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 شكر وتقدير
 

اإل ببرار بإسببهامات الخبببراء الببذي  شبباركوا فبب  اسببتعراض األ ببرا  لهببذر اإلرشبباداتا  (المنظمببةمنظمببة الصببحة العالميببة )تببود 
 :وهخ
 

غيلببي   .كباولين  )منطقبة هونب  كونبب  اإلداريبة الخاصبةا الصبي (ا بب  .براتاسبينا )لندونيسببيا(ا بب  .ألبوت )فرنسبا(ا ليب  .لب
أو  )تايلنببد(ا  -  نببديل )مصببر(ا فبب  لبب  )سببنغافورة(ا دبليببو لوانبب  .هببا  )ألمانيببا(ا أ .)الواليببات المتحببدة األمريكيببة( دبليببو

 .فبي  )المملكبة المتحبدة(ا سب  .أوشبيتان  )الياببا (ا ل  .نيكبول )السبويد(ا ليبت  .موكتيزوما )المكسيل(ا ليب  -مانشا. س 
سيمونسبببب  )الواليببببات المتحببببدة األمريكيببببة(ا  .بير  )المملكببببة المتحببببدة(ا لليز سببببال .ريببببد )الواليببببات المتحببببدة األمريكيببببة(ا د 

 .فا  كيركوب )المملكة المتحدة( .لخ
 

سببهاماتهخ وشببارل موظفببو منظمببة الصببحة العالميببة/  األمببخ المتحببدة التاليببة أسببما هخ فبب  ل ببداد هببذر الوليقببة واستعراضببهاا وا 
 .بامتنا اإل رار  محل

 
 .فيتزنبرا كيب  .يب كبوك ا ج .ببراو ا بب  .ببراو ا رر .برياندا س  .ماجورا ل  -بريت .بيسيالرا د  .جي  أبراهامزا ت 

كببونينغزا  .خببا ا لب .كاسببولوا لخ .هوفببو ا لب .هارتببلا ليبب  .هبباربرا جبب  .هارديمببا ا د  .رابوفببالا لخغ .فوكببوداا فبب 
 .أولووكبورا سب  .نغبوي ا بب  .موكويباا تب  .ردا سب و مومف .ماونت ا لي  .مارا لي  .ماف ا كي  .ليغاندا لي  .ل ا لي  .رر

تشبيوكو كويتيمنغباا  .تباخا لب .شبيندوا ل  .روثا ل  .راشبفوردا سب  .رامسب ا ليب  .براكبا ا ل  .بلوتكي ا ب  .ب ا ب 
 زان . .ونو ا دبليو .فيدراسكوا س  .مايلي ا لليفاند .كي 
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 تنفيذ  ملخ 
 

لهببا  وا ببب  لببى صببحة اإلنسببا  والرفببار  ببد يكببو   التبب  متكببررةالحببداث مبب  األائح األنفلببونزاا وا   كانببت و جببيتعببذر التنببب  ب
ف  المسا دة  لبى التخفيبب مب  وطبأة  الحاسمةاال تصاد  ف  العالخ أجم . ويعتبر التخطيط المسبق والتأهب م  األمور 

ا بملابببة التحببديث الببذ  لدارة مخبباطر األنفلببونزا الجائحببة المعنونببة تببألير الجائحببة. وتعتبببر هببذر الوليقببة اإلرشببادية للمنظمببةا
ببببرت فبببب  وليقببببة لرشببببادية للمنظمببببة: التأهببببب ل،نفلببببونزا الجائحببببة واالسببببتجابة لهببببا الوليقببببة المعنونببببة يحببببل محببببل ا والتبببب  ُنشف

المندلعببة  A(H1N1). ويأخببذ هببذ التنقببيح لترشببادات بعببي  اال تبببار الببدرو  المسببتفادة مبب  جائحببة األنفلببونزا 2009  بباخ
 .وغيرها م  التطورات األخرى ذات الصلة 2009  اخ
 

أول جائحبة فب  القبر  الحباد  والعشبري ا وكبذلل أول جائحبة  2009المندلعبة  باخ  A(H1N1)لقبد كانبت جائحبة األنفلبونزا 
. و لببى الببرغخ مبب  تفبباوت خبببرات الببدول األ ضبباء لبقببا  الجائحببةا فقببد ظهببرت 2005ا تمبباد اللببوائح الصببحية الدوليببة  منببذ

 بببدة  وامبببل مشبببتركة. و بببد تأهببببت البببدول األ ضببباء لجائحبببة شبببديدة الوخامبببةا وواجهبببت صبببعوبات فببب  تكييبببب اسبببتجاباتها 
تضبح كبذلل مبا لالتصباالت مب  أهميبة هائلبة: فرضبت الحاجبة الوطنية ودو  الوطنية بما يتالءخ م  حدث أكلر ا تدااًل. وا

صببانع  القببرار ضببغوطًا كبيببرة  لببى وزارات الصببحةص وكببا  هنببال صببعوبة فبب  ى لببللمخبباطر لللببى تقببديخ تقييمببات واضببحة 
 ( فيمبا يتعلبق2005التواصل م  الجمهور بشكل فعال. و د حددت لجنبة المراجعبة المعنيبة ببأداء اللبوائح الصبحية الدوليبة )

 .ا هذر األمور وغيرها م  المجاالت الت  يمك  تحسينها2009المندلعة  اخ  (H1N1) بجائحة
 
كمًا وافرًا م  المعلومبات اإلضبافية لمجمو بة المعبارب المتوطبدة  2009المندلعة  اخ  A(H1N1)ت جائحة األنفلونزا أتاحو 

بالحيوانبات والبُنظخ اإليكولوجيبة. وتتضبم  التطبورات األخبرى ف  ظروب اختالط البشر  والمتنامية بشأ  فيروسات األنفلونزا
ا تمببباد جمعيبببة الصبببحة العالميبببة الرابعبببة والسبببتي  لتطبببار الخبببا  بالتأهبببب  2009الملحوظبببة منبببذ نشبببر لرشبببادات  ببباخ 
لبببى ذلبببلا . وباإلضبببافة لفيروسبببات األنفلبببونزا والتوصبببل للبببى اللقاحبببات والفوائبببد األخبببرى لمواجهبببة األنفلبببونزا الجائحبببة لتببببادل

تعبببر الحببدود وتهببدد األشببخا  فبب  جميبب  أنحبباء  ببد أحببداث الصببحة العموميببة الحببادة التبب  مخبباطر لدارة تواصببل تحسبب  ي
 .( والتزامات الدول األطراب بشأ  تعزيز القدرات2005للوائح الصحية الدولية )بفضل ا االعالخ

 
 الصببعيدي   لببى ومواءمتهببا لهببا واالسببتجابة الجببوائح لمواجهببة التأهببب أنشببطة فبب  توجيبب  ويمكبب  اسببتخداخ هببذر اإلرشببادات

أو تحببديلها  ل،نفلببونزا واالسببتجابة لهببا و/لتأهببب لالوطنيببة  هبباخططمراجعببة . وينبغبب  للبلببدا  أ  تنظببر فبب  والببدول  الببوطن 
ا مبب  للجائحببةالتأهببب بمببا يعكبب  الببنهج المتببب  فبب  هببذر اإلرشببادات. كمببا تببخ بيببا  أدوار ومسبب وليات المنظمببة فيمببا يتعلببق ب

للبدول األ ضباء وفقبًا لسياسبات األمبخ المتحبدة األخبرى والبد خ المقبدخ االضطالد ببدور  يباد   لبى الصبعيد العبالم  حيث 
المتعلقبببة ببببإدارة األزمبببات والطبببوارئ. وال ُيقصبببد أ  تحبببل هبببذر الوليقبببة محبببل الخطبببط الوطنيبببةا والتببب  ينبغببب   لبببى كبببل بلبببد 

 .ل دادها

 
 2013الجديد في إرشادات عام 

 
 لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة

 
لدارة مخباطر الطبوارئ المتعلقبة بالصبحة الناجمبة  ب  جميب  األخطبار مببادئ  2013يطبق النهج المتب  ف  لرشادات  اخ 

 فيما يل :المتعلقة بالصحة لدارة مخاطر الطوارئ  لى لدارة مخاطر األنفلونزا الجائحة. وتتملل أهداب 
 القدرات  لى لدارة المخاطر الصحية الناجمة    جمي  األخطارصتعزيز  -
 وتضمي  لدارة مخاطر الطوارئ الشاملة ف   طاد الصحةص -
 وتمكي  وتعزيز الروابط المتعددة القطا ات والتكامل  بر الحكومة ككل والمجتم  ككل. -
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لمعمببول بهببا بالفعببل فبب  كليببر مبب  البلببدا ا ومبب  لببخ تتببواءخ هببذر اإلرشببادات بشببكل أولببق مبب  هياكببل لدارة مخبباطر الكببوارث ا
وت كد الحاجة للى لجراء تقييخ مالئخ للمخاطر ف  الو ت المناسب بهبدب اتخباذ القبرارات الُمسدبنقدة بالبي نبات  لبى المسبتويات 

 .الوطنية ودو  الوطنية والمحلية
 

 النهج المستند للى المخاطر
 
لدارة مخاطر األنفلونزا الجائحةا وتشج  الدول األ ضاء  لبى وضب   لزاءنهجًا مستندًا للى المخاطر  هذر اإلرشاداتطرح ت

خطط مرنة بناء  لى التقييخ الوطن  للمخباطرا مب  مرا باة التقيبيخ العبالم  للمخباطر البذ  تجريب  المنظمبة. ولبد خ التنفيبذا 
 امة.تخ تعزيز المحتوى المتعلق بتطبيق تقييمات المخاطر والوخ

 
 المراحل العالمية وفصل اال ترا  بي  المراحل العالمية واإلجراءات الوطنية لزاءنهج 

 
 لزاءطبرح هبذر اإلرشبادات نهجبًا منقحبًا تا 2009المندلعة  اخ  A(H1N1)استجابًة للدرو  المستفادة م  جائحة األنفلونزا 

المراحببل العالميببة. ومبب  المزمبب  أ  ُتسببتخدخ هببذر المراحببلا والتبب  تسببتند للببى بيانببات فيروسببية ووبائيببة وسببريريةا فبب  وصببب 
نمط فر   جديد م  األنفلبونزا فب  جميب  أنحباء العبالخا مب  أخبذ المبرض البذ  يسببب  بعبي  اال تببار. وتبخ أ  مدى انتشار 

جراءات لدارة المخاطر  لبى الصبعيد القطبر . وهكبذاا بوضوح فصل اال ترا  بي  المراحل العالمية  البدول  ُتشدبجق و رارات وا 
 بببببرارات اإلدارة لصبببببالح األوضببببباد  توجيببببب األ ضببببباء  بببببدر المسبببببتطاد  لبببببى اسبببببتخداخ التقييمبببببات الوطنيبببببة للمخببببباطر فببببب  

 .واالحتياجات المحددة الخاصة ببلدانهخ
 

 اإلطار الخا  بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
 

اإلطار الخا  بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصبل للبى اللقاحبات والفوائبد األخبرىا ل  
"ا يجمببب  ببببي  البببدول األ ضببباء ودوائبببر الصبببنا ة وأصبببحاب المصبببلحة ا خبببري  ومنظمبببة "لطبببار التأهببببوالمعبببروب باسبببخ 

الرئيسبية  اإلطبار لتأهبب ل،نفلبونزا الجائحبة واالسبتجابة لهبا. وتشبمل أهبدابلزاء االصحة العالميبة بهبدب تنفيبذ نهبج  بالم  
 :ما يل 

  صا وتعزيز هذا التبادلبشرية ةئحاجُيحتمل أ  تسبب تبادل فيروسات األنفلونزا الت   تحسي 
  المحتاجبة ا زيادة لمكانية التنب  بإتاحة اللقاحات واألدوية المنقذة ل،رواح للبلبدا  أمورحققا ضم  جملة أ  يو

 .ألناء اندالد الجوائح ف  المستقبلا وزيادة كفاءة لتاحة تلل اللقاحات واألدوية واإلنصاب ف  لتاحتها
 

ا  نبببدما ا تمدتببب  جمعيبببة 2011مبببايو  أيبببار/ 24و بببد وضبببعت البببدول األ ضببباء هبببذا اإلطبببار البببذ  دخبببل حيبببز النفببباذ فببب  
 .الصحة العالمية الرابعة والستو 
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 مقدمة -1
 

أول جائحببببة تقبببب  بعببببد لصببببدار المنظمببببة لترشببببادات الخاصببببة  2009المندلعببببة  بببباخ  A(H1N1)كانببببت جائحببببة األنفلببببونزا 
 لبى  2009ا لخ ُنقحت مرة أخرى فب   باخ 2005ا وتخ تنقيحها ف   اخ 1999بالتأهب. و د ُنشرت اإلرشادات ف   اخ 

لبببدى البببدواج   A(H5N1)سببببة مببب   بببدوى األنفلبببونزا للبببر التقبببدخ المحبببرز فببب  تطبببوير مضبببادات الفيروسبببات والخببببرات المكت
 التأهبب للجائحببةاألنفلبونزا ومتطلبببات  جبوائحللببى زيبادة فهببخ  A(H1N1)pdm09 والبشبر. و بد أدى ظهببور فيبرو  األنفلبونزا

 (H1N1)( فيمبا يتعلبق بجائحبة2005واالستجابة لها. وخل  تقرير لجنة المراجعة المعنية بأداء اللوائح الصحية الدوليبة )

أو أل  طارئببة  الميببة األنفلببونزا الوخيمببة "العببالخ لببي  مسببتعدًا كمببا ينبغبب  للتصببد  لجببوائح  :للببى أ  2009المندلعببة  بباخ 
 .(1)مماللة مستدامة تهدد الصحة العمومية" 

 
الجهببود  لببى مواصببلة بهببدب د ببخ  التأهببب للجائحببةوأوصببت لجنببة المراجعببة بضببرورة  يبباخ المنظمببة بتنقببيح لرشبباداتها بشببأ  

 لببى  أكيببدالصببعيدي  الببوطن  ودو  الببوطن . وشببملت التنقيحببات الموصببى بهببا مببا يلبب : تبسببيط هيكببل مراحببل الجائحببةص والت
نهببج مسببتند للبببى المخبباطر بغيبببة تمكببي  االسبببتجابة بمزيببد مببب  المرونببة لمختلبببب السببيناريوهاتص واال تمببباد  لببى المشببباركة 

لمسبتفادة  لبى الصبعيد القطبر  واإل ليمب  والعبالم ص وتقبديخ المزيبد مب  اإلرشبادات المتعددة القطا اتص واالنتفاد بالبدرو  ا
بشبببأ  تقيبببيخ المخببباطر. و كببب  تقريبببر لجنبببة المراجعبببة الخببببرات الواسبببعة التببب  اكتسببببتها البببدول األ ضببباء خبببالل جائحبببة 

دات السبابقة بشبأ  التخطبيط وركبزت النقطبة الرئيسبية للتقريبر  لبى أ  اإلرشبا – 2009المندلعبة  باخ  A(H1N1) األنفلونزا
بشبكل مفببرط. و بد تأهبببت البدول األ ضبباء لجائحبة شببديدة الوخامبة وبببدت غيبر  ببادرة  لببى  ةصببارم تلمواجهبة الجببوائح كانب

تكييبببببب اسبببببتجاباتها بمبببببا يبببببتالءخ مببببب  حبببببدث أكلبببببر ا تبببببدااًل. وألبتبببببت االتصببببباالت أيضبببببًا أهميتهبببببا الهائلبببببة خبببببالل جائحبببببة 
ا فب  القطا بات الصبحية وغيبر الصبحية ومب  الجمهبور. وفبرض تقبديخ تقييمبات 2009اخ المندلعبة  ب A(H1N1) األنفلونزا

واضحة للمخاطر للى صانع  القرار ضغوطًا كبيرة  لبى وزارات الصبحةا وكبا  هنبال صبعوبة فب  التواصبل مب  الجمهبور 
 بشكل فعال.

 
الناجمببة  بب  جميبب  األخطببارا  بالصببحةلدارة مخبباطر الطببوارئ المتعلقببة للببى مبببادئ  2013وتسببتند تلببل اإلرشببادات لعبباخ 

والببنهج االسبببتراتيج  الببذ  ا تمدتببب  المنظمببةا وفقببا لقبببرار جمعيببة الصبببحة  لدارة مخببباطر الجائحببةخ بببي  ئتبببوافهبب  وبالتببال  
سبببيما القبببدرات وال -القبببدرات الحاليبببة لبنببباء  لبببى ا. وتماشبببيًا مببب  هبببذا البببنهجا تعبببزز هبببذر اإلرشبببادات (2) 10-64العالميبببة 

ا بهبدب لدارة المخباطر الناجمبة  ب  األنفلبونزا الجائحببة. (3)( 2005لمطلوببة بموجبب اللبوائح الصبحية الدوليبة )األساسبية ا
 لببى  التأهببب للجائحببةتنفيببذ لدارة مخبباطر الطببوارئ المتعلقببة بالصببحة بهببدب الخاصببة بجوانببب الومبب  لببخ  ببد تببرتبط بعببض 

(. ومبب  لببخ يمكبب  2005موجببب اللببوائح الصببحية الدوليببة )بأنشببطة تعزيببز القببدرات األساسببية المطلوبببة ب االصببعيد الببوطن 
استخداخ هذر اإلرشادات كنموذج لتوضيح كيفية تطبيق ا ليات الالزمة لالستجابة ل،نفلونزا الجائحة والتعباف  منهباا حسبب 

 .لدارة جمي  حاالت الطوارئ الصحية ذات الصلةى ل اال تضاءا 
 

  البدول األ ضباء  لبى وضب  خطبط جق شدبلدارة األنفلونزا الجائحبةا وتُ  لزاءلمخاطر ويتخ التشديد  لى اتباد نهج مستند للى ا
مرنببة تسببتند للببى التقييمببات الوطنيببة للمخبباطر. وتضبب  هببذر اإلرشببادات أيضببا التخطببيط للجائحببة فبب  سببياق المجتمبب  ككببل. 

 :2013وبالتال ا فإ  هذا التنقيح لعاخ 
حيبببث يغلبببب أ  تكبببو  السبببلطات الوطنيبببة المعنيبببة ببببإدارة الكبببوارث هببب   يعكببب  البببنهج الُمتبببب   لبببى المسبببتوى البببوطن ا( 1)

 المس ولة    التخطيط لالستجابة ل،نفلونزا الجائحةا
ويقدخ لدارة مخباطر الطبوارئ المتعلقبة بالصبحة الناجمبة  ب  جميب  األخطبار  لبى مسبتوى وزارة الصبحةا بمبا فب  ذلبل  (2)

 عزز لدارة هذر المخاطر.ا أو ياً نطا األوس  رليات المشاركة الوطنية 
 

دور  يبباد  االضببطالد ببب مبب  حيببث االتأهببب للجائحببةأدوار ومسبب وليات المنظمببة المتعلقببة ب وتلخبب  هببذر اإلرشببادات أيضبباً 
سياسبببات األمبببخ المتحبببدة األخبببرى المتعلقبببة ببببإدارة األزمبببات لوفقبببًا  لبببى الصبببعيد العبببالم  والبببد خ المقبببدخ للبببدول األ ضببباء 

 .والطوارئ
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 القياد  للمنظمة  لى الصعيد العالم الدور  -2
 

مسببب ولية االضبببطالد بالبببدور القيببباد  بشبببأ  المسبببائل الصبببحية العالميبببةا ورسبببخ خطبببة البحبببوث الصبببحيةا  تتبببولى المنظمبببة
ببنقدة بالبي نبباتا وتقببديخ الببد خ التقنبب  للببى الببدول األ ضبباءا ورصببد بيببا  ووضبب  القوا ببد والمعبباييرا و  خيببارات السياسببات الُمسد

االتجاهببات الصببحية وتقييمهببا. وتعمببل المنظمببة  لببى تعزيببز الصببحة بوصببفها مسبب ولية مشببتركةا بمببا يشببمل االنصبباب فبب  
 .الحصول  لى الر اية األساسية والمجابهة الجما ية للتهديدات  بر الوطنية

 
داخببل منظومببة األمببخ المتحببدةا تتمتبب  بواليببة لدارة مخبباطر  ةالصببح جببالا بوصببفها سببلطة التوجيبب  والتنسببيق فبب  موالمنظمببة

ا والت  تنعك   لى جمي  مستويات المنظمةا وتتبواءخ مب  سياسبات األمبخ (5ا 4)األنفلونزا الجائحة  لى الصعيد العالم  
لدائمببة المشببتركة اللجنببة االمتعلقببة بببإدارة األزمبباتا  لببى سبببيل الملببال لجببراءات التفعيببل الخاصببة بالمعنيببة األخببرى المتحببدة 

ا بالنسببة ألحبداث األمبراض ككبل حاالت الطوارئ المصنفة م  المسبتوى اللالبث  لبى نطباق المنظومبةبي  الوكاالت بشأ  
 .. وفيما يل  ملخ  با ليات الرئيسية الت  تف  المنظمة م  خاللها بهذا االلتزاخ(6)المعدية 

 
 (2005التنسيق بموجب اللوائح الصحية الدولية ) 2-1
 

دولببة طرفببًاا بمببا فبب  ذلببل جميبب  الببدول األ ضبباء البببال   ببددها  196( ملزمببة لنحببو 2005ل  اللببوائح الصببحية الدوليببة )
دولبببةا وهببب  تبببوفر لطبببارًا  انونيبببًا  الميبببًا للو ايبببة مببب  المخببباطر التببب  تهبببدد الصبببحة العموميبببة ويمكببب  أ  تنتشبببر ببببي   194

( بالنسببببة لجميببب  مخببباطر 2005غخ مببب  أهميببة اللبببوائح الصبببحية الدوليببة )البلببدا ا ولمكافحتهبببا واالسبببتجابة لهببا. و لبببى البببر 
الصحة العمومية الدولية الوخيمةا فإنهبا تبرتبط بشبكل خبا  بالتأهبب ل،نفلبونزا الجائحبة واالسبتجابة العمليبة لهباا فب  حالبة 

 :و ود ملل هذا الحدثا ف  لاللة مجاالت رئيسية
( لطببارًا ملزمببًا 2005ميبب  البلببدا  بموجببب اللببوائح الصببحية الدوليببة )متطلبببات تطببوير القببدرات األساسببية لجترسبب   -1

لتطببوير القببدرات حتببى تببتمك  البلببدا  مبب  اكتشبباب الفاشببيات المحليببة المحتملببة أو الفعليببة واحتوائهببا بمببا يصببب فبب  صببالح 
 البلد والمجتم  العالم  ل،مخص

أ  خ المحببددة التبب  يتعببي   لببى جميبب  الببدول ( المهببا2005وتشببمل االلتزامببات بموجببب اللببوائح الصببحية الدوليببة ) -2
 ها  ند و ود أ  جائحة بهدب تطبيق التدابير الصحية  لى أحداث الصحة العمومية الدوليةصتكو   ادرة  لى تنفيذ

والدور المحور  الذ  تضطل  ب  المنظمة  ند و ود أ  حدث دول  يتعلبق بباألنفلونزاا بمبا فب  ذلبل أ  حبدث  بد  -3
 .طارئة صحية  مومية تلير  لقاد دولياً أو  يصبح جائحة و/

 
صببدار توصببيات م  تببة بموجببب اللببوائح الصببحية   قببد لجنببة طببوارئا وا  ببال  طارئببة صببحية  موميببة تليببر  لقببًا دوليببًاا وا 

 (2005الدولية )
 
مبب   واسببعةطائفببة ( اإلطببار القببانون  الببالزخ لببتدارة الفعالببة فبب  التو يببت المناسببب ل2005اللببوائح الصببحية الدوليببة )وفر تبب

المخببباطر واألحبببداث الوخيمبببة والمحتملبببة المرتبطبببة بالصبببحة العموميبببة الدوليبببة. وباإلضبببافة للبببى ذلبببلا تقبببدخ اللبببوائح رليبببة 
العببالم  بشببأ  بعببض األحببداث النببادرة التبب  تحظببى بأهميببة خاصببة. وتحببدد اللببوائح ملببل هببذر الجمببا   متخصصببة للعمببل 

لعالميبة للخطبر بوصبفها طارئبة صبحية  موميبة تليبر  لقبًا دوليبًا. وُيعبرب األحداث الوخيمة الت  تعبرض الصبحة العموميبة ا
ببب2005هبببذا المصبببطلح فببب  اللبببوائح الصبببحية الدوليبببة ) د بوصبببف  يشبببكل خطبببرًا يحبببدق بالصبببحة دق ( بأنببب  "حبببدث اسبببتلنائ  ُيحد

هبذا التعريبب ضبمنًا ". ويعنب  ا و بد يقتضب  اسبتجابة دوليبة منسبقةالعمومية ف  الدول األخبرى بسببب انتشبار المبرض دوليباً 
 لى الصحة العمومية الحدود الوطنيبة للدولبة المتضبررةص و بد  احالة: وخيمة أو غير  ادية أو غير متو عةص وتتجاوز رلاره

 .تطلب لجراء دوليًا منسقاً ت
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قببد وتقبب  مسبب ولية تحديببد مببا لذا كببا  حببدث مببا ينببدرج ضببم  هببذر الفئببة  لببى  بباتق المببدير العبباخ للمنظمببةا ويتطلببب ذلببل  
ى لببللجنببة الطببوارئ المعنيببة ببباللوائح الصببحية الدوليببة. وتسببد  هببذر اللجنببة المشببورة  -لخبببراء فبب  مجببال الصببحة مبب  الجنببة 

تشببببمل  ببببد لمببببدير العبببباخ بشببببأ  التببببدابير الموصببببى بتنفيببببذها  لببببى أسببببا  طببببارئا والمعروفببببة باسببببخ التوصببببيات الم  تببببة. و ا
رب التبب  تشببهد الطارئببة الصببحية العموميببة التبب  تليببر  لقببًا دوليببًاا أو التوصببيات الم  تببة تببدابير صببحية تنفببذها الدولببة الطبب

تجنبب التبدخل غيبر الضبرور  فب  حركبة لتنفذها الدول األطراب األخرىا للو اية م  االنتشار الدول  للمرض أو تقليص  و 
 المرور الدول .

