
19الشروط المرجعیة للتحقیق الخاص بكوفید-

سیقوم التحقیق بفحص ودراسة وتقدیم تقریر عن االستعدادات واالستجابة للوباء في إنجلترا وویلز واسكتلندا وأیرلندا 
.2022 یونیو 28الشمالیة، حتى تاریخ اإلعداد الرسمي للتحقیق، 

في إطار تنفیذه ألعمالھ، سینظر التحقیق في األمور المحفوظة والمفوضة في جمیع أنحاء المملكة المتحدة، حسب 
الضرورة، ولكنھ سیسعى لتقلیل ازدواجیة التحقیق وجمع األدلة واإلبالغ مع أي تحقیق عام آخر تنشئھ الحكومات 

المفوضة؛ ولتحقیق ذلك، سیحدد التحقیق علنًا كیف ینوي تقلیل االزدواجیة إلى الحد األدنى، وسیتواصل مع أي تحقیق من 
ھذا القبیل قبل التحقیق في أي مسألة تقع أیضًا ضمن نطاق ذلك التحقیق.

وفي سبیل تحقیق أھدافھ، سیقوم التحقیق بما یلي:

النظر في أي تفاوتات واضحة في تأثیر الوباء على فئات مختلفة من الناس، بما في ذلك، على سبیل المثال ال أ)
 وفئات المساواة بموجب قانون أیرلندا 2010الحصر، ما یتعلق بالخصائص المحمیة بموجب قانون المساواة لعام 

.1998الشمالیة لعام 

االستماع والنظر بعنایة في تجارب العائالت التي فقدت ذویھا وغیرھم ممن عانوا من مشقة أو فقدان نتیجة ب)
الوباء. على الرغم من أن التحقیق لن یأخذ في االعتبار بالتفصیل حاالت الفقدان أو الوفاة الفردیة، فإن االستماع 

إلى ھذه الروایات سوف یُثري فھم التحقیق لتأثیر الوباء واالستجابة لھ، والدروس المستفادة منھ؛

 تسلیط الضوء على المواضع التي قد تكون فیھا الدروس المحددة من التأھب واالستجابة للوباء قابلة للتطبیق في ج)
حاالت الطوارئ المدنیة األخرى؛

إیالء اعتبار معقول للمقارنات الدولیة ذات الصلة؛ ود)

تقدیم تقاریره (بما في ذلك التقاریر المؤقتة) وأي توصیات في الوقت المناسب.ھـ)

 
أھداف التحقیق ھي:

 
 وتأثیر الوباء في إنجلترا وویلز واسكتلندا وأیرلندا الشمالیة، وإعداد تقریر سردي 19فحص االستجابة لكوفید-.1

وقائعي، یشمل ما یلي:

استجابة الصحة العامة في جمیع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك: أ)

التأھب والمرونة؛) 1

كیفیة اتخاذ القرارات وإبالغھا وتسجیلھا وتنفیذھا؛) 2

صنع القرار بین حكومات المملكة المتحدة؛) 3

األدوار والتعاون بین الحكومة المركزیة واإلدارات المفوضة والسلطات اإلقلیمیة والمحلیة والقطاع ) 4
التطوعي والمجتمعي؛

توافر واستخدام البیانات والبحوث وأدلة الخبراء؛) 5

الرقابة التشریعیة والتنظیمیة والتنفیذ؛) 6

حمایة األشخاص المعرضین للخطر الصحي؛) 7

استخدام عملیات اإلغالق والتدخالت "غیر الدوائیة" األخرى مثل التباعد االجتماعي واستخدام أغطیة ) 8
الوجھ؛

االختبار وتتبع المخالطین والعزل؛) 9



التأثیر على الصحة النفسیة للسكان ورفاھیتھم، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أولئك الذین ) 10
تضرروا بشكل كبیر من الوباء؛

