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لرفع القيودمع االستجابة المؤثرة ونافذة المفعول، بدأ االعداد 

ي األزمة حتى اآلن •
 ف 
ً
أعداد انخفاض)حققت قطر أداًء جيدا

(الوفيات، وقدرات كافية من الرعاية الصحية

ي الوقة وفعالةناسبمتمةكانت االستجابة لألز •
ت وف 

المناسب 

وطا واضحة إلعادة فتح البالد• .لقد وضعنا اآلن شر

ادة الفتح قائمة عىل األدلة لكيفية إعمتينةيتم إنشاء خطة •
ا
ً
الطرق الممكنة أمان .بأكثر

ات رئيسية التدرج واالختبار واالتساق واالمتثال تعتثر مكون•
لضمان سالمة السكان

العامالمنظور 
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  قطر مع 19مقارنة إحصائيات كوفيد
 
الفعلية ف

سيناريو عدم وجود أي تدخالت 

وزارة الصحة العامة19لكوفيدالفريق المرجعي للعلوم والبحوث : المصدر



خطة رئيسية شاملة وخطط تفصيلية 

الغرض من الخطة

وزارات تمكي   اتساق الخطة الرئيسية بي   ال
كة والمتداخلة  وخطط  اإلجراءات المشثى

المستويات

ي 
متعدد القطاعات /الوطت 

تمكي   االتصال الواضح والمتناسق مع جهات 
الجهات/الوزارات القطاع الحكومي والخاص والجمهور

د عىل تمكي   متابعة تأثث  الرفع المحكم للقيو 
ات أداء رئيسية لجمهوراانتشار العدوى من خالل مؤشر

01

02

03
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اتيجية لرفع القيود  الركائز الرئيسية الخمسة واألهداف االستر

1 ي رفع القيود بناء عىل 
 
بي   تحقيق التوازنالتدرج ف

المخاطر الصحية والمنافع االجتماعية واالقتصادية

2 المراقبة الوثيقة لتأثث  رفع القيود من خالل 
الفحوصات وتتبع المخالطي   بشكل فعال

3 قواعد وخطط تشغيلية واضحة إلبقاء مخاطر اإلصابة 
ضمن أدن  المستويات، مثل التباعد االجتماعي 

4 لزم األمرالسياسية واالستعداد إلعادة تطبيق القيود إذا اإلرادة 

5
هات لالستجابة واضحة بي   الجالعليااللجنةترتيبات 

يانات الحكومية مع عمليات واضحة التخاذ القرار بناء عىل الب
ات  والمؤشر

حة لتخفيف ا اتيجيتنا المقتر لقيودالركائز األساسية الستر اتيجيةدولة قطر أهداف  من االستر
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الرعاية
الصحية

االقتصاد

المجتمع

 كبح العدوى ومعدالت الوفيات 

 حماية الفئة الضعيفة وغث  المحصنة من السكان 

 العمل ضمن القدرة االستيعابية للرعاية الصحية

 19-استئناف الخدمات للمرض  من غث  كوفيد
بشكل طبيعي 

 انتعاش اقتصادي قوي

 الحفاظ عىل وإدارة االستقرار االقتصادي

 امات االجتماعية والحفاظ  القدرة عىل تحقيق االلثى 
عىل التواصل االجتماعي 

 استعادة الحياة واألنشطة الطبيعية



  الرفع التدريج   الحذر للقيود مع مراعاة األولويات 
 
تجارب الدول ف

وعدم جلب مخاطر عىل الصحة العامة

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

*Lifting of restrictions vary in extent and subject to change  
Source: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Oliver Wyman research 

Education
Retail/ 
businessGatherings Outdoor & sports Transport

• Professional 
baseball 
(“ghost games”)

• Parks, museums

• Shopping malls, 
nightlife

• Workplaces

• Religious 
gatherings

Nationwide 
online 
classes Domestic 

travel

Businesses

Non-contact 
businesses

Small social 
groups <10

Regional 
travel

Schools for 
age <10

As of 8 June

March 3 (Peak)

