
DICTIONARY OF

COVID-19 TERMS
(English - French - Arabic)

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization

Bureau of Coordination of Arabization - Rabat

2020



 

 

 

DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE  

COVID-19 
(Anglais - Français - Arabe ) 

 

 

 

 

 

 

2020 
 

Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences 

Bureau de Coordination d’Arabisation 



 

  

Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences 

Bureau de Coordination d’Arabisation 

82, Rue Oued Ziz Street, BP : 290 Agdal, Rabat – Royaume du Maroc 

Tél : 00212 537772422   Fax : 00212 537772426 

www.arabization.org.ma  |  bca@arabization.org.ma   

© Tous droits réservés 

http://www.arabization.org.ma/
mailto:bca@arabization.org.ma


Message from Mr. Mohamed Ould Amar 

                                                                                          Director General of ALECSO 

 

The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (ALECSO) 

and its external body, the Bureau of Coordination of Arabization in Rabat, are continuing 

their scientific efforts to monitor the evolution of the coronavirus pandemic by 

publishing a first digital version of the Covid-19 glossary. As many scientific reports 

indicate, Corona virus is not only an epidemic associated with a state of public health 

emergency, but has affected vital areas in our societies, which are currently experiencing, 

in many ways, an economic and social crisis. 

The Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization has 

endeavored, in such emergency and exceptional situations experienced by many 

countries in the world, including the Arab countries, to contribute to the enrichment of 

its platform of open Arab educational resources in order to diversify the content of the 

educational system in our Arab countries. ALECSO thus aims at achieving the desired 

cooperation with numerous open source Arab educational platforms, so that teachers 

and learners can easily access and benefit from them remotely in these conditions of 

health quarantine.     

In the same context, the Institute of Intelligent Learning at Peking University has 

prepared, in cooperation with the Arab League Educational, Cultural and Scientific 

Organization, a series of prevention manuals in Chinese, English, Arabic and French to 

help protect against the Corona virus. ALECSO also produced, through its e-learning 

initiative, the Arabic version of the manual "Guidance on active learning at home during 

educational disruption: improving students' self-organization skills during the Covid-19 

virus epidemic". 
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At a time when ALECSO is making this glossary available to readers and 

interested persons, it would like to thank all the team of the Bureau of Coordination of 

Arabization in Rabat for their daily follow-up of the terms published in the scientific 

articles and websites concerned, in the three languages: Arabic, French and English. The 

Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization also hopes that this 

dictionary will be a companion for students of medicine and medical sciences in 

particular, and for readers in general, with a view to their academic and professional 

achievement. 
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Mot de M. Mohamed OULD AMAR 

                                                                                                    Directeur Général de l’ALECSO 

 

L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et son 

organe extérieur le Bureau de coordination de l'arabisation à Rabat poursuivent leurs 

efforts scientifiques pour suivre l'évolution de la pandémie du coronavirus, en publiant 

une première version numérique du glossaire Covid-19. Comme l'indiquent de 

nombreux rapports scientifiques, le virus Corona n'est pas seulement une épidémie 

associée à un état d’urgence en matière de santé publique, mais elle a affecté des 

domaines vitaux dans nos sociétés, qui vivent actuellement, à plus d'un titre, une crise 

économique et sociale. 

L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences s'est attelé, dans 

ces situations d'urgence et exceptionnelles vécues par de nombreux pays dans le monde, 

y compris les pays arabes, à contribuer à l’enrichissement de sa plateforme de ressources 

éducatives arabes ouvertes, afin de diversifier le contenu du système éducatif dans nos 

pays arabes. L’ALECSO vise ainsi la réalisation de la coopération souhaitée avec de 

nombreuses plateformes éducatives arabes open source, pour que les enseignants et les 

apprenants puissent facilement y accéder et en bénéficier à distance dans ces conditions 

de quarantaine sanitaire.     

Dans le même contexte, l'Institut de l'apprentissage intelligent de l'Université de 

Pékin a préparé, en coopération avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et 

les sciences, une série de manuels de prévention en langues chinoise, anglaise, arabe et 

française pour contribuer à la protection contre le virus Corona. L’ALECSO a réalisé 

également, à travers son initiative d’enseignement électronique, la version arabe du 
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manuel « orientation relatives à l’apprentissage actif à domicile pendant les 

perturbations de l’enseignement : amélioration des compétences d'auto-organisation 

des élèves lors de l’épidémie de virus Covid-19. 

Au moment où l’ALECSO met ce lexique à la disposition des lecteurs et des 

personnes intéressées, elle tient à remercier tous les cadres du Bureau de coordination 

de l'arabisation à Rabat pour leur suivi quotidien des termes parus dans les articles 

scientifiques et les sites électroniques concernés, dans les trois langues : l’arabe, le 

français et l’anglais.   L’organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences 

espère également que ce dictionnaire sera le compagnon des étudiants en médecine et 

en sciences médicales en particulier, et du lectorat en général, dans la perspective de leur 

réussite scolaire et professionnelle. 
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A
1 acute respiratory distress 

syndrome (ARDS)

syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)

اجم عن الكث�� من االضطرابات ا��تلفة ال�� أحد أنواع الفشل التنف��� (الرئوي )  النَّ
م. ع السوائل �� الرئت�ن وانخفاض مستو�ات األك���ن �� الدَّ ت�س�ب �� تجمُّ

سية ا��اّدة
ُّ

ُمتالِزمة الضاِئقة التنف

2 aerosol

aérosol

مز�ج معلق ��ز�ئات سائلة دقيقة �� ال�واء.

ة ة َ�واِئيَّ
َ
، ُحالل

ٌ
اذ

َ
َرذ

3 antiserum

sérothérapie

مصل غ�� باألجسام املضادة �ستخلص من دم األ��اص الذين تّم شفاؤ�م من عدوى 
ضادة و�تعا��،

ُ
د األجسام امل

ّ
�وفيد 19.  ومن املعلوم أن املر�ض املصاب بالف��وس يول

لذلك يتم جمع أجسامھ املضادة ونقل�ا إ�� مر�ض آخر لتقو�ة ج�ازه املنا��.

َمْصٌل ُمضادّ 

4 apex

apex; sommet

�ش�� املصط�� إ�� أك�� عدد من ا��االت املصابة �� بلد ما.

 
ٌ
ِذرَوة
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artificial respiration

5 artificial respiration

respiration artificielle

ج�از ط�� للمساعدة �� التنفس ي�يح ال��و�ة املي�انيكية لرئ�� مر�ض �عا�ي من ضائقة
تنفسية حادة.  �عد إعطاء ال�ور، و�و مخدر عض��، يتم �عد ذلك تن�يب املر�ض

باستخدام أنبوب تنف��� يتم إدخالھ من الفم إ�� القصبة ال�وائية.  إنھ ا���از األسا���
إلنقاذ مر��� �وفيد-19 الذين تل��ب رئ��م بالف��وس.

ٌس اصطنا��ّ 
ُّ

نف
َ
ت

6 asphyxia

asphyxie

حالة تحدث عندما يتوقف ف��ا التنفس و�فشل األك���ن من الوصول إ�� األ���ة
واألعضاء، وتحدث ن�يجة است�شاق غازات سامة، أو ا�سداد ممرات ال�واء، �س�ب

��اب.
ْ
دخول جسم أجن�� �� الفتحة أو توّرم ن�يجة ال

ِتناٌق 
ْ

اخ

7 asymptomatic

asymptomatique

ال��ص ا��امل للمرض وال تظ�ر عليھ األعراض، ولكنھ مصدر كب�� للعدوى .

ْعراض
َ
َعديُم األ

8 attack rate

taux d'attaque

�� علم األو�ئة، �عت�� معدل ال��وم مؤشرا ع��  وصف ا��الة املرضية للو�اء و�فيد
معرفة معدل تراكم ا��االت ا��ديدة، كما يتوافق مع معدل اإلصابة ال��اك��.

ل الُ��وم ُمعدَّ

9 autoimmune disease

maladie auto-immune

أحد األمراض الناتجة عن إنتاج أضداد جسٍم ��اجم أ���ة ا��سم ذاتھ.  و�عت�� مرض
املناعة الذاتية مسؤوال عن اضطرابات عديدة من ضم��ا فقر الدم االنحال�� املك�سب.

اتّية
ّ

اعة الذ
َ
َمَرُض املن
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B
10 bacteriophage

bactériophage

ف��وس ��اجم البكت��يا، يتضاعف املل��م �� الثوي املضيف الذي ينقسم إ�� مل��مات
جديدة، و�ناك ل�ل جرثوم مع�ن مل��م خاص.

 
ٌ
عاِثَية

11 BCG vaccine

vaccin BCG

ال �ستخدم �ذا اللقاح ل��ماية من ف��وس �ورونا، ولكن يمكن االعتماد عليھ ��عل
ا���از املنا�� للمصاب قادرا ع�� محار�تھ.

ِلقاُح �ي ��� ��

12 blood plasma

plasma sanguin

أحد م�ونات الدم، و�� مادة سائلة شفافة تميل إ�� االصفرار وظيف��ا نقل املواد
الغذائية الالزمة ل��لية إ�� األماكن ا��تلفة من ا��سم، مثل املاء واألمالح واملواد

الغذائية من الّسكر�ات والفيتامينات وال�رمونات وغ���ا.

م بالزما الدَّ

13 border closure

fermeture de frontière

إجراءات أمنية مشددة �غلق ف��ا ا��دود ال��ية وا��و�ة والبحر�ة، ��دف إ�� ا��د من
ان�شار ف��وس �ورونا املستجد.

الق ا�ُ�دود
ْ
إغ
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border screening

14 border screening

dépistage à la frontière

إخضاع املسافر�ن للفحوصات الطبية عند ا��دود، �� املطارات مثال، ضمن إطار
إجراءات منع تف��� ف��وس �ورونا املستجد.

ْحٌص ِعند ا�ُ�دود
َ
ف

15 bronchoalveolar lavage (BAL)

lavage bronchoalvéolaire (LBA)

إجراء ط�� يتم بواسطة ج�از تنظ�� القصبات ال�وائية  يمر من الفم أو األنف نحو
الرئت�ن، حيث يتم حقن سائل �� جزء صغ�� من الرئة لُيجمع من أجل فحصھ، و�تم

إجراؤه عادة ل���يص أمراض الرئة.

ْسناخ
َ
َصباِت واأل

َ
ْسُل الق

َ
غ
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C
16 case fatality rate (CFR)

taux de létalité

�سبة الوفيات ن�يجة اإلصابة بمرض ُمعٍد ب�ن الس�ان �� ف��ة محددة، وتحسب بقسمة
عدد الوفيات باملرض ع�� عدد اإلصابات اإلجما��.