 
كبا  الحبدث يملبل طارئبة صبحية  موميبة تليبر  لقبًا وتقدخ لجنة الطوارئ أيضًا المشورة للى المدير العاخ بشأ  تحديد ما لذا 

البلبدا  المتضبررة  لبى تقيبيخ الحبدث  دوليًاا وذلل ف  الظروب الت  لخ يبتخ فيهبا االتفباق ببي  المبدير العباخ والبلبد المتضبرر/
يبة التب  سا ة. وتواصل لجنة الطوارئ لسداء المشورة للى المدير العاخ طوال مبدة الطارئبة الصبحية العموم 48ف  غضو  

لنهبباء الطارئببة الصببحية العموميببة بشببأ  تليببر  لقببًا دوليببًاا بمببا فبب  ذلببل لجببراء أ  تغييببرات ضببرورية فبب  التوصببية الم  تببةا و 
الت  تلير  لقًا دوليًا. وتحتفظ المنظمة بقائمة بأسماء الخبراء المعنيبي  بباللوائح الصبحية الدوليبةا ويبتخ اختيبار أ ضباء لجنبة 

أو م  لجبا  الخببراء االستشباريي  للمنظمبة. وينبغب  أ  يكبو   و/وائح الصحية الدولية م  هذر القائمة الطوارئ المعنية بالل
 ضو واحد  لى األ ل م  أ ضاء لجنبة الطبوارئ خبيبرًا ترشبح  الدولبة الطبرب التب  ينشبأ الحبدث داخبل أراضبيهاا وتُبد ى 

 .هذر الدول األطراب للى تقديخ ررائها للى لجنة الطوارئ
 

 المعلومات والد خ للدول األطراب المتضررة تقديخ
 

ترصبد الصبحة العموميبةا وتقيبيخ المخباطرا ود بخ البدول تنفيبذ للمنظمبة ب واليةً أيضًا  (2005تمنح اللوائح الصحية الدولية )
تبببزخ األطبببرابا وتنسبببيق االسبببتجابة الدوليبببة لمخببباطر وأحبببداث الصبببحة العموميبببة الدوليبببة المهمبببة. وبعبببد التقيبببيخ األولببب ا تل

لتقبارير غيبر الرسبمية بشبأ  ا( بالحصول  لبى تحقبق مب  البدول األطبراب 2005المنظمة بموجب اللوائح الصحية الدولية )
ل،حداث الت   د تشكل طارئة صحية  مومية تلير  لقبًا دوليبًا. وفب  حالبة طلبب التحقبقا بمبا فب  ذلبل فب  سبياق األنفلبونزا 

دراج المعلومبات الجائحة المحتملةا يلزخ  لى الدول األطبرا ب االسبتجابة لطلبب المنظمبة فب  غضبو  فتبرة زمنيبة محبددةا وا 
المعنيببة المتاحببة المتعلقببة بالصببحة العموميببة. وتهببدب االشببتراطات القانونيببة بضببرورة االسببتجابة لطلبببات المنظمببة بببالتحقق 

تقييمبب  واالسببتجابة لبب . كمببا الصببحة العموميببة ذات ا لببار الدوليببة و أحببداث مبب   دثللببى تهيئببة التعببرب المبكببر  لببى أ  حبب
تلتببزخ المنظمببة بتقببديخ المعلومببات  بب  الصببحة العموميببة للببى جميبب  الببدول األطببرابا فبب  أ ببرب و ببت ممكبب ا فيمببا يتعلببق 
بمخبباطر الصببحة العموميببةا وذلببل لتمكببي  تلببل الببدول مبب  االسببتجابة لهببا وحمايببة سببكانها. و نببدما تعتببزخ المنظمببة لتاحببة 

 األخرىا فعليها االلتزاخ بالتشاور م  البلد الذ  يشهد الحدث.المعلومات للدول األطراب 
 

(ا يجببب  لببى المنظمببة تقببديخ المسببا دة للببى الببدول األطببراب  نببد تقيببيخ أحببداث 2005وبمقتضببى اللببوائح الصببحية الدوليببة )
مبببادئ التوجيهيببةا الصببحة العموميببة التبب  تقبب  داخببل أراضببيها أو مكافحتهببا. و ببد يأخببذ هببذا الببد خ شببكل المشببورة التقنيببة وال
 مصادر.شتى الوالمواد المتخصصةا ونشر األفر ة الدولية ف  المناطق المتضررةا وتنسيق الد خ الدول  المتأت  م  

 
 التدابير الت  تتخذها الدول األطراب فيما يتعلق بالسفر أو التجارة

 
لتقتصبر ( للى الحد م  تدابير الصحة العمومية الُمتخذة استجابًة النتشبار األمبراض 2005اللوائح الصحية الدولية ) تسعى

 لبى التبدابير التبب  "تتناسبب مبب  مخباطر الصببحة العموميبة المحتملبة وتقتصببر  ليهباا وتتالفببى التبدخل غيببر الضبرور  فبب  
ذا الغرضا تصدر المنظمة بانتظباخ المشبورة بشبأ  تبدابير التجبارة والسبفر ولتحقيق هحركة المرور الدول  والتجارة الدولية". 

المتعلقببة بأحببداث الصببحة العموميببة التبب  تكببو  فيهببا هببذر التببدابير مرجحببة أو ذات صببلة. وفبب  حببي  أ  اللببوائح الصببحية 
تطلبب مب  البدول األطبراب  ( ال تمن  الدول األطراب م  تنفيبذ تبدابير محبددة تتعلبق بالتجبارة والسبفرا فإنهبا2005الدولية )

لبببالا المنظمببة بهببذر التببدابير ومبببررات لدخالهببا  نببدما تبب د  للببى تببدخل كبيببر. وُيعببرب هببذ التببدخل فبب  اللببوائح الصببحية 
ي د  للى تأخر حركة المسبافري  البدوليي  واألمتعبة والبضبائ  والحاويبات ووسبائل النقبل التدخل الذ  ( بأن  2005الدولية )

سبا ة. وباإلضبافة للبى تزويبد البدول األطبراب األخبرى بمعلومبات  ب  هبذر التبدابيرا  24للا ألكلر مب  والسل  وما شاب  ذ
 .فقد تطلب المنظمة م  الدولة الطرب المنفذة ل ادة النظر ف  تطبيق هذر التدابير
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 مراحل الجائحة 2-2
 

تمبل أ  حيُ تعك  مراحل األنفلونزا الجائحة تقييخ المنظمة للمخاطر التب  تحيبق بالوضب  العبالم  بشبأ  كبل فيبرو  أنفلبونزا 
هبببذر الفيروسببباتا ويبببتخ تحبببديلها  التعبببرب  لبببىهبببذر التقييمبببات مبببدئيًا  نبببد  ىتصبببيب البشبببر بالعبببدوى. وُتجبببر  ةيسبببب جائحببب

خبذة استنادًا للبى البيانبات الفيروسبية والوبائيبة والسبريرية المسبتجدة. وتبوفر المراحبل ر يبة  الميبة رفيعبة المسبتوى للصبورة ا 
 تطور.ف  ال

 
ألنفلبونزا الفر يبة انتشبار أنمباط ا - نتقالواال اوالجائحة اواإلنذار اة الفاصلة بي  الجوائحمرحلال –وتصب المراحل العالمية 

الجديببدة فبب  جميبب  أنحبباء العببالخا مبب  مرا بباة المببرض الببذ  تسبببب . ومبب  ظهببور فيروسببات الجببوائحا تواجبب  البلببدا  واأل بباليخ 
لبببى بنببباًء  مخببباطر مختلفبببة فببب  أو بببات مختلفبببة. ولهبببذا السبببببا تُنصبببح البلبببدا  بشبببدة بوضببب  تقييماتهبببا الوطنيبببة للمخببباطر 

المعلومببات المتأتيببة مبب  التقييمببات العالميببة التبب  تصببدرها المنظمببة. ومبب  بعببي  اال تبببار ذ خبب لببى أ  ُت  الظببروب المحليببةا 
لخا فم  المتو   أ  تسترشد  رارات لدارة المخباطر التب  تتخبذها البلبدا  بتقييمبات المخباطر العالميبةا وا   كانبت تسبتند للبى 

 .التقييمات المحلية للمخاطر
 

أيضبًا الشبكل مراحبل األنفلبونزا الجائحبة فب  شبكل سلسبلةا ويوضبح  لزاءالمخباطر  النهج المستند للبى 1-2الشكل ويعرض 
كجزء م  نهج لدارة مخاطر الطوارئ الناجمة  ب  جميب  األخطبار. وتوجبد  االمراحل ف  سياق التأهب واالستجابة والتعاف 
(. ويتملبل أحبد 2-4القسوم تقييمبات المخباطر هبذر وطريقبة لجرائهبا )انظبر  لرشادات للمنظمة ومعايير دولية تصب أشكال

المبادئ األساسية لهذر اإلرشادات ف  اإل رار بضرورة تحلى لدارة مخاطر الطوارئ  لى المستوى القطبر  بالمرونبة الكافيبة 
ة واأل ببداد المختلفببة لموجببات مختلببب درجببات الوخامبب :السببتيعاب العوا ببب المختلفببة داخببل رحبباد البلببدا ا  لببى سبببيل الملببال

 .المرض
 

وستستخدخ المنظمة المراحل العالميبة فب  التواصبل بشبأ  الوضب  العبالم . وسبوب يبتخ لدراج هبذر المراحبل فب  االتصباالت 
اللبببوائحا وفببب  اإلصبببدارات هبببذر مببب  مسببب ول االتصبببال البببوطن  المعنببب  ب( 2005بببباللوائح الصبببحية الدوليبببة )ذات الصبببلة 

التفببا الت الجماهيريببة واإل الميببةا بمبا فبب  ذلببل التفا ببل مبب  خببالل شببتى شببيات األمببراضا وغيرهببا مب  الخاصبة بأخبببار فا
 .التواصل االجتما   نوات 

 
 : سلسلة مراحل الجائحة*1-2الشكل 

 
نطا بًا  األوسب السلسلة مستمر للمخاطر وباالتساق م  التقييخ العتمد هذر السلسلة  لى "متوسط  الم " للحاالتا بمرور الو تا استنادًا للى * ت

 .مخاطر الطوارئإلدارة 
 

 .: ه  الفترة الفاصلة بي  جوائح األنفلونزاالمرحلة الفاصلة بين الجوائح
 

ه  المرحلة الت  يتخ فيها التعرب  لى األنفلونزا الناجمة  ب  نمبط فر ب  جديبد لبدى البشبر. وتتميبز  مرحلة اإلنذار:
ذا  اخصببائ  هببذر المرحلببة بزيببادة التببيقظ والد ببة فبب  تقيببيخ المخبباطر  لببى المسببتويات المحليببة والوطنيببة والعالميببة. وا 
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سببباللة جائحبببةا فقبببد يبببتخ و بببب تصبببعيد  أشبببارت تقييمبببات المخببباطر للبببى أ  الفيبببرو  الجديبببد ال يتطبببور ليصبببل للبببى
 األنشطة لتقب  ند حدود األنشطة الت  تتخ ف  المرحلة الفاصلة بي  الجوائح.

 
لببى الترصببد بنبباًء  : هبب  فتببرة االنتشببار العببالم  ل،نفلببونزا البشببرية الناجمببة  بب  نمببط فر بب  جديببد مرحلووة الجائحووة

بسببر ة أو بالتببدريج كمببا يتضببح  ةالجببوائح واإلنببذار والجائحببالعببالم . و ببد يحببدث االنتقببال بببي  المراحببل الفاصببلة بببي  
 .م  التقييخ العالم  للمخاطر الذ  يستند بصفة أساسية للى البيانات الفيروسية والوبائية والسريرية

 
: مبب  انخفبباض المخبباطر العالميببة المقببدرةا  ببد يببتخ و ببب تصببعيد اإلجببراءات العالميببةا و ببد يكببو  مبب  االنتقووالمرحلووة 
 ا.الحد م  أنشطة االستجابة أو انتقال البلدا  للى لجراءات التعاف ا وفقا لتقييمات المخاطر الخاصة به المالئخ

 
بموجبب  طارئبة صبحية  موميبة تليبر  لقبًا دوليباً ( تحديبد 1) :وتتمايز المراحل العالمية وتطبيقها ف  لدارة المخاطر  ما يل 

( وا  ببال  جائحببة اسببتنادًا للببى تقيببيخ المخبباطر المرتبطببة بفيببرو  األنفلببونزا الناشبب . 2(ص )2005اللببوائح الصببحية الدوليببة )
تقييمببات محببددة ويمكبب  اسببتخدامها فبب  التبليبب   بب  الحاجببة للببى العمببل الجمببا   أسببا  تلببل المراحببل العالميببة  لببى قببوخ وت

طارئبببة صبببحية لذا اسبببتندت للبببى تحديبببد  اأو االتفا بببات القانونيبببة أو التعا ديبببة و/يبببة التنظيمهيئبببات العبببالم ا أو مببب   ببببل ال
 .أو ل ال  جائحة  مومية تلير  لقًا دولياً 

 
 طارئبة الصبحية العموميبة التب  تليبر  لقبًا دوليباً : تقب  مسب ولية تحديبد الطارئة صحية عمومية ت.يور قلقواد دوليواد تحديد 

الطارئببة (. ويبب د  تحديبد 2005مب  اللبوائح الصببحية الدوليبة ) 12موجبب المببادة  لبى  باتق المببدير العباخ للمنظمببة ب
 .1-2القسم للى التواصل بشأ  التوصيات الم  تةص انظر  الصحية العمومية الت  تلير  لقًا دولياً 

 
اإل ببال  : خببالل فتببرة انتشببار األنفلببونزا البشببرية الناجمببة  بب  نمببط فر بب  جديببدا يجببوز للمببدير العبباخ إعووالن الجائحووة

 م  الوض  المعن . الءخ   الجائحة استنادًا للى تقييخ المخاطر وبما يت
 

أو اإل ببال   بب  الجائحببة  ببد يسببتتب  اتخبباذ  و/ طارئببة الصببحية العموميببة التبب  تليببر  لقببًا دوليبباً و لببى الببرغخ مبب  أ  تحديببد ال
بموجببب السياسببات ذات  األمببخ المتحببدةلجببراءات تنظيميببة معينببة مبب   بببل المنظمببة والببدول األ ضبباءا فضببال  بب  وكبباالت ا

  لبببى المسبببتوى البببوطن  للبببى التقييمبببات الوطنيبببة/ المتخبببذة الصبببلة ببببإدارة األزمبببات والطبببوارئا ينبغببب  أ  تسبببتند اإلجبببراءات
 .المحلية للمخاطر وأ  تتناسب م  المخاطر

 
وحجمهبا فب  أ  و بت مب  األو بات  وتتخ اإلجراءات الت  تتخبذها المنظمبة  لبى امتبداد سلسبلة المراحبلص وسبتتوافق طبيعتهبا

 .2-3القسم م  التقييخ العالم  للمخاطر. لالطالد  لى المزيد م  األمللة إلجراءات المنظمةا انظر 
 

وستتماشى طبيعة اإلجراءات الوطنية الُمتخذة ف  أ  و ت مب  األو بات وحجمهبا مب  التقييمبات الوطنيبة الحاليبة للمخباطرا 
  لحيببث للمخبباطر. ومبب  الضببرور  فصببل اال تببرا  بببي  اإلجببراءات الوطنيببة والمراحببل العالميببة مبب  مرا بباة التقيببيخ العببالم  

التقييخ العالم  للمخاطرا بحكخ تعريف ا ل  يملل الوض  ف  رحباد البدول األ ضباء. للمزيبد مب  المعلومبات  ب  اإلجبراءات 
 .5القسم الوطنية المقترحةا انظر 

 
 األنفلونزا الجائحةاإلطار الخا  بالتأهب لمواجهة  2-3
 

ل  اإلطار الخا  بالتأهب لمواجهة األنفلبونزا الجائحبة لتببادل فيروسبات األنفلبونزا والتوصبل للبى اللقاحبات والفوائبد األخبرى 
يجمببب  ببببي  البببدول األ ضببباء ودوائبببر الصبببنا ة وسبببائر أصبببحاب  -والمعبببروب  لبببى نطببباق واسببب  باسبببخ لطبببار التأهبببب  -

يببذ نهببج  ببالم  وضببعت  الببدول األ ضبباء للتأهببب ل،نفلببونزا الجائحببة المصببلحة الرئيسببيي  ومنظمببة الصببحة العالميببة بغيببة تنف
لببى أ  التبب  ُيحتمببل أ  تسبببب جائحببة. ويهببدب هببذا اإلطببار للببى تحسببي  تبببادل فيروسببات األنفلببونزا (7)واالسببتجابة لهببا  ا وا 

المحتاجببة ألنبباء انببدالد  زيببادة لمكانيببة التنببب  بإتاحببة اللقاحببات واألدويببة المنقببذة لبب،رواح للبلببدا  يحقببقا ضببم  جملببة أمببورا
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و ببد دخببل لطببار التأهببب حيببز . الجببوائح فبب  المسببتقبلا وزيببادة كفبباءة لتاحببة تلببل اللقاحببات واألدويببة واإلنصبباب فبب  لتاحتهببا
ا  نبببدما ا تمدتببب  جمعيبببة الصبببحة العالميبببة الرابعبببة والسبببتو . ويتضبببم  اإلطبببار لاللبببة 2011مبببايو  أيبببار/ 24النفببباذ فببب  

 أساسيةا  لى النحو الموصوب أدنار. مكونات
 

 تبادل الفيروسات
 

الخاصببة بالتأهببب لمواجهببة األنفلببونزا الجائحببة لضببما  تواصببل الرصببدا وتقيببيخ  1تتبببادل الببدول األ ضبباء المببواد البيولوجيببة
 1نقبببل المبببواد المخببباطرا وتطبببوير لقاحبببات األنفلبببونزا المأمونبببة والفعالبببةا  لبببى الصبببعيد العبببالم . ويحبببدد االتفببباق الموحبببد ل

 نبد نقبل المبواد البيولوجيبة الخاصبة  2لشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصد  لهباالحقوق وااللتزامات الخاصة بمختبرات ا
 .سواء داخل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصد  لهاا أو للى األطراب خارجها ابالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

 
 تبادل الفوائد

 
البببدول األ ضببباء والمنظمبببة ضبببما  تيسبببير التوصبببل للبببى الفوائبببد الناشبببئة  ببب  تببببادل المبببواد البيولوجيبببة الخاصبببة  هدبسبببتت

شببتى بالتأهببب لمواجهببة األنفلببونزا الجائحببة وتوفيرهببا للبلببدا  اسببتنادًا للببى مخبباطر الصببحة العموميببة واحتياجاتهببا. وفيمببا يلبب  
 :المكونات الرئيسية

  ا هو  قد ملزخ بي  المنظمة وجمي  المتلقبي  للمبواد البيولوجيبة الخاصبة بالتأهبب لمواجهبة 2االتفاق الموحد لنقل المواد
مصببنع  لقاحببات األنفلببونزا الجائحببة خببارج الشبببكة العالميببة لترصببد األنفلببونزا والتصببد  لهببا. ويشببمل هبب الء المتلقببو : 

وشبببركات التكنولوجيبببا الحيويبببةص والم سسبببات  يدالنية الخاصبببة بهببباصاألنفلبببونزا ووسبببائل تشخيصبببها والمستحضبببرات الصببب
البحلية واألكاديمية. ويجب  لبى المتلقبي  مب  خبارج الشببكة العالميبة لترصبد األنفلبونزا والتصبد  لهبا تقيبيخ الفوائبد التب  

أسببا  طبيعتهببا   لببى بموجببب لطببار التأهببب يمكبب  أ  يتعهببدوا بهبباا أو ينظببروا فبب  التعهببد بهبباا لنظبباخ تبببادل الفوائببد
 ا.و دراته

  لقاحببات األنفلببونزا ووسببائل تشخيصببها والمستحضببرات  وصببنعللمنظمببة م يقببدمهامسبباهمة الشببراكة: هبب  مسبباهمة سببنوية
يسبتخدمو  الشببكة العالميبة لترصبد األنفلبونزا والتصبد  لهبا. ويبن  اإلطبار  لبى أ  الصيدالنية الخاصبة بهباا والبذي  

 .(8)هذر المساهمة لتحسي  التأهب واالستجابة العالميتي  ل،نفلونزا الجائحة ُتستخدخ 
   م  لطار التأهبا تشمل الفوائد األخبرى بنباء القبدرات المختبريبة والقبدرة  6القسخ بموجب الفوائد األخرى: كما هو مبي

فيروسبببات ولقاحبببات الفتبببرات  لبببى الترصبببدص وبنببباء القبببدرات التنظيميبببةص وتكبببوي  مخزونبببات مببب  اللقاحبببات المضبببادة لل
 .الفاصلة بي  الجوائح

                                                           
 المبببواد"  ببببارة فبببإ  األنفلبببونزاا فيروسبببات تتبببب  ورليبببة بببب ا واختصاصبببات ا الملحقبببة المبببواد لنقبببل الموحبببدة واالتفا بببات التأهببببا لطبببار ألغببراض   1

 الببر  البنمط مب  البشبرية األنفلبونزا فيبرو  ومعبزوالت البشبريةص السبريرية العينبات تشبمل" الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاصة البيولوجية
H5N1 لترصببد العالميببة الشبببكة مختبببرات تقببوخ التبب  المعدلببة والفيروسببات بشببريةص التبب  ُيحتمببل أ  تسبببب جائحببة األنفلببونزا فيروسببات مبب  وغيببرر 

التبب  ُيحتمببل أ  تسبببب  األخببرى األنفلببونزا فيروسببات أو /و H5N1 األنفلببونزا فيروسببات مبب  بتحضببيرها للمنظمببة التابعببة لهببا والتصببد  األنفلببونزا
 وتشبمل. النمبو الفيروسبات السبريعة تفارز أو /و العكسية الجينية الهندسة طريق    ُتولقد لقاحات لصن  مرشحة فيروسات لتكو  بشريةا جائحة
 األنفلبونزا وفيروسبات H5N1 لفيبرو  النمط الببر  م  المشتق الرنا حمض" الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاصة البيولوجية المواد" أيضاً 

 الجينببات مبب  أكلببر أو لجببي  الكاملببة الترميببز منطقببة يشببمل الببذ  التكميلبب  الببدنا وحمببض بشببريةا التبب  ُيحتمببل أ  تسبببب جائحببة األخببرى البشببرية
 .الفيروسية

 مبدار  لبى العبالخ أنحباء جميب  فب  البشبر ببي  تسبر  التب  األنفلونزا فيروسات لها والتصد  الجائحة األنفلونزا لترصد العالمية الشبكة ترصد   2
 والمختبببرات اH5 بببالنمط المعنيببة المرجعيببة والمختبببرات الوطنيببةا األنفلببونزا ومراكببز المنظمببةا مبب  المتعاونببة المراكببز الشبببكة هببذر وتضببخ. العبباخ

 والتغيبرات المستضبد  االنجبراب ورصبد البشبريةص األنفلبونزا مبرض  ببء رصبد: فب  للشببكة الرئيسية التقنية األدوار وتتملل. األساسية التنظيمية
 المناسببة الفيبرو  معبزوالت  لبى والحصبول الموسبميةص األنفلبونزا فيروسبات  لبى تطبرأ التب ( مضبادة للفيروسباتاألدوية ال مقاومة ملل) األخرى
التب  ُيحتمبل أ   تلبل سبيما وال  ليهباا والحصبول البشبر تصبيب التب  الجديبدة األنفلبونزا فيروسبات معبزوالت واكتشباب األنفلونزاص لقاحات لتحديث

 واالختببارات البروتوكبوالت للبى العموميبة الصبحة مختبرات وصول لضما  اللوجيستيات لدارة  درات بتطوير أيضاً  المنظمة وتقوخ. تسبب جائحة
 انظبببببببببببببببر. )الموسبببببببببببببببمية غيبببببببببببببببر األنفلبببببببببببببببونزا فيبببببببببببببببرو  بعبببببببببببببببدوى اإلصبببببببببببببببابة  لبببببببببببببببى للتعبببببببببببببببرب الالزمبببببببببببببببة التشخيصبببببببببببببببية والكاشبببببببببببببببفات

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/index.html2013 أبريل /نيسا  ف  االطالد تخ ا.) 
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 تصريب الش و  والمراجعة