April 5 (Peak)

Concluded Planned

• KPI based 
review cycle

• Restriction 
lifting plan
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Restrictions lifted by week

Business 
(barbers, 
eateries, cinemas)

Groups <100
Domestic 
travel

Schools
All restrictions lifted 

except border controls 
(Alert Level 1) (9 Jun)Groups 

>100

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Outdoor workers Small groups 
outdoor

Childcare for 
essential workers

Phased on-site work

Short home visits in small groups

Public libraries Phased opening 
of pre-schools

Major urban areas

Non-essential 
retail outlets

April 10 (Peak)

• KPI based review 
cycle

• Restriction lifting 
plan: Every 3 weeks

Reimpose 
restrictions

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Shops of <800 m2, car 
dealerships, book shops

Church services 
<15 people

All shops
Schools for 
graduating 
students

Primary and 
secondary 
schools

Kindergarten 
50% occupancy 
rate

Restaurants

Museums, 
galleries, 
memorials

Hotels, 
camping sites

27 March (Peak)

KPI based 
review 
cycle

International 
travel

Parks , museums, 
religious 
gatherings 
restricted for 2 
weeks 

Parks , 
museums, 
nightlife, 
religious 
gatherings

SchoolsNightlife

ات أداء رئيسية معرفة بشكل واضح وتتم مراجعتها  ي خطط رفع القيود هي البدء متأخرا مع مؤشر
 
كة بي   الدول ف اتيجية المشثى لرفع القيود ذات الخطورة كل دوريبشالجوانب االسثى
.  األقل أوال، بناء عىل األولويات الخاصة بالدول



  رفع القيود
 
  يجب تحقيقها للبدء ف

وط التر ات أداء رئيسية9: الشر مؤشر

علم األوبئة

قدرات نظام 
الرعاية الصحية

الصحة العامة

انخفاض المستويات 
ي 
 
واستمرار االنخفاض ف

حاالت المؤكدةال( ٪)

العدد التكاثريتقدير 
1قل من ألللعدوى
(R0 < 1 )

معدل اإلشغال المتوقع 
ي 19-ألشة مرض  كوفيد

 
ف

ة لحثيثايةوحدات العنا
والمركزة

ة قدرة استيعابية كافي
لجميع مرض  الطوارئ

اجراءقدرة كافية عىل 
ية الفحوصات المخثر

بشكل يومي 

ستمر التتبع والتقييم الم
للمخالطي   

ي من معدات 
 
مخزون كاف

الوقاية الشخصية لدى
مؤسسة حمد الطبية 
ةومؤسسة الرعاية الصحي

األولية

)%( معدالت إصابة 
ي   منخفضة بي   الممارس

الصحيي   

ية قدرة استيعابية كاف
لمنشآت

الحجر والعزل الصحي 

1

2

3
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ازية عامة... قواعد أساسية  إجراءات احتر

7

المجال الحقائق ازية اإلجراءات االحتر

التباعد 
االجتماع  

التباعد االجتماعي هو المحدد الرئيسي لالنتشار 

ين بي   األشخاصحفظ مسافة ال تقل عن مثى ونصف• اىل مثى
حفظ نسبة إشغال لألماكن العامة والمواقع وأماكن العمل•

ي كل 
 
مثى مرب  ع 12-9والمحالت بمعدل شخص واحد ف

ي كل 
 
مثى مرب  ع12وللمطاعم شخص واحد ف

معدات الحماية 
والنظافةالشخصية

نتشار نظافة اليدين يمكن أن تمنع اال معدات الحماية الشخصية و 
(موظفي   وعمالء)ارتداء القناع بشكل إلزامي •
أو معقم اليدين/غسل اليدين و•