ة
َ
ُل اِإلمات ُمَعدَّ

17 Chloroquine

Chloroquine

دواء مضاد للف��وسات، معروف ح�� اآلن بمحار�ة املالر�ا.  �ستخدم ال�لوروك�ن، أو
الدواء املشتق منھ �يدرو�لوروك�ن �� عالج �عض حاالت �وفيد 19.  ُ�عت�� أخصا�ي

األمراض املعدية الفر���� ديدييھ راولت Didier Raoult  من أبرز املدافيع�ن ع�� اعتباره
عالجا فاعال ضد �ذا الف��وس.  يمكن أن �س�ب �ذا الدواء �� حالة تناولھ من غ��

اس�شارة طبية �� إحداث أعراض جان�ية ومشا�ل �� القلب.

�لوروك�ن

18 clinical trial

essai clinique

دراسات ��تم بتقييم التدخالت العالجية أو الدوائية أو ا��راحية أو الغذائية، عن طر�ق
تقسيم املر��� إ�� مجموعت�ن �ش�ل عشوا�ي، يطلق ع�� ا��موعة األو��:  مجموعة

التجر�ة، والثانية مجموعة املراقبة.  إذا �ان االختبار يتم لدواء ما، فإن مجموعة التجر�ة
تقوم بأخذ الدواء ا��ديد املراد تجر�تھ، ب�نما تأخذ مجموعة املراقبة مادة بال فعالية، ثم

تتم مقارنة النتائج لتقييم التجر�ة العالجية.

ْجِرَ�ة سر�رّ�ة
َ
ت
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close contact comorbidity

19 close contact

contact étroit

مخالطة ��ص ��الة مصابة باملرض من مسافة تقل عن ستة أقدام -  �� حالة مرض
�وفيد 19 مثال -  أو اتصال ال��ص بصورة مباشرة بإفرازات املر�ض، مما يجعلھ معرضا

��طر اإلصابة بنفس املرض.

 ُمباِشَرة
ٌ
ة

َ
ط

َ
ُمخال

20 cluster

grappe

عدد غ�� متوقع من ا��االت املصابة باملرض �� موقع مع�ن، أو ب�ن مجموعة من الناس ��
نفس الوقت.

ودٌ 
ُ

ق
ْ
ُعن

21 community transmission; 

community spread

propagation dans la communauté; transmission dans la 

communauté

ا��االت ال�� تأكدت إصاب��ا بالف��وس لكن مصدر اإلصابة غ�� معروف، وال يمكن
إرجاعھ إ�� السفر خارج البالد، أو االختالط ���ص ُمصاب.

َمِ��ّ 
َ
ِ�شاٌر ُمجت

ْ
َمِ�ّ�، ان

َ
ِتقاٌل ُمجت

ْ
ان

22 comorbidity

comorbidité

وجود أك�� من وضع ص�� أو حالة مرضية لدى ال��ص، مثال ذلك أن ي�ون مصابا
بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع �� سكر الدم، مما يجعلھ ُمعرضا ��طر اإلصابة  بمرض

�وفيد 19.

َ�كة
َ
�

ْ
ة ُمش

َ
َ�ك، مَراض

َ
�

ْ
اْعِتالل ُمش
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confirmed case containment

23 confirmed case

cas confirmé

ال��ص الذي �ستو�� جميع املعاي�� الالزمة ليوضع قيد الفحص والت�بع، بما �� ذلك
األعراض والعالمات ا��اصة بمرض �وفيد 19، وت�ون ن�يجة اختبار العّينة املأخوذة منھ

إيجابية.

 
ٌ
ة

َ
َ�ت

ْ
 ُمث

ٌ
ة

َ
، َحال

ٌ
َدة

َّ
ك

َ
 ُمؤ

ٌ
ة

َ
َحال

24 congregate care

soin collectif

ْقل ال��ص إ�� أحد مواقع اإلس�ان ا���ومي، مثل:  أماكن الرعاية طو�لة املدى، أو
َ
ن

الّسكن ا��ام��، أو الفنادق.

 َجماِعّية
ٌ
ِرعاَية

25 contact tracing

recherche des contacts

عملية ت�بع وتحديد األ��اص الذين �عرضوا ��االت ث�ت إصاب��ا بمرض ُمعد، وتقييم
حاال��م ملنع ان�شار املرض فيما �عد.

�اِلط�ن
ُ
ِتفاُء ا�

ْ
اق

26 contagious

contagieux

ناقل للعدوى �س�ب مخالطة مباشرة، أو غ�� مباشرة ل��ص مصاب بالف��وس.

ُمْعٍد 

27 containment

endiguement

استخدام أي أدوات متاحة للتخفيف من ان�شار مرض ُمعد.

اْحِتواءٌ 
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cordon sanitaire

28 cordon sanitaire

cordon sanitaire

إجراء ص�� يمنع فيھ أي ��ص من مغادرة منطقة جغرافية محددة ين�شر ف��ا مرض
معد ما لوقف ان�شاره خارج�ا.

ْوق ِص��ّ 
َ
ِحزام ِص�ّ�، ط

29 coronavirus

Coronavirus

 ما ُ�ستخدم املصط��ان " ف��وس �ورونا" و" �وفيد-19" لإلشارة إ�� نفس العدوى،
ً
غالبا

 
ً
إال أن ف��وسات �ورونا �� �� الواقع عائلة من الف��وسات، �س�ب �عض�ا أمراضا

لإل�سان، �� ح�ن ال ي�س�ب البعض اآلخر �� ذلك، والف��وس الذي يث�� قلقا بالغا ��
الوقت ا��ا�� �س�� SARS-CoV-2 ، أو ف��وس �ورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية ا��ادة

الشديدة نوع 2؛ وال يجب ا��لط ب�نھ و��ن ف��وس مرض السارس الذي �ان ا��ميع
متخوفا منھ عام 2003.  إذ إن ف��وس SARS-CoV-2 �و الذي ي�س�ب �� مرض

�وفيد-19.

��وس كورونا
َ
ف

30 coronavirus test

test du coronavirus

اختبار يتم فيھ أخذ عينة من مخاط األنف ومن ا��لق و�رسال�ا إ�� ا��ت�� الذي يجري 
تفاعل البلمرة امل�سلسل مستخدما املواد الف��وسية ا��ي�ية املستخرجة من العينة

لتأكيد أو نفي اإلصابة بمرض �وفيد 19.

ِتبار ف��وس كورونا
ْ

اخ

31 COVID-19

COVID-19

االسم الذي أطلقتھ منظمة ال��ة العاملية �� 11 ف��اير 2020 ع�� املرض الذي �س�بھ
ف��وس �ورونا، و��ون م��و�ا عادة با����، والعياء، والسعال إضافة إ�� املشا�ل

التنفسية.  وقد ت�ون �عض ا��االت املصابة بھ شديدة تؤدي إ�� الوفاة أحيانا.  وقد تم
إضافة الرقم 19 إشارة إ�� العام 2019 الذي اك�شفت فيھ أول حالة للف��وس.

كوفيد- 19
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D
32 delegated supervision

supervision déléguée

تفو�ض �يئة ال��ة العامة ملشرف منتدب قصد اإلشراف ع�� ال��ة امل�نية
املناسبة، أو برنامج م�افحة العدوى �� مؤسسة موثوقة (مثل الرعاية ال��ية والتعليم

العا��)، والت�سيق مع إدارة ال��ة العامة للوالية القضائية العامة.

ٌض   ُمفوَّ
ٌ

راف
ْ

ِإش

33 diagnosis

diagnostic

املعلومات ال�� يحصل عل��ا الطب�ب أو الفر�ق الط�� حول طبيعة املرض والعامل
املس�ب، وطرق املعا��ة والوقاية منھ.

�يٌص 
ْ

�
َ
�

34 diagnosis by exclusion

diagnostic d'exclusion

���يص يتوصل إليھ الطب�ب �عد ت�بع األعراض املشا��ة ل��الة ال�� يفحص�ا، ونفي �ل
تلك ال�� ف��ا اختالف، واإلبقاء ع�� واحد فقط �و األك�� قر�ا، إ�� أن يتم التأكد أنھ

املؤشر ع�� ذلك املرض، و�و ما استخدم عند ���يص ا��االت ال�� �انت لد��ا أعراض
مشا��ة ملرض �وفيد19، إذ يتم اس�بعاد ا��االت ال�� أث�ت ال���يص ونتائج التحاليل

أ��ا أعراض مشا��ة لھ .

�يٌص باالْسِ�ْبعاد
ْ

�
َ
�

17



direct medical dry cough

35 direct medical

soin direct

وضع املر�ض تحت رعاية مستمرة مباشرة �� ب�ئة سر�ر�ة، مثل إدخالھ إ�� املس�شفى، أو
عزلھ �� م�شآت ح�ومية.

ٌج ُمباِشر
َ

ب�ب ُمباِشر، ِعال
ْ
ط

َ
ت

36 drive through testing

dépistage au volant

اختبار يقوم بھ طاقم الرعاية ال��ية لأل��اص الذين �عانون من أعراض مرض
�وفيد 19، و�تم �� مواقع القيادة، مثل:  املراكز الطبية أو أماكن وقوف السيارات ، �عد
تحديد موعد مع الطب�ب، بحيث يطل ال��ص من نافذة سيارتھ، وتؤخذ منھ عينة من

حلقھ وترسل إ�� ا��ت��، و�عود ال��ص إ�� ب�تھ، و�قوم بالعزل الذا�ي إ�� أن تصلھ
الن�يجة �عد بضعة أيام أو أسبوع، وذلك لتجنب نقل العدوى إ�� اآلخر�ن.

ِتبار ِمن ِخالل الِقيادة
ْ

اخ

37 droplet transmission

transmission par gouttelettes

ان�شار قط��ات ا���از التنف��� ع�� األنف أو الفم خالل التحدث، أو السعال أو العطس
أو الصراخ، إ��...  وعندما ت�ون �ذه القط��ات حاملة لف��وس ما -  �وفيد 19 مثال -  فإ��ا

ت�تقل إ�� ��ص آخر ع�� فمھ أو أنفھ أو عي�يھ وتص�بھ.  وقد يحدث انتقال القط��ات
أيًضا عندما يلمس ��ص ما جمادا تمَّ تلوثھ مؤخًرا بقط��ات مصابة، ثم يلمس وج�ھ.

اُل الرذاذ
َ

ِتق
ْ
��ات، ان

َ
ط

ُ
ِتقاٌل بالق

ْ
ان

38 dry cough

toux sèche

سعال ال يخرج منھ أي مخاط، إذ �شعر ال��ص بوخز �� ا��زء ا��لفي من ا��لق يؤدي
إ�� منعكس السعال، و�حدث �س�ب وجود ال��ابات أو ��يج �� ا���از التنف���، و�و من

أعراض مرض �وفيد 19.