 
 .يض  اإلطار رلية لتشراب تعتمد  لى لالث ركائز

 جمعية الصحة العالمية لتشراب  لى تنفيذ لطار التأهب. 
 المدير العاخ للمنظمة لتعزيز التنفيذ. 
  الفريق االستشار  لتقديخ اإلرشادات للى المدير العاخا ورصد تنفيذ لطار التأهبا وتقبديخ تقريبر سبنو   نب  للبى المبدير

 .العاخ
 

لتيسبير تحقيبق العباخ و نفيذ لطار التأهبا وتعمل م  الشركاء م  القطبا ي  الخبا  بشأ  توتضطل  المنظمة بدور األمانة 
 .ةالنتائج بأكبر  در ممك  م  الكفاء

 
 مس وليات الدول األ ضاء

 
التبب  ُيحتمببل أ  تسبببب ( ضببما  تبببادل فيروسببات األنفلببونزا 1) :بموجببب اإلطببارا تتحمببل الببدول األ ضبباء المسبب ولية  بب 

( المسباهمة فب  نظباخ تببادل فوائبد 2بشرية ف  الو ت المناسب م  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصبد  لهباص ) جائحة
العمبببل مببب  الم سسبببات والمنظمبببات والكيانبببات العامبببة والخاصبببة ذات الصبببلة كببب  تقبببدخ سبببائل منهبببا و األنفلبببونزا الجائحبببةا ب

 .الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصد  لها( مواصلة د خ 3هذا النظاخص ) للىة الئملسهامات م
 
 لنتاج لقاح الجائحة 2-4
 

المنظمببة  واظبببتا 2004تصببدر المنظمببة توصببيات نصببب سببنوية بشببأ  تكببوي  لقاحببات األنفلببونزا الموسببمية. ومنببذ  بباخ 
التب  ُيحتمبل أ  ر يبة وغيبرر مب  أنمباط األنفلبونزا الف A(H5N1) ة للبنمطأيضًا  لبى اسبتعراض فيروسبات اللقاحبات المرشبح

. وتبببتخ هبببذر العمليبببة بالتشببباور مببب  المراكبببز المتعاونبببة مببب  المنظمبببة المعنيبببة بببباألنفلونزاا والمراكبببز الوطنيبببة تسببببب جائحبببة
ا وأهببخ المختبببرات المرجعيببة التنظيميببة  لببى الصببعيد H5ل،نفلببونزاا والمختبببرات المرجعيببة التابعببة للمنظمببة المعنيببة بببالنمط 

لبببى الترصبببد البببذ  تجريببب  الشببببكة العالميبببة لترصبببد األنفلبببونزا والتصبببد  لهبببا. ويبببتخ اإل بببال   ببب  للبببل ذسبببتند البببوطن . وي
. كمبا (9)التوصيات وتوافر فيروسات اللقاحات ف  جلسة  لنية و لى مو   المنظمة  لى شبكة اإلنترنت ف  نف  الو بت 

المستحضبرات الصبيدالنيةا وشببكة ورابطبات مصبنع  ليتخ لبالا مصنع  لقاحات األنفلونزا بهبا  ب  طريبق االتحباد البدول  
 .مصنع  اللقاحات ف  البلدا  النامية

 
 تو يبتوتحديبد  لقاح الجائحبةالت  تتخذها المنظمة ألناء الجائحة الناشئة ف  اختيار ساللة  الحاسمةويتملل أحد اإلجراءات 

بي نات مولو ة تشبير للبى أ  فيبرو  األنفلبونزا البذ  وجود فور التحول م  لنتاج اللقاحات الموسمية للى لقاحات الجائحة. و 
 مليببة وتيببرة ا سببتعمل المنظمببة  لببى تسببري  بببي  البشببرنتقببال اسببتمرار اال ببد اكتسببب القببدرة  لببى  ةيسبببب جائحببُيحتمببل أ  

 بببب  كواشببببب اختبببببار  ببببوة اللقبببباح  لجائحببببةا فضببببالً ااسببببتعراض واختيببببار وتطببببوير وتوزيبببب  فيروسببببات اللقبببباح إلنتبببباج لقبببباح 
لشببرال جميبب  أصببحاب المصببلحة  نببد الضببرورة. وتعتمببد كفبباءة هببذر العمليببة  لببى تبببادل الفيروسببات مبب  مستحضببراتا وال

والمراكببز والعينبات السببريرية فبب  الو ببت المناسببب مبب  المنظمببة  بب  طريببق الشبببكة العالميببة لترصببد األنفلببونزا والتصببد  لهبباا 
 المتعاونة م  المنظمة المعنية باألنفلونزا.

 
وتو يتبب  بالتعبباو  والتشبباور مبب  الهيئببات االستشببارية التقنيببة ذات  لقبباح الجائحببةوسببيتخ النظببر فبب  خيببار االنتقببال للببى لنتبباج 

الصببلةا بمببا فبب  ذلببل فريببق الخبببراء االستشببار  االسببتراتيج  المعنبب  بببالتمني  والشبببكة العالميببة لترصببد األنفلببونزا والتصببد  
(ا بمبا فب  ذلبل أ  مشبورة  ابلبة 2005تطلبات المنطبقة بموجب اللبوائح الصبحية الدوليبة )لهاا م  ليالء العناية الواجبة للم

. وفب  أ  مرحلببة مب  مراحببل العمليبةا يجببوز انعقادهبباللتطبيبق تقبدمها لجنببة الطبوارئ المعنيببة بباللوائح الصببحية الدوليبة لبدى 
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سبباللة الفيببرو  الواجببب اسببتخدامها  فضبباًل  ب  لقبباح الجائحببةأ  توصب  بإنتبباج  –لببى تقيببيخ المخبباطر اسببتنادًا ل –للمنظمبة 
 .(11ا 10) لقاح الجائحةف  اللقاح. و د ينطو  ذلل  لى خطوات حاسمة تشمل التحول م  لنتاج اللقاح الموسم  للى 

 
خ تقببو لقاحببات األنفلببونزاا التبب   ركيبببوسيسببتند  ببرار العببودة للببى لنتبباج اللقاحببات الموسببمية للببى التوصببية الرسببمية المتعلقببة بت

المقدمبة مب  مشبورة اللى  المعلومات الفيروسية والوبائية الت  تقدمها الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصد  لهاا و  لى 
 .االستشارية التقنية ذات الصلة هيئاتال
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 لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة -3
 
 مبادئ لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة 3-1
 

: مب  بينهبا مبا يلب بسبب مجمو ة متنو ة م  األخطار الحادةا ضطراب الصحة والنظخ الت  تد مها لتهدار واالتتعرض 
األخطبار اللانويبة لحباالت و ( 2( األحداث الصحية م   بيل األنفلونزا الجائحة واالنسكابات الكيميائيبة والتلبوث النبوو ص )1)

( ز ز ببة اسببتقرار الببنظخ بفعببل الببزالزل أو 3الطببوارئ والكببوارث ملببل فاشببيات الكببوليرا التبب  تعقببب الفيضبباناتص فضببال  بب  )
 .النق  الحاد ف  الطا ة. وتعتبر لدارة المخاطر المرتبطة بهذر األخطار أمرًا محوريًا لحماية الصحة العمومية وتعزيزها

 
المخاطر بدرجة متفاوتة ضم  النظخ الصحية القائمة و   طريق ببرامج تركبز  لبى أخطبار محبددة. ومب  ذلبلا فبإ   داروتُ 

يمكب  دمجهبا مب  لبخ بعض المكونات الوظيفية لنظخ التأهب ألخطار محددة واالستجابة لها تنطبق  لى جميب  األخطبارا و 
ملبببل أغبببراض لدارة مخببباطر الطبببوارئ المتعلقبببة بالصبببحة فببب  نظببباخ شبببامل إلدارة مخببباطر الطبببوارئ المتعلقبببة بالصبببحة. وتت

 :يل  فيما
  (12)تعزيز القدرات القطرية والمجتمعية إلدارة المخاطر الصحية الناجمة    جمي  أنماط األخطار. 
   تطلبها برنامج شامل إلدارة مخاطر الطوارئ موجودة ف   طاد الصحةياألساسية الت  المكونات التأكد م  أ. 
 دماجهببا فب رببط هببذر ال ليببات ور( 3متعبددة القطا ببات إلدارة الكبوارثا )النظخ والبب( 2( الببنظخ الصبحيةا )1) :مكونبات وا 

 .ا بما ف  ذلل لدارة المخاطر ذات الصلة ف  القطا ات األخرى بخالب الصحةككلالمجتم   لى مستوى أخرى 
   للسياسببات واألطببر الوطنيببة والدوليببة المتعلقببة بببإدارة مخبباطر  الصببحيةالجوانببب  ى طبباد الصببحة مبب  الببد وة للببتمكببي

 ا وم  تعزيز هذر الجوانب.األخطارلجمي  ما ف  الحد م  المخاطر والتألير الصح  يالطوارئ والكوارثا والس
 

مبب   التببدابير الالزمببة إلدارة المخبباطر مبب  خببالل الو ايببة مجمو ببةوتصببب سلسببلة لدارة مخبباطر الطببوارئ المتعلقببة بالصببحة 
أ  حالبة  بشبأ وينبغ  اتخاذ تدابير لدارة المخاطر  3والتعاف  منها.لها الطوارئ والتخفيب م  وطأتها والتأهب واالستجابة 

لمخباطرا مب  األخبذ البوطن  والمحلب  لتقيبيخ الم  حباالت الطبوارئ الصبحيةا بمبا فب  ذلبل األنفلبونزا الجائحبةا  لبى أسبا  
 .  تصدرر المنظمة حسب اال تضاءبعي  اال تبار التقييخ العالم  الذ

 
 .لى المبادئ الواردة أدنارلد لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة ستنوت
 

دارة مخاطر الطوارئ  وضًا    األحداثإدارة المخاطر الشاملة  .: التركيز  لى تقييخ وا 
 

 .لدارة مخاطر الطوارئ م  جمي  المصادر ف والنظخ المشتركة  عناصر: استخداخ وتطوير وتعزيز النهج جميع األخطار
 
ذات والمجتمبب  المببدن  لببديها  ببدرات الشببركات التجاريببة الحكومببة و  ناصببر : اإل ببرار بببأ  جميبب  متعوودد القطاعوواتالنهج الوو

 إدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة.صلة ب
 
ال الصببحة إلدارة المخبباطر الصببحية اإل ببرار بببأدوار العديببد مب  التخصصببات فبب  مجببضببرورة : متعوودد التخصصوواتالنهج الوو

لحبباالت الطبببوارئ مببب  خبببالل تقيببيخ المخببباطرا والتخفيبببب مببب  وطأتهببباا والو ايببةا والتأهببببا واالسبببتجابةا والتعببباف ا وتعزيبببز 
 .القدرات

                                                           
والتعبباف . ألغببراض لدارة مخبباطر األنفلببونزا الجائحببةا يببتخ اسببتخداخ لببالث مجمو ببات رئيسببية مبب  التببدابير: التأهببب واالسببتجابة    3

سقد وتعتبر الو اية والتخفيب م  الوطأة م  األمور المهمة ف  سياق اإلدارة الشاملة لمخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة. وه  تُ  ف  جد
 .الوطن  لى المستوى  الخا  بإدارة مخاطر األنفلونزا الجائحة 5ها ف  القسخ فيأنشطة التأهب واالستجابة الت  سيتخ النظر 
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تقيبيخ المخباطر واإلببالا وتقبديخ الخبدمات م  أجبل مستوى المجتمع  ال: استخداخ القدرات  لى قدرة المجتمع على الصمود
 لببى المببدى وا  ببادة التأهيببل الر ايببة المجتمعيببة خببدمات األساسببية والتواصببل بشببأ  المخبباطر للو ايببة مبب  األمببراض وتقببديخ 

 .الطويل
 

هجبًا القطريبة والمجتمعيبة فب   طباد الصبحة وغيبرر مب  القطا بات يتطلبب ن تطبوير القبدرات: اإل رار بأ  التنمية المستدامة
 .طويل األجل لحماية الصحة وبناء القدرة  لى الصمود

 
 ة بإدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة.عنياألنشطة الم لى امتداد : النظر ف  المبادئ األخال ية األساس األخالقي

 
 التأكد م  مرا اة الجوانب األخال ية ف  لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة 3-1-1
 

األنفلونزاا كما هو الحال م  أ  حالة صحة  مومية  اجلةا اتخاذ  برارات معينبة تبواز  ببي  المصبالح جائحة تتطلب لدارة 
ا 2009 ببباخ المندلعبببة  A(H1N1)الفرديبببة والمجتمعيبببة المحتمبببل تضببباربها.  لبببى سببببيل الملبببالا خبببالل جائحبببة األنفلبببونزا 

كبا  لب  تبألير  لبى هبو األمبر البذ  و  ا(13)طلبب تحديبد األولويبات تعرضت البلدا  لضغوط  لى الخدمات الحيويبة ممبا ت
المسبببتوى الفبببرد . وباإلضبببافة للبببى ذلبببلا ظهبببرت تسبببا الت بشبببأ  تبببدابير المبا بببدة االجتما يبببة والعبببزل القسبببر  والحجبببر 

 .اإللزام  للعاملي  ف  مجال الر اية الصحية طعيخالصح ا للى جانب المنا شات المتعلقة بالت
 

ألخال يات مجمو ة محددة م  السياساتص بل تتشكل اال تببارات األخال يبة بفعبل السبياق المحلب  والقبيخ اللقافيبة. وال توفر ا
ومبب  ذلببلا فمبب  األهميببة بمكببا  أ  تكببو  أ  تببدابير طارئببة تحببد مبب  حقببوق األفببراد والحريببات المدنيببة ضببرورية ومعقولببة 

 .(14)( 3الملحق لقواني  الوطنية والدولية )ل تماماً وممتللة تمييز منطوية  لى ومتناسبة ومنصفة وغير 
 
 لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة  لى مستوى المجتم  ككل 3-1-2
 

وكالببة أو منظمببة واحببدة التأهببب بفعاليببة للجائحببة بمعببزل  بب  ل لببى المجتمبب  بأسببرر. وال يمكبب  أ  تبب لر الجائحببة مبب  شببأ  
 لبى بعضبها الببعض أ  يحبد  جانبب المنظمبات العامبة والخاصبة التب  تعتمبد بدخ تنسبيق التأهبب مب  وم  شبأ  ا خري ا 
لزاء التأهبب ككبل والمجتمب  كبل الحكومبة كيشمل . وينبغ  اتباد نهج شامل ومنسق  لى االستجابة ةالصح  طادم   درة 
 .(4الملحق للجائحة )

 
لببار الجائحبة  لببى المسببتوى القطببر  للببى اضببطراب اجتمببا   وا تصبباد ا روفب  غيبباب التخطببيط الفعببالا يمكبب  أ  تفضبب  

وتهديبببد السبببتمرارية الخبببدمات األساسبببيةا وانخفببباض اإلنتاجيبببةا وصبببعوبات فببب  التوزيببب ا ونقببب  فببب  اإلمبببدادات والمبببوارد 
ئحبة مبب  لمجابهببة مبا  ببد يبنجخ  بب  الجا –الخاصببة والعامبة  -البشبرية. ولببذلل فمب  الضببرور  أ  تخطبط جميبب  المنظمبات 

 .(5الملحق العمل لجمي  مقدم  الخدمات األساسية )سير اضطرابات محتملة. وينبغ  النظر ف  تخطيط استمرار 
 
 األساسية مكوناتلدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة: ال 3-2
 

دارة المبببواردص  تتملبببل الفئبببات السبببت للمكونبببات األساسبببية إلدارة مخببباطر الطبببوارئ المتعلقبببة بالصبببحة فيمبببا يلببب : السياسبببات وا 
دارة المعلومببات والمعبباربص والبنيببة التحتيببة الصببحية واللوجيسببتياتص و  ة والخببدمات يالصببحالخببدمات والتخطببيط والتنسببيقص وا 

موجزًا للمكونات األساسبية فب  كبل فئبة مب   1-3الجدول مجتمعية. ويعرض ذات الصلةص و درات لدارة مخاطر الطوارئ ال
 .الفئات
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 .: المكونات األساسية في كل فئة1-3الجدول 
 

 المكونات األساسية الفئات

دارة الموارد  السياسات والتشريعات  السياسات وا 
 استراتيجيات تطوير القدرات 
  الرصد والتقييخ واإلبالا 
 التمويل 
 البشرية الموارد 

 رليات التنسيق  التخطيط والتنسيق
  ف  وزارات الصحة لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحةوحدات 
   وتنسيقهما اوطأةالتخطيط الو اية والتخفيب م 
 وتنسيقهما اتخطيط التأهب واالستجابة 
  تخطيط التعاف  وتنسيق 
  استمرار سير العمللدارة 
 لدارة التدريب 

 المخاطر اتتقييم  والمعارثإدارة المعلومات 
 اإلنذار المبكر والترصد 
 إدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحةالبحوث الخاصة ب 
 لدارة المعارب 
 لدارة المعلومات 
 االتصاالت العامة 

 مداداتاللوجيستيات واإل  البنية التحتية الصحية واللوجيستيات 
  الصمود والمتأهبة والقادرة  لىأمنًا المرافق الصحية األكلر 

 خدمات الر اية الصحية  الخدمات الصحية والخدمات ذات الصلة
  الصحة العموميةتدابير 
 ة ألخطار معينةتخصصالخدمات الم 

دارة مخاطر الطوار  القدرات المجتمعية إل
 المتعلقة بالصحة

 اللبببذا   التخطبببيط والعمبببلا و  بببدرات القبببوى العاملبببة الصبببحية المحليبببة
  لى المجتم  ا ركز ي

 
فبت المنظمبة بموجبب سلسبلة مب   برارات جمعيبة الصبحة العالميبة بتزويبد البدول األ ضباء باإلرشبادات والبد خ التقنب  ُكل  و د 

. ويتعلق بعض هذر االلتزامات تحديدًا باألنفلونزا الجائحةا ف  حي  يتبداخل بعضبها ا خبر (5ا 4)بشأ  األنفلونزا الجائحة 
أمللبة لمختلبب الوظبائب التب  يبتخ الوفباء بهبا  لبى  فيمبا يلب جميب  حباالت الطبوارئ الصبحية. و  ف م  مس وليات المنظمة 

 .جمي  مستويات المنظمةا لكل فئة م  المكونات األساسية
 
دارة الموارد 3-2-1  السياسات وا 
 
لدارة مخباطر فب  تصبريب الشب و  الفعبال البالزخ لة األسبا  مالئمبالسياسبات والخطبط واالسبتراتيجيات والتشبريعات الشكل ت

  الطوارئ المتعلقة بالصحة. وينبغ  أ  تستخدخ السياسات والتشريعات نهجًا شاماًل لجميب  األخطبارا وهبو نهبج يعتبرب بأنب
لهبذر ينبغب  أنب  أخطبار محبددةا و الناجمبة  ب  تبدابير لدارة المخباطر المتعلقبة بحباالت الطبوارئ توجد  ناصر مشتركة ببي  

وطبببأة والتأهبببب اللدارة مخببباطر الطبببوارئ المتعلقبببة بالصبببحة مببب  خبببالل الو ايبببة والتخفيبببب مببب  سلسبببلة تغطببب  بير أ  التبببدا
 .واالستجابة والتعاف 
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إ ال  حالبببة طبببوارئ صبببحية  موميبببة  لبببى الصبببعيد البببوطن  الخاصبببة ببببجبببراءات اإلالتشبببريعات بوضبببوح ببببي  وينبغببب  أ  ت
نهائهببباا اسبببتنادًا للبببى التقيبببيخ البببوطن  للمخببباطر. و   لبببى مسبببتوى أيضبببًا هياكبببل لدارة الطبببوارئ التشبببريعات تحبببدد أ  ينبغببب  وا 

لمختلببببب  األدوار والحقببببوق وااللتزامببببات الد يقببببةبببببي  الكببببوارثا وأ  ت السببببلطة الوطنيببببة الحكوميببببة المعنيببببة بببببإدارة الطببببوارئ/
الطببوارئ الصببحيةا اسببتنادًا للببى لطببار أخال بب  يحكببخ وضبب  السياسببات وتنفيببذها. وينبغبب  أ  تتسببق  ألنبباء حالببةالمنظمببات 

الدوليبة الملزمبة  انونبًا. وينبغب  أ  تتوافبق السياسبات الخاصبة بقطباد الصبحة تفا يبات التشريعات الوطنية م  االتفا بات واال
جببراءات ومعبايير لتنفيبذ لدارة مخبباطر الطبوارئ المتعلقبة بالصببحة.  مب  التشبريعاتا وأ  تتضببم  أدواراً  ومسب وليات محبددة وا 

 .ويتعي  النظر ف  السياسات وا ليات الالزمة لتمويل جمي  أنشطة لدارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة
 

وض  خطة للمبوارد البشبريةا وينبغب   وتشمل هذر الفئة م  المكونات األساسية كذلل لدارة الموارد البشرية والمادية. وينبغ 
الكفباءات المطلوببة. أ  تحبدد تحديد االحتياجات مب  المبوظفي  المطلبوبي  إلدارة الطبوارئ الصبحيةا و هذر الخطة أ  تشمل 

مكتوببة وجبود اختصاصبات مب   االمسبتجيبي الخاصبة بسبلطات الوينبغ  أ  تحدد هذر الخطط أيضًا األدوار والمس وليات و 
 .حددةلكل وظيفة م

 
أمرًا محوريًا لضما  تجهيز القوى العاملبة الصبحية تجهيبزًا جيبدًا لتنفيبذ لدارة مخباطر الطبوارئ المتعلقبة  تطوير القدراتعد يُ و 

لتببدريب المتبباح لمختلببب لبالصببحة. وينبغبب  أ  تكببو  هببذر الجهببود منهجيببة وأ  تبببدأ بببإجراء تقيببيخ شببامل للقببدرات وتحليببل 
. واسببببتنادًا للببببى هببببذر التحلببببيالتا ينبغبببب  ل ببببداد بببببرامج تدريبيببببة مالئمببببة تتسببببخ بالفعاليببببة والكفبببباءة (15)الفئببببات المسببببتهدفة 

 .با تبارها م  أشكال التطوير المهن  المستمر للقوى العاملةو الم سسات التعليمية  لطار استنهاضها ف و 
 

دارة الموارد  دور المنظمة ف  د خ السياسات وا 
 
  تقببببببديخ الببببببد خ لتقيببببببيخ القببببببدرات األساسببببببية وتعزيزهببببببا والحفبببببباظ  ليهببببببا بهببببببدب الوفبببببباء بالتزامببببببات اللببببببوائح الصببببببحية

 .(16) (2005) الدولية
  تقديخ الد خ التقن  لتوليق  بء المرض والتبألير اال تصباد  ل،نفلبونزا الموسبمية ووضب  سياسبة وطنيبة للقاحباتا لذا

 .ا تضى األمر
 لسداء المشورة بشأ  األطر األخال ية الت  تحكخ السياسات. 
 تدريب العاملي  ف  مجال الر اية الصحية :تقديخ الد خ واإلرشادات لتعزيز  درات القوى العاملةا  لى سبيل الملال. 
 تشبببخي   الشببببكة العالميبببة لترصبببد األنفلبببونزا والتصبببد  لهبببا والمختببببرات األخبببرى لزيبببادة القبببدرة  لبببىد يخ مختببببرات تببب

األنفلببببونزا وترصببببدهاا وتقببببديخ الببببد خ التقنبببب  وبنبببباء القببببدرات ونقببببل التكنولوجيببببا المتعلقببببة بلقاحببببات األنفلببببونزا ووسببببائل 
 ها.تشخيص

  نتاج لقاحبات الجائحبة فب  البلبدا  الناميبةا مب  خبالل خطبة العمبل العالميبة للقاحبات لتعزيز زيادة القدرة العالمية  لى
 .(17)األنفلونزا 

 
 التخطيط والتنسيق 3-2-2
 

عنببى بتنسببيق لدارة مخبباطر يُ حفببل ة فبب  أ  ميببمسببتويات الحكومالجميبب   لببى ينبغبب  تمليببل  طبباد الصببحة  لببى نحببو سببليخ 
سبداء المشبورة التقنيبة للبى القطا بات األخبرى. ويتملبل أحبد أدوار  الطوارئ/ الكبوارث لضبما  تحديبد االحتياجبات الصبحية وا 

كببل وفبب  إدارة الكببوارثا المعنيببة بببة وتعزيزهببا  بببر السببلطة الوطنيببة الئمبب بببة المار مخ القيببادة والهببذر المحافببل فبب  تطببوير نظبب
تاحبة أحبدث البي نبات لو لى المستويات دو  الوطنية. وم  األدوار األخبرى المهمبة لهبذر المحافبل التأكبد مب   اوزارة حكومية

 .المعنية بالسياساتلقرارات ك  تسترشد بها ا
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وباإلضببافة للببى ذلببلا ينبغبب  أ  يكببو  الكيببا  التشببغيل  داخببل وزارة الصببحة أو الم سسببة ذات الصببلة مسبب واًل  بب  التنسببيق 
أ  توجببد  طبباد الصببحةا بمشبباركة أصببحاب المصببلحة. وينبغبب   امتببداد لببى  لدارة مخبباطر الطببوارئواإلشببراب  لببى تنفيببذ 