الفحص المبكر
ي االجبا ري الفحص المبكر بالمسح الحراري والفحص المخثر

ي خفض انتشار العدوى
 
للموظفي   والعاملي   يساعد ف

المسح الحراري للموظفي   والعاملي   •
ي االجباري للموظفي   حسب التوجيهات • الفحص المخثر

االرشادية لوزارة الصحة العامة

از تطبيق احتر
ي عملية تتبع المخالطي   أساسي للسيطرة عىل

 
 أي تفٍش اإلشاع ف

جديد
از• التأكد من تحميل تطبيق احثى
التأكد بأن الحالة هي اللون األخض  •

غتر الفئات 
المحصنة الفئات غث  المحصنة لديها خطورة ومعدل وفاة أعىل

اعطاء الفئات غث  المحصنة اعتبارات خاصة•
حفظ الفئات غث  المحصنة آمنة ومحمية•



ازية مثال... متناسب مع كل قيد : دليل اإلجراءات االحتر

مثى 2اىل 1.5الحفاظ عىل مسافة تباعد مقدارها •

ي أالماكن محددة المسافة•
 
الحد من عدد األفراد الذين يتجمعون ف

حول االصطفاف لمختلف الخدماتإرشادات واضحة•

ي أماكن العمل•
 
الفصل بي   الفرق المختلفة ف

الفصل بي   الموظفي   والعمالء بحواجز مادية•

تقييد الحركة لألماكن ذات الكثافة العالية •
الية من الوجهات العالمسافرينعىل ( درجة الحرارةفيها بما )فحوصات تعزيز ال•

والزوار الداخلي   لألماكن المختلفة عند الدخولالخطورة
وتنظيم االعداد قدر اإلمكانإلدارة المواعيد إدخال نظام •
از وأن تكون الحالة باللون األخض  • التأكد من تحميل تطبيق احثى
المغلقةواألماكن لمساحات لتحديد عدد الزيارات واالشخاص •

(بالماء والصابون أو المعقم)ثانية30-20اليدين بشكل متكرر لمدة تنظيف•

ي األماكن العامة•
 
محطات تعقيم مجانية ف

• ، ارتداء األقنعة بشكل إلزامي

ام بإتيكيت السعال• ي منديل ويتم التخلص من. االلثى 
 
ه فورا أو السعال أو العطس ف

الكوع/استخدام جزء من الكم 

تنظيف وتطهث  األسطح بشكل متكرر•

وي ضمان سالمة الفئات االكثر عرضة مثل المسني   والنساء الحوامل واالشخاص ذ•
الحاالت المزمنة 

للهم الرعاية الصحية الخدمات و توفث  • ي المث  
 
عن بعد وف

ي ذلك الحلو دعم العمل عن بعد وبشكل مرن للفئات المعرضة للخطر •
 
ل الرقمية بما ف

ل  للعمل من المث  

المسافة االجتماعية معدات الحماية الشخصية والنظافة والتعقيم

واألنشطةتقييد الحركة  غتر المحصنة حماية الفئات 
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البطاقات الخاصة بكل قيد

ترجمة الخطة الرئيسية للرفع التدريج   للقيود إىل خطط تنفيذ تفصيلية

الخطة الرئيسية للرفع التدريج   
للقيود

  الرفع 
 
أمثلة من تجارب الدول ف
التدريج   للقيود

  للتدرج خطةإعداد 
 
يود رفع القف

.مراحلأرب  ع عىل 

تم االنتهاء منها.

، قيد لكل ة خاصةبطاقإعداد 
مراحل الرفع التدريج   تتضمن
والتدابتر واإلرشاداتللقيود 

.الوقائية المحددة

 االنتهاء منهاتم.

قيد البطاقات الخاصة بكلتعزيز 
الخطط دراسة وقياسمن خالل 

الدول األخرى،ة من قبلالمتبع
اطات الوقائية المتبع ة واالشتر

  تو 
.دالقيو رفعخطة ساندالتر

تم االنتهاء منها.