 
ٌ

ُسعال جاف
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dyspnea

39 dyspnea

dyspnée

عدم القدرة ع�� ا��صول ع�� ما يكفي من ال�واء، وشعور بضيق شديد �� الصدر
و�االختناق، و�و أحد األعراض الرئ�سية ملرض �وفيد 19.

س
َ

ف
َّ
ضيُق الن
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E
40 elective procedure

intervention élective

أي إجراء جرا�� أو ط�� غ�� عاجل أو اختياري، و�تم إلغاء اإلجراءات االختيار�ة أو
تأخ���ا خالل جائحة ف��وس �ورونا �� محاولة ل��د من ان�شار العدوى .

ل اختيارّي 
ُّ

دخ
َ
ت

41 elective surgery

chirurgie élective

اإلجراءات ا��راحية ال�� �عت�� غ�� عاجلة وغ�� ضرور�ة.  ول��د من ان�شار الف��وس،
تو��� مراكز السيطرة ع�� األمراض بتأجيل اإلجراءات االختيار�ة، والعمليات ا��راحية،

وز�ارات العيادات ا��ارجية غ�� العاجلة.

ِجراحة اختيارّ�ة

42 endemic

endémique

قد يصبح ف��وس �وفيد-19 مجرد ف��وس متوطن آخر �� مجتمعاتنا، وقد ال يختفي
أبًدا.

ٌن  ِ
ّ
ُمتَوط

43 epicenter

épicentre

مدينة أو بلد ي�ون مصدر ومركز تف��� املرض أو الو�اء.

�
ّ

َمْركز التف��
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epidemic essential worker

44 epidemic

épidémie

 ملدى ان�شاره.  فالتف���
ً
يمكن تص�يف حالة املرض ع�� أ��ا تفٍشّ أو و�اء أو جائحة تبعا

ز�ادة حادة �� عدد األ��اص املصاب�ن بمرض واحد.  والو�اء ز�ادة حادة �� عدد املر���
املصاب�ن، وان�شار �ذه الز�ادة ع�� مساحة كب��ة.

َوَ�اءٌ 

45 epidemic muscle myalgia

myalgie musculaire épidémique

ألٌم يحدث �س�ب اإلصابة �عدوى ف��وسية، و�حدث �� ش�ل و�ا�ي، و�تم�� بنو�ات ألم
حادة، ت�ون عادة �� الصدر، و�و أحد أعراض �وفيد-19.

ل الَو�ا�ّي 
َ
م الَعض

َ
ل

َ
أ

46 epidemiology

épidémiologie

فرع من فروع الطب ال�� تتعامل مع ان�شار املرض الو�ا�ي وسط عدد كب�� من الس�ان،
فضال عن معرفة مصدره وأسبابھ، والس�� إ�� منع ان�شاره.

َوَ�ائّيات (ال.. )

47 essential government functions

fonctions gouvernementales essentielles

جميع ا��دمات الالزمة لضمان استمرار عمل ا���ات ا���ومية ل��فاظ ع�� أمن
وسالمة و��ة املواطن�ن.

اِئف ُحكومّية أساِسّية
َ
َوظ

48 essential worker

travailleur essentiel

ال��ص الذي تتطلب وظيفتھ االستمرار بالعمل، ل�ذا ُ�س�ث�� من ا���ر، مثل العامل�ن
�� مجال الرعاية ال��ية وال��ة العامة، أو ا��دمات املالية، أو النقل، أو االتصاالت

واإلعالم، أو التوصيل، أو ا��دمة العامة أو املدنية، أو عمال النظافة.

سا���ّ 
َ
َعاِمٌل أ
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exposed person

49 exposed person

personne exposée

ال��ص الذي �ستو�� املعاي�� ال�� وضع��ا مراكز م�افحة األمراض والوقاية فيما يتعلق
بالسفر واالتصال املباشر مع حالة مؤكدة، ولكن ال تظ�ر عليھ أية عالمات إضافية و/ أو

أعراض تتوافق مع املرض.

ٌص ُمَعرَّض
ْ

�
َ

�
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F
50 face shield; protective visor

visière de protection; écran facial

 يح�� األغشية ا��اطية للعيون واألنف والفم
ً
قناع مصنوع من البالس�يك الشفاف عادة

أثناء إجراءات رعاية املر���، واأل�شطة ال�� تنطوي ع�� خطر التعرض للف��وسات
واألمراض املعدية.  و�ت�ون من :  الدرع الوج��، وحزام ا����ة وا��زام السيل�و�ي.

َواِ�� الَوْجھ

51 false negative

faux négatif

ن�يجة اختبار فحص  ط�� تب�ن أنھ سل�� ع�� الرغم من أن ال��ص مصاب باملرض.

اِذب
َ
� �ّ�ِ

ْ
َسل

52 fatigue fever

fièvre de fatigue

ارتفاع �� درجة حرارة ا��سم تمتد لعدة أيام �عد �عب مفرط.

َعب
َّ
� الت ُح�َّ

53 FFP2 mask

masque FFP2

(surgical mask: قناع جرا��) انظر

FFP2 ِقناع
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flattening the curve

54 flattening the curve

aplatissement de la courbe

إبطاء ان�شار الف��وس لتخفيض ذروة عدد ا��االت  ذات الصلة ع�� املس�شفيات
والب�ية التحتية.

نح��
ُ
ْسطيح امل

َ
�

55 fomite

matière contaminée

���ء أو مادة جامدة قد ت�ون ناقلة أو ناشرة لعامل ُمعٍد، مثل:  أغطية السر�ر، املناشف،
أو األدوات ا��راحية.  وقد وجد دليل ع�� انتقال ف��وس �ورونا من خالل مثل �ذه

املواد، بيَد أ��ا أقل شيوعا �� ان�شار الف��وس.

أداة الَعْدوى 

56 front-line staff

personnel de première ligne

املسؤولون عن الرعاية ال��ية والتلطيفية وفرق املوارد السر�ر�ة :  األطباء واملمرضون 
واملمرضات  واألخصائيون االجتماعيون والصيادلة ...  إضافة إ�� األفراد الذين حصلوا

ع�� تدر�ب إضا�� لدعم األطباء وموظفي ا��طوط األمامية املسؤول�ن عن توف�� الرعاية
ال��ية .

مامّي 
َ
 األ

ّ
طاقم ا��ط

24



G
57 gasometry

gazométrie

اختبار ُيّقيم الوظيفة التنفسية وا��مضية، ع�� قياس �سبة ثا�ي أكسيد الكر�ون،
واألك���ن و�سبة ا��موضة �� الدم الشر�ا�ي، للمر��� الذين �عانون من اضطرابات

تنفسية حادة.

ِقياس الغاز

58 genome

génome

جميع املواد الوراثية ال�� تحمل�ا صبغيات ال�ائن ال��.

ومٌ 
ُ
َمج�ٌن، ِجين

59 germ

germe

جميع ال�ائنات ا���ر�ة ال�� من ا��تمل أن �س�ب العدوى، مثل:  البكت��يا والف��وسات
والطفيليات والفطر�ات.

 
ٌ
ُجْرثومة

60 germicide

germicide

مادة قادرة ع�� قتل ا��راثيم والف��وسات والفطر�ات.

ُمبيد ا�َ�راِثيم
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germophobe

61 germophobe

germophobe

اضطراب يتم�� بأعراض القلق �� املواقف ال�� يرى ف��ا ال��ص أن بي�تھ غ�� آمنة
�س�ب ان�شار  األحياء الدقيقة املس�بة لألمراض، مثل:  البكت��يا والف��وسات

والطفيليات.

ُر�اب ا�َ�راِثيم

62 gloves

gants

إحدى املعدات الطبية األساسية، ال�� �ستخدم ��ماية اليدين من الف��وسات
ا��ارجية، لتحّد من انتقال ا��راثيم من العامل�ن الطبي�ن إ�� املر��� أو من مر�ض إ��

آخر؛ وتقلل من خطر التلوث عن طر�ق الدم أو السوائل األخرى،  و�و��� باستخدام�ا ��
حالة تف��� األو�ئة واألمراض املعدية.

ازاٌت 
ّ

ف
ُ
ق

63 gown

blouse

رداء وزّي ط�� لھ عدة استخدامات م��ا �ونھ:
 

-  أداة واقية ، فاللباس الط�� ثوب وقا�ي يح��  األطباء واملمرض�ن وطاقم امل��ات
الطبية واملس�شفيات.

 

-  أداة ��ية ، تمكن العباءات الطبية من تجنب إدخال املال�س ال��صية إ�� املؤسسة
ال��ية.

بلوزة، وزرة
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H
64 hand hygiene

hygiène des mains

عملية تنظيف �سيطة وفعالة تقلل من انتقال البكت��يا والف��وسات املقاومة للمضادات
ا��يو�ة.

ظافة الَيدْين
َ
ن

65 hand washing

lavage des mains

إحدى الطرق األك�� نجاعة ملنع أصناف كث��ة من التلّوثات واألمراض �� الب�ت، وم�ان
العمل، واملدارس واملس�شفيات.  إذ تمنع اليدان النظيفتان انتقال البكت��يا والف��وسات

من ��ص إ�� آخر ، و��ن أفراد ا��تمع.

ْسُل الَيدْين
َ
غ

66 health care system capacity

capacité du système de santé

قدرة تركز ع�� احتياجات الس�ان �� مجال ال��ة العامة، واك�شاف ا��االت الو�ائية
�� زمن العدوى؛ وتوف�� ا��دمات العالجية والتخطيط ل�ا وتنفيذ�ا وفقا نظم الرعاية

ال��ية .

�ية عاية الّ�ِ ْدرة ِنظام الِرّ
ُ
ق
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health crisis herd immunity

67 health crisis

crise sanitaire

حالة صعبة أو نظام ص�� معقد يؤثر �� ال�شر �� منطقة أو عدة مناطق جغرافية،
وقعت أساسا �� األخطار الطبيعية، من م�ان مع�ن ل�شمل ال�وكب بأسره.  لألزمات

ال��ية عموما آثار كب��ة ع�� ��ة ا��تمع، و تمتد خسائر�ا إ�� األرواح واالقتصاد؛
وقد تنجم عن األمراض أو العمليات الصناعية أو سوء السياسات.

َمة ِ��ّية ْ
ز

َ
أ

68 health screening

dépistage sanitaire

ص لدى أفراد ال وجود
َّ

اس��اتيجية �ستخدم لتحديد وجود مرض محتمل لم ُ���
لعالمات أو أعراض ذاك املرض لد��م.

ْحٌص ِص��ّ 
َ
ف

69 health threat

menace pour la santé

�ل خطر يحمل مرضا ي�ون مباشرا  أو طو�ل األمد، و�حمل ��ديًدا مباشًرا ل��ة
الس�ان، األمر الذي يتطلب وضع استجابة ت���م مع النظام الص�� السائد،  وا��اطر

ال��ية الرائجة �� ا��تمع.