 .نية والمحليةكيانات مماللة  لى جمي  المستويات اإلدارية دو  الوط
 

دراجهبا فب  ببرامج لدارة  وينبغ  تحديد لجراءات الو اية والتخفيب م  وطبأة أ  مخباطر بعبد لجبراء تقيبيخ مفصبل للمخباطر وا 
مخبباطر الطببوارئ المتعلقببة بالصببحة  لببى الصببعيدي  الببوطن  ودو  الببوطن . وينبغبب  تنسببيق تنفيببذ تببدابير الو ايببة والتخفيببب 

والمجتمب   الشبركات التجاريبةو ككبل ات التقنيبة ذات الصبلة داخبل وزارة الصبحة ومب  الحكومبة وطأة والتأهب مب  اإلدار الم  
 .(4الملحق المدن  )

 
وينبغ  أ  يكو  التنسيق الفعال جزءًا ال يتجزأ م  جمي  جوانب االستجابةا بدءًا م  التقيبيخ األولب  للمخباطر وبمبا يشبمل: 

ي  المببوارد لالحتياجببات التبب  تحظببى باألولويببةص وتببوفير الر ايببة وطويلببة األجببلص وتخصبباألجببل وضب  خطببط  مببل  صببيرة 
. ويمك  النظر ف  نظخ لدارة األحداث لتيسير التنسيق ف  لطار هيكبل لدار  مشبترل. وينبغب  ي عاجلالوالد خ المجتمعيي  
هبذر العمليبات أ  تتضبم  ا وينبغب  خطبط الطبوارئ مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصبحة بشبكل جيبد فب  توليق  مليات لدارة

 وتحديلها.بانتظاخ ها بالشكل المالئخ والتدريب  ليلجراءات تشغيل موحدة يتخ نشرها 
 
  أ  يصبح التعاف  جزءًا ال يتجزأ م  تخطيط االستجابةا وأ  يتخ بالتواز  م  لجبراءات لدارة المخباطر األخبرىا أ  تعيوي

 قطاد الصحة.بالنسبة للتخطيط التعاف   ابٍ طوارئ. وينبغ  ليالء اهتماخ كال بل حدوث حالة 
 

 دور المنظمة ف  التخطيط والتنسيق
 
   المطلببوب لضببما  اإلدارة القويببة لمخبباطر األنفلببونزا و ل كببالحكومببة كككببل و المجتمبب    يشببمل ذالببنهج البببمببا يتسببق مبب

التابعبة لمنظومبة األمبخ المتحبدةا للى التعاو  وتنسيق األنشطة التب  تحظبى باألولويبة مب  المنظمبات الد وة الجائحةا 
وأصبببحاب المصبببلحة فببب  القطا بببات  اوالقطببباد الخبببا  اوالمنظمبببات غيبببر الحكوميبببة االلنائيبببةنمائيبببة وكببباالت اإلالو 

 األخرى خالب  طاد الصحة.
  بب   المبكببر ( الكشببب1) :مبببادرات مشببتركة لتوليببق  ببرى التعبباو  مبب  الشببركاء الببوطنيي  والببدوليي  فبب  مجبباللرسبباء 

ظبروب ( وتنسبيق البحبوث الُمجبراة بشبأ  2ص )هباوتحري نهبا واإلببالا  الت  ُيحتمل أ  تسبب جائحبةاألنفلونزا  اتفاشي
 .اختالط البشر بالحيوانات والُنظخ اإليكولوجية

 منظمببة األغذيببة والزرا ببة التابعببة ل،مببخ المتحببدة والمنظمببة  :التعبباو  مبب   طبباد صببحة الحيببوا ا  لببى سبببيل الملببال
تعببرض البشببر الحيببوا ا بشببأ  التأهببب والو ايببة وتقيببيخ المخبباطر ورليببات الحببد مبب  المخبباطر لتقليببل  العالميببة لصببحة

 .ظروب اختالط البشر بالحيوانات والُنظخ اإليكولوجيةف   لفيروسات األنفلونزا
  لبى تعزيز االتفا ات الخاصة بالمسا دة التقنيبة الدوليبة وتعبئبة المبوارد وتبوخ  العدالبة فب  تببادل منتجبات األنفلبونزاا 

طبار التأهبب  ختببار المسببق للصبالحيةام  خالل برنامج األمبخ المتحبدة لالسبيل الملال  و ائمبة األدويبة األساسبيةا وا 
 .(19ا 18ا 7)لمواجهة األنفلونزا الجائحة 

 تحديببد فبب  ل ببداد خطببط لدارة مخبباطر األنفلببونزا الجائحببة و فبب  أو الببد خ التقنبب  للببدول األ ضبباء  قببديخ اإلرشببادات و/ت
 االحتياجات الت  تحظى باألولوية واستراتيجيات االستجابة وتقييخ مدى التأهب.

 / بر الحدود. تيسير التعاو  اإل ليم  
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 لدارة المعلومات والمعارب 3-2-3
 

إلدارة المخباطر واالتصباالت واإلنبذار المبكبر والترصبدا والتب  الالزمبة تقنيبة الرشبادات اإللدارة المعلومبات والمعبارب  تشمل
 إدارة مخباطر الطبوارئ( والبحبوث المتعلقبة بب1-4القسوم يتخ تسليط الضبوء  ليهبا أدنبارا فضبال  ب  تقيبيخ المخباطر )انظبر 

دارة المعلومات.  وا 
 
 التقنية اإلرشادات 3-2-3-1
 

ينبغبب  تزويببد الممارسببي  بإرشببادات تقنيببة  مليببة بشببأ  جميبب  جوانببب لدارة مخبباطر الطببوارئ المتعلقببة بالصببحة. وينبغبب  أ  
ية للحببدث. وينبغبب  تحببديث االسببتراتيجيات الخاصببة بمواصببلة تقببديخ تشببغيلتتضبم  هببذر اإلرشببادات طببرق اإلدارة السببريرية وال

يعكببب  النتبببائج الجديبببدة للبحبببوث والبببدرو  المسبببتفادة مببب  أحبببداث الطبببوارئ الصبببحية الر ايبببة الصبببحية بصبببورة دوريبببة بمبببا 
 السابقة.

 
 االتصاالت 3-2-3-2
 

نشبر ا وهبو يشبمل لدارة مخاطر الطبوارئ المتعلقبة بالصبحة لى امتداد سلسلة الكف  أمرًا بال  األهمية و الفعال يعد التواصل 
 .م  الجمهوراألهخ م  ذلل الصحة والقطا ات األخرىا و بي   طاد ما المعلومات داخل  طاد الصحةا وفي

 
السلطات الحكومية الوطنيبة والمحليبة معلومبات للجمهبور بطريقبة يسبهل فهمهبا قدخ وف  مجال االتصاالت لبا  المخاطرا ت

فب  لمعنيبة اهبا وبعبدها. وتتملبل األغبراض ءلناأوتتسخ بالشفافية والتنسيق فب  الو بت المناسبب  ببل حالبة الطبوارئ الصبحية و 
يصببال تو عببات وا عيببة بشببأ  القببدرات ى تلببل اللقببةفبب  الببنظخ الصببحية المحليببة والوطنيببة والحفبباظ  لببالجمهببور بببث لقببة  ا وا 

فيمبا  راء االتبادل الفعال للمعلومبات و  االتصال لبا  المخاطر. كما يعزز مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحةالالزمة إلدارة 
البيطببر ا ممببا ييسببر  مليببة تقيببيخ أنشببطة لدارة المخبباطر وتنفيببذها  الطبببوالصببحة العموميببة و بببي  الخبببراء فبب  مجببال العلببوخ 

 .وتنسيقها
 

اإلجبراءات  لبى وتنطو  استراتيجية االتصاالت  لى  مليات لجمب  المعلومبات وتطويرهبا وتوزيعهبا فب  الو بت المناسببا و 
. وينبغببب  أ  تأخبببذ االسبببتراتيجية بعبببي  اال تببببار الجوانبببب ةر المسبببتهدفيهاللجمببب صبببي  المعنيبببةالالزمبببة لضبببما  مالءمبببة ال

نمببا المعنيببة مبب  المشببورة والمعلومببات التبب  يتلقونهبباا لببي  مبب  السببلطات وتعبباملهخ السببلوكية لكيفيببة تفا ببل النببا   فحسبببا وا 
طر أمبرًا االجتمبا  . ويعتببر فهبخ الجمهبور ل،خطبار والمخباوسبائل التواصبل أيضا م  مصادر مب   بيبل وسبائل اإل بالخ و 

لقافيببببة. وبالتببببال ا  ببببد يسببببتفيد ل ببببداد اسببببتراتيجية االتصبببباالت مبببب  المشبببباركة وواسببببطت  و  اا ويعتمببببد  لببببى السببببياقمعقببببداً 
 .)20) المجتمعية

 
الناجمبببة  بب  جميبب  األخطبببارا  إدارة مخببباطر الطببوارئ المتعلقببة بالصببحةالخاصببة بببنشبببطة األخطببط و الويجببب أ  تسببتخدخ 

تتسبببخ بالفعاليبببة حبببوار ا وتطبببوير رليبببات و عهبببلبنببباء القبببدرة  لبببى فهبببخ الشبببواغل العامبببة وت االتصبببال لببببا  المخببباطرمببببادئ 
تحقيبببق ذلبببل مببب  خبببالل لجنبببة االتصببباالت لببببا  الطبببوارئ التببب  وضبببعت لجبببراءات التشبببغيل الموحبببدة  تسبببنى. ويسبببتجابةواال

 الجمهور.صل م  التخاذ القرارات والتوارتها يوتوتسري   ملية نشر المعلومات واختبرتها لضما  تبسيط 
 
 اإلنذار المبكر والترصد 3-2-3-3
 

مبب  أكلببر السبببل   يمببة خببالل الطببوارئ الصببحية أو الكبببوارث.  يعتبببر تببوفير المعلومببات الد يقببة فبب  الو بببت المناسببب واحببداً 
الرسبائل  وهب  تحبدد اوتشكل هذر المعلومبات  ا بدة البي نبات الالزمبة التخباذ القبرارات الحاسبمة  لبى جميب  مسبتويات اإلدارة

دنبى مب  مجمو بات المعلومبات الحبد األشبمل . وينبغ  وض  واختبار نظباخ فعبالا يلقيف وتالجمهور المتعلقة بالتواصل م  
 .لالستجابةستعداد االالمطلوبة ف  جمي  مراحل لدارة الطوارئا ف  لطار 
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درجبببة قاء البيانبببات الالزمبببة لتقيبببيخ تمكببب  مببب  اسبببتأ  وينبغببب  أ  تكبببو  البببنظخ المطلوببببة لتنبببذار المبكبببر والترصبببد  ويبببةا و 
بشبببأ  التبببدخالت المطبقبببة نجا بببة يةا بمبببا فببب  ذلبببل دراسبببات التشبببغيللبحوث الالخاصبببة ببببابروتوكبببوالت الالوخامبببةا وتنفيبببذ 
 بب  المدرسببةا والمنبباطق و مكبا  العمببل التغيببب  بب  البوطن  اسببتنادًا للببى معببايير مب   بيببل  لببى المسببتوى وتقييمبات التببألير 

 .ا وتوافر العاملي  األساسيي األشد تضرراً  فئاتالمتضررةا وال
 

 دور المنظمة ف  لدارة المعلومات والمعارب
 
 /أو الببببد خ التقنبببب  للببببى الببببدول األ ضبببباء بشببببأ  تحديببببد االحتياجببببات التبببب  تحظببببى باألولويببببةا  تقببببديخ اإلرشببببادات و

 .للتأهبواالستجابة بهدب د خ التخطيط  وطأةالواستراتيجيات الو اية والتخفيب م  
  تيسبببير وضببب  مببببادئ توجيهيبببة وطنيبببة ل،نشبببطة ذات الصبببلة ملبببل حمبببالت التطعبببيخ الموجهبببةا والسبببالمة البيولوجيبببة

 رم .  لى نحوشح  العينات  وتداول/ االمختبرية
  الوبائيببة المببوارد الخاصببة ببباألنفلونزا بيئببات بجميبب  فيمببا يتعلببق تعزيببز أولويببات البحببوث فبب  مجببال الصببحة العموميببة

المنظمببة غيببر الموسببمية والموسببمية بببدءًا مبب  المببدى المتوسببط وصببواًل للببى المببدى الطويببل مبب  خببالل خطببة و الجائحببة 
 .(21)لبحوث الصحة العمومية بشأ  مكافحة األنفلونزا 

  ا والو ايببة مبب  العببدوى ومكافحتهببا فبب  أمبباك  تقببديخ (22)تقببديخ الببد خ واإلرشببادات بشببأ  بنبباء  ببدرات الببنظخ الصببحية
 .(24)الوطن   لى المستوى نشر اللقاحات تلبية االحتياجات المفاجئةا و ا والقدرة  لى (23)ية الصحية الر ا

  فيروسببات األنفلببونزا السببارية و ببدرتها  لببى اإلمببراض مبب  خببالل المعلومببات المقدمببة  بببر الشبببكة  نمببطتقيببيخ ورصببد
 .العالمية لترصد األنفلونزا والتصد  لها

 اتصاالت فعالة ومستجيبة بشبأ  الجائحبةا بمبا فب  ذلبل   دادلدول األ ضاء إلى اللاإلرشادات التقنية والمشورة قديخ ت
 .(25)والرسائل المتعلقة بالتدخالت السلوكية  االتصال لبا  المخاطر

 طر واإلببببالا تبببوفير االرشبببادات والبببد خ التقنببب  واألدوات الالزمبببة الكتشببباب المخببباطر وتحريهبببا والتقيبببيخ السبببري  للمخبببا
 .(26)  نها

 تقديخ الد خ التقن  والمعلومات للسلطات الوطنية: 
o  ببببي  البشبببر تعزيبببز ترصبببد البيانبببات السبببريرية والفيروسبببية والوبائيبببة وجمعهبببا لتيسبببير تقيبببيخ مبببدى االنتقبببال بهبببدب

 والوض  الوبائ ص
o   الشبيهة باألنفلونزاص تالالت تقييخ مخاطر مجمو ات االوبشأ 
o للحد م  انتشار مرض األنفلونزاالالزمة  تدخالتوبشأ  ال. 

  لترصد الخافر الروتين لتحر  الحاالت األولية و الالزمة لمعايير التحديد. 
  حبباالت األنفلببونزا البشببرية  بب  بلببدا  مبب  جانببب التبببالا ل اهببذر التعريفببات نقببيحللحبباالت وت الميببة وضبب  تعريفببات

 جائحة.ُيحتمل أ  تسبب الناجمة    الفيروسات الت  
  تنسبببيق رسبببائل الصبببحة العموميبببة ذات الصبببلة وبلهبببا  ببببر  نبببوات مببب   بيبببل المو ببب  الخبببا  بالمنظمبببة  لبببى شببببكة

 .االجتما  ووسائل التواصل اإلنترنتا والمواد المنشورةا والم تمرات الصحفيةا 
  بها لمنظمةا ضاء ف  الو ت المناسب  لى نتائج تحليل البيانات الت  أبلغت الدول األمنتظمة تقديخ تعليقات. 
  ي ا بمبا فب  ذلبل الشبركاء مب  عنيببالتشباور مب  الشبركاء المبشبكل دور  لتدخالت الموصبى بهبا وتعبديلها ال ادة تقييخ

 .خارج  طاد الر اية الصحيةا بشأ  مقبولية التدخالت وفعاليتها وجدواها
 الو ايبببة مببب  العبببدوى ومكافحتهببباص ئبببخالالزمبببة للقيببباخ بمبببا يلببب   لبببى النحبببو المال تبببوفير المببببادئ وتحبببديث اإلرشبببادات :

الر ايببببببة  نببببببد تقببببببديخ ص والتببببببدبير السببببببرير  فبببببب  مرافببببببق الر ايببببببة الصببببببحية و (27)السببببببالمة البيولوجيببببببة المختبريببببببة و 
 .واستخداخ اللقاحات الموسمية ولقاحات الجائحة صص واستخداخ مضادات الفيروسات(28) المنزلية
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 اللوجيستيات والبنية التحتية 3-2-4
 

دارتهبا. ومب  أهبخ هبذر التبدابير  تتطلب اإلدارة الفعالة للطوارئ الصحية الوصول للى البنية التحتية واللوجيسبتيات المالئمبة وا 
نشباء مرافبق صبحية م  تبة. ولضبما  تبوافر البد خ تصباالت الخاصبة بهبا نقل األدوية واالمبدادات واال وتخزينهبا وتوزيعهباا وا 

صحيةا ينبغب  أ  تنظبر وزارة الصبحة فب  اتخباذ ترتيببات مسببقة مب  اإلدارات الحكوميبة اللوجيست  ألناء حاالت الطوارئ ال
واألشببغال العامببة والقببوات المسببلحةا للببى جانببب الوكبباالت الخارجيببة ملببل المنظمببات غيببر  تصبباالتالمسبب ولة  بب  النقببل واال

واألدويبببة وجودتهبببا حسبببب طبيعبببة الحكوميبببة ووكببباالت األمبببخ المتحبببدة والشبببركات الخاصبببة. وسبببيتخ تحديبببد نبببود اإلمبببدادات 
مضبا فات  مب  و م  المرض والعالج تلل الالزمة للو اية ف  أهخ اإلمدادات الضرورية ل،نفلونزا الجائحة تتملل األخطار. و 

 .ية الالزمة لعالج األمراض األخرى خالب األنفلونزاحيو  لى الخدمات الصحية الف  الو ت ذات  الحفاظ 
 

التنسبببيقية المركزيبببة أ  تنظبببر أيضبببًا فببب  تحديبببد ود بببخ وتبببدريب ونشبببر أفر بببة االسبببتجابة هيئبببة الويمكببب  لبببوزارة الصبببحة أو 
 .التشغيلية واللوجيستية

 
 واللوجيستياتالصحية دور المنظمة ف  د خ البنية التحتية 

 
  مضببادات الفيروسبباتا وسبببل الحصببول  لببى لقاحببات الجائحببة مبب  لدارة المخزونببات العالميببة االسببتراتيجية للمنظمببة

فبب  ظببل لطببار التأهببب لمواجهببة األنفلببونزا الجائحببة. وسببيتخ ل ببداد لجبببراءات  2بموجببب االتفبباق الموحببد لنقببل المببواد 
لصبحة العموميبة. وحسبب اال تضباءا ل االسبتراتيجيةمبدادات اإلالتشغيل الموحدة ذات الصلة لضما  سبر ة نشبر هبذر 

الم رخبة فب   االسبتجابة" ألغبراض التأهبب شبراكة مسباهمة أمبوال اسبتخداخ بشبأ  التوجيهيبة "المبادئ رجود للىسيتخ ال
  2014أكتوبر  تشري  األول/ 23
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   لببببى البروتوكببببوالت واالختبببببارات  صببببول مختبببببرات الصببببحة العموميببببة حتطببببوير  ببببدرات لدارة اللوجيسببببتيات لضببببما
 .(29) سميةوالكاشفات التشخيصية حتى تصبح  ادرة  لى تحديد حاالت العدوى بفيرو  األنفلونزا غير المو 

 
 ة والخدمات ذات الصلةيالصحالخدمات  3-2-5
 

 الخببدمات الصببحية والخببدمات ذات الصببلة قببديخبغببض النظببر  بب  طبيعببة التحببد  الببذ  تفرضبب  الطببوارئ الصببحيةا سببيلزخ ت
دارة و  اللبببى السبببكا  المتضبببرري  إلنقببباذ األرواح والحفببباظ  لبببى خبببدمات  اوالو ايبببة مببب  ا لبببار اللانويبببة االصبببحة العموميبببةا 

ة باألخطبببار. و لبببى البببرغخ مببب  أ  العديبببد مببب  هبببذر الخبببدمات الصبببحية ال يختلبببب  ببب  بطبببتر الطبببوارئ األساسبببية غيبببر الم
ها  بد تتغيبر بشبكل كبيبر خبالل الطبوارئ الصبحية. تقبديمالخدمات المقدمة ف  الحاالت غير الطارئةا فإ  تنظيمها وطريقبة 

عتببر الخبدمات الصبحية المتعلقبة ببالفرز والر ايبة الطارئبة والحفباظ  لبى الر ايبة ًا. وتُ وسيتطلب هبذا تخطيطبًا مدروسبًا مسببق
التبب  تتطلببب تخطيطببًا فعببااًل للتنفيببذ  ةالعديببدالخببدمات المحببددة هببذر الحرجببة ل،مببراض األخببرى بخببالب األنفلببونزاا مبب  بببي  

فق الصبحية والمختبريبة لمعالجبة البنق  المحتمبل م  األمللة  لى ذلل تفعيل الخطط الطارئة ف  المراتتضالجائحة. و  لبقا 
 . ند الضرورةدف  الموتى نظخ الفرز حسب اال تضاءا وتنفيذ لجراءات التعامل م   تعديلف  الموظفي ا و 

 
األساسببببب  أيضبببببًا تحديبببببد األولويبببببات  مكبببببو وباإلضبببببافة للبببببى تقبببببديخ الخبببببدمات وتبببببدابير الصبببببحة العموميبببببةا يشبببببمل هبببببذا ال

. وينبغب  تلبيبة االحتياجبات المفاجئبةالقدرة  لبى نظخ الر اية الصحية العامة والخاصةا و ف  فرز لواستراتيجيات االستجابة ل
فب  مختلبب السبيناريوهات مب  وضب  لجبراءات محبددة مسببقًا لتعبئبة  تلبيبة االحتياجبات المفاجئبةلقدرة  لبى لالتخطيط مسبقًا 

لضبببما  تبببوفير المبببوارد البشبببرية الكافيبببة ألنببباء الالزمبببة ليبببات ا المبببوظفي  فببب  غضبببو  مهلبببة  صبببيرة. وينبغببب  النظبببر فببب  
توظيببب فبب  اسببتنادًا للببى الخطببط الوطنيببةا بمببا فبب  ذلببل التخطببيط لل -األنفلببونزا جائحببة ملببل  -األحببداث الطويلببة األجببل 

مرافق الر اية البديلة لتجمي  مرضى األنفلبونزا. ومب  األهميبة بمكبا  كبذلل النظبر فب  ضبما  حصبول العباملي  فب  مجبال 
 .الر اية الصحية  لى فرصة للراحة واالستجماخ

http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_funds.pdf?ua=1
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 الخدمات الصحية والخدمات ذات الصلةدور المنظمة ف  د خ 
 
  ا  لبى سببيل هاتقبديموطريقبة  الخدمات الصحية والخبدمات ذات الصبلةالمشورة واإلرشادات التقنية بشأ  تنظيخ توفير

 .تصابات الجما يةدبير العالج  لالملال الخدمات المختبريةا وخدمات الدخا والتدابير غير الدوائيةا ونظخ الت
 مونيتهاالشبكات السريرية القائمة ف  مراجعة المعلومات السريرية وفعالية التدخالت السريرية ومأستفادة باال. 
  لسداء المشورة بشبأ  تبدابير مكافحبة االنتشبار البدول  للمبرض مب  خبالل التوصبيات الم  تبة الصبادرة بموجبب اللبوائح

 .)2005 (الصحية الدولية
  (15)د خ التقييمات الُمجراة لقدرات النظخ الصحية إلدارة مخاطر الطوارئ. 
 