القيودلكلط تفصيليةخط

مفصلة من قبل طإعداد خط
حول الجهة المعنية/ الوزارة
وط الرفع المشر تطبيق كيفية 

  ذلك 
 
بعد مراقبةالللقيود، بما ف
.الرفعتنفيذ إجراءات

تم االنتهاء منها.

9



ة بإجراءات مراجعة ومراقبة  ات األداء الرئيسية المستنتر رحلة ألخرىمن موتكييف االنتقال مؤشر

.سيتم اتباع إجراءات صارمة للمراجعة والمراقبة والتكيف لالنتقال من مرحلة ألخرى•

 من المدة الزمنية المتفق عليه•
 
ات األداء الرئيسية، وانقضاء الحد األدن لالنتقال ( اسبوعان)ا يعتمد االنتقال بير  المراحل المختلفة عىل تحقيق قيم مؤشر

.  للمرحلة التالية

.سيتطلب أي رفع مبكر للقيود، تدابتر واستعدادات إضافية•

10

المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األوىل

اتتحقيق القيم المستهدفة ل األداء مؤشر
الخاصة بالصحةتسعةالرئيسية ال

 ات األداء الرئيسيةتحقيق .التسعة للصحة، القيم المستهدفة الخاصة بهامؤشر

ات األداء الرئيسية ال ام)خاصة بالقيودتحقيق مؤشر .(مسافة اآلمنة والتباعد الجسديبالكااللتر 

 (.رفع القيودالتأثتر الفعىل  لوإال فإن البيانات لن تعكس )بداية المرحلةعىل األقل منذ اسبوعير  انقضاء

ات األداء الرئيس  من المدة المتفق عليها منذ بيةتحقيق أهداف مؤشر
 
ات األداء الرئيسية ضمن الحد المسموح به وانقضاء الحد األدن .داية المرحلةقيم مؤشر

يونيو15

الوقت الراهن

األول من سبتمت  األول من اغسطساألول من يوليو



(5/1)الخطة الرئيسية الشاملة للرفع التدريج   للقيود 

التجمعات
التجمعات الخاصة باألعمال •

كالمعارض والمؤتمرات

فيهية والمسارح• ودور التجمعات الثى
السينما مع أخذ اإلجراءات 

ازية .االحثى

افكافة التجمعات كحفالت الزف•
تجمعات متوسطة•

(شخص40≥ )
تجمعات محدودة•

(أشخاص10≥ )

فتح محدود للمساجد•
فتح محدود للمساجد•
ي •

.مسجد54أداء صالة الجمعة ف 
ات استكمال افتتاح المساجد وصلو •

.الجمعة
فتح محدود للمساجد•

المرحلة الثالثةالمرحلة األوىل المرحلة الرابعةالمرحلة الثانية
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(5/2)الخطة الرئيسية الشاملة للرفع التدريج   للقيود 