ْ�ديد ِص��ّ 
َ
�

70 hemoptysis

hémoptysie

سعال م��وب بخروج مخاط دموي .

م  الدَّ
ُ

ث
ْ

ف
َ
ن

71 herd immunity

immunité collective

مقاومة جماعية الن�شار األمراض املعدية، بناء ع�� مقاومة �سبة عالية من أفراد
ا��موعة.

 جماعّية
ُ
َمناَعة
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high-risk conditions hydro-alcoholic gel

72 high-risk conditions

conditions à haut risque

عوامل ا��طر لألمراض الشديدة؛ ثمة معلومات محدودة عن العوامل ا��اصة بمرض
�وفيد 19 ل�ونھ مرضا جديدا، ولكن اس�نادا إ�� املعلومات املتاحة حاليا وا����ة

السر�ر�ة، قد ي�ون كبار السن واأل��اص من أي عمر  و�عانون من حاالت خط��ة،
معرضون أك�� من غ���م لإلصابة الشديدة بمرض �وفيد 19 ، يضاف إل��م األ��اص
الذين �ع�شون �� دور الرعاية طو�لة األمد، واأل��اص الذين �عانون من حاالت طبية

�امنة  ف�م أيضا أك�� عرضة للمضاعفات الشديدة، والوفاة �عد إصاب��م بمرض �وفيد
.19

طوَرة
ُ

ت َباِلغة ا��
َ

َحاال

73 home isolation

isolement à domicile

توجيھ األ��اص الذين لد��م أعراض مرض �وفيد 19، أو الذين أكدت النتائج
ا��ت��ية أ��م مصابون بھ، إ�� البقاء �� منازل�م ح�� شفا��م.

َعْزٌل م����ّ 

74 hospitalized person

personne hospitalisée

املر�ض الذي استدعت حالتھ الدخول إ�� املس�شفى.

س�شفى
ُ
ز�ٌل بامل

َ
ن

75 host cell

cellule hôte

خلية تلقي املواد الوراثية أثناء النقل.

ة
َ

ة ُمِضيف ِليَّ
َ

خ

76 hydro-alcoholic gel

gel hydro-alcoolique

 مؤقتا
ّ
محلول ما�ي كحو�� لقتل الف��وسات والبكت��يا.  تأث��ه محدود الزمن، و�عت�� حال

ل��د من آثار ان�شار الف��وس.

م ما�ّي كحو��ّ 
ّ

ُمَعق
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Hydroxychloroquine

77 Hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine

.(Chloroquine: لوك�ن�) انظر

�يدرو�لوروك�ن

78 hygiene measure

mesure d'hygiène

تدب�� ص�� ناجع �� أماكن العمل من أجل تجنب التعرض للمواد السامة ، وامللوثات
البيولوجية والبكت��ية .  و�عت�� تداب�� النظافة الوسيلة األفضل ل��د من ا�شار العدوى 

والو�اء، وحدوث األمراض ال�� يمكن أن ��دد حياة الفرد وا��ماعة.

ْدب�� ِص��ّ 
َ
ت

79 hypoxemia

hypoxémie

انخفاض محتوى األك���ن �� الدم الشر�ا�ي.

م ُ�ِ� الدَّ
ْ

ك
َ
أ

َ
ُص ت

ْ
ق

َ
ن
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I
80 immunity

immunité

حالة متوازنة المتالك دفاعات بيولوجية �افية ��ار�ة  العدوى   و  األمراض،  أو أّي �عّد 
بيولو�� غ�� مرغوب فيھ، وامتالك  تحمل منا��  �اٍف لتجنب  ا��ساسية  وأمراض املناعة

الذاتية.

 
ٌ
َمناَعة

81 immunocompromised

immunodéprimé

ال��ص الذي �عا�ي من ضعف �� ج�از املناعة، مثل مر��� السرطان؛ واأل��اص
الذين �عانون من أمراض املناعة الذاتية مثل الذئبة ا��مراء، وال�ساء ا��وامل، مما

يجعل�م أك�� عرضة ملرض �وفيد 19.

ناَعة
َ
قوُص امل

ْ
َمن

82 impact rate

taux incidence

مقياس ل��الة ال��ية للس�ان خالل ف��ة معينة، و�تم حسابھ من خالل ر�ط معدل
اإلصابة ب��م الس�ان خالل ف��ة معينة.

أث��
ّ
ُل الت ُمَعدَّ
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incubation period intubation

83 incubation period

période d'incubation

الوقت الذي �ستغرقھ ظ�ور األعراض ع�� ال��ص املصاب، و�عد �ذه الف��ة م�مة
وحاسمة للوقاية والسيطرة ع�� املرض إذ �سمح ملسؤو�� ال��ة باتخاذ قرار ا���ر

الص��، أو مراقبة األ��اص الذين �عرضوا للف��وس.  وتمتد ف��ة حضانة الف��وس من
، حيث تظ�ر األعراض �عد خمسة أيام من اإلصابة �� معظم

ً
يوم�ن إ�� أر�عة عشر يوما

ا��االت.

ة
َ
َ�ة ا�َ�ضان

ْ
�

َ
ف

84 index case

cas index

ة ملرض ُمعد، أو حالة أو طفرة ت�تقل وراثيا ب�ن الس�ان �� منطقة أو
َ

ق
َّ
ا��الة األو�� املوث

أسرة معينة.

 
ٌ
ة

َّ
 َدال

ٌ
ة

َ
َحال

85 infectious

infectieux

إنتاج أو القدرة ع�� إنتاج العدوى واحتواء العوامل املس�بة لألمراض ال�� يمكن أن
تن�شر �س�ب البكت��يا والف��وسات.

َعْدواِ�يٌّ 

86 intubation

intubation

إدخال أنبوب بالس�ي�ي إ�� داخل القصبة ال�وائية إلبقاء ا��اري التنفسية مفتوحة
والتكّمن من حقن املر�ض بأدو�ة معينة من خاللھ.  ُيجرى تن�يب املر��� املصاب�ن بجراح
خط��ة، أو �� حالة ��ية حرجة، أو للمر��� الذين يخضعون للتخدير العام، من أجل

�س�يل عملية ��و�ة الرئت�ن، عن طر�ق ال��و�ة املي�انيكية، وملنع االختناق أو ا�سداد
ا��اري التنفسية.

�يٌب 
ْ
ن

َ
ت
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involuntary

87 involuntary

involontaire

إجبار ال��ص، بموجب أمر من ا��كمة، ع�� االل��ام بتوج��ات قابلة للتنفيذ قانونيا،
ووضع القيود ع�� األ�شطة ال�� يقوم ��ا وقد �شمل ا��ركة، أو الوضع تحت املراقبة من

قبل �يئة ال��ة العامة، ��دف حماية ��ة املواطن�ن.

 إراِديٌّ 
َ

ال

88 isolation

isolement

فصل املر��� املصاب�ن بمرض ُمعٍد عن غ�� املر���.

َعْزٌل 
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J
89 Janthinobacterium

Janthinobactérium

ج�س من ا��راثيم.

َ�َ�ة (ال.. )
ْ

ُمَبف

90 jennerization

jennérisation

ْمنيٌع بالف��وس املو�ن.
َ
ت

ْجن�ٌ� 
َ
ت
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L
91 laboratory confirmation

confirmation en laboratoire

إجراء اختبارات مخ��ية لتأكيد إصابة ��ص ما بف��وس �ورونا املستجد.

كيد مخ��ّي 
ْ
أ

َ
ت

92 local transmission

transmission locale

انتقال األمراض املعدية ب�ن مجموعة من األ��اص �س�ب االتصال مع ��ص عائد من
منطقة ملوثة باملرض أو مع ��ص مصاب.

ِتقاٌل َمَح��ّ 
ْ
ان

93 lockdown

confinement

وقف جميع األ�شطة غ�� األساسية والطلب من املوظف�ن غ�� األساسي�ن العمل من
امل��ل، إضافة إ�� إغالق املدارس ودور الس�نما واملطاعم، مع اإلبقاء ع�� إم�انية مغادرة

األ��اص منازل�م للذ�اب إ�� الصيدليات ومحالت البقالة.

الٌق 
ْ
ٌر، إغ

ْ
َحظ

94 lockdown lifting

déconfinement

رفع القيود املفروضة ع�� ا��ركة والتجمع ال�� فرضت ع�� الس�ان ألسباب تتعلق
بال��ة أو السالمة العامة.

ر
ْ
ع ا�َ�ظ

ْ
َرف
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lung infiltrate; pulmonary infiltrate

95 lung infiltrate; pulmonary 

infiltrate

infiltrat pulmonaire

تجمع املياه �� التجو�ف الصدري حول الرئة ول�س داخل�ا، وتتمثل أعراض�ا �� سعال
م��وب ببلغم، وارتفاع درجة ا��رارة، وضيق �� التنفس.

اْرِ�شاح الّرِئة
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M
96 malaise

malaise

حالة عامة بالعياء والتعب والفتور �شعر ��ا ال��ص �عيقھ عن القيام بأي مج�ود ��
حياتھ اليومية.

ٌك  وعُّ
َ
ت

97 mandatory lockdown

confinement obligatoire

أمر طوارئ تفرضھ ا���ومة إلغالق األماكن العامة، و�جبار الناس ع�� البقاء �� منازل�م
ع�� قوات الشرطة عادة.

زامّي 
ْ
زامّي، إغالق إل

ْ
ٌر إل

ْ
َحظ

98 martial law

loi martiale

قانون تنفذه القوات العسكر�ة و�س�ند إليھ ا���ومة �� حاالت الطوارئ عندما تفقد
أج�زة القانون املدنية القدرة ع�� ا��فاظ ع�� النظام والسالمة العامة.

قانون ُعْر��ّ 

99 mask

masque

كمامة مصنوعة من مادة نقية �شبھ الُقماش تح�� ُمرتدَ��ا من است�شاق ا�ُ�سيمات
الصغ��ة املعدية وتمنع دخول�ا إ�� األنف والفم ، يزود ��ا عادة العاملون �� مجال الرعاية

ال��ية .

ِقناعٌ 
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Middle East respiratory syndrome mitigation

100 Middle East respiratory 

syndrome (MERS)

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)

مرض �س�بھ ف��وس �ورونا، و�و ف��وس حيوا�ي، أي أنھ ي�تقل من ا��يوان إ��
اإل�سان، وال ي�تقل من ��ص إ�� آخر �س�ولة، إذ يتطلب عادة اتصاال مباشرا مع

ال��ص املصاب؛ ولكن و�ن �ان انتقالھ محدودا إال أنھ إذا انتقل قد ي�ون قاتال، فقد
أص�ب معظم مر��� متالزمة الشرق األوسط التنفسية بمرض تنف��� حاد مع أعراض

ا���� والسعال وضيق التنفس، وتو�� حوا�� 3 أو 4 من �ل 10 مر��� تم اإلبالغ عن
إصاب��م بف��وس �ورونا.