 القدرات المجتمعية 3-2-6
 
القبوى العاملبة الصبحية  عبد. وتُ لدارة مخباطر الطبوارئ المتعلقبة بالصبحة مكونباتًا حيويبًا مب  مكونبعتبر القدرات المجتمعية تُ 

القائمة  لى المجتم  المحل  خطًا أماميًا حاسبمًا ألنشبطة لدارة مخباطر الطبوارئ المتعلقبة بالصبحةا وهب  تتمتب  بالمهبارات 
اللغوية واللقافية الالزمة لتنفيذ أنشبطة لدارة مخباطر الطبوارئ المحليبة بفعاليبةا بمبا فب  ذلبل التعبئبة االجتما يبة. و بد تشبمل 

والمعتمببدي ا والمتطببو ي  المببدربي ا والمنظمببات  الئببخوى العاملببة العبباملي  الصببحيي  المجتمعيببي  المببدربي  بشببكل مهببذر القبب
 ارئيسببببية )الميببببارالقطا ببببات المبببب  المببببوظفي  المجتمعيببببة التبببب  تعببببزز الصببببحة والتلقيببببب الصببببح  والتعبئببببة االجتما يببببةا و 

تسبببهخ فببب  تعزيبببز التببب  والتعلبببيخ(  يبببواءاواإل األمببب  الغبببذائ وا اوالزرا بببة ا والنظافبببة العامبببةاواإلصبببحاح والصبببرب الصبببح 
مهمببًا ا تبببارًا الصببحة. كمببا أ  وضبب  خطببط  مببل محليببة تسببتند للببى الخطببط الوطنيببة للتصببد  أل  أخطببار يشببكل أيضببًا 

 .ةقدرات المجتمعياللتعزيز 
 

 دور المنظمة ف  د خ القدرات المجتمعية
 
 والبد وة  االصبحية القائمبة  لبى المجتمب  المحلب  فب  لدارة مخباطر الطبوارئ  القبوى العاملبة بب قبوختعزيز الدور الذ  ت

 .)30)المورد الحيو   اهذتوسي  نطاق للى 
  العباملي  ا بما فب  ذلبل توظيبب المحل  المجتم القائمة  لى تقديخ المشورة بشأ  تعزيز برامج القوى العاملة الصحية

 .(31)  هخقاواستب هخونشر  هخوتقييم ليهخ واإلشراب  هخوتدريب
 (32)اإلرشادات بشأ  تدريب العاملي  الصحيي  المجتمعيي   قديخت. 
  لبقبببببا  جائحبببببة  المحلببببب  المجتمببببب المشبببببورة واإلرشبببببادات بشبببببأ  أنشبببببطة االسبببببتجابة المجتمعيبببببة  لبببببى مسبببببتوى تبببببوفير

 .(22) األنفلونزا
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 التقييخ الوطن  لمخاطر األنفلونزا الجائحة -4
 
 والجوائحفيروسات األنفلونزا  4-1
 

األنفلببونزاا وهبب  مبب  األمببراض التنفسببية الفيروسببيةا معببدالت مرتفعببة مبب  المراضببة والوفيببات لببدى البشببرا ومبب   ببد تسبببب 
فضب  للببى يا و ببد للبى البوخيخالطفيببب مب  تبراوح المبرض السببرير   ببد يالحيوانبات. و واد المعبروب أنهبا تبب لر  لبى بعبض أنبب

وجببد ت A ا فببإ  فيروسببات األنفلببونزاال تببزال تملببل مرضبًا بشببرياً  B   األنفلببونزا. و لببى البرغخ مبب  أفبب  بعببض الحبباالتاة الوفب
الببذ  تكببو   اAاألنفلببونزا  نببدما يكتسببب فيببرو  األنفلببونزا جائحببة اللببدييات. وتحببدث واد لببدى البشببر والطيببور وبعببض أنبب

ممبا يب د  للبى انبدالد فاشبيات ببي  البشبر منا ة معظخ البشبر تجاهب   ليلبة أو منعدمبةا القبدرة  لبى لحبداث انتقبال مسبتمر 
 .مجتم . فملل هذا الفيرو  لدي  القدرة  لى االنتشار بسر ة ف  جمي  أنحاء العالخا محدلًا جائحة لى نطاق ال

 
( التفبارز الجينبب : وهب   مليببة تتجمبب  1فيروسبات األنفلببونزا الجائحببة السبابقة تنشببأ لمبا مبب  خببالل )أ  و بد تببخ اإلببالا  بب  
جينيبة: الطفبرات أو ال( 2لبب فيروسبات األنفلبونزا لخلبق سباللة بمجمو بة مكملبة جديبدة مب  الجينباتا )فيها جينبات مب  مخت

واالنتقبببال إصبببابة البشبببر بالعبببدوى حيوانيبببة بمبببا يسبببمح للفيبببرو  بالنفلبببونزا األوهببب   مليبببة تتغيبببر فيهبببا الجينبببات فببب  فيبببرو  
السجل الفيروسب  تعنب  أنب  لبخ اكتنفت نت اللغرات الت  . وكابشكل ما معاً مزيج م  الطريقتي  أو ( 3بسهولة بي  البشرا )

تببخ وال ترتيبهببا. وحيببث يتعببذر التنببب  بفيروسببات األنفلببونزاا يصببعب  ببد العمليببات أ  مبب  هببذر   لببى وجبب  الد ببة تحديببدتسبب د ي
وا   كانبت  ااألنفلبونزابجبوائح يتعبذر التنبب  ف نفلونزا الجائحة المقبلة.األتأكيد مجمو ة التغيرات الت  ستسمح بظهور فيرو  

للببى و ببود وصببب أشببار الة. ومنببذ القببر  السبباد   شببرا جسببيميكببو  لهببا  وا ببب  الميببة  ببد مبب  األحببداث المتكببررة التبب  
عبببرض الوخامبببة والتبببألير. ويدرجبببة سبببنة مببب  تفببباوت  50وسبببنوات  10ببببي   تتراوحبببواصبببل زمنيبببة األنفلبببونزا  لبببى فجبببوائح 
 .ب  السابقةخصائ  الجوائح األر بإيجاز  1-4الجدول 

 
 (33)خصائص الجوائح األربع السابقة  1-4الجدول 

 
سنة اندالع 
سم الجائحة واال

 الشائع

منطقة 
 المنشأ

النمط الفرعي لفيروس 
حد  نمط ) A األنفلونزا
تأشب الجينات  دخول/

 الحيوانية( 

لتكا.ر اعدد 
، 34)المقدر 

35) 

إماتة معدل 
حاالت ال

 المقدر

الوفيات ارتفاع 
المقدر المعزو 

على للجائحة 
 العالممستوى 

الفئات 
العمرية 

 تأ.راد شد األ
(36) 

1918 
األنفلونزا "

 "اإلسبانية

 ٪3-2 3.0-1.2 )غير معلوخ( H1N1 غير واضحة
(37) 
 

صغار  مليو  20-50
 البالغي 

1957-1958  
األنفلونزا "

 "سيويةاآل

جنوب 
 الصي 

H2N2 )جمي  الفئات  مليو  4-1  ٪0.2> 1.5 )أنفلونزا الطيور
 العمرية

1968-1969 
نفلونزا هونغ 

 كونغ"

جنوب 
 الصي 

H3N2 )جمي  الفئات  مليو  4-1 ٪0.2> 1.6–1.3 )أنفلونزا الطيور
 العمرية

2009-2010 
 أنفلونزا"

A(H1N1)200
9" 

أمريكا 
 الشمالية

H1N1 )1.8-1.1 )أنفلونزا الخنازير 
(38) 

0.02٪ 
(39) 

000 100- 
000 400 

(40) 
األطفال 
وصغار 
 البالغي 

 
نمط البأنفلونزا ف  القر  الحاد  والعشبري  بعبد ظهبور جائحة ا أ لنت المنظمة    اندالد أول 2009يونيو  وف  حزيرا /

هببذا الفيببرو  ألول مببرة مبب  البشببر فبب  المكسببيل والواليببات  ببزل و ببد تببخ  مبب  الفيببرو . A(H1N1)pdm09الجديببد الفر بب  
بببي  ا وتواصببل انتقالبب  ةسببر ب. وفبب  غضببو  أسببابي   ليلببةا انتشببر الفيببرو  2009أبريببل  األمريكيببة فبب  نيسببا /المتحببدة 
مب  فيروسببات  اتالعبالخ. وكببا  فيبرو  التفبارز اللاللبب  يحتبو   لبى توليفببة فريبدة مب  شببرائح الجينبجميبب  أنحباء فب   البشبر
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 A(H1N1)pdm09ألنفلبونزا مبرض اطر بالنسببة لاخبموكانت  وامبل ال أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير واألنفلونزا البشرية.
الطبيببة المزمنببةا وا    ببتالالت  لببى سبببيل الملببال الحمببل والعديببد مبب  اال االببوخيخ تمالببل تلببل الخاصببة ببباألنفلونزا الموسببمية

 .كانت الفئات العمرية األصغر سنًا أكلر تألرًا م  المعتاد

 
تسبببب جائحببة يتجبب  للببى أنفلببونزا ُيحتمببل أ  ا كببا   ببدر كبيببر مبب  التركيببز  لببى فيروسببات األنفلببونزا التبب  2009و بببل  بباخ 

فب   1997فب   باخ  A(H5N1) . وتبخ الكشبب  ب  الفاشبية البشبرية ألنفلبونزا الطيبورA(H5N1) الطيور م  النمط الفر ب 
فيبرو  أنفلبونزا الطيبور الشبديد  افيهببهبا انتقبل عتبرب محالبة أول  رهذ تمنطقة هون  كون  اإلدارية الخاصةا الصي . وكان

ا أسبفر 2004-2003فض  للى مرض وخيخ. ومنذ معاودت  الظهور  لى نطاق واسب  فب   بام  أاإلمراض للى البشر و 
حبباالت نببادرةا حببدث  حالببة لصببابة بشببرية. وفبب  800 بب  لصببابة ماليببي  الببدواج  وأكلببر مبب  هببذا فيببرو  أنفلببونزا الطيببور 
ببدور أسبرة أخبرى يقبوخ  مب  سبرة أو فبردأحد أفبراد األف  أغلب األحيا  للى  - بي  البشر A(H5N1) انتقال محدود ل،نفلونزا

 .أ  م  هذر األحداث حتى ا   للى انتقال مستمر  لى مستوى المجتم  المحل  مقدخ الر اية. وم  ذللا لخ ت دف 
 

سببببب المبببرض لبببدى البشبببر. ومببب  ذلبببلا فبببإ  الفيروسبببات التببب  تسبببر  لببببدى تا الحيوانيبببة ال ل  معظبببخ فيروسبببات األنفلبببونز 
أو المشتقة مب  الفيروسبات التب  تسبر  لبدى الحيوانباتا تسبببت فب   بدوى لبدى البشبرا بمبا فب  ذلبل فيروسبات  االحيوانات

. H10و H9و H7و H5و H3و H1يبببة سبببيما األنمببباط الفر ا والالفيروسبببات المتفبببارزةأنفلبببونزا الطيبببور وأنفلبببونزا الخنبببازير و 
 .انتشار الفيروسات بي  النا تواصل م  العدوى البشرية متفر ةا ولخ يحاالت معظخ هذر الوكانت 

 
للحيوانبات المصبابة أو البيئبات  ب  كلبب أو التعبرض  ةالمباشبر مخالطبة وبشكل  اخ يكتسب البشر هذر العدوى م  خالل ال

األنفلونزا لدى الحيوانات أمر ضرور  للحد م  مخباطر اإلصبابة البشبريةا وللحبد مب  احتمبال الملولة. ولذللا فإ  مكافحة 
. هبذر العوا بب لحيلولبة دو  العوا بب اال تصبادية  لبى دوائبر الصبنا ة المرتبطبة ببالحيوا  وتقليبللظهور سالالت جائحةا و 

  يوتنسبيقًا  ويبًا ببي  السبلطات والممارسبي  المعنيبويتطلب النجاح ف  مواجهة هذا التحبد  التزامبًا طويبل األجبل مب  البلبدا  
 .نسا إلبصحة الحيوا  وا

 
قبل مب  الحيوانبات للبشبر للبى تظهور مجمو ة متنو بة مب  مختلبب سبالالت األنفلبونزا التب  تن خبرات المكتسبة م وتشير ال

بشبأ  وضب  افتراضبات بسبهولة معب  األمبر البذ  ال يتسبنى التنبب  بهبا بشبكل كبيبرا تعبذر طبيعة فيروسات األنفلبونزا التب  ي
يسبببب جائحببةا أو خصائصبب . وملببل هببذر الشببكول ت كببد  لببى أ  ُيحتمببل أ  مكببا  ظهببور فيببرو  األنفلببونزا القببادخ الببذ  

نمببا ينبغبب  أ  يسببتند للببى ترصببد فحسببب التخطببيط ينبغبب  أال يركببز  لببى أنفلببونزا الطيببور لببى تقيببيخ  ببو  ا وا  واسبب  النطبباق وا 
 .اتللمخاطر مسند بالبي ن

 
 التقييمات الوطنية للمخاطر 4-2
 

. ويهببدب (26)مسببتوى المخبباطر بهببدب تعيببي  تجميبب  المعلومببات وتقييمهببا وتوليقهببا  لتشببمتقيببيخ المخبباطر  مليببة منهجيببة 
تقييخ المخاطر للى تحديد احتماالت و وا ب األحداث الت  ت لر  لى الصحة العمومية  لبى المسبتويات العالميبة والوطنيبة 

لتعامبل مب  العوا بب السبلبية للمخباطر التب  االتخباذ لجبراءات الالزخ األسا  يوفر تقييخ المخاطر الوطنية والمحلية. و ودو  
بببنقدة بالبي نبببات التقليبببل هبببذر المخببباطرتحيبببق بالصبببحة العموميبببة و  للتعامبببل مببب  تخببباذ القبببرارات الالزمبببة . ويقبببدخ معلومبببات ُمسد

ا وييسبر  مليبة اإلببالا بالمخباطر والشبكول تقليبل هبذر المخباطرو  حة العموميبةالعوا ب السلبية للمخاطر التب  تحيبق بالصب
 سبببل التأهببب وتحديببد أولويبباتعيببي  للجمهببور. وفبب  ظببل نهببج شببامل لجميبب  األخطببارا يتسببنى لجببراء تقييمببات المخبباطر لت

عباف ا  لبى النحبو المببي  فب  التو االسبتجابة وببرامج  االمعنيبةواألنشبطة  اوطأة والو ايبةالا بما ف  ذلل التخفيب م  التأهب
 .1-4الشكل 
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 : الدور المحوري لتقييم المخاطر في إجراءات التأهب واالستجابة والتعافي1-4الشكل 
 

 ةتناسبمال االستجابة
 م 

 المخاطر المحددة
 

 استنادًا للى األحداث
الجارية والقدرات 

 المتاحة

باإلجراءات بالغ اإل
الواجب اتخاذها 

 وتوقيتها

المخاطر  تقييمات
 واالستجابات

 
العمليات المتواصلة 
باستخداخ البيانات 
 الحالية والتاريخية

اقتراح ما يتم 
 إعداده مقدماد 

قدرات إلدارة ال تأهب
 مخاطر الطوارئ

 
 

استنادًا للى ما  د 
 يتخ

افتراضات )
 تخطيط(ال

إعطاء األولوية   
شد للمجاالت األ
 احتياجاد 

  

النظخ  تعافي  
 والخدمات

 
 استنادًا للى ما تخ

  

 
للمخبباطر بالتعبباو  مبب   الميببة أ  يسبببب جائحببةا بببإجراء تقييمببات حتمببل نفلببونزا يُ أبالنسبببة لكببل فيببرو   اسببتقوخ المنظمببةو 

فبب  حببي  سببتتولى . و (41)المتضببررةا لتوجيبب   مليببة اتخبباذ القببرار بشببأ  لدارة المخبباطر  (الببدول األ ضبباء) والعضبب ةالدولبب
ا فببإ  كببل دولبة  ضببو تُنصببح المعنب  الحببدثمبدة بهبذر التقييمببات العالميببة ومبا يكتنفهببا مب  شببكول طببوال اإلبببالا المنظمبة 
تقيبببيخ وطنبب  للمخببباطر المتعلقبببة بببباألنفلونزا الجائحببة فببب  سبببياق خبراتهبببا المحليببة ومواردهبببا ومبببواط  ضبببعفها. إجراء بشببدة بببب
بببب خببببالل الشبببببكات أو الترتيبببببات المتعببببددة األطببببراب    الببببدول األ ضبببباء أيضببببًا  لببببى تبببببادل تقييماتهببببا للمخبببباطر مبببب جق وُتشد

 .واالستفادة م  الموارد اإل ليمية لتقييخ المخاطر
 

 لبى المسبتوى البوطن ا  وبباءوف  أ  مرحلة م  مراحل الجائحةا  د تستجيب دولة  ضو أو العديد م  الدول األ ضباء لل
  كبل دولبة  ضبو  لبى لجبراء تقييماتهبا جق شدبى ذلبلا تُ ف  حي   د ال تتألر دول أ ضاء أخرى لعدة أشبهر  ادمبة. وبنباء  لب

ا وحجمهبباا وشببدتهاا بهببا لمخبباطرا والتبب  سببتحدد تو يببت اإلجببراءات المطلوبببة  لببى الصببعيدي  الببوطن  والمحلبب لالخاصببة 
 .5 القسم. ويرد المزيد م  المعلومات    اإلجراءات الوطنية المقترحة ف  مدى للحاحهاو  اوكلافتها

 
متعببدد التخصصببات يملببل الحكومببة بأكملهبباا للببى  رل فبب  التقيببيخ الببوطن  لمخبباطر األنفلببونزا الجائحببة فريببق  توينبغبب  أ  يشبب

 لببى نطبباق مماللببة  مكونبباتضببخ أ  تقيببيخ مخبباطر الجائحببة يحيببث   القببرار المعنيببي . و صببانعجانببب أصببحاب المصببلحة و 
 .المستويات الوطنية ودو  الوطنية والمحليةا فينبغ  لجرا ر بالتعاو  م  أصحاب المصلحة  لى بأسرر المجتم 

 
المخببباطر. جنبببًا للببى جنببب مبب  تحديببد خصببائ  وينبغبب  أ  ينظببر تقيببيخ المخبباطر فبب  األخطببار والتعببرض لهبببا وسببيا ها 

 مراجعببببةويشببببمل تقيببببيخ األخطببببار المرتبطببببة ببببباألنفلونزا الجائحببببة مببببا يلبببب : تحديببببد فيروسببببات األنفلببببونزا التبببب  تليببببر القلببببقص و 
حسبببب  تلبببل الفيروسبببات وتصبببنيب صالفيروسبببية والسبببريرية الرئيسبببية بشبببأ  كبببل فيبببرو  مببب  فيروسبببات األنفلبببونزا المعلومبببات

 .المحتملة هاف  جائحة و وا ب ااحتمال تسببه
 

لفيبببرو   اأو احتمببال تعرضبببهخ اويسببعى تقيبببيخ التعببرض للبببى تعريبببب مجمو ببات األفبببراد المعبببروب  ببنهخ تعرضبببهخ بالفعبببل
لببى تحديببد األنفلببونزا الببذ  يليببر ال مبب  حيببث المنا ببة ووخامببة المببرض. وتشببمل هببذر تببألر هببذر المجمو ببات لل ابليببة قلببقا وا 
 .السفرا وفترة الحضانةا وتقدير احتمالية انتقال العدوىة سابقملل  ألرقابلية التالعوامل الخاصة بالعملية  وامل وبائية و 

 
فيهبا الحبدث. وهبو يبدر   قب تقيبيخ السبياق بملاببة تقيبيخ للبيئبة التب  يعتببر لخ يتخ اسبتكمال هبذي  التقييمبي  بتقيبيخ السبياق. ويُ 

العوامبببل االجتما يبببة والتكنولوجيبببة والعلميبببة واال تصبببادية واألخال يبببة   تشبببمل: تبببوالالعوامبببل التببب  تببب لر  لبببى المخببباطرا 
 .2-4الجدول ية والسياسيةا انظر اتوالسياس
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 يمات السياق: العوامل التي ينبغي مراعاتها في تقي2-4الجدول 
 

 أم.لة العامل
 توزد المجمو ات العالية المخاطر   بيل م احجخ السكا  وخصائصهخ  اجتماعي

 السلوكيات 
 تألير األنفلونزا الموسمية 
 مبا بببببدة التوصبببببيات بشبببببأ  أ   لبببببى سببببببيل الملبببببال مقبوليبببببة  االتبببببألير  لبببببى نمبببببط الحيببببباة

مكانية تطبيق هذر التوصياتو جتما ية اال  ا 
 القدرة  لى تنفيذ أنشطة الترصد والتخفيب م  الوطأة  تقني وعلمي

 تحديد جمي  الحاالت المشتب  فيهاية التمك  م  احتمال 
  الية المخاطرمعينة ا ليات الالزمة للوصول للى مجمو ات توافر  
  تدابير الو اية الفعالة والعالج أو العالجات الدا مة يةقبولمتوافر و 

 المباشرة وغير المباشرة بما فيها:التكاليب المالية   اقتصادي
o دخل األسرة 
o تكاليب دخول المستشفيات 

 التألير المحتمل  لى السياحة والتجارة 
  الخدمات األساسيةاستمرار سير العمل ف  التألير  لى 

 مسائل الخصوصية  أخالقي
 استخداخ المنتجات غير المرخصة 
 الشفافية 
  بء المخاطر غير المتساو  
  اسمةالمحتملة لحماية البنية التحتية الحالمتطلبات 

 اإل الخوسائل يي  و رئيسأصحاب المصلحة الم  جانب االستجابة المحتملة   سياسيو  سياساتي
  لى المشاركة ف  جهود لدارة المخاطر ةالحكوم درة  
 األخيرة للبلد م  األنفلونزاخبرات ال 
   فبب   والقببدراتمببواط  الضببعب األخطببار و  لببى لهببا رلببار الطببوارئ السببابقة والمتواصببلة التبب

 المستقبل
 

ل،خطبببار والتعبببرض والسبببياقا يمكببب  توصبببيب خصبببائ  المخببباطر. ويسبببعى توصبببيب خصبببائ   اتلجبببراء تقييمبببوفبببور 
تحديببد احتماليببة حببدوث كببل خطببر مبب  المخبباطر وتببأليرر. وفبب  سببياق األنفلببونزا مبب  حيببث المخبباطر للببى تنظببيخ التقييمببات 

ُيحتمبل أ  يسببب لذا كبا  فيبرو  معبي  ل،نفلبونزا مبا المخباطر هبذر التقييمبات لتقيبيخ خصائ  الجائحةا يستخدخ توصيب 
هذا الحدث  لى المجتم ا وبالتال   لى مدى للحاح لجراءات لدارة المخباطر التب  يتعبي  تنفيبذها ملل جائحة ودرجة تألير 

 وحجمها.
 
ل بدب ف    ملية تقييخ المخاطرا ينبغ  تسجيل الشكول الت  تكتنب كل جزء م  أجزاء التقييخ وتبادلهبا مب خالل جمي  مراحلو 

نظرة  امة  لى أسا  كل تقييخ لضما  االتساق المستمر فب   مليبات تقيبيخ ا التوليق تضم  هذيفريق التقييخ. وينبغ  أ  
 .المخاطر

 
  الببدول األ ضبباء  لببى لجببراء تقييمببات جق لدارة المخبباطر. وُتشدبب لببى امتببداد سلسببلة ويملببل تقيببيخ المخبباطر  مليببة مسببتمرة 

للمخببباطر  لبببى المسبببتويات الوطنيبببة ودو  الوطنيبببة والمحليبببةا مببب  أجبببل ل طببباء األولويبببة لوضببب  ببببرامج إلدارة المخببباطر 
 .مصممة خصيصًا للتعامل م  األخطار الحالية
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 تقييخ وخامة الجائحة 4-3
 

ا تبببارًا مهمببًا للمنظمببة  –بوجبب   بباخ حاسببخ فبب  تقيببيخ مخبباطر الجائحببة  مكببو وهببو  -األنفلببونزا جائحببة يملببل  يببا  وخامببة 
اتخبباذ وللبدول األ ضباء فبب  التخطبيط للجائحبة والتصببد  لهبا. ويمكبب  أ  تسبا د المعلومبات المبكببرة  ب  الوخامبة فبب  د بخ 

. وف  الو ت الذ  تنتشر فيب  الجائحبة مب  بلبد للبى رخبرا يمكب  اسبتخداخ  لى المستويي  العالم  والقطر  ات الالزمةالقرار 
بالتحريبات الميدانيبة ومصبادر البيانبات األخبرىا  ض األنفلونزا الحبال  والترصبد الفيروسب ا مقترنبةً ر البيانات المستمدة م  م

 الحاليبة خبالل لرشبادات المنظمبةبعض  مليبات جمب  البيانبات هبذر مب   تاحلضبط وتيرة االستجابات العالمية والوطنية. وتُ 
 .(42) ذات الصلة واردوالم
 

رًا بالعبببدوى البشبببرية ببببنمط فر ببب  جديبببد مببب  أنمببباط ضبببر   بالتقييمبببات المبكبببرة فببب  أول البلبببدا  تعبببالموسيسترشبببد المجتمببب  ال
 ايتطلببب تقييمببًا د يقبباً ا ممببا فيبب  الجائحببة وخامببة المرتبطببة ببباألنفلونزادرجببة الاألنفلببونزا. ومبب  ذلببلا سببيختلب سببياق كببل بلببد و 

نمببا و  الببي  للبيانببات المبلبب   نهببا فحسببب الببذ  ُترصببد فيبب  الديمغرافيببة وغيرهببا مبب  سببمات البلببد وللجوانببب أيضببًا للقببدرات ا 
ط اضببانالجائحة نظرًا لتغيبر د بة و  لى مدار المالحظات. وباإلضافة للى ذللا سيكو  التقييخ المتواصل للوخامة ضروريًا 

 .قة بالوخامةالمعلومات المتعل
 

مبب  كببل تقيببيخ مبب  هببذر التقييمببات  مك وينبغبب  لجببراء تقييمببات الوخامببة  لببى المسببتوى المجتمعبب  والببوطن  والعببالم . وسببي
تقيبيخ المخباطرا يمكب  لاألخبرى مكونبات الالمخاطر  لى المستويات األخبرى. وكمبا هبو الحبال  نبد لجبراء  اتتحسي  تقييم

رة بمسا دة شريل خارج  أو اال تماد  لبى معلومبات  ابلبة للتطبيبق مب  جهبات أخبرى. للبلد  يا  بارامترات الوخامة مباش
ا والتب  ضبمت الشببكات غيبر الرسبمية امبت ا 2009المندلعة  باخ  A(H1N1)  لى سبيل الملالا خالل جائحة األنفلونزا

المعلومببات األوليببة مبب  المنظمببة يةا بتبببادل حسببابخبببراء فبب   لببخ الوبائيببات والطببب السببرير  و لببخ الفيروسببات والنمذجببة ال
 .للتمكي  م  لجراء التقييخ العالم  للوخامة

 
عموميبة. ولتحقيبق الصبحة بشبأ  الا ينبغ  لجرا ها  نبد الحاجبة للبى اتخباذ  برارات الوخامة تقييماتتتحقق الفائدة م  ولك  