التأثیر على الصحة النفسیة ورفاھیة من فقدوا ذویھم، بما في ذلك دعم ما بعد الفقدان؛) 11

التأثیر على العاملین في قطاع الصحة والرعایة وغیرھم من العمال الرئیسیین؛) 12

التأثیر على األطفال والشباب، بما في ذلك الصحة والرفاھیة والرعایة االجتماعیة؛) 13

التعلیم وتقدیم الرعایة لصغار السن؛) 14

إغالق وإعادة فتح قطاعات الضیافة والتجزئة والریاضة والترفیھ والسفر والسیاحة ودور العبادة ) 15
والمؤسسات الثقافیة؛

السكن والتشرد؛) 16

حمایة ودعم ضحایا العنف المنزلي؛) 17

السجن وأماكن االحتجاز األخرى؛) 18

منظومة العدالة؛) 19

الھجرة واللجوء؛) 20

السفر والحدود؛ و) 21

حمایة األموال العامة وإدارة المخاطر المالیة.) 22

 
استجابة قطاع الصحة والرعایة في جمیع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك:ب) 

التأھب والقدرة األولیة والقدرة على زیادة الطاقة االستیعابیة والمرونة؛) 1

؛999 و111االتصال األولي بخدمات استشارات الرعایة الصحیة الرسمیة مثل ) 2

دور أماكن الرعایة األولیة مثل عیادة الممارس العام؛) 3

إدارة الوباء في المستشفیات، بما في ذلك الوقایة من العدوى ومكافحتھا، وفرز المرضى، والطاقة ) 4
االستیعابیة للرعایة الحرجة، وتسریح المرضى، واستخدام قرارات "ال تحاول اإلنعاش القلبي الرئوي" 

)DNACPR( ،ونًھج الرعایة التلطیفیة، واختبارات القوى العاملة، والتغییرات في عملیات التفتیش ،
وتأثیر ذلك على الموظفین ومستویات التوظیف؛

إدارة الوباء في دور الرعایة وغیرھا من أماكن الرعایة، بما في ذلك الوقایة من العدوى ومكافحتھا، ) 5 
ونقل السكان إلى المنازل أو منھا، وعالج السكان ورعایتھم، والقیود المفروضة على الزیارة، واختبار 

القوى العاملة، والتغییرات في عملیات التفتیش؛

الرعایة في المنزل، بما في ذلك الرعایة المقدمة من قِبل مقدمي الرعایة بدون أجر؛) 6

رعایة ما قبل الوالدة وبعدھا؛) 7

شراء وتوزیع المعدات واإلمدادات الرئیسیة، بما في ذلك معدات الحمایة الشخصیة وأجھزة التنفس؛) 8

تطویر وتقدیم وتأثیر العالجات واللقاحات؛) 9

تأثیرات الوباء على توفیر الرعایة للمشكالت واالحتیاجات غیر المرتبطة بكوفید؛ و) 10

توفیر الرعایة لمن یعانون من أعراض كوفید المستمرة.) 11

 
ج) االستجابة االقتصادیة للجائحة وأثرھا، بما في ذلك التدخالت الحكومیة عن طریق:



دعم الشركات والوظائف والعاملین لحسابھم الخاص، بما في ذلك برنامج االحتفاظ بالوظائف في ظل ) 1
فیروس كورونا، وخطة دعم دخل العاملین لحسابھم الخاص، وخطط القروض، وتخفیض ضرائب 

العقارات التجاریة، والمنح؛

التمویل اإلضافي للخدمات العامة ذات الصلة؛) 2

التمویل اإلضافي للقطاع التطوعي والمجتمعي؛ و) 3

الفوائد واألجور المرضیة، ودعم األشخاص المستضعفین.) 4

 
تحدید الدروس التي یمكن استفادتھا مما ورد أعاله، لتكون مُوجھًا لالستعدادات لألوبئة في المستقبل على مستوى . 2

المملكة المتحدة.