سية
ُّ

نف
ّ
رق األوسط الت

ّ
ُمتالِزمة الش

101 mild symptoms

symptômes bénins

أعراض قد تبدو خفيفة، إذ قد تظ�ر �أ��ا إحساس بال��د، ل�ذا يمكن أن ت�ون مضللة
عندما تتعلق بمرض �ورونا، وقد �شمل أعراضا خط��ة مثل ا���� والسعال واالل��اب

الرئوي .  لكن ل�س إ�� ا��د الذي ال �ستد�� الدخول إ�� املس�شفى، فما يقرب من %80
من ا��االت ت�ون متوسطة ا��طورة ، �� ح�ن أن 20%  �عت�� شديدة وتحتاج إ��

األك���ن وج�از التنفس الصنا��، ن�يجة  فشل �� ا���از التنف��� أو أعضاء أخرى .

طة أْعَراٌض ُمتوِسّ

102 mitigation

atténuation

محاولة تقليل حدة ان�شار ف��وس �ورونا من خالل عدم االعتماد �ش�ل أسا��� ع��
�يئات ال��ة العامة �� القيام بأمور تتعلق بتحديد م�ان املر��� وج�ات االتصال ��م
مثال، بل يطلب من ا���ات املساعدة أيضا واإلس�ام �� إبطاء االن�شار، وتذك�� املر���

البقاء �� منازل�م، و�عقيم األسطح ال�� يلمسو��ا �� املبا�ي.

ْبٌح 
َ

، ك
ٌ

فيف
ْ

خ
َ
ت
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mitigation strategies

103 mitigation strategies

stratégies d'atténuation

االستعدادات ال�� يمكن أن ي�بع�ا ا��تمع إل�عاد ومنع ان�شار الف��وس وحماية األفراد
املعرض�ن ل��طر، فضال عن إ�شاء الب�ية التحتية الضرور�ة والعاجلة مثل

املس�شفيات؛ إضافة إ�� إغالق املدارس وا��ّد من التجمعات العامة، وتزو�د الس�ان
بالدعم الالزم لألخذ باإلجراءات الوقائية.

فيف
ْ

خ
َّ
اْس��اتيِجّيات الت

104 morbidity and mortality rate

taux de morbidité et mortalité

اإلحصاءات ال�� يتم ت�بع�ا وتحدي��ا يوميا لعدد ا��االت  املصابة بف��وس �ورونا،
إضافة إ�� عدد الوفيات.

يات
َ
ة والَوف

َ
راض

َ
ل امل ُمعدَّ

105 mRNA-1273 vaccine

vaccin mRNA-1273

لقاح تجر��� طورتھ شركة التقانة ا��يو�ة " مودرنا" مر�� ل��ماية من ف��وس �ورونا
جرى ع�� مشارك�ن بالغ�ن

ُ
ا��ديد، و�و �� املراحل األو�� من التجارب السر�ر�ة ال�� ت

أ��اء.

mRNA-1273 اح
َ

ِلق

106 myalgia; muscle pain

myalgie; douleur musculaire

ألم ي�شأ �� العضالت �س�ب اإلصابة أو اإلج�اد املفرط، أو لوجود ال��ابات �� األ���ة
الرخوة أو ا��االت االل��ابية.

 ّ��
َ
م َعض

َ
ل

َ
أ
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N
107 N95 respirator

respirateur N95

ج�از لتوف�� تنفس صنا�� طو�ل املدى.

N95 اس
َ

ف
ْ
ِمن

108 nasopharyngeal

nasopharyngée

القسم العلوي من البلعوم يقع خلف جوف األنف وفوق مستوى ا��نك الرخو، و�بلغ
قطره حوا�� 2 إ�� 3 سن�نم�� وطولھ حوا�� 3 إ�� 4 سن�نم��.  إنھ عبارة عن أنبوب ليفي

 و�متد من قاعدة ا��مجمة إ��
ً
عض�� نصف دائري يوجد أمام العمود الفقري مباشرة

 من ج�از التنفس.
ً
 ا��لقي، كما �ش�ل مع جوف األنف جزءا

ُ
ْضروف

ُ
ا��د السف�� للغ

 

َ��ات األنفية إ��
َ
�عتمد علماء ال��ة �� الكشف عن ف��وس �وفيد 19 ع�� إدخال امل

 من أجل ���يص األمراض الف��وسية.  ومن مم��ات
ً
آخر األنف ح�� تصل ا��لق أحيانا

�ذا الفحص س�ولة االستخدام والكشف عن اإلصابة بالف��وس خالل 45 دقيقة.

بلعوم أنفّي 

109 negative-pressure rooms

chambres à pression négative

غرف مصممة خصيصا للمر��� املصاب�ن بأمراض معدية تمنع �سرب ال�واء الذي يدور 
ف��ا إ�� أي جزء آخر �� املس�شفى.

ل��ّ  غط الِسّ َرف الضَّ
ُ
غ
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non-close contact

110 non-close contact

contact non étroit

مالمسة أسطح موجودة �� الب�ئة املباشرة ا��يطة، أو أدوات مستخدمة ع�� ال��ص
املصاب بالعدوى (مثل سماعة الطب�ب أو ال��موم��).

ْ�� ُمباِشَرة
َ
 غ

ٌ
ة

َ
ط

َ
ُمخال

111 non-legal

non-légal

ا��الة ال�� ال يخضع ف��ا ال��ص ألية أوامر ملزمة قانونيا، إذ يوافق طوعا ع�� االل��ام
باإلرشادات غ�� امللزمة املطلو�ة من مسؤو�� ال��ة العامة أو الرعاية ال��ية.

ْ�� قانو�ّي 
َ
غ

112 nosocomial infection

infection nosocomiale

عدوى لم يكن املر�ض مصابا ��ا قبل دخولھ املس�شفى، ولك��ا انتقلت إليھ �عد دخولھ،
�س�ب ان�شار البتك��يا وسوء التعقيم.

يات
َ

ف
ْ

ش
َ
ْس�

ُ
َعْدَوى امل
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O
113 onset of symptoms

apparition des symptômes

بدء عالمات املرض أو أعراضھ.

ْعراض
َ
�ور األ

ُ
ظ

114 opportunistic infection

infections opportunistes

�عفنات �سب��ا ال�ائنات ا��ية الدقيقة، مع مضاعفات خط��ة، يتم  ���يص�ا لدى
الفرد الذي �عا�ي من نقص املناعة، والذي يحدث �ش�ل رئ���� �س�ب ا��راثيم

الطفيلية والفطر�ة ال�� عادة ما ت�ون غ�� ضارة عند األ��اص الذين �عانون من نظام
املناعة الص��.

ِ��اِزّ�ة
ْ
نات ان

ُّ
عف

َ
�

115 oropharyngeal swab

écouvillons oropharyngés

جمع عينة للفحص عن طر�ق الفم �� ا��زء ا��لفي من حلق املر�ض، بدال عن أنفھ.
(  nasopharyngée  : بلعوم أنفي  )  :انظر أيضا

َمَ��ات من البلعوم

116 outbreak

éclosion

ز�ادة مفاجئة، �� كث�� من األحيان، �� عدد املصاب�ن بمرض أو و�اء ما، ب�ن الس�ان
بمنطقة محدودة، وأك�� مما �و متوقع عادة.

ٍشّ 
َ

ف
َ
ت
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oxygen therapy

117 oxygen therapy

oxygénothérapie

معا��ة حاالت اإلصابة ببعض املشا�ل ال��ّية ال�� تؤدي إ�� انخفاض �سبة األك���ن
�� الدم، مّما ي�تج عنھ شعور بضيق �� التنّفس، واالرتباك، والتعب، وقد ي�س�ب

بانخفاض �سبة األك���ن �� الدم �� إ��اق الضرر بخاليا ا��سم، مما قد �ستد�� ��
�عض ا��االت ا��اجة إ�� عالج يقوم ب��و�د ا��سم بكميات �افية من األك���ن عن

طر�ق أج�زة خاصة تحتوي ع�� أسطوانة من األك���ن السائل أو الغازّي، أو عن طر�ق
استخدام ج�از توليد األك���ن.  و�مكن أن يتم �ذا العالج �� املس�شفى (�� أغلب

األحيان)  أو �� امل��ل ، �� حالة وجود مش�لة مزمنة (فشل تنف��� مزمن).

ك���ن
ُ
 باأل

ٌ
َ�ة

َ
ُمعا�
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P
118 pandemic

pandémie

و�اء ين�شر �ش�ل واسع، و�جتاح عدة دول أو قارات، و�ص�ب عددا كب��ا من الناس.

 
ٌ
َجاِئَحة

119 Pangolin

Pangolin

حيوان ثد�ي صغ�� ُ�عرف أيضا بآ�ل النمل ا��رشفي �سبة إ�� غطاء جسمھ القشري 
ول��راشف امل��اكمة فوق �عض�ا البعض، وال�� �غطي معظم أجزاء جسمھ، �ستعمل�ا

سالحا ل��ماية عند مواج�تھ ل��طر.  وقد ك�� ا��ديث عنھ الش�باه العديد من الباحث�ن
والعلماء أنھ لعب دوًرا �� نقل الف��وس التا�� إ�� اإل�سان، خاصة �� مدينة ُوو�ان
الص�نية، حيث يتم بيع ��مھ �� األسواق.  وحينما ت�بع الباحثون �سلسل ا��مض

النووي للف��وسات املأخوذة من �ذا ا��يوان، تب�ن وجود تطابق ب�سبة 99 ٪ ب�ن �ذه
الف��وسات وف��وس �ورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية ا��ادة من النوع 2

SARS-CoV-2)  )، و�و الف��وس الذي �س�ب مرض �وفيد 19.

أّم قرفة، البنغول 

120 patient zero

patient zéro

ال��ص الذي تم تحديده ع�� أنھ أول من أص�ب باملرض عند بدء تفشيھ، وتم توثيقھ
ع�� أنھ أول حالة معروفة بمرض ُمعد ان�شر ب�ن فئة محددة من الس�ان أو �� منطقة ما.

ر
ْ

َمِر�ض (ال.. ) ِصف
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personal protective equipment precautions

121 personal protective equipment

équipement de protection individuelle

املال�س أو املعدات املتخصصة ال�� �ستخدم ملنع االتصال باملواد املعدية أو ا��طرة،
وحماية مرتد��ا مثل العامل�ن �� مجال الرعاية ال��ية، من التعرض لف��وس �ورونا،

و�شمل القفازات واألقنعة ا��راحية، واملال�س ا��اصة، وأج�زة التنفس والدروع
والنظارات الواقية.