ر ممكب  مب  المعلومبات لتجاببة  لبى والبذ  يتضبم  درجبة الوخامبةا أكببر  بد اهذر الغايةا ينبغ  أ  يوفر تقيبيخ المخباطر
 .األسئلة الرئيسية التالية بشأ  الجائحة الناشئة

 
 ما مدى سر ة تراكخ الحاالت الجديدة؟ 
 والمضا فات المشهودة؟ تالالت ما ه  أنماط اال 
 ات المعرضبببة لمخببباطر الحصبببائل الوخيمبببة( التببب  مجمو بببمبببا هببب  مجمو بببات األشبببخا  )ملبببل الفئبببات العمريبببة أو ال

 بأمراض وخيمة وتلقى حتفها؟ ستصاب
 هل الفيرو  حسا  للعوامل المضادة للفيروسات؟ 
  بالمرض؟ذي  سُيصابو الشخا   دد األكخ   
 تبألير  لبى البالر ايبة الصبحية و سبتفادة ما هو التبألير  لبى  طباد الر ايبة الصبحيةا بمبا فب  ذلبل  وامبل مب   بيبل اال

 القوى العاملة ف  مجال الر اية الصحية؟
 

الناحية التشغيليةا ستسا د هذر األسئلة ف  توجي  القرارات المتعلقبة بإنتباج اللقاحبات واسبتراتيجية االسبتعمالا واسبتخداخ م  
غالق المدار ا وغيرها م  استراتيجيات المبا دة االجتما ية  .مضادات الفيروساتا وتعبئة موارد الر اية الصحيةا وا 

 
كبل م شبر  و تحس ال م  هذر األسئلة الرئيسية فب  سبياق لاللبة م شبرات. وسبي البيانات الت  تجيب  لى كل ف وسُينظر 

مببب  هبببذر الم شبببرات  لبببى معلومبببات مسبببتمدة مببب  مجمو بببة متنو بببة مببب  أنمببباط البيانبببات المختلفبببةا بمبببا فببب  ذلبببل البيانبببات 
 فهمبباً أسببهل و  لتاحببةً أيسببر ا الفيروسبية والوبائيببة والسببريرية. وسببيتخ تجميبب  البيانببات فبب  الم شببرات التاليببة للمسببا دة فبب  جعلهبب

 .للجمهور وراسم  السياسات
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درج وهب  تعكب  سبهولة انتقبال الفيبرو  ببي  األفبراد والمجتمعبات والبلبدا . وتشبمل العوامبل التب  سببتُ  :القودرة علوى االنتقوال
الم شببراتا  مبب  العوامببل الفيروسببية والمالحظببات الوبائيببة. وكمببا هببو الحببال مبب  جميبب  النتقببال كببالً ى البب ة در فبب  وصببب القبب
القببدرة  لببى لببتعك   ةسببتخدممال االقياسبباتبكببل  يببا  مبب  مبب  المالحظببات أو مالحظببة كببل القببيخ الخاصببة ب سببيتخ تفسببير

 .ف  السياق الذ  تمت في  ألنها ستتألر بالعوامل االجتما ية والمناخية ااالنتقال
 

 ببدد غيببر لصببابة يبب د  فيببرو  الجائحببة الببذ  ينطببو   لببى درجببة  اليببة مبب  الوخامببة السببريرية للببى  ببد  وخامووة الموور :
غيبباب العبالج الفعببال أو فبب  حالبة متناسبب مب  األشببخا  ببأمراض وخيمببة أو جسبيمةا والببذي  سبيلقى بعضبهخ حتفبب  نظبرًا 

عببرض تة كامنببة صببحيحبباالت وجببود   لببىأيضببًا  تبب أو فو التببدبير السببرير  الكبباف . ومبب  ذلببلا سببتعتمد وخامببة الفيببرو  
بعض شببرائح السببكا  بالنسبببة لببأكلببر وخامببة  لببى األرجببح . وتكببو  العببدوى سبب وخيمببةا وكببذلل  لببى ال ببتالالت األفببراد ال
 .غيرهاا وسيكو  وصب المجمو ات المعرضة للمخاطر جزءًا م  هذا الم شرمقارنًة ب

 
ا فقبد يصببح غيبر  بادر  لى مستوى  بالٍ  احاسمةالوغيرر م  الخدمات األساسية  الذا تألر  طاد الر اية الصحية التأ.ير:

وسياسببات الر ايببة أللببر الشببواغل العامببة  لببى  طبباد الصببحة خضبب  التببألير سيكمببا  لببى اسببتيعاب الضببغوط  لببى مببواردر. 
ر المسبائل مب  الخصبائ  للحدث. وبناء  لي ا سيسا د تقييخ التألير ف  فهخ كيفيبة تفا بل هبذ الصحية الموضو ة استجابةً 

 .المتأصلة للفيرو  والطريقة الت  يسلكها
 

أيضببًا لبببالا راسببم  السياسببات جببوز أمللببة  لببى البببارامترات الممللببة لكببل م شببر. وحسببب اال تضبباءا ي 6الملحووق وتببرد فبب  
الخبارجيي  البذي   هذر البيانات. وستتواصل المنظمة م  فر ها م  الموظفي  والشببكات والخببراءبعض والمخططي  مباشرة ب

يتمتعببو  بببالتنود الجغرافببب  والتقنبب  للمسببا دة فببب  تفسببير البيانببات النو يبببة والكميببة المتاحببة مببب  خببالل التقييمببات الوطنيبببة 
الوخامة بالمرونة الستيعاب الخصائ  غير المتو عة للجائحة  ند تطورهبا ) لبى سببيل  اتللوخامة. ويجب أ  تتسخ تقييم

 .الملالا يمك  لدراج م شر جديد أو استبعاد م شر معروب(
 

لوخامبببة  لبببى  يبببود متأصبببلة. وتعتمبببد التقييمبببات  لبببى البيانبببات المتاحبببة. ويجبببب ببببادئ ذ  ببببدء اتقيبببيخ لوتنطبببو  أ  خطبببة 
ور  ليهبببا وجمعهبببا وتبادلهبببا وتحليلهبببا واإلببببالا  نهبببا. و بببد يعر بببل مبببدى تبببوافر المبببوارد والمصبببالح التمبببا  البيانبببات لبببخ العلببب

مبب  هببذر الخطببواتا كمببا سببت لر طببرق اتببباد هببذر الخطببوات  لببى صببحة البيانببات. وحتببى فبب  ظببل أفضببل  اً المتنافسببة أيبب
وُيبلب  بشبكل واضبح  ب   لد بة المتوخباة.تحقيبق ا ببل أ  يتسبنى تراكخ البيانبات بمبرور الو بت أ  تالظروب التشغيليةا يجب 

تبباي  الكبيبر يتسبخ بالمب  الببارامترات المتعلقبة بالوخامبة التب  يشبي  التماسبها واإلببالا  نهباا  ولماتة الحاالتا وهبمعدل   أ
  لبى األرجبح غيبر د يبق ومضببلالً يكبو   نب ا ألمب  الحبدثمبكبرة للغايبة فب  المراحبل الوال يحقبق فائبدة طبوال فتبرة الجائحبةا 

تسببتد    ة التبب اسببتخداخ نسبببة الحبباالت المعروفبب لببى سبببيل الملببال ا يمكبب  مبكببرة للغايببةال. وفبب  هببذر المراحببل (44ا 43)
 .حاالتمعدل لماتة الا  وضًا    التنف  الميكانيك 

 
المخباطر التب  تحيبق  . فعوامبل(45)وتتفاوت درجة الوخامة فيما بي  السكا  بسبب مجمو ة متنو ة م   وامل المخاطر 

بالسكا  م  حيث  درة المجتم   لى الصمود لخ ُتدر  بعناية. وم  ذللا فإ  الحالة الصحية العامةا وتبوافر المبواردا بمبا 
تتصل  لبى األرجبح  اوالتما  الر اية افيها خدمات الر اية الصحية واألدويةا والديناميات اللقافية الت  ت لر  لى االنتقال

ا ستسببعى المنظمببة للببى تفسببير المالحظببات هكببذا. و يةالسببكان المجمو ببات المقارنببات بببي  د  للببى تعقيببد وسببتبهببذا الشببأ ا 
لى الموصوفة أ الر ف  السياق الذ  ُتطرح في ا و   فب  و بت الحبق  لى الدول األ ضاء المتضبررةالمحتمل التنب  بتأليرها ا 

مبب  البيانببات لوصببب مرتسببخ  طائفببة واسببعة بب  بببالا اإل كو  مبب  الضببرور سببياق مختلببب. وللقيبباخ بببذللا سببيوالتبب  لهببا 
الحبببدث بأكملببب . وتزيبببد هبببذر اال تببببارات مببب  الحاجبببة للبببى لجبببراء تقييمبببات الوخامبببة فببب  سبببياق تقييمبببات  ويبببة للمخببباطر. 

 .المزيد م  المعلومات    البارامترات الممللة لم شرات الوخامة الرئيسية 6الملحق ويستعرض 
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 األنفلونزا الجائحة  لى المستوى الوطن لدارة مخاطر  -5
 

 ةالحبباالت ومعببدالت لماتبب ا معببدالتتختلببب فيهببو  ببد تتعببرض رحبباد البلببدا  لفيببرو  األنفلببونزا الجائحببة فبب  أو ببات متباينببةا 
شبببهد أ بببدادًا مختلفبببة ودرجبببات متفاوتبببة مببب  وخامبببة تالحببباالتا والقبببدرة  لبببى الترصبببد واالسبببتجابةا ومبببواط  الضبببعب. و بببد 

ا يجب أ  تكبو  المرونبة جبزءًا ال يتجبزأ مب   مليبة التخطبيط بحيبث م  لخالمرض الناجمة    فيرو  الجائحة. و موجات 
رة أدنببار سبريعًا بمبا يعكبب  الوضب  البوطن  ويلببب  االحتياجبات المحليبة. فعلببى و يمكب  التنقبل ببي  مجمو ببات األنشبطة المبذك

ا ببإجراءات االسبتجابة فب  حالبة حبدوث موجبة رورة ا حسبب الضباألنشطة فب  فتبرة التعبافيتعي  استكمال سبيل الملالا  د 
وفقببًا لتوجيهببات  –جائحببة الحقببة. ويجببب وضبب  رليببات لتمكببي  هببذر المرونببة ولتنفيببذ لجببراءات االسببتجابة الوطنيببة للطببوارئ 

 .بغض النظر    المرحلة العالمية -التقييخ الوطن  للمخاطر 
 
ببوتُ  الفئبببات السبببت للمكونبببات األساسببية إلدارة مخببباطر الطبببوارئ المتعلقبببة بالصبببحة ب اإلجبببراءات الوطنيبببة التاليبببة حسببب نق صد
وه  تدل  لى اإلجراءات الت  يتعبي  النظبر فيهبا بعبد تقيبيخ المخباطر. وينبغب  أ  تتناسبب درجبة التنفيبذ مب   ا(1الجدول )

ترحبببة هبببو مواصبببلة التقبببدخ درجبببة المخببباطر واألولويبببات واالحتياجبببات الوطنيبببة. والغبببرض مببب  هبببذر اإلجبببراءات الوطنيبببة المق
المحببرز فبب  تطببوير الببنظخ القائمببة وتعزيزهببا. وينبغبب  تنسببيق البببرامج الراميببة للببى ل ببداد األنشببطة وتنفيببذها  لببى الصببعيد 

ا وبمببا يتسببق مبب  الخطببط والسياسببات  لببى الصببعيد المحلبب  لمخبباطر والمببوارد واالحتياجبباتاالمحلبب  اسببتنادًا للببى تقييمببات 
 .والتشريعات الوطنية

 
دارة الموارد 5-1  السياسات وا 
 

 أنشطة التأهب الت  يتعي  النظر فيها
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  .وتحديببداسببتعراض أو ل ببداد بببرامج وطنيببة إلدارة مخبباطر الجائحببةا بمببا فبب  ذلببل أنشببطة التأهببب وخطببط االسببتجابة 

التأهببب جهببود والتنفيببذ األملببل لسببتدامة اال لمبب  أجببالسببلطة القانونيببة الكاملببة والتشببريعات الالزمببةا حسببب اال تضبباءا 
 .جمي  القطا ات لى مستوى االستجابة و  تطوير القدراتو  للجائحة

  والمسبا دة فب   ة التأهب بهدب الد وة للبى التمويبلمردودياال تصاد الوطن  و  لى لجائحة الجراء تنب ات بشأ  تألير
 .تخطيط لدارة المخاطر

 دمج خطط لدارة مخاطر الجائحة ف  البرامج الوطنية الحالية إلدارة مخاطر الطوارئ. 
  لفيروساتل ةمضاداألدوية الوض  أهداب وأولويات لتخزي  واستخداخ لقاحات األنفلونزا الجائحة و. 
 ر األدوية والر اية الطبية بالمجا  )أو التغطية بواسطة التأمي ( لتشجي  اإلبالا الفبور  و بالج يشاب طرق لتوفكاست

 .جائحةتسبب ُيحتمل أ  الحاالت البشرية الناجمة    فيروسات األنفلونزا غير الموسمية أو الفيروسات الت  
  ةفوريببالهبباا والقببدرة  لببى االسببتجابة  ن هببا واإلبببالابالقببدرة  لببى اكتشبباب األحببداث وتقييمهببا واإلخطبار وصببو  تعزيبز 

دارتهببا وفقببا للببوائح الصببحية فيمببا يوالفعالببةا وتببوفير القببدرات فبب  نقبباط دخببول محببددة  تعلببق بتحديببد مخبباطر الجائحببة وا 
 .2-ب1ا وأ1( الملحق 2005الدولية )

 وتنفيبذ نظباخ  اجائحبةلسداء المشورة للحكومات دو  الوطنيبة والمحليبة بشبأ  أفضبل الممارسبات فب  مجبال التخطبيط لل
 .لمرا بة الجودة بغية رصد وتقييخ  ابلية التنفيذ وجودة الخطط المحلية واإل ليمية بانتظاخ

 وتنفيبببذ  تطبببوير القبببدراتو الالزمبببة للتأهبببب المبببوارد تاحبببة والتخصبببي  فببب  الو بببت المناسبببب بشبببأ  وضببب  لجبببراءات لت
التببدخالت  لببى المسببتويي  الببوطن  ودو  الببوطن ا بمببا فبب  ذلببل األنشببطة التبب  يتعببي   لببى المنظمببات اإلنسببانية أو 

 .المجتمعية أو غير الحكومية االضطالد بها
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   ائمبببة وطنيبببة ببببالخبراء إلسبببداء المشبببورة التقنيبببة الرفيعبببة المسبببتوى فببب  مجببباالت مببب   بيبببل األخال يببباتا وتقيبببيخ وضببب 
دارة الطوارئ اوالو اية م  العدوى ومكافحتهاا وأمراض الجهاز التنفس  المخاطرا  .وا 

 ة وتحديد األولويات إلدارة مخاطر الجائحة  لى الصعيدي  الوطن  ودو  الوطن حاليتقييخ القدرات ال. 
 لببى ل ببداد اسببتراتيجيات وخطببط وتببدريب لتمكببي  جميبب  العبباملي  فبب  مجببال الر ايببة الصببحيةا بمببا فبب  ذلببل العبباملي   

 .(31)مستوى المجتم  المحل ا م  االستجابة لبا  فاشيات األنفلونزا وخالل جمي  مراحل الجائحة 
  لتمكبي  الالزمبة ل داد سياسات الصحة المهنية للعاملي  ف  مجال الخدمات األساسيةا وا  داد اإلرشادات والسياسبات

 .العاملي  م  البقاء ف  منازلهخ  ند لصابتهخ بالمرض
 

 االستجابة الت  يتعي  النظر فيها أنشطة
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
 تحقيبق  لمب  أجب هبذر المبواردا  توجيبلو  التخصي  الموارد البشرية والمادية اإلضبافية اترشاداإلتقديخ و األولوية  منح

 .أهداب خطط لدارة مخاطر الجائحة
  النظبببر فببب  تبببوفير المبببوارد  تخا يبببكببببديللذا كانبببت المسبببا دة الدوليبببة مطلوببببة لتلبيبببة االحتياجبببات اإلنسبببانية. و مبببا تقيبببيخ

 .(46)جائحة تسبب ُيحتمل أ  والمسا دة التقنية للبلدا  الت  تعان  م  فاشيات األنفلونزا الت  
 

محبببددة مسببببقًا  لبببى المسبببتوى بوا بببث ادًا للبببى ا اسبببتنهببباللغببباء تفعيلأو فببب   ةعينبببالنظبببر فببب  تفعيبببل تشبببريعات أو لجبببراءات م
 .الوطن 

 
 أنشطة التعاف  الت  يتعي  النظر فيها

 
دارة المببببواردا و  الخطببببط الوطنيببببة ودو  الوطنيببببة إلدارة مخبببباطر  تنقببببيحاسببببتعراض الببببدرو  المسببببتفادة بشببببأ  السياسببببات وا 

تنفيببذ رليبببات و . حبببىنمنفبب  الاتبببباد القطا بببات العامببة والخاصبببة  لببى جميبب   ببببر الجائحببةص وتشببجي  أصبببحاب المصببلحة 
 .إل ادة تخزي  الموارد

 
 التخطيط والتنسيق 5-2
 

 أنشطة التأهب الت  يتعي  النظر فيها
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  ُإدارة معنيبببة ببببالحكومبببات  ببببي  ةركتشبببممتعبببددة الوكببباالت نظبببر فببب  تعيبببي  لجنبببة وطنيبببة ل  لبببخ تكببب  موجبببودة بالفعبببلا ي

 :مخاطر الجائحة. ويمك  أ  تشمل األنشطة المقترحة لهذر اللجنة ما يل 
o لبببى هبببذر الخطبببط وتنقيحهبببا بصبببفة  (47) التبببدريبو ا ل بببداد خطبببط وطنيبببة ودو  وطنيبببة إلدارة مخببباطر الجائحبببة 

بالتعببباو  الوليبببق مببب  جميببب  الشبببركاء المعنيبببي  فببب  القطبببا ي  العببباخ والخبببا . واسبببتعراض الخطبببط دو   ادوريبببة
شبرال الممللبي   امقابل الخطة الوطنيةف  الوطنية للتصد  للجائحة  دو  البوطن  والمحلب  فب   لبى الصبعيدي  وا 

 .التشغيل البين لمكانية اختبار 
o ملية ل بداد خطبط واسبتراتيجيات اسبتمرار  زيزمعلومات ذات الصلة لتعاالفتراضات الرئيسية واإلرشادات والقديخ ت 

 .(5الملحق ألناء الجائحة ف  أماك   مل القطا ي  العاخ والخا  )سير العمل 
o   التببببببألير المجتمعبببببب  واال تصبببببباد  للجائحببببببة وطببببببأة  يبببببادة وتنسببببببيق المببببببوارد المتعببببببددة القطا ببببببات للتخفيببببببب مببببب

 .(4 الملحق)
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o  (7الملحق لتدابير االحتواء )النظر ف  التخطيط. 
 وزارة الصببحة المسبب ول  بب  لدارة مخبباطر الطببوارئ الكيببا  التبباب  لبقببوخ بهببا يمل أنشببطة التخطببيط والتنسببيق التب  ت بد تشبب

 التالية: نشطةالمتعلقة بالصحةا  لى األ
o حبباطتهخ ليببتخ تعبئببتهخ كجببزء مبب  فريببق خبببراء متعببدد  اوتببدريبهخصببفة منتظمببة ب لمببًا  تحديببد المببوظفي  الرئيسببيي  وا 

 .تسبب جائحةُيحتمل أ  األنفلونزا الت   اتالستجابة لفاشيمعن  باالتخصصات 
o د يكبو  لب  رلبار ل ليميبة ذال ا األمرتشجي  التعاو  م  البلدا  المجاورة بشأ  جوانب التخطيط للتأهب للجائحة   

المشبباركة فبب  المبببادرات والتببدريبات اإل ليميببة والدوليببةا وتنسببيق أو  ببابرة للحببدود مبب  خببالل تبببادل المعلومببات. و 
 .ية التشغيل البين  للخططلمكاناالستجابات لمعالجة القضايا العابرة للحدود بما ف  ذلل 

 
 أنشطة االستجابة الت  يتعي  النظر فيها

 
 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /

 
 التقييمبببات العالميبببة بمعلومبببات محدلبببة  ببب  القطا بببات ذات الصبببلة سبببائر و   القيبببادزويبببد القطببباد المضبببطل  بالبببدور ت

 .والوطنية لمخاطر األنفلونزا الجائحة
 ا مبذ خططهيبالرئيسية واإلرشادات والمعلومات ذات الصلة للبى القطبا ي  العباخ والخبا  لتيسبير تنف تقديخ االفتراضات

 .سير العمل ألناء الجائحة ضما  استمرارالمعنية ب
   تفعيبببل نظبببخ القيبببادة والمرا ببببة الوطنيبببة ودو   فببب  صبببيغتها النهائيبببة  ببب  طريبببقللجبببوائح الوشبببيكة االسبببتعدادات وضببب

 الوطنية.
  حاسببمة أهميببة ذات عتبببر لقطبباد الصببحة وجميبب  القطا ببات التبب  تُ تخطببيط الطببوارئ للجائحببة بالنسبببة ترتيبببات تفعيببل

 .دمات األساسيةلتوفير الخ
  ا  الجائحةالتحول للى ترتيبات العمل لبق. 
  تبوفير المببوارد والمسببا دة التقنيببة للبلببدا  التبب  تعببان  مبب  طريببق    بباالسبتجابةا ل  أمكبب ا لطلبببات المسببا دة الدوليببة

 .تواصل نشاط الجائحة
 التعاو  م  البلدا  المجاورة بشأ  تبادل المعلومات. 
 تيسبير سببل تنسبيق بهبدب لمنظمبة وسبائر الشبركاء بصبفة منتظمبة للبى ا الوضب  المتطبور ب  محدلة ات علومتقديخ م

 .االستجابة
 ا للتعامبل مب  موجبة )موجبات( الجائحبة المحتملبة فب   ند الضبرورةها نقيحوت ااستعراض خطط لدارة مخاطر الجائحة

 .المستقبل
  لها.تقييخ الموارد والقدرات الالزمة لرصد الموجات الالحقة واالستجابة 
 

 أنشطة التعاف  الت  يتعي  النظر فيها
 

وتببببادل الخببببرات مببب  المجتمببب  البببدول .  ااسبببتعراض البببدرو  المسبببتفادة بشبببأ  التخطبببيط والتنسبببيق  ببببر جميببب  القطا بببات
 .أ  جائحة محتملة ف  المستقبللتعامل م  ا ل ند الضرورةها نقيحوت ااستعراض خطط لدارة مخاطر الجائحةو 
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 لدارة المعلومات والمعارب 5-3
 
 اإلرشادات التقنية 5-3-1
 

 أنشطة التأهب الت  يتعي  النظر فيها
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  ل بببداد ونشبببر اإلرشبببادات بشبببأ  جميببب  جوانبببب االسبببتجابة للجائحبببة بمبببا فيهبببا: اإلدارة السبببريريةص والو ايبببة مببب  العبببدوى

والقببدرة المرتبطببة بالر ايببة الصببحية ومكافحتهبباص والترصببد خببالل جميبب  مراحببل الجائحببةص وتببدابير الصببحة العموميببةص 
أمراض أخبببرى خبببالب المصبببابي  ببببة وجيز الر ايبببة الببب ص والتبببدبير العالجببب  لمرضبببىتلبيبببة االحتياجبببات المفاجئبببة لبببى 

 األنفلونزا.
  ا والمجمو ببات المهنيببة و األكبباديمي : لببى سبببيل الملببال اوالنظببر فبب  ل ببداد  ببوائخ الخبببراءمبب  الخبببراء ل امببة روابببط 

لشببراكهخ فبب  ل ببداد اإلرشببادات التقنيببة. و لببى نفبب  النسببقا وضبب   ببوائخ بأصببحاب المصببلحة يمكبب  الصببحيةا ممبب  
 .اإلرشادات التقنيةنشر ها لتيسير بفاظ تحواال

    تبوافر  نبد بروتوكبوالت مختبريبة جديبدة  :ا  لبى سببيل الملبالونشبرها ترشباداتلسبري  تنقبيح الحاجة للبى لجبراء تو
 .وسائل تشخي  الساللة الجديدة

  نشر اإلرشادات التقنية واختبار رليات نشبر المببادئ التوجيهيبة.  رسييلتها بفاظ تحواالوض   وائخ بأصحاب المصلحة
 . الجها وتقديخ التدبير العالج  لهاو الخاصة باكتشاب الحاالت خوارزميات ال بروتوكوالت/الووض  

 األنفلببونزا الجائحببة المشببتب  عببدوى تقببديخ اإلرشببادات للعبباملي  فبب  مجببال الر ايببة الصببحية الختبببار حبباالت اإلصببابة ب
 لبببدى المرضبببى البببذي  يعبببانو  مببب  أمبببراض الجهببباز التنفسببب ا وال سبببيما مببب  سبببافروا للبببى بلبببد اواإلببببالا  نهبببا اافيهببب

    كلب. ة أو المخالطي  لهخمتضرر بلدا   /متضرر
 

 أنشطة االستجابة الت  يتعي  النظر فيها
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
 مب  األخبذ بعبي  اال تببار  ابشبأ  اسبتخداخ التبدخالت المقبررة ارورةا  نبد الضبتحبديث اإلرشبادات والتوصبيات الوطنيبة

 .ةضرر المعلومات المتأتية م  البلدا  المت
  مب  المراكبز  اهبتبادلا و اا وشبحنهاا وتحديبدهاتاكتشاب الفيروسببشأ   ارورة ند الضتحديث البروتوكوالت المختبريةا

 المتعاونة م  المنظمة المعنية باألنفلونزا.
 التدخالت الصيدالنية ونجا تها واإلمداد بها.سالمة ةا  در اإلمكا ا لرصد موحداستخداخ البروتوكوالت ال 
  اال تضاء ند خوارزميات التشخي  والعالجا  وبروتوكوالت/ تتعريفات الحاالتنقيح. 
 

