفئات
املعرضة للخطر).

الخطوة

االقتصاد

املجتمع

الرعاية الصحية والخدمات
االجتامعية

السفريات

الجدول  .١خطوات للتخفيف عن اإلغالق بحسب القطاع

تخفيف من اإلغالق التام ١٣

رصد آثار التخفيف

من املهم القيام مبراقبة تأثري رفع كل ٍ
تقييد باستمرار ،مع ترك فرتة ترتاوح مبا ين
 ٤ – ٢أسابيع بني كل خطوة لتتمكن من مالحظة أي آثار عىل االنتقال أو عىل نظام
الرعاية الصحية .ينبغي تحديث أي تقييامت للمخاطر قبل امليض قد ًما.

ينبغي أن يراعي آثار الرصد وقرارات إعادة وضع تدابري الصحة العامة واالجتامعية
( )PHSMنفس األسئلة الرئيسية الثالثة (أعاله) )١( :هل الوباء مسيطر عليه ؟؛ ()٢
ميكن أن يتكيف نظام الرعاية الصحية؛ ( )۳هل نظام مراقبة الصحة العامة قادر
كال من الصورة العامة
عىل اكتشاف الحاالت وإدارتها؟( )10ينبغي أن يراعي الرصد ً
والتأثريات عن الفئات املعرضة للخطر ،واألخذ يف االعتبار القبول العام واالمتثال مع
()11
االحتياطات.

التغيريات السلوكية عىل املدى الطويل

من املرجح أن يكون الفريوس يف التداول لفرتة طويلة .عىل مدى فرتة طويلة ،ينبغي
الحفاظ عىل تدابري الصحة العامة واالجتامعية ( )PHSMالفردية إىل أقىص حد
ممكن ،مع االتصاالت املتعلقة باملخاطر وأنشطة املشاركة املجتمعية التي تركز
عىل التدابري الوقائية مثل استخدام تحيات عدم االتصال ،ونظافة اليدين والجهاز
التنفيس ،والحفاظ عىل مسافة قدرها مرت واحد عىل األقل من هٶالء الناس الذين
من األرس املختلفة ،والبقاء يف املنزل عند املرض .سيكون العنرص الحاسم ملشاركة
املجتمع يف هذه األنشطة هو أن تقدم الدول األعضاء الدعم واملواد املناسبة ألفراد
املجتمع للحفاظ عىل هذه السلوكيات وذلك من خالل توفري مواد النظافة ،وتحسني
البنية التحتية للمياه والرصف الصحي عند الرضورة ،ومن خالل تعزيز قدرة خدمات
الرعاية الصحية لدعم السلوكيات املناسبة للرعاية الصحية .سوف يكون لدعم هذه
السلوكيات فوائد طويلة األمد للوقاية من املرض بشكلٍ عا ٍّم  ،وليس فقط ملرض
()10
()11

معايري الصحة العامة لضبط تدابري الصحة العامة واالجتامعية يف سياق [ ،] 19-COVIDمنظمة الصحة العاملية
https://www.who.int/publications-detail/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and		
social-measures-in-the-context-of-covid-19
PERC https://preventepidemics.org/covid19/perc/
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فريوس كورونا املستجد []19-COVID
ميكن للدول األعضاء يف االتحاد األفريقي التي تسعى إىل تخفيف تدابري الصحة
العامة واالجتامعية ( )PHSMالتخفيف من الرضر الذي قد تسببه هذه التدابري
للمجتمعات ،والخدمات يف مجال الرعاية الصحية ،والحياة االقتصادية استخدام هذه
الوثيقة للمساعدة يف توجيه العملية .بغض النظر عن النهج املتبع ،فمن املحتمل أن
تنشأ حاالت جديدة عندما يتم رفع التدابري داخل الدول األعضاء  -النقطة املهمة
هي ضامن وجود أنظمة مناسبة إلدارة أي زيادة.

مصادر:

•ق ِّرر عىل إنقاذ األرواح :البقاء يف حالة تأهب :التنقل يف خطر فريوس كورونا
املستجد [ ]19-COVIDنحو الوضع الطبيعي الجديد ،مايو ٢۰٢۰م.
/resources/levels/https://preventepidemics.org/covid19
•اللجنة االقتصادية األفريقية التابعة لألمم املتحدة :فريوس كورونا
املستجد [ :]19-COVIDاسرتاتيجيات الخروج من اإلغالق ألجل إفريقيا:
https://www.uneca.org/publications/covid-19-lockdown-exitstrategies-africa
•منظمة الصحة العاملية :معايري الصحة العامة لضبط تدابري الصحة العامة
واالجتامعية يف سياق ملرض فريوس كورونا املستجد [۰]19-COVID
https://www.who.int/publications-detail/public-health-criteriato-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of19-covid
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