�صّية
ّ

ُمعّدات الِوقاَية ال�

122 physical distancing

éloignement sanitaire

ا��فاظ ع�� مسافة ب�ن األ��اص ال تقل عن ستة أقدام ملنع ان�شار العدوى من خالل
انبعاث ذرات من ا���از التنف��� قد تحتوي ع�� ف��وس �ورونا، إضافة إ�� منع

التجمعات العامة.

َباُعد جسدّي 
َ
��ّ�، ت

ْ
�

َ
َباُعد �

َ
ت

123 pneumonia

pneumonie

ال��اب حاد أو مزمن يص�ب الرئت�ن �س�ب عوامل جرثومية أو مناعية أو ف�سيولوجية.

ة
َ
ئ ِ��اب الِرّ

ْ
ال

124 post-exposure prophylaxis

prophylaxie post-exposition

املعا��ة الوقائية �عد التعرض ملصاب بمرض ُمعد أو ُمصاب محتمل.

عرُّض
َّ
اٍل للت

َ
قاٌء ت

ّ
اِت

125 precautions

précautions

مجموعة من اإلجراءات ال�� ��دف إ�� تقليل احتمال التعرض لعوامل معدية تؤدي إ��
ان�شار مرض و�ا�ي.

اْحِتَياطاٌت 
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premonitory symptoms protective action monitoring

126 premonitory symptoms

symptômes prémonitoires

تحذير مبكر لوجود مرض أو خلل ما لدى ال��ص، وتمثل املرحلة األو�� ��موعة
واسعة من األعراض األك�� حدة للمرض إذا لم يتم التغلب عليھ قبل اشتداد املرض.

ة َوِليَّ
َ
أْعَراٌض أ

127 presumptive positive

présumé positif

تأكيد مخت�� ال��ة العامة أن نتائج اختبار املر�ض أثب�ت إصابتھ بالف��وس، إال أن
املسؤول�ن ال يزالون �� انتظار التأكد من مركز وقاية وم�افحة األمراض، و�تم التعامل مع

أي ن�يجة إيجابية مف��ضة ع�� أ��ا مؤكدة ألغراض ال��ة العامة، و�ناك حاالت نادرة
قد تتحول اإليجابية املف��ضة إ�� سلبية.

 ّ� إيَجاِ�ّي افِ��ا��ِ

128 prodrome

prodrome

أعراض بداية املرض.  و�علن، �ش�ل خاص، بوادر نو�ة حادة.

 
ٌ
َباِدرة

129 prophylaxis

prophylaxie

مجموعة التداب�� ال�� ��دف إ�� منع حدوث املرض بتجنب األسباب ا��دثة لھ، وتقو�ة
وسائل الدفاع ضده.

قاءٌ  ِ
ّ
ات

130 protective action monitoring

surveillance des actions de protection

التواصل املنتظم للدولة أو السلطات ال��ية ا��لية مع فرد أو مجموعة من األفراد
الذين من ا��تمل أ��م �عرضوا للف��وس �س�ب ِ��ّلِ سفر�م إ�� أماكن محددة، أو

تواصل�م املباشر مع حاالت مؤكدة، حيث يتم إبالغ السلطات ال��ية باحتمال إصابة
املر�ض من غ�� أن يتم فرض أي قيود ع�� حركتھ وتنقالتھ.

ُمتاَ�عة اإلْجراءات الوقائّية
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protective treatment

131 protective treatment

traitement de protection

إعطاء ال��ص عالجا طبيا فور�ا ح�ن تظ�ر عليھ أعراض مرض �وفيد 19، إضافة إ��
متا�عة املضاعفات املتصلة بھ لتحس�ن حالتھ ال��ية ومنع ان�شار الَعْدوى .

اِ�ّي 
َ
ٌج ِوق

َ
ِعال

132 public health emergency

urgence de santé publique

حالة طوارئ يختلف من يقرر فرض�ا من بلد إ�� آخر، ولكن وز�ر ال��ة �و من يقرر�ا
�� الغالب، و�ساعد حالة الطوارئ ا���ومة �� ا��صول ع�� أموال وموارد إضافية

خاصة ملواج�ة �ذه ا��الة املفاجئة وغ�� املدرجة �� م��انية الدولة، وا��د من ان�شار
املرض.

ة ة الَعامَّ َّ� واِرئ الِ�ّ
َ
ط

133 public health orders

ordres de santé publique

أوامر و�عليمات ملزمة قانونيا قد تضع قيودا ع�� أ�شطة األفراد أو ا��ماعات من أجل
حماية املواطن�ن.  و�جوز للسلطات ال��ية إصدار �ذه األوامر ال�� قد �شمل تقييد

حركة األفراد أو تفرض مراقبة ومتا�عة تحر�ا��م.

ة ة الَعامَّ َّ� َواِمر الِ�ّ
َ
أ

134 public health supervision

supervision de santé publique

مراقبة ومتا�عة ال��ص �ش�ل مباشر أو عن ُ�عد من قبل سلطات ال��ة العامة،
وع�� أساس منتظم (قد ي�ون يوميا مثال).

ة ة الَعامَّ َّ� راف (ال.. ) ع�� الِ�ّ
ْ

إش
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Q
135 quarantine

quarantaine

الفصل ب�ن املواطن�ن وتقييد حركة األ��اص املعرض�ن ملرض ُمعٍد، وعزل�م عن
اء خالل ف��ة حضانة املرض. األ��اص األِ��َّ

 ّ� َ�ْ�ٌر ِصِ�ّ

136 quarantine anchorage

port de quarantaine

مر��� للسفن ال�� ت�تظر ا��صول ع�� ش�ادة ��ية تث�ت السالمة من العدوى عند
ان�شار و�اء ما.

 ّ� ّ�ِ ِميناء ا�َ�ْ�ر الِصّ

137 quarantine boat

bateau de quarantaine

زورق �ستخدمھ ضباط ا���ر الص�� لتنفيذ تداب�� ا���ر.

 ّ� ّ�ِ زْوَرق ا�َ�ْ�ر الِصّ

138 quarantine on ships

quarantaine à bord des navires

عزل السفن ال�� يتأكد أو �ش�بھ بحمل�ا ملصاب�ن بأمراض و�ائية ُمعدية.

ن
ُ

ف ّ� ع�� السُّ َ�ْ�ٌر ِصِ�ّ
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quarantine period

139 quarantine period

période de quarantaine

الف��ة الزمنية ال�� يجب أن يقض��ا الذين �عرضوا ملرٍض ُمعد قبل أن ُ�سمح ل�م بالعودة
إ�� حيا��م العادية.

 ّ� ّ�ِ َ�ة ا�َ�ْ�ر الِصّ
ْ
�

َ
ف

140 quarantine station

station de quarantaine

املوقع املعتمد الذي يتم فيھ إجراء ا���ر الص��، و�تم من خالل �ذه ا��طة
االستجابة لتقار�ر املرض والوفاة ع�� م�ن الطائرات والسفن البحر�ة، واملعابر ا��دودية
ال��ية، لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة، إضافة إ�� االستعداد والتأّ�ب ��االت الطوارئ 

بالتعاون مع الشر�اء �� ا��تمع، واملس�شفيات واملؤسسات ال��ية، وتنفيذ القانون 
و�بالغ اإلدارات ال��ية  با��الة الطبية  للمسافر�ن وال�� قد �ش�ل خطرا ع�� اآلخر�ن.

 ّ� ّ�ِ ة ا�َ�ْ�ر الِصّ
َّ
َمَحط
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R
141 recurrent   

récidivant   

صفة تطلق ع�� األعراض املرضية أو املرض " املنتكس " أي الذي يظ�ر من جديد �عد
ف��ة من الشفاء.

َراِجٌع 

142 relocation

transfert

نقل ال��ص املر�ض إ�� م�شأة ��ية.

ْرحيٌل 
َ
ت

143 Remdesivir

Remdesivir

دواء تجر��� مضاد للف��وسات تم تطو�ره من قبل شركة ديلمار لعالج مر��� ف��وس
اإليبوال، وتم اختباره لعالج ف��وس �ورونا ا��ديد �� العديد من التجارب السر�ر�ة.

ر�مد�سيف��

144 respiratory assistance; 

respiratory support

assistance respiratoire

.(intubation: ْن�يٌب
َ
انظر (ت

سّية
ُّ
ف
َ
ن
َ
ُمساَعدة ت
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respiratory syncytial virus

145 respiratory syncytial virus

virus respiratoire syncytial

يوعا ��
ُ
س الف��وسات الرئو�ة، و �و مرض من أمراض ا���از التنف��� األك�� ش

ْ
من ِج�

مرحلة الطفولة املبكرة.

 ّ� ِ��
ُّ
ف
َ
ن
َّ
 الت ِويُّ

َ
ل
ْ
��وس (ال.. ) اِ��

َ
ف

146 rhonchus

ronchis

الصوت الناتج عن مرور ال�واء من خالل السوائل امل��اكمة (ا��اط)  �� القصبات
ال�وائية، أو �س�ب ضيق �� املسالك ال�وائية.

َرة قص�ّية
َ
ْرخ

َ
خ

147 R-naught; basic reproduction 

number, R0

taux de reproduction de base; R0

مقياس و�ا�ي �ستخدم لقياس إم�انيات انتقال املرض من ��ص واحد إ�� عدة
أ��اص؛ أي متوسط عدد اإلصابات الفرعية الناتجة عن حالة نموذجية للعدوى ب�ن
الس�ان، حيث ي�ون ا��ميع معرضون لإلصابة بالعدوى؛ مثال ذلك:  إذا �ان Ro لف��وس
�ورونا �و 2 إ�� 3، فإنھ يتوقع أن ت�تج عن �ل حالة جديدة، حالت�ن أو ثالثة حاالت

فرعية.

ر األسا���ّ 
ُ
�اث

َّ
َعَدد الت
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S
148 SARS-CoV-2

SRAS-CoV-2

االسم الذي أطلقتھ ال��نة الدولية لتص�يف الف��وسات ع�� الف��وس  الذي �س�ب
مرض �وفيد 19 �� ف��اير 2020، وقد تم اختيار �ذا االسم ألنھ ف��وس مرتبط و�ائيا

بالف��وس املسؤول عن تف��� مرض السارس �� عام 2003، بالرغم من أن الف��وس�ن
مختلفان.

تالِزمة
ُ
ِبط بامل

َ
رت

ُ
��وس كورونا امل

َ
ف

ْوع 2
َّ
ِسّية ا��اّدة الن

ُّ
نف

َّ
الت

149 self-isolation

isolement volontaire; auto-isolement

بقاء ال��ص �� امل��ل �عيدا عن اآلخر�ن قدر اإلم�ان، خاصة �عد الّتعرض ملصاب أو
مصاب محتمل بمرض �وفيد19.

ا�ّي 
َ
َعْزٌل ذ

150 self-quarantine

quarantaine volontaire

قرار طو�� يتخذه ال��ص الذي �عرض أو يحتمل أنھ �عرض ملرض �وفيد19، مثال
ذلك:  أن يظل أحد أفراد األسرة املصاب�ن  �عيدا عن اآلخر�ن تجنبا الن�شار الف��وس.