 التعاف  الت  يتعي  النظر فيها أنشطة
 

المسبتفادة بشبأ  فعاليبة السياسببة واإلرشبادات التقنيبة ألنباء الجائحببةا لببالا الجمهبور وأصبحاب المصبلحة ا خببري  بالبدرو  
حسب . حقيبق التتمب  أجبل والعمبل مب  الجمعيبات المهنيبة  ااإلرشبادات. وتقيبيخ رليبات نشبر ةكتشفموكيفية معالجة اللغرات ال

خوارزميببات التقيببيخ تنقببيح والنظببر فبب   النشببرهاالمعنبب  فة للببى ذلببلا تحليببل البيانببات التبب  تببخ جمعهببا خببالل الحببدث وباإلضببا
 .الوطن  للمخاطر
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 االتصاالت 5-3-2
 

 أنشطة التأهب الت  يتعي  النظر فيها
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  تحسببببي   ببببدرتهخ  لببببى اتخبببباذ هببببخ بهببببدب والتواصببببل مع هخوتلقببببيفاألفببببراد واألسببببر وضبببب  اسببببتراتيجيات فعالببببة إل ببببالخ

 .ها وبعدهاءاإلجراءات المناسبة  بل الجائحة وألنا
  تحديد المتحدلي  المناسبي. 
  ضب  بروتوكبوالت ت السبكانية المسبتهدفة. وو مجمو باوتقيبيخ  بدرتها  لبى الوصبول للبى جميب  ال  نوات االتصالتحديد

 . نوات االتصالوتوفير التدريب للمتحدلي  ف  كل  ناة م  
  االجتمبا  ا واختببار لجبراءات تواصبل رسائل  بر كل وسبيلة مب  الوسبائلا بمبا فب  ذلبل وسبائل الالمسبق للاالختبار

 .االتصاالت م  خالل التجريب
 بالجائحةو األنفلونزا بالقضايا المتعلقة بناء  ال ات فعالة م  الصحفيي  الرئيسيي  وتعريفهخ ب. 
   ة بشببرياسبتراتيجيات تواصبل لببد خ تنفيبذ التبدخالت غيببر الصبيدالنية بمبا فبب  ذلبل وضب   يببود  لبى التجمعبات الوضب

غالق المدار .  وا 
 

 أنشطة االستجابة الت  يتعي  النظر فيها
 

 :المحل  للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن / استناداً 
 
 لجمي  المتحدلي  للتأكد م  اتساق وتحديث المعلومات المنقولة.منتظمة موجزة لتحاطة  توفير تحديلات 
  اإلنترنببت  ملببل شبببكةشببائعة اإل ببالخ ال منافببذتقببديخ تنويهببات  امببة بشببكل متكببرر يببتخ اإل ببال   نهببا مسبببقًا مبب  خببالل

 .للحيلولة دو  الذ ر ولتبديد الشائعات ااالجتما   واإلذا ةتواصل والتلفاز ووسائل ال
 صبباًل منتظمببًا واتفعيببل رليببات لضببما  نشببر المعلومببات  لببى أوسبب  نطبباق ممكبب . وتشببمل المواضببي  التبب   ببد تتطلببب ت

 :يل  ما
o التببدابير وفعاليتهبباا والخطببوات المقبلببة  مببا هببو معببروب أو غيببر معببروب  بب  الفيببرو ا وحالببة الفاشببيةا واسببتخداخ

 .المحتملة
o اما هو معروب أو غير معروب    مبرض الجائحبةا بمبا فب  ذلبل أنمباط االنتقبالا والوخامبة السبريريةا والعبالج 

 . ئالو االعالج وخيارات 
o  انتشار المرضتواصل أهمية االمتلال للتدابير الموصى بها لو ب. 
o  غببالق المببدار اضببطراب المخبباوب المجتمعيببة مبب   بيببل غببالق الحببدودا وا  اال تصبباد أو  والتببألير  لببى االسببفرا وا 

 بوج   اخ.المجتم  
o االحتياجبببات العاجلبببة للر ايبببة الصبببحية بخبببالب لتعامبببل مببب  مصبببادر الر ايبببة الطبيبببة الطارئبببةا والمبببوارد الالزمبببة ل

 ة.صحيالحاالت الجائحةا والموارد الالزمة للر اية الذاتية لل
o رأ  لى وض  الجائحةتط أ  تغيرات. 
o الحاجة المستمرة لجهود التيقظ والو اية م  المرض للحيلولة دو  أ  زيادة ف  مستويات المرض. 
o  تقديخ المشورة للمسافري. 
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 ضبببما  التواصبببل الفعبببال بشبببأ  تبببدابير الصبببحة العموميبببة للحبببد مببب  انتشبببار األنفلبببونزا الجائحبببةا  لبببى سببببيل الملبببال: 
التنفسب ا والحبد مب  السبفر غيبر الضبرور  واالكتظباظ فب  نظبخ النقبل الجمبا  ا  جهبازالالحفاظ  لبى نظافبة اليبدي  و 

ا والحبببد مببب  مخالطبببة للتعامبببل معهبببخ والعبببزل البببذات  ل،فبببراد المرضبببىا باسبببتلناء مقبببدم  الر ايبببة البببذي  تبببخ ترشبببيحهخ
 .ا خري  أل صى درجة

  والفئات المعرضة للمخباطر بشبأ  الموا بب عة التألر يية السر السكانالمجمو ات تجمي  التعليقات م   امة الجمهور و
 .أو  درتهخ  لى االمتلالالمتلال لتجار التدابير والحواجز الموصى بها الت  ت لر  لى استعدادهخ 

   المصببلحة صبباحبة منظمببات ال امببة الجمهببور و الببواردة مبب  تعليقببات التحببديث اسببتراتيجيات التواصببل بنبباء  لببى جمبب
 .وتحليلها

 
 اف  الت  يتعي  النظر فيهاأنشطة التع

 
بشببأ  اسببتعراض الببدرو  المسببتفادة و لجائحببة. التصببد  لاإل ببرار  لنببًا بإسببهامات جميبب  المجتمعببات والقطا ببات فبب  جهببود 

ربمبا الحبدث اإلببالا ببأ  أحداث الصبحة العموميبة الكببرى. و م  للحدث المقبل ستعداد سبل االتنقيح التواصلا و االتصال و 
يعود للببى سببا وأ  فيببرو  الجائحببة ر  ممكبب مببأنتهببى بيببد أ  احتمببال حببدوث موجببة أو موجببات لانيببة )أو الحقببة( يكببو   ببد ا

 .نمط موسم  ويتواجد با تبارر واحدًا م  الفيروسات السارية لبعض الو ت ف  المستقبل
 
 اإلنذار المبكر والترصد 5-3-3
 

 الت  يتعي  النظر فيهاأهب أنشطة الت
 

 :المحل  للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن / استناداً 
 
 ( ال2005ضببببما  وجببببود رليببببات للوفبببباء بااللتزامببببات بموجببببب اللببببوائح الصببببحية الدوليببببة ) هبببباوتقييمكتشبببباب األحببببداث 

والقببدرات المطلوبببة فبب  واإلبببالا  نهببا. وتشببمل هببذر ا ليببات القببدرات  لببى االسببتجابة الفوريببة والفعالببة هببا واإلخطببار ب
 ا(2005لهبببا وفقبببا للبببوائح الصبببحية الدوليبببة )صبببد  نقببباط البببدخول المحبببددة فيمبببا يتعلبببق بتحديبببد مخببباطر الجائحبببة والت

 .2-ب1و أ1 الملحق
 الوطن  وتعزيزر لجم  معلومات فيروسية ووبائية وسبريرية محدلبة  ب  اتجاهبات العبدوى  لى الصعيد الترصد  تطوير

القببدرات اإلضبببافية الالزمببة الكتشبباب الزيببادات فببب   ر حجببخيدلمسبببا دة فبب  تقبببهببدب االموسببميةا  البشببرية ببباألنفلونزا
 .نشاط الجائحة

  التنفسبية الشببيهة  بتالالت لالالمجمو بات غيبر العاديبة  /الحاالت وتحر تعزيز الترصد الفيروس  والوبائ  الكتشاب
ببباألنفلونزا أو الوفيببات المرتبطبببة بفيروسببات األنفلببونزا غيبببر الموسببميةص وتحديببد المصبببادر الحيوانيببة المحتملببة للعبببدوى 

 .بي  البشرالبشريةص وتقييخ مخاطر انتقال العدوى 
 

 الت  يتعي  النظر فيها االستجابةأنشطة 
 

 :المحل  اجات  لى الصعيد الوطن /استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتي
 
 وطن  لى المستوى ال ،نفلونزا الجائحةالمبكرة لحاالت للجراء تقييخ شامل ل. 
  مب  المنظمبة المسبتمر يتبعب  التواصبل مب  أ  أ  لخطبار (ا 2005اللبوائح الصبحية الدوليبة )تقتضي  التأكدا وفقًا لما

والمقدمبة فب  الو بت المناسبب  ب  الحبدث بمبا فب  الشكل الكباف  والمفصلة بالد يقة بشأ  معلومات الصحة العمومية 
هبباا و ببدد الحبباالت والوفيبباتا مطالحبباالتا والنتببائج المختبريببةا ومصببدر المخبباطر ون اتتعريفبب ا  نببد اإلمكببا اذلببل

 .وتدخالت الصحة العمومية المستخدمة اوالظروب الت  ت لر  لى انتشار المرض
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  لتقييخ الخصائ  الفيروسية والوبائية والسريرية للجائحة الوطنيةجم  البيانات المتاحة وتحليلها. 
  رورةالوطنية وتحديث الخوارزميات السريرية والمختبرية للتشخي ا  ند الض تعريفات الحاالتتعديل. 
  ة بالتعباو  مب  وضبو باسبتخداخ البروتوكبوالت واإلجبراءات الم ةالفيروسبيالخصبائ  جم   ينات لالختببار وتوصبيب

 .مةالمنظ
  بمببا فبب  ذلببل  ابليببة السببكا  للتببألرا والتغيببرات التبب  تطببرأ  لببى السببمات  فبب  التطببور ةخببذتوليببق الجائحببة الوطنيببة ا

 .والتألير االوبائية والسريريةا واالنتشار الجغراف ا واالتجاهات
 الو ت والمواردب محجم  بيانات وبائية وسريرية أكلر تفصياًل وفقًا لما ما يس  . 
  قابليبة للتبألر ال الت  تطبرأ  لبىللكشب    التغيرات المستضدية والجينية والتغيرات  ترصد فيروس  كابٍ الحفاظ  لى

 .(49ا 48)ة يمراضواإل مضادات الفيروساتب
 المسببتجدة أحببدث المعلومببات  لببى   القببرار صببانع طبباد الصببحة وغيببرر مبب  الببوزارات ذات الصببلة و  طببالدمواصببلة ل

وتعريفببببات الحبببباالتا والبروتوكببببوالتا  ا لببببى حالببببة المببببرض و الماتبببب  وأ راضبببب وغيرهببببا مبببب  التغيببببرات التبببب  تبببب لر 
 .والخوارزميات

 تفعيل أنشطة الترصد المطلوبة للكشب    موجات الجائحة الالحقة. 
  ا التغيببب  بب  مكببا  العمببل و بب  المدرسببةالببوطن  باسببتخداخ معببايير مبب   بيببل    لببى الصببعيد وتقييمببرصببد التببألير

 .ا وتوافر العاملي  األساسيي األشد تضرراً ات فئالرةا و ضر والمناطق المت
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتعاف  الأنشطة 
 

ةا وغيرهببا مبب  طببوارئ مقبلببموجببات المببرض الالحقببةا والجائحببة الل   بالنسبببةتقييمببو رصببد الوضبب  وتنقببيح أدوات اسببتعراض 
فر بب  لفيبببرو  الببنمط الشببمل الموسببمية التبب  تألنفلببونزا االصببحة العموميببة. وباإلضببافة للببى ذلببلا اسببتئناب بببرامج ترصبببد 

 .الجائحة ف  لطار الترصد الروتين 
 
 البنية التحتية الصحية واللوجيستيات 5-4
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتأهب الأنشطة 
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  المرافق الصبحية والمختببرات بب مبا يتعلبق  طاد الصحةا بما فب  ذلبل لى امتداد ل داد خطط إلدارة مخاطر الجائحة

 .(50)وغيرها م  الخدمات الصحية المسا دة 
  التخطببيط لتلبيببة الحاجببة المتزايببدة للببى المضببادات الحيويببةا وخافضببات الحببرارةا ولببوازخ اإلمهبباءا واألكسببجي ا ووسببائل

 .الوطنية التدبير السرير ف  سياق استراتيجيات  الصنا   نف التد خ 
   جببراءات الختيببار و وضبب والمستحضببرات الصببيدالنية  مضببادات الفيروسبباتوصببيل وتخببزي  وتوزيبب  وتشببراء رليببات وا 

لبى األهبداب والمبوارد اسبتنادًا ل اتوافرال ند  اواللقاحات اواختبارات التشخي  اومعدات الحماية الشخصية ااألساسية
 .(7الملحق النظر فيما لذا كانت هذر ا ليات كافية إلجراء تدابير االحتواء )و لوطنية. ا

  لتوصيل لقاحات األنفلونزا الجائحة للى نقاط التوزيب  الوطنيبة ودو  الوطنيبة فب  غضبو  سببعة أيباخ نشر وض  خطة
 .(23) الواسعة النطاقطعيخ الت تاللقاح للحكومة الوطنيةا ووض  استراتيجية لحمالتوافر م  تاريخ 
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 الت  يتعي  النظر فيهاستجابة االأنشطة 
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
 تنفيذ خطط شراء اللقاحات. 
  سببائر واللقاحببات وغيرهببا مبب  المستحضببرات الصببيدالنية و  مضببادات الفيروسبباتالخاصببة بنشببر والتوزيبب  التنفيببذ خطببط

 .اللوازخ الطبية ومعدات الحماية الشخصيةا وفقا للخطط الوطنية
 اللقاحبببات والمستحضبببرات و  مضبببادات الفيروسببباتص و رصبببد المبببوارد األساسبببية المتعلقبببة بالصبببحة ملبببل: اللبببوازخ الطبيبببة

شببغالص و الصببحية تببوافر العبباملي  فبب  مجببال الر ايببةص و الصببيدالنية األخببرى اسببتخداخ ص و المستشببفياتبمبباك  تببوافر األ /ا 
 .المتعلقة بدف  الموتىقدرات المخزونات المواد المختبريةص و ص و مرافق صحية بديلة

  وتوافر اللقاحالوطنية للخطط واألولويات  وفقاً توافرر نشر لقاح الجائحة  ند. 
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتعاف  الأنشطة 
 

ل ادة تخزي  األدوية واللوازخ والخبدمات وتجديبد المعبدات األساسبية اسبتعدادًا الحتمبال حبدوث موجبات الحقبة مب  األمبراض 
التببب  يسبببببها فيبببرو  الجائحبببة أو حببباالت الطبببوارئ الصبببحية األخبببرى. وباإلضبببافة للبببى ذلبببلا اسبببتعراض حالبببة المخزونبببات 

 .الوطنية والمحلية وتجديدها
 
 والخدمات ذات الصلةة يالصحالخدمات  5-5
 
 الخدمات الصحية 5-5-1
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتأهب الأنشطة 
 

 :المحل  استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
   والتطعببيخا بمببا فبب  ذلببل رليببات  مضببادات الفيروسببات لزاءالنهج القطببر  الخاصببة بببحتياجببات االسياسببة و الالنظببر فبب

 .ةضار ألحداث الاتقييخ الفعالية ورصد 
  تلببببل  ا وتحديببببد أولويبببباتألنبببباء الجائحببببةطعببببيخ توالالعببببالج الو ببببائ  ات العببببالج المضبببباد للفيروسببببات أو متطلبببببتقببببدير

 .اتمتطلبال
 (51) النظر ف  القدرات والموارد الالزمة لتخزي  األدوية والمعدات األساسية. 
   الزمة لحمايتهخلا والتدابير اية السريعة التألرالسكانمجمو ات رليات تحديد الالنظر ف. 
 المستشفياتبيئات األنفلونزا الجائحة واحتوائها ف   مرض تقييخ  درة النظاخ الصح   لى اكتشاب فاشيات. 
   وتببببادل النتبببائج مببب   اوطبببأة واالمتلبببال لهبببا وسبببالمتها وفعاليتهببباالوضببب  رليبببات لرصبببد اسبببتيعاب تبببدابير التخفيبببب مببب

 .المجتم  الدول  والمنظمة
 

 الت  يتعي  النظر فيها االستجابةأنشطة 
 

 المحل : استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  نبباتللبي   تببوافرا وفقبباً اللحالببة األولويببة و طبقببًا  حمببالت التطعببيخأو  و/ مضببادات الفيروسبباتبشببأ  تنفيببذ خطببط وطنيببة 

معلومببات الرصببد اسببتنادًا للببى واللقاحببات  مضببادات الفيروسبباتتكييببب االسببتراتيجيات الخاصببة ب أو تعببديل/ االمعنيببة
 .والترصد
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   معبدات الحمايبة اإلفبراج  ب  و  االر اية الصحية والمختبراتأماك  تعزيز ممارسات الو اية م  العدوى ومكافحتها ف
 .للخطط الوطنية الشخصية حسب اال تضاء وفقاً 

 حسب اال تضاءلها   عالجتقديخ التدبير الو  تتفعيل استراتيجيات بديلة لعزل الحاال. 
  االجتمببا   والنفسبب  للعبباملي   تقببديخ الببد خ لببى القببوى العاملببة الصببحيةا و سببيما الالتصببد  لالببار النفسببية للجائحببةا و

 .ف  مجال الر اية الصحية والمرضى والمجتمعات المحلية
  وطأة للحد م  انتشار األنفلونزا الجائحةالتقييخ القدرة  لى تنفيذ تدابير التخفيب م  ل ادة. 
 واستنادًا للى األهداب والسياسات الوطنية  ند التوافرالعاملي  ف  مجال الر اية الصحيةا طعيخ النظر ف  ت. 
  ا والتغطيبببببة باللقاحببببباتا والفعاليبببببة تهببببباومقاوممأمونيتهبببببا و  مضبببببادات الفيروسببببباتلجبببببراء تقييمبببببات متواصبببببلة لفعاليبببببة

 .للخطط وا ليات واإلجراءات الوطنية نشرهاا وفقاً مراحل جمي  خالل ةا والمأموني
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتعاف  الأنشطة 
 

 المحل : استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
  مضبادات الفيروسبات( فعاليبة 1االستجابات والتدخالت المحددة المستخدمةا بما ف  ذلبل: )لجمي  شامل تقييخ لجراء 

 .التغطية باللقاحات وفعاليتها ومأمونيتهاا وتبادل النتائج م  المجتم  الدول و ( 2ص )تهاومقاوممأمونيتها و 
 /الصبببحية حببباالت الطبببوارئ  أو الببببدء بإ بببادة بنببباء الخبببدمات األساسبببية اسبببتعدادًا للموجبببات الالحقبببة مببب  المبببرض و

 .األخرى
   للسياسببة  لجميبب  الفئببات المعرضببة لمخبباطر  اليببةا وفقبباً  ةالموسببميضببد األنفلببونزا العمببل  لببى زيببادة التغطيببة بببالتمني

 .الوطنية
 
 التدابير المتعلقة بالصحة العمومية 5-5-2
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتأهب الأنشطة 
 

 :المحل  للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن / استناداً 
 
 الالزمببة تصببال االوسببائل بروتوكببوالت و الاسببتحداث و  اتحديببد نطبباق التببدخالت غيببر الصببيدالنية التبب   ببد ُيوصببى بهببا

 .(53ا 52) لد خ تنفيذها
 غبالق المبدار  لمب   بيبل  اأو و بب تصبعيدهاة عينبتبدابير ملتفعيل  الالزمة وض  لطار لتيسير  ملية اتخاذ القرارات

 ة لتقييخ المخاطر.الئماستنادًا للى معايير م هاأو تقييدالتجمعات البشرية أو للغاء 
 والسبيما التبدابير  ا(2005المتعلقة بالتوصبيات الم  تبة الصبادرة بموجبب اللبوائح الصبحية الدوليبة )جراءات تخطيط اإل

 المرض.انتشار لبطاء وتيرة الرامية للى 
 

 الت  يتعي  النظر فيهاستجابة االأنشطة 
 

 المحل : استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
 هاأو تعديل هاأو تقييدالتجمعات البشرية إللغاء  ت هنال دوادٍ تقييخ وتحديد لذا ما كان. 
  وغيرهببا مبب  تببدابير  امبب   بيبل لغببالق المببدار  افبب  الخطببط الوطنيببةرد يببتنفيبذ تببدابير المبا ببدة االجتما يببةا وفقببًا لمبا

 .العملأنماط تعديل جتمع  بما فيها ممكافحة المرض  لى المستوى ال
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 الت  يتعي  النظر فيهاتعاف  الأنشطة 
 

 المحل : استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 

ث المببادئ التوجيهيبة والبروتوكبوالت يحبدتا و مجتمب وال ةد واألسبر ر لفب لبى مسبتوى االمنفبذة تدابير اللفعالية  شامللجراء تقييخ 
 ات بناء  لى ذلل.يوالخوارزم

 
 المجتمعية القدرات 5-6
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتأهب الأنشطة 
 

 المحل : استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
 الببببالزخ للو ايببببة والعببببالج والو ايببببة مبببب  العببببدوى ومكافحتهببببا بالنسبببببة للمرضببببى  تقببببديخ الببببد خوضبببب  لرشببببادات وخطببببط ل

 لهخ. المخالطي  المعزولي  ف  المنزل وأفراد أسرهخ
 خطببط ورليببات تمكبب  مبب  زيببادة فببر  الحصببول  لببى العببالج والر ايببة ألفببراد المجتمبب  المحلبب ا بمببا فبب  ذلببل  ل ببداد

 .لشرال منظمات المجتم  المدن  وسائر الشركاء الذي  يقدمو  الخدمات المجتمعية
 الفئببات تسببتهدب والتعليقببات رسببائل وضبب  رليببات للالصببحة العموميببةا بمببا فبب  ذلببل  يببة فبب  مجببالل ببداد حمببالت تلقيف

 .الت  يصعب الوصول لليها أو المحرومة أو األ ليات
 

 الت  يتعي  النظر فيهاستجابة االأنشطة 
 

 المحل : استنادًا للى تقييمات المخاطر والموارد واالحتياجات  لى الصعيد الوطن /
 
 األخببرىا بشببأ  تببدابير مكافحببة  المعنيببة القيبباخ بحمببالت تلقيفيببة فبب  مجببال الصببحة العموميببةا بالتنسببيق مبب  السببلطات

 .العدوى  لى المستوى الفرد 
 لحبباالت المشببتب  فيهببا بشببأ  ا ةاألسببر  لفببرد/ لببى مسببتوى ا لمكافحببة المببرضا طبيببة وغيببر طبيببة اةالئمببتنفيببذ تببدابير م

 والمخالطي  لهخ م  األسرة.
 و بزل أنفسبهخ  نبد أ صبى درجبة  للبىخبارج المنبزل  خلسداء المشورة للبى المخبالطي  مب  األسبرة لتقليبل مسبتوى تفبا له

 .ظهور األ راض األولى ل،نفلونزا
 المرض.لسداء المشورة ل،فراد بالمكوث ف  المنزل  ند اإلصابة ب 
  ات المنظمة ذات الصلةلرشادتقديخ اإلرشادات الخاصة بمكافحة العدوى لمقدم  الر اية المنزلية م  مرا اة. 
 