المواصالت

المرحلة الثالثةالمرحلة األوىل المرحلة الرابعةالمرحلة الثانية

12

هة•القوارب الشخصية• قوارب الث   السفن واليخوت المؤجرة •
(أشخاص10≥ )للعائالت فقط 

الرحالت الجوية القادمة من الدول •
ين ذات الخطورة المنخفضة للمسافر 

ذوي األولوية كحامىلي اإلقامة

 توسعة نطاق الرحالت الجوية وفق•
ً
ا

إلرشادات وزارة الصحة العامة

مدارس تعليم القيادة•

و • خدمات محدودة للنقل العام كالمثى
.والحافالت

ورة• ع القصوى وسيخضالرحالت إىل خارج الدوحة للض 
ي عىل حسابه ال

خاص كل من يعود للدوحة إىل حجر فندفى
ي أحد الفنادق المخصصة لمدة أسبوعي   كاملي   

ف 



(5/3)الخطة الرئيسية الشاملة للرفع التدريج   للقيود 

المساحات الخارجية 
اف يةوالرياضات االحتر

المرحلة الثالثةالمرحلة األوىل المرحلة الرابعةالمرحلة الثانية

13

الصحة والتعليم

ةحدائق محدودة لممارسة الرياض•
جميع الحدائق والشواطئ •

والكورنيش
ل• المخيمات والنوادي الصيفية •جمساحات اللعب وساحات الثى 

واألنشطة الثقافية 

(1:5و 1:1)
ي األماكن المفتوحة 

التدريب ف 
ة لفئة المحثى  في   والصاالت الكبث 

(شخص40> )
تدريبات الفرق•
منافسات الفرق/ رياضات الهواة•

(بدون جمهور)

التجمعات الرياضية كالمنافسات•
ي)المحلية والدولية  (حضور جماهث 

الفئات السنية•

(أشخاص10> )
ي األماكن المفتوحة و 

التدريب ف 
ف ة  لفئة المحثى –ي   الصاالت الكبث 

ة مجموعات صغث 

من السعة االستيعابية% 40•
فتح محدود لمنشآت الرعاية 

.الصحية الخاصة
استمرار تقديم خدمات الطوارئ•

من السعة االستيعابية% 100من السعة االستيعابية% 80من السعة االستيعابية% 60

بدء العام الدراسي الجديد• دور الحضانة ومراكز رعاية األطفال•



(5/4)الخطة الرئيسية الشاملة للرفع التدريج   للقيود 

فيه األعمال والتر

المرحلة الثالثةالمرحلة األوىل المرحلة الرابعةالمرحلة الثانية
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عات افتتاح جميع مراكز التسوق ولسا•
.محددة وطاقة استيعابية محددة

األسواق وأسواق بيع الجملة بسعة •
محدودة وساعات محددة

ي •
 
ي لبعض المحالت ف

افتتاح جزنئ
مراكز التسوق وال تقل مساحة 

مثى وال تتجاوز 300المحل عن 
%.30الطاقة االستيعابية للمجمع 

.وقاالفتتاح الكامل لمراكز التس•

عة األسواق وأسواق بيع الجملة بس•
محدودة وساعات محددة

.االفتتاح الكامل لمراكز التسوق•

االفتتاح الكامل لألسواق وأسواق بيع•
الجملة

افتتاح محدود للمطاعم بسعة •
إشغال منخفضة

ة افتتاح محدود للمطاعم مع زياد•
 
ً
نسبة اإلشغال تدريجيا

ي استكمال افتتاح المطاعم بشكل ت• دريحر

ودة المتاحف والمكتبات بسعة محد•
.وساعات محددة

االفتتاح الكىلي للمتاحف والمكتبات•

من السعة االستيعابية% 50
النوادي الصحية وصاالت اللياقة•

وبرك السباحةالبدنية
صالونات التجميل ومراكز المساج•
محالت الحالقة وتصفيف الشعر•

من السعة االستيعابية% 100
لية يشمل ذلك الخدمات المث  



(5/5)الخطة الرئيسية الشاملة للرفع التدريج   للقيود 

فيه األعمال والتر

المرحلة الثالثةالمرحلة األوىل المرحلة الرابعةالمرحلة الثانية

15

افتتاح محدود لمراكز التدريب•
الخاصة

افتتاح كىلي لمراكز التدريب الخاصة•
خدمات النظافة والضيافة•

من الموظفي   أعمالهم % 20يباشر •
ي أماكن العمل

مع تطبيق ف 
اطات الصحية  االشثى

من الموظفي   أعمالهم% 50يباشر •
ي مواقع العمل مع تطبيق 

ف 
اطات الصحية  االشثى

من الموظفي   أعمالهم% 80يباشر •
ي مواقع العمل مع تطبيق 

ف 
اطات الصحية  االشثى

ة جميع الموظفي   • أعمالهم %( 100)مباشر
اطات ا لصحية بمواقع العمل مع تطبيق االشثى