ا�ّي 
َ
ّ� ذ َ�ْ�ٌر ِصِ�ّ
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self-supervision shivering

151 self-supervision

auto-supervision

توجيھ ال��ص من قبل ا���ات ال��ية املسؤولة ملراقبة نفسھ، و�بالغ السلطات
ال��ية بأية عالمات أو أعراض محتملة قد �ش�� إ�� إصابات باملرض.

ا�ّي 
َ
 ذ

ٌ
راف

ْ
إش

152 severe acute respiratory 

syndrome (SARS)

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

مرض تنف��� �شبھ ف��وس حيوا�ي ومن مستودع حيوا�ي غ�� مؤكد ح�� اآلن.  �انت أول 
إصابة �شر�ة منھ �� الص�ن، ثم انتقل إ�� دول عديدة أخرى، أعراضھ شب��ة باألنفلونزا

و�شمل :  ا����، االر�عاش، الصداع، اإلس�ال، وآالم مفصلية، و�بدأ األسبوع األول 
بجفاف �� ا��لق وَضْيق التنفس، وتتطلب ا��االت الشديدة رعاية مكثفة وال يوجد لھ

لقاح ُمعتمد، ولكن �ناك لقاحات قيد التطو�ر والتجر�ب.

��ّ� ا�َ�ادّ 
ُّ

نف
َّ
ِ��اب الت

ْ
ُمتالِزمة االل

(سارس)

153 shelter in place

abri sur place

االلتجاء إ�� م�ان آخر أثناء الطوارئ، إذ ُيطلب من املواطن�ن البقاء �� منازل�م إذا �انت
آمنة، أو االنتقال إ�� مال�� مخصصة لألعاص�� أثناء حدو��ا.

ان
َ
اْحِتَماٌء ِ�� َم�

154 shivering

frissons

ا���ازات ال إرادية تص�ب عضالت ا��سم �س�ب الشعور با����، أو الشعور بال��د، و��
من أعراض مرض �وفيد 19.

 
ٌ
ْعِر�َرة

َ
ش

ُ
اْرِ�َعاٌد، ق
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social distancing stay-at-home order

155 social distancing

éloignement social

التداب�� املتخذة ل��ّد من التواصل ب�ن األ��اص �� مجتمع مع�ن ��دف وقف أو إبطاء
ان�شار األمراض املعدية، و�مكن أن �شمل إغالق املدارس والتوجيھ بالعمل من امل��ل،

كذلك تجنب املصافحة والعناق، وا��فاظ ع�� مسافة آمنة، أو مناسبة، ب�ن األفراد
وتجنب التجمعات العامة، وا��موعات املعرضة ل��طر.

ِإْ�عاٌد اْجِتما��ّ 

156 social distancing

distanciation sociale

مجموعة من اإلجراءات ال�� �س�� إ�� منع الناس من التال�� والتجمع.  ��دف ا��فاظ ع��
مسافة آمنة ب�ن األفراد ال تقل عن م�� واحد، و�� مسافة متوسطة تمنع ال��ص

املصاب من نقل العدوى، كما �شمل �ذه اإلجراءات إغالق املدارس، واألماكن العامة،
واملطاعم، وحظر التجمعات.

باُعٌد اجتما��ّ 
َ
ت

157 state of emergency

état d'urgence

إعالن الطوارئ أثناء ال�وارث الطبيعية واألو�ئة وحاالت طوارئ أخرى لل��ة العامة،
تمنح خالل�ا للمسؤول�ن سلطة اتخاذ تداب�� إضافية ��ماية املواطن�ن، و�عليق �عض

القوان�ن، أو إعادة تخصيص األموال للتخفيف من ان�شار املرض.

واِرٌئ 
َ
ة ط

َ
َحال

158 stay-at-home order

ordre de rester à la maison

عدم السماح لأل��اص بمغادرة منازل�م، مع �عض االست�ناءات، مثل ا��صول ع��
مواد البقالة أو اللوازم الضرور�ة، أو ز�ارة الطب�ب، أو الذ�اب إ�� العمل، إن �ان من

ضمن الوظائف األساسية الضرور�ة ال�� ال يمكن االستغناء ع��ا.

ِ�ل 
ْ
ْمٌر بالَبقاء �� امل�

َ
أ
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sterilization surgical mask

159 sterilization

stérilisation

إجراء ُي�بع لتنقية مادة ما من امليكرو�ات والف��وسات والبكت��يا، و�تم ذلك عادة
باستخدام ا��رارة، أو وسائل كيميائية.

ْعِقيٌم 
َ
�

160 sterilization period

période de stérilisation

املدة الالزمة للتعقيم ع�� درجة ا��رارة املناسبة لذلك.

ْعِقيم
َّ
ة الت ُمدَّ

161 sterilization value

valeur de stérilisation

.F0 مقياس �عّ�� عن مدى قدرة املعاملة ا��رار�ة للمادة ع�� قتل امليكرو�ات و�ع�� ع��ا بـ

ْعِقيم
َّ
ِقيَمة الت

162 super-spreader

super-contaminateur

ع�� الرغم من عدم �عر�ف �ذا املصط�� بدقة من قبل منظمة ال��ة العاملية، إال أنھ
�ع�� �ش�ل عام املر�ض الذي ينقل العدوى إ�� عدد أك�� بكث�� من العدد املعتاد؛ و��

حالة ف��وس �ورونا شو�د، إصابة ��ص�ن أو ثالثة، �� املتوسط، ل�ل مر�ض، و�ذا
�ع�� أن �ناك من يص�ب أقل أو أك�� من �ذا العدد، لذلك يختلف التعر�ف من مرض

آلخر.

اِئق
َ

اِشر الَعْدوى الف
َ
ن

163 surgical mask

masque chirurgical

�ناك عدة أنواع من األقنعة للتعامل مع جائحة ف��وس �ورونا، م��ا :  األقنعة ا��راحية
ال�سيطة، وتقلل من خطر العدوى؛ وأقنعة FFP2، و�� أك�� تطورا مقاومة للماء وذات

قدرة ع�� تصفية ال�واء، و�س�� أيًضا قناع " منقار البط" ،  و�� إلزامية ملوظفي
املس�شفى ومر��� �وفيد 19.

ِقناع ِجرا��ّ 
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suspected patient

164 suspected patient

patient suspecté

املر�ض الذي �ستو�� جميع املعاي�� العتباره مر�ضا قيد التحقق واملتا�عة، وقد أخدت
عينة منھ وأرسلت إ�� ا��ت��، ولكن النتائج ما زالت معلقة وتحت ال��قب.

َبھ ِبھ
َ
�

ْ
َمِر�ض ُمش

165 symptom

symptôme

ظا�رة غ�� مألوفة �شعر ��ا ال��ص، تؤدي إ�� ش�اية ال��ص م��ا، وقد تدل ع��
وجود مرض أو قبل أن يراجع الطب�ب لتلقي العالج.

َعَرٌض 
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T
166 telemedicine

télémédecine

تقديم خدمات املشورة الطبية من قبل الطب�ب خارج م�ان وجوده ووجود املر�ض الذي
طلب االس�شارة، و�تم ذلك من خالل وسائل التواصل ا��ديثة، مثل ا��وار ع�� الفيديو

ملتا�عة ومراقبة املرض عن ُ�عد،  من أجل توف�� الظروف ال��ية الالزمة أثناء فرض
القيود ع�� ا��ركة �� حاالت الطوارئ .

ب�ب ُ�عادّي 
ْ
ط

َ
ب�ب َعن ُ�ْعد، ت

ْ
ط

َ
ت

167 telework

télétravail

القيام ب�شاط م�� من امل��ل ول�س من مقر العمل.

َعمل (ال.. ) عن ُ�عد

168 test

test

اختبار الدم أو البول أو اللعاب أو ا��اط أو �عض سوائل ا��سم األخرى لتحديد ما إذا
�ان ��ص ما �عا�ي من حالة معينة، أو �عرض ملرض معدي مع�ن.  �� حالة ف��وس

 للفحص لتحديد ما إذا �انوا بحاجة إ��
ً
�وفيد 19، يجب أن يخضع املر��� أوال

االختبارأم ال.

ِتباٌر 
ْ

اخ
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transmission modes

169 transmission modes

modes de transmission

طرق انتقال العدوى من ��ص آلخر، و�� حالة –  مرض �وفيد 19 - ت�تقل العدوى من
خالل العطس أو السعال، أو ح�� عن طر�ق التحدث مع املر�ض.

ِتقال
ْ
ُرق االن

ُ
ط
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U
170 underlying cause

cause sous-jacente

صفة للمرض أو ا��الة املرضية ال�� عملت ع�� تحر�ك سلسلة أحداث قادت إ�� الوفاة
بصورة مباشرة، أو الظروف ا��اصة با��ادث ال�� أدت إ�� الوفاة.

اِمن
َ
َسَ�ب �

171 underlying conditions

conditions sous-jacentes

األ��اص من جميع األعمار الذين �عانون من حاالت طبية معينة، خاصة إذا لم يتم
التحكم ��ا جيدا، و�شمل الذين �عانون من أمراض الرئة املزمنة أو الر�و املعتدل أو

الشديد، والذين �عانون من أمراض قلبية خط��ة، ونقص �� املناعة، والّسمنة الشديدة،
وأعراض الكبد والك�� والّسكر.

اِمنة
َ
ت �

َ
َحاال

172 underlying medical condition

condition médicale sous-jacente

�ش�� البيانات ا��ديثة إ�� أن األ��اص الذين �عانون من حاالت طبية �امنة (وكبار
السن)  �م أك�� عرضة للمضاعفات الشديدة والوفاة من مرض �وفيد 19.  تتصدر�ا

ا��االت األساسية التالية :  السرطان وأمراض الرئة مثل مرض اال�سداد الرئوي املزمن،
والّسكري وأمراض املناعة الذاتية مثل الذئبة.

اِمنة
َ
ة ��ّية �

َ
َحال
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unnecessary travel

173 unnecessary travel

voyage non essentiel

� وغ�� أسا��� خالل ف��ة ا���ر الص��.
ّ

السفر لغرض غ�� ُم�

ُرورّي 
َ
ْ�� ض

َ
ر غ

َ
َسف

174 upper respiratory tract infection 

(URTI)

symptôme touchant les voies respiratoires supérieures

مرض �س�بھ عدوى حادة تص�ب ا���از التنف��� و�شمل األنف، وا��يوب األنفية،
وا��نجرة، والبلعوم، والقصبة ال�وائية والشعب ال�وائية الك��ى .

َعْدَوى ا���از التنف��� العلوي 
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V
175 vaccine

vaccin

منتج �ستخدم لتحف�� ا���از املنا�� لل�ائن ال�� للسماح لھ بم�افحة العامل املعدي.