 الت  يتعي  النظر فيهاتعاف  الأنشطة 
 

 .لتيسير التعاف   لى المستوى الفرد  والمجتمع  اال تضاءا حسبا توفير الخدمات النفسية
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 المالحق
 

  ملية تنقيح اإلرشادات 1الملحق 
 

 المعنونبة وليقبةالا للبى حبد كبيبر للبى لدارة مخاطر األنفلونزا الجائحة المعنونة استند محتوى هذر الوليقة اإلرشادية للمنظمةا
برت فب   باخ لهبا: وليقبة لرشبادية للمنظمبة سبتجابةالجائحبة واالالتأهبب ل،نفلبونزا  . وتولبت مراجعبة مسبودة 2009ا والتب  ُنشف

ا والتعببباو  المتعبببدد األنفلبببونزامجببباالت المحتبببوى اللجنبببة التوجيهيبببة الداخليبببة فببب  المنظمبببةا والتببب  تضبببخ خببببراء تقنيبببي  فببب  
دارة  دارة المخببببباطرا وا  األحبببببداثا واالتصببببباالتا واألنفلبببببونزا فببببب  ظبببببروب اخبببببتالط البشبببببر القطا بببببات بشبببببأ  األنفلبببببونزاا وا 

دارة مخببباطر الطبببوارئ المتعلقبببة ا والبحبببث فببب  مجبببال اللقاحببباتا و مضبببادات الفيروسببباتبالحيوانبببات والبببُنظخ اإليكولوجيبببةا و  ا 
مكانيبببة االسبببتفادة بالنسببببة إلهميبببة مسبببودة المحتبببوى مببب  حيبببث األو امبببت اللجنبببة بتقيبببيخ  .بالصبببحة األنفلبببونزا  دارة مخببباطروا 
 .الجائحة

 
و لببببى مببببدار  مليببببة التنقببببيحا  قببببدت اللجنببببة التوجيهيببببة الداخليببببة أربعببببة اجتما بببباتا مبببب  تبببببادل مراسببببالت مهمببببة بالبريببببد 

ذات  سباخ ل،اإللكترون  بي  االجتما ات. وُد ف  أ ضاء اللجنة التوجيهية الداخلية للبى تقبديخ مبدخالت ومعلومبات محدلبة 
 خبراتهخ.ف  الوليقةا حسب الصلة 

 
( كبب  ينظببر فبب  1ا ُ قفببد اجتمبباد لفريببق اسببتعراض األ ببرا  الخببارج : )2013أبريببل  نيسببا / 12-11و لببى مببدى يببوم  

لجنبة   بالوًة  لبى التوصبيات المبأخوذة مب  تقريبر إدارة مخباطر الطبوارئ المتعلقبة بالصبحةاإلرشادات المنقحة فيمبا يتعلبق بب
( وكبب  2ص )2009المندلعببة  بباخ  (H1N1)( فيمببا يتعلببق بجائحببة 2005لدوليببة )المراجعببة المعنيببة بببأداء اللببوائح الصببحية ا

 يقدخ تعقيبات وتعليقات ومدخالت بشأ  مسودة اإلرشادات.
 

ذت هذر التعليقبات وُأحيط  لمًا بتعليقات أ ضاء فريق استعراض األ را ا و  لوليقبة. لفب  المسبودة المنقحبة بعبي  اال تببار ُأخف
ببلت المسببودة المنقحببو  دراج تعليقببات لضببافيةا لببخ ُأرسف ة للببى أ ضبباء فريببق اسببتعراض األ ببرا  ال تمبباد التغييببرات المطلوبببة وا 

عت المسودة المنقحة ف  صيغتها النهائية م  أجل مشاركة الدول األ ضاء.  ُوضف
 

  ملية اإلدالء بالتعليقات
 

دولة كتابيًا بنشر اإلرشادات الم  تةا وُد يفت للبى اإلدالء بتعليقاتهبا حبول  194 ُأبلغت جمي  الدول األ ضاء البال   ددها
ببل تببذكير 2013سبببتمبر  أيلببول/ 30حتببى  2013يونيببو  حزيببرا / 10الوليقببة. وُفتفحببت فتببرة اإلدالء بالتعليقببات مبب   . وُأرسف

 .2013سبتمبر  أيلول/ 9ف  جنيب ف   مس ول  االتصال بالبعلات الدائمة لدى األمخ المتحدة كتاب  للى
 

التعليقبات االزدواجيبة مب   بدخ  لتأكبد مب دولة  ضوًا. وتخ تحليل هبذر التعليقبات ل 18تعليقًا م   65وتخ تلق  ما يربو  لى 
الداخليبة استعراضبها. وُبحلبت التعليقبات المتلقباة التوجيهيبة األخرىا وتخ تصنيفها للى فئات حسب الموضودا وتولت اللجنة 

 يل م  حيث  يمتها المضافة وجدواها.وخضعت للتحل
 

 ل ال  المصالح
 

باسببتيفاء  وليقببةال رهببذوالتقببدير مبب  الشببكر واردة أسببما هخ فبب   سببخ البب الخببارج   بباخ جميبب  أ ضبباء فريببق اسببتعراض األ ببرا 
المصببالح هببذر للتقيببيخ و ُببد مت للببى  ات"نمببوذج المنظمببة إل ببال  المصببالح بشببأ  خبببراء المنظمببة". وخضببعت ل النببوتقببديخ 

المصبالح . وأ ل  رئي  فريبق اسبتعراض األ برا  بشبكل رسبم   بدخ وجبود مصبالح. وأ لب  اجتماد فريق استعراض األ را 
 ضبوًا الببذي  شبباركوا فبب  اسببتعراض هببذر  16ا مبب  أ ضبباء فريببق اسبتعراض األ ببرا  الخببارج  البببال   ببددهخ أ ضبباء لاللبة
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مصببالحا للببى جانببب وصببب مختصببر اليببرد فيمببا يلبب  أ ضبباء فريببق اسببتعراض األ ببرا  الببذي  أ لنببوا . و الوليقببة اإلرشببادية
 للمصالح المعنية.

 
 أ ضاء فريق استعراض األ را  الذي  لهخ مصالح معلنة

 
 الدكتور نيل في 

 
فبب  تبباريخ انعقبباد اجتمبباد فريببق اسببتعراض األ ببرا ا كببا  الببدكتور نيببل فببي  بصببدد لجببراء اسببتعراض بببألر رجعبب  للبيانببات 

المندلعببببة  A(H1N1)ا  جائحببببة السببببريرية والخاصببببة بالمأمونيببببة بشببببأ  المرضببببى الببببذي  ُأ طببببوا دواء زانبببباميفير المببببائ  لبقبببب
ر برنامج استعمال األدويبة لبدواٍد لنسبانية. تتبولى  يبادة البحبث ا وذلل ف  لطا2011-2010وموسخ األنفلونزا  2009  اخ

 م سسة الصحة العمومية ف  لنكلتراا م  بعض الر ايبة مب  جانبب شبركة غالكسبو سبميث كاليب . تتكبو  هبذر الر ايبة مب 
جنيبب  لسببترلين  لسببداد مصبباريب المببوارد التبب   25 000مبلبب  جنيبب  لسببترلين  لوظيفببة باحببث لمببدة  صببيرة و  25 000 مبلبب 

لبيانببات وتقببديمها. وحيببث ل  االسببتعراض بببألر رجعبب  وال توجببد معلومببات محببددة اتسببتخدمها المستشببفيات مبب  أجببل تحديببد 
    استعمال األدوية الواردة ف  هذا المشرودا لخ يتخ تحديد وجود تضارب ف  المصالح.

 
 األستاذ لو  سيمونس 

 
 بء األنفلونزا ومبرض الفيبرو  المفخلدبو   ةخدمات استشارية ف  مجال نمذج  دخ األستاذ لو  سيمونس  ا2011ف   اخ 

شببركة غالكسببو سببميث كاليبب  وشببركة بيببو كريسببت للببى  اتصببميخ الدراسببة الرصببديةالمتعلقببة بالتنفسبب  والمسببائل المنهجيببة 
دوالر أمريكب   5000حصل األسبتاذ لبو  سيمونسب   لبى أ بل مب   2012وف   اخ  .دوالر أمريك  10 000مبل  مقابل 
لمشاركة ف  لجا  الخبراء الخاصة بشبركات غالكسبو سبميث كاليب  وميبرل وأسبترا زينيكبا ونوفبارت . وحيبث ال تبرد ا لمقاب

 العبء ف  هذر اإلرشاداتا لخ يتخ تحديد وجود تضارب ف  المصالح. ةمعلومات محددة    نمذج
 

 كاولين  ي بينجامالدكتور 
 

اسبببتراتيجيات  بببالج بشبببأ  دوالر أمريكببب  مقاببببل العمبببل االستشبببار   2000 لبببى مبلببب   كببباولين  بينجبببامي حصبببل البببدكتور 
وظيفببة أيضببًا  كبباولين  بينجببامي . وتببولى الببدكتور 2012 بباخ فبب  فبب   األنفلببونزا والو ايببة منهببا لصببالح شببركة كروسببيل ل 

مد ومبة بتمويبل ببارز مب  مسب ول  التحبر   بمببادرة مب مس ول التحر  الرئيس  وحائز الحساب ف  تجربة للقباح األنفلبونزا 
بحبببث خبببا  باللقببباح. وحيبببث توجبببد بعبببض اإلشبببارات للبببى  . وأخبببذت التجرببببة شبببكل2010-2009ميبببو  فببب  ل شبببركة ميبببد

اللقاحات وسياسات اللقاحات  لى امتبداد هبذر اإلرشباداتا فقبد ُلمب  أ  هبذا البحبث  بد يشبكل تضباربًا فب  المصبالحا ومب  
 قاحات.لة بالمسائل المتعلقة بالخاصم  المنا شات ال كاولين لدخق فقد استُبعدد الدكتور 
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 التخطيطافتراضات  2الملحق 
 

ة غيبببر مقبلببالمسببتقبل  لبببى تحببدياتا جزئيببًا أل  السببمات المهمببة للجائحببة الفبب  األنفلببونزا جائحببة شببأ  ينطببو  التخطببيط ب
تخطببيط الصببحة  نببد ألنفلببونزا مب  أجببل اتخبباذ القبرارات ا اتمعروفبة. وفبب  هببذر الحالبةا يلببزخ وجببود افتراضبات متعلقببة بوبائيبب

 د المطلوبة.العموميةا  الوًة  لى تقدير الموار 
 

ك  تنظر فيها السلطات الوطنية  نبد وضب  اسبتراتيجية لدارة مخباطر األنفلبونزا  افتراضات التخطيطيقدخ هذ الملحق بعض 
تند هببذر االفتراضببات للببى المعلومببات المعروفببة فبب  تبباريخ النشببر  بب  األنفلببونزا الموسببميةا وأنفلببونزا الطيببورا سببالجائحببة. ت

خصبائ  تباينبت األنفلبونزا السبابقة. وينبغب  أال ُت خبذ هبذر البيانبات با تبارهبا تنب يبة بسبمات الجائحبة القادمبة. فقبد  جوائحو 
السببابقة ورلارهببا فيمببا بببي  البلببدا  وداخببل البلببدا . وُتعببزى هببذر االختالفببات  لببى األرجببح للببى كببٍل مبب  خصببائ   جببوائحال

 المستوى المحل .لمرض  لى أماخ االضعب مواط  و  جائحةفيرو  ال
 
ألنفلببونزا. ولكبب  سببيتخ تحديلبب  كلمببا تببوافرت بيانببات  لميببة ا اتالملحببق تقببديخ اسببتعراض شببامل لوبائيبب اهببذي  الهببدب مبب  ولبب

 جديدة تغير بشكل كبير م  هذر االفتراضات. وتُقددقخ المراج  الرئيسية للقراء لالطالد  لى الم لفات الحالية.
 
 االنتقال طرائق 1-2أ
 

 االفتراضات
 
   االنتقببال  بب  انتقببال األنفلببونزا الموسببمية: طرائببق األنفلببونزا الجائحببة أ  تكببو  مشببابهة ل فيببرو  انتقبباللطرائببق ُيتو بب

مبب  مسبباهمة طريببق  امباشببر أو غيببر مباشببر( شببكلة )سببواء بالمسببالُقطديببرات الكبيببرة أو الم مبب  خبباللطريببق العببدوى 
 كليهما معًا.مزيج م   أو اة بالهواءحمولالجسيمات الم

   معروفبة. ولكب  الغيبر  مب  األمبورا التب   بد تكبو  مختلفبةانتقبال األنفلبونزا طرائبق لالسبريرية  واألهميةاإلسهاخ النسب
 ب  أو الُقطديبرات  ب  طريبق  ب  كلبب مخالطبة األنماط الوبائية تشير للى أ  انتشار الفيرو  يتخ غالبًا مب  خبالل ال

 .ةالمسمالطريق 
 

 ا لار
 
  الجيبدةا و بزل المرضبىا واسبتخداخ معبدات الحمايبة الشخصبيةا تبدابير  ي ا ُتعبد نظافبة اليبد نتقبال الفيروسبااللخفض

 شخا  المصابي  باألنفلونزا.ل،ر اية تقديخ ال مهمة  ند
  نبغب  للعباملي  بالنسبة للر اية الروتينية. ولكب  يلحاالت االنتقال المحمولة بالهواء  لجراءات احترازيةُيوصى بغرفة ال

ية جسبيمغيبر معقمبةا وأجهبزة تبنف  نظيفبة  ا و فبازات بباءةف  مجال الر اية الصحية ارتداء معدات حمايبة العبي ا و 
 .ضبابال توليدألناء لجراءات 

 
 األسا  العلم 

 
  برانكسبببتو  جببب  النتقبببال األنفلبببونزا الموسبببمية ) مببب  الطبببرق الرئيسبببية ةالمسبببموالالُقطديبببرات مببب  خبببالل يببببدو االنتقبببال

 (.2003ص بريدجيز س  ب  ورخرو ا 2007ورخرو ا 
  ق االنتقببال المختلفببة. وباإلضببافة للببى ذلببلا ال يوجببد ائببسبببية لطر نال توجببد بيانببات كافيببة لتحديببد األهميببة المبب  ذلببلا

ص 2006ررا   يبب. )تيليةالُقطديببر فبب  مقابببل  ضببباب( للسببيختوحيببد وتوافببق فبب  ا راء حببول التعريببب التقنبب  )أ  حجببخ الج
 (.2012ا ليندسل  دبليوا 2007ور س  ورخرو ا يليم
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  ت بعبض دافبأ (.2010ا بب . )هبانل  بب  ضببابة انتقال األنفلونزا  ببر الفا ليت لر الحرارة والرطوبة النسبيتا   لى
سباويًا ة متالمسباالنتقبال  ب  طريبق الممئويبةا فب  حبي  كبا   30فب  درجبة حبرارة  ضببابالف  التقارير  دخ االنتقال 
ص لببببببوي  ليبببببب  سبببببب  2007مئويببببببة. )لببببببوي  ليبببببب  سبببببب  ورخببببببرو ا  20مئويببببببة و 30درجببببببة حببببببرارة فبببببب  الفا ليببببببة فبببببب  

 (.2008 ورخرو ا
 و ببد ارتبطببت بعببض هببذر اإلجببراءات بزيببادة ضببباب ببد تبب د  لجببراءات معينببة تُندفقببذ فبب  أمبباك  الر ايببة للببى ليجبباد ال .

المرتبطببة بانتقببال الُممببرض"  ضبببابح "لجببراءات توليببد الملحوظببة فبب  مخبباطر انتقببال المببرض وُأطلفببق  ليهببا مصببطل
قصببببة ا واإلنعبببا  القلبببب  الرئبببو ا ومنظبببار التنبيبببب(. تتضبببم  هبببذر اإلجبببراءات ال2007)منظمبببة الصبببحة العلميبببةا 

 (.2007أجهزة  الية السر ة )منظمة الصحة العلميةا الت  ُتستخدخ فيها ا والجراحة تشريحا والالهوائية
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  لى اإل داء األنفلونزا الجائحة درة فترة الحضانة و  2-2أ
 

 االفتراضات
 
  :أياخ. 3-1فترة الحضانة 
  : يوخ. 2-0.5فترة الكمو 
   أياخ لدى البالغي ا وربما أطول لدى األطفال. 5مدة القدرة  لى العدوى: حوال 
  دد (  التكالر األساسR0) :1.1-2.0. 

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_6c.pdf
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 ا لار
 
  التخطببيط فيمببا يتعلببق بببا ت : طببول مببدة العببزل  اضفتببرة الحضببانة ومببدة القببدرة  لببى العببدوى مفيببدتا  بالنسبببة ألغببر

 ض  تعريب لمخالط  الحاالتص وطول مدة الحجر الصح  بالنسبة للمخالطي .و ص و للحاالت
  فترة الحضانة القصيرة نسبيًا تجعل م  الصعب و ب انتشار األنفلونزا الجائحة  ب  طريبق تتبب  المخبالطي  ووضبعهخ

  يد الحجر الصح .
  ببب  طريبببق فبببرز  فقبببط ظهبببور األ بببراض يجعبببل مببب  الصبببعب و بببب انتشبببار األنفلبببونزا الجائحبببةطبببرح الفيبببرو   ببببل 

 المرضى و زلهخ سريريًا.
  بمجببرد أ  تبببدأ الجائحببةا سببيكو  مبب  المهببخ بالنسبببة للبلببدا  أ  تجببر  ترصببدًا ودراسببات خاصببة لتقببدير فتببرة حضببانة

 فيرو  الجائحة ومدة  درت   لى العدوى.
 

 األسا  العلم 
 
  باسبببتخداخ لحصببباءات بحريبببة مببب  أسبببتراليا للبببى أ  متوسبببط فتبببرة الحضبببانة ل،نفلبببونزا الجائحبببة مبكبببرة أشبببارت دراسبببة

 (.2007نيشيوراا  ضااستعر حسب يوخ(. )ماكيندريل وموريسو ا  1.4سا ة ) 32.71بل   1918 اخ المندلعة 
   ما يل :( للى 2008متطو ي  )كارات ورخرو ا    دراسة  56شمل توصل تحليل تلو 

o  تب  ذرو البدرجات لجمبال   اليوخ األول بعد التلقيحا وبلب بحلول درجة األ راض لجمال   ف  متوسط زيادةلُوحظت
 بحلول اليوخ اللام ص يةقيخ األساسالبحلول اليوخ اللان ا لخ  اد للى 

o   ة حببادة خببالل مببا بببي  نصببب يببوخ للببى يببوخ بعببد االختبببارا وبلبب  ذروتبب  بشببكل متسببق فبب  زيببادزاد طببرح الفيببرو
 أياخص 4.8طرح الفيرو  مدة اليوخ اللان  )متوسط مدة التوليد يوما  ونصب(ا وبل  متوسط 

o  أظهرت منحنيات طرح الفيرو  ومنحنيبات لجمبال  درجبة األ براض أشبكااًل متشبابهةا  لبى البرغخ مب  أ  طبرح
 بق المرض بيوخ واحد.الفيرو  س

  فب  فئبة فر يبة مب  ا االستعراض الذ  أجرار كارات ورخبرو  حسبطرح الفيرو  األطول ليست باألمر النادر. و ُمدد
" بعبد التلقبيح بلمانيبة أيباخا فب  حبي  ذكبرت دراسبة Bفيبرو  األنفلبونزا "( ٪20طرح خمسبة مشباركو  ) افئات الدراسة
 .A(H3N2) نفلونزاأياخ لطرح فيرو  األ 9أخرى أيضًا 

 عببدد التقبديرات المعقولببة ل(  التكببالر األساسببR0بالنسبببة لفيروسبات الجائحبب :)األنفلببونزا  تالسببابقة فضبباًل  بب  فيروسببا ة
ص كببوليتزا 2006ص فيرجسببو  ل  لخ ورخببرو ا 2005)فيرجسببو  ل  لخ ورخببرو ا  2.0و 1.5تتقببارب بببي   االموسببمية

فقببببد  2009المندلعببببة  بببباخ  A(H1N1)(ا وبالنسبببببة لجائحببببة 2007ورخببببرو ا  ل  ص فينيكبببب 2007فبببب  ورخببببرو ا 
ص أوباتووسببببببببببك  2010ص ليسببببببببببلر ورخببببببببببرو ا 2009)فريببببببببببزر ورخببببببببببرو ا  8-1-1.1  بببببببببببيتراوحببببببببببت التقببببببببببديرات 

 (.2011 ورخرو ا
  فترة حضانة الحاالت البشرية لفيرو  األنفلونزاA(H5N1) (7  تببدو أطبول 5-2أياخ أو أ بلص )مب  أيباخ فب  الغالبب 

ا يبببدو أ  فتببرة األنفلببونزا الموسببمية. وفبب  المجمو ببات التبب  ربمببا حببدث بهببا انتقببال محببدود بببي  البشببر فتببرة حضببانة
أيببباخ )لجنبببة  9-8ا  لبببى البببرغخ مببب  أ  التقبببديرات فببب  مجمو بببة واحبببدة أشبببارت للبببى تقريبببباً  أيببباخ 5-3الحضبببانة تبلببب  

 (.2008الصياغة ف  المنظمةا 
 يوجد لدى المرضبى المصبابي  بمبرض فيبرو  األنفلبونزا   دA(H5N1)   فب  يمكب  الكشبب  نب  حمبض رنبا فيروسب

الجهببباز التنفسببب  لمبببدة تصبببل للبببى لاللبببة أسبببابي ص ولكببب  البيانبببات المعنيبببة محبببدودة. )اسبببتعراض لجنبببة الصبببياغة فببب  
 (.2007ص وغامبوتو ورخرو ا 2008المنظمةا 
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 ظهور األ راض ومعدل النوبات السريرية 3-2أ
 

 االفتراضات
 
 .ُيتو   أ  تظهر األ راض السريرية  لى حوال  للل  األشخا  المصابي  باألنفلونزا الجائحة 
  رية ل،نفلببونزا الموسببمية: يُيتو بب  أ  تكببو  األ ببراض السببريرية غيببر المصببحوبة بمضببا فات مشببابهة ل، ببراض السببر

 األ راض التنفسيةا والحمىا وبدء الظهور المفاج   الخ العضالت والصداد أو رالخ الظهر.
 مببا للسببكا  النوبببات السببريرية ( أ  تبلبب  معببدالت العمريببة ُيتو بب  فبب  المتوسببط بوجبب   بباخ ) لببى مسببتوى جميبب  الفئببات

 .٪45للى  ٪25 بي 
 

 ا لار
 
 اال تالل الشببببي  بببباألنفلونزا األسبببا  البببالزخ لترصبببد المبببرض يمكببب  أ  تشبببكل المعبببايير السبببريرية الحاليبببة الخاصبببة بببب

بببجق  البلبببدا   لبببى رصبببد تطبببور  ،نفلبببونزا الجائحبببة  ببب  كلبببب بهبببدب تيسبببير السبببريرية لخصبببائ  الالجبببائح. ولكببب  ُتشد
 تعريب الحالة السريرية.حسي  ت

   حيببث ل  المظبباهر السببريرية ل،نفلببونزا غيببر محببددة فبب  المعتببادا ينبغبب  د ببخ ترصببد الجائحببة  بب  طريببق التشببخي
 .بشكل شامل لتأكيد الحاالت األولى ف  كل بلد ووصفهاة حاسمهذر الخطوة أهمية تكتس  المختبر . و 
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  تعزيببز ا ينبغبب  للبلببدا  أ  تخطببط مبب  أجببل سببر ة القائمببة الصببحيةأل   ببدد المرضببى  ببد يلقببل كاهببل  ببدرات الر ايببة
 وتحديد أولويات الموارد المحدودة.  درات الر اية الصحية

  لبببُوحظ فببب  الجبببوائح السبببابقة تبببباي  كبيبببر فببب  معبببدالت النوببببات السبببريرية فيمبببا ببببي  الفئبببات العمريبببة المختلفبببة وشبببتى
 معدالت النوبات السريرية استنادًا للى بياناتها وخبراتها الذاتية.المناطق المحلية. وُتشدجق  البلدا   لى تقدير 

 
 األسا  العلم 

 
  شخصببًا ُأصببيبوا طو ببًا بعببدوى األنفلببونزا أ  نسبببة العببدوى المصببحوبة بببأ راض )أ   522ذكببر تحليببل مجمبب  شببمل

الفيببرو  أو  طنمببولببخ ُتالحببظ اختالفببات كبيببرة حسببب  (.74.5ا 58.3نطبباق اللقببة:  ٪95) ٪66.9أ ببراض( بلغببت 
 (.2008ية )كارات ورخرو ا مبدئالجر ة المعدية ال

  مب  المملكبة المتحبدة للبى  1957أشارت التقديرات الواردة ف  دراسة نمذجبة اسبتخدمت بيانبات الجائحبة المندلعبة  باخ
 (.2008ورخرو ا ل  م  األفراد المصابي  بالعدوى  انوا م  أ راض سريرية )فينيك   ٪65-60أ  

  جميببب  تقريببببًا للبببى أ   ا1971 ببباخ فببب  أشبببار تحليبببل لتجرببببة فاشبببية أنفلبببونزا فببب  جزيبببرة معزولبببةا تريسبببتي  دا كونببباا
 (.2007ًأصيبوا با تالل مصحوب بأ راض )ماليوز جي  د  ورخرو ا قابلي  للتألر األشخا  ال

  فب   بتالالت الشببيهة بباألنفلونزا بلغت معدالت اال كيةاف  الواليات المتحدة األمري 1918ا  الجائحة المندلعة  اخ لبق
اسبُتمفدت هبذر البيانبات مب   (.1919)فروسبت دبليبو ليبت ا  ٪50وأ الها بنسبة  ٪15أدناها بنسبة  ا٪28المتوسط 

 .المنازل زيارة طريق   مسوح ُأجريت 
  الجائحببببة المندلعببببة ألنبببباء  ٪40فبببب  أحببببد التقبببباريرا بلغببببت معببببدالت النوبببببات المصببببلية حسببببب السبببب  فبببب  المتوسببببط

 ٪20بنسبببة نوبببات مصببلية  . و لببى النقببيضا ُأبلبب   بب  معببدل٪70