اٌح 
َ

ِلق

176 ventilator

ventilateur

ج�از يوصل ال�واء إ�� الرئت�ن من خالل أنبوب يتم وضعھ �� الفم أو األنف وأسفل
القصبة ال�وائية.

 
ٌ
َسة

ّ
ِف

َ
ُمن

177 viral load

charge virale

كمية الف��وس املوجودة �� الدم، و�عت�� قياس ا��مل الف��و��� مفيدا عند تقييم شدة
العدوى، و�لما �ان أع�� �لما �انت العدوى أك�� وضوًحا.  وعادة ما نقوم باختبار لتقييم

ا.
ً
�ذا املقدار ومعرفة ما إذا �ان الف��وس أك�� أو أقل �شاط

َحْمٌل ف��و���

178 viral shedding

excrétion virale

صاب بالَعْدَوى، عن طر�ق ا���از التنف���
ُ
خروج جسيمات الف��وس من جسم املر�ض امل

ِتقال الَعموِدّي للَعْدَوى .
ْ
أو املعوي؛ و�و وسيلة لالن

َراز ف��و���ّ 
ْ
ِإف
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virologist virus

179 virologist

virologue

طب�ب �شرف ع�� ���يص العدوى و�دار��ا والوقاية م��ا، و���يص االل��ابات
الف��وسية، وت�بع استجابة الف��وس الدوائية لألدو�ة املضادة ل�ا؛ و�و أيضا عالم �عمل

ع�� البحث �� جوانب مختلفة للف��وسات؛ وقد ي�ون عالم الف��وسات عاملا وطب�با ��
نفس الوقت.

َعاِلم الف��وسات

180 virology

virologie

علم �عت�� �� الغالب جزءا من علم األحياء الدقيقة أو علم األمراض ؛ ��تم بدراسة
الف��وسات والعناصر الشب��ة ��ا، من حيث تص�يف�ا وخصائص�ا املنتجة لألمراض

وزراع��ا، بما �� ذلك أيضا جانَبْ��ا :  السل�� بأ��ا عوامل مسؤولة عن األمراض ال�� يجب
السيطرة أو القضاء عل��ا؛ واإليجا�ي بأ��ا تحتوي أيضا ع�� خصائص مفيدة يمكن

االستفادة م��ا ألغراض العالج ا��ي�� أو علم اللقاحات مثال.

علم الف��وسات

181 virus

virus

�ائن دقيق أصغر من ا��رثوم ال يمكنھ أن ينمو أو يت�اثر �� ا��لية ا��ية، �غزو ا��اليا
ا��ية، و�ستخدم آليا��ا الكيميائية إلبقاء نفسھ حيا.  وقد يت�اثر بدقة أو بطفرات و�ذه
ا��اصية عن قدرة �عض الف��وسات ع�� التغ�� �ش�ل مختلف عند �ل ��ص ُمصاب
يصعب معھ العالج أحيانا.  و�س�ب الف��وسات العديد من االل��ابات الشا�عة، باإلضافة

إ�� �عض  األمراض النادرة، قد ت��اوح من نزالت ال��د إ�� اإليدز، أو إ�� �وفيد 19.

��وٌس 
َ
ف
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voluntary

182 voluntary

volontaire

موافقة ال��ص إراديا ع�� االمتثال للتعليمات القابلة للتنفيذ قانونيا، والصادرة عن
السلطات ا��لية ، وتتضمن القيود ع�� ا��ركة واأل�شطة، أو متطلبات املراقبة الصادرة

عن ال�يئات ال��ية ال�� ��دف إ�� ا��ماية ال��ية للمواطن�ن.

ْو��ٌّ 
َ
ط
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W
183 World Health Organization 

(WHO)

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

و�الة متخصصة تا�عة ملنظمة األمم املتحدة أ�ش�ت �� عام 1948 ، ذات صلة مباشرة
با��لس االقتصادي واالجتما�� لألمم املتحدة ومقر�ا  بجنيف -  سو�سرا.

ّية ِ
َ

ّ�ة العامل َمة الّ�ِ
�
ُمنظ

184 Wuhan

Wuhan

ا ، و��
ً
عاصمة مقاطعة �و�ي تقع �� وسط الص�ن.  يز�د عدد س�ا��ا عن أحد عشر مليون

بذلك سا�ع أك�� مدينة من حيث عدد الس�ان �� البالد وثا�ي أك�� منطقة حضر�ة داخل
الص�ن، وف��ا اك�شفت أول حالة مصابة بف��وس �وفيد 19.

ُوو�ان
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X
185 xenoantibody

xéno-anticorps

جسم مضاد �شط �� وجود مستضد من أنواع حيوانية مختلفة.

ِجْسم ُمضادّ 

186 xerostomia

xérostomie

جفاف الفم غ�� الطبي��.

م
َ

 الف
ُ

َجفاف
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Z
187 zoonosis

zoonose

مرض ُمعٍد ي�تقل من ا��يوانات إ�� اإل�سان أو العكس، إما عن طر�ق است�شاق
القط��ات املنبعثة من ا��يوان (مثل سارس-  Cov-2)، أو عن طر�ق مالمسة ا��لد أو
الغشاء ا��اطي (مثل داء ال��يميات)، أو عن طر�ق تلقيح العامل املعدي (مثل:  مرض

املالر�ا)  أو عن طر�ق ابتالعھ (داء الل�س��يات).

ْصَدر
َ
َمَرٌض َحَيواِ�ّي امل

188 zymogen

zymogène

طليعة اإلنز�م، أي ال��وت�ن غ�� الفعال الذي تفرزه ا��اليا وُ�فّعل بالتحف��.

ز�م
ْ
ٌد لإلن ِ

ّ
ُمَول
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-  A -
153abri sur place

2aérosol

4apex

54aplatissement de la courbe

113apparition des symptômes

6asphyxie

144assistance respiratoire

7asymptomatique

102atténuation

149auto-isolement

151auto-supervision

-  B -
10bactériophage

137bateau de quarantaine

63blouse

-  C -
66capacité du système de santé

23cas confirmé

84cas index

170cause sous-jacente

75cellule hôte

109chambres à pression négative

177charge virale

41chirurgie élective

17Chloroquine

22comorbidité

172condition médicale sous-jacente

72conditions à haut risque

171conditions sous-jacentes

93confinement

97confinement obligatoire

91confirmation en laboratoire

19contact étroit

110contact non étroit

26contagieux

28cordon sanitaire

29Coronavirus

31COVID-19

67crise sanitaire

-  D -
94déconfinement

14dépistage à la frontière

36dépistage au volant

68dépistage sanitaire

33diagnostic

34diagnostic d'exclusion

156distanciation sociale

106douleur musculaire

39dyspnée

-  E -
116éclosion

115écouvillons oropharyngés

50écran facial

122éloignement sanitaire

155éloignement social

42endémique

27endiguement

43épicentre
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44épidémie

46épidémiologie

121équipement de protection 
individuelle

18essai clinique

157état d'urgence

178excrétion virale

-  F -
51faux négatif

13fermeture de frontière

52fièvre de fatigue

47fonctions gouvernementales 
essentielles

154frissons

-  G -
62gants

57gazométrie

76gel hydro-alcoolique

58génome

59germe

60germicide

61germophobe

20grappe

-  H -
70hémoptysie

77Hydroxychloroquine

64hygiène des mains

79hypoxémie

-  I -
80immunité

71immunité collective

81immunodéprimé

85infectieux

112infection nosocomiale

114infections opportunistes

95infiltrat pulmonaire

40intervention élective

86intubation

87involontaire

88isolement

73isolement à domicile

149isolement volontaire

-  J -
89Janthinobactérium

90jennérisation

-  L -
15lavage bronchoalvéolaire (LBA)

65lavage des mains

98loi martiale

-  M -
9maladie auto-immune

96malaise

99masque

163masque chirurgical

53masque FFP2

55matière contaminée

69menace pour la santé
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78mesure d'hygiène

169modes de transmission

106myalgie

45myalgie musculaire épidémique

-  N -
108nasopharyngée

111non-légal

-  O -
158ordre de rester à la maison

133ordres de santé publique

183Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS)

117oxygénothérapie

-  P -
118pandémie

119Pangolin

164patient suspecté

120patient zéro

139période de quarantaine

160période de stérilisation

83période d'incubation

49personne exposée

74personne hospitalisée

56personnel de première ligne

12plasma sanguin

123pneumonie

136port de quarantaine

125précautions

127présumé positif

128prodrome

21propagation dans la communauté

129prophylaxie

124prophylaxie post-exposition

-  Q -
135quarantaine

138quarantaine à bord des navires

150quarantaine volontaire

-  R -
147R0

25recherche des contacts

141récidivant   

143Remdesivir

107respirateur N95

5respiration artificielle

146ronchis

-  S -
3sérothérapie

24soin collectif

35soin direct

4sommet

148SRAS-CoV-2

140station de quarantaine

159stérilisation

103stratégies d'atténuation

162super-contaminateur

134supervision de santé publique

32supervision déléguée

130surveillance des actions de 
protection

165symptôme
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174symptôme touchant les voies 
respiratoires supérieures

101symptômes bénins

126symptômes prémonitoires

1syndrome de détresse respiratoire 
aiguë (SDRA)

152syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS)

100syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS)

-  T -
8taux d'attaque

16taux de létalité

104taux de morbidité et mortalité

147taux de reproduction de base

82taux incidence

166télémédecine

167télétravail

168test

30test du coronavirus

38toux sèche

131traitement de protection

142transfert

21transmission dans la communauté

92transmission locale

37transmission par gouttelettes

48travailleur essentiel

-  U -
132urgence de santé publique

-  V -
175vaccin

11vaccin BCG

105vaccin mRNA-1273

161valeur de stérilisation

176ventilateur

180virologie

179virologue

181virus

145virus respiratoire syncytial

50visière de protection

182volontaire

173voyage non essentiel

-  W -
184Wuhan

-  X -
185xéno-anticorps

186xérostomie

-  Z -
187zoonose

188zymogène
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http://www.medarabic.com/

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.un.org/fr/coronavirus/reference-documents-administrators-

and-managers

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public

https://www.easa.europa.eu/covid-19-references

https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000168/references

https://www.cdc.gov/coronavirus/resources.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona

https://ar.wikipedia.org/wiki

https://www.indexsante.ca/coronavirus/

http://www.alecso.org/nsite/ar/affichecat

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/covid19-fra.html

https://lactualite.com/sante-et-science/petit-lexique-du-coronavirus/

https://www.contrepoints.org/2020/04/03/368093-petit-lexique-

impertinent-du-coronavirus-franchouillard

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/coronavirus/

coronavirus-du-lexique-https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Sante/Le
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"coronavirus" : corona " 
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EOC43  . 

NL63 HKU1 

-nCoV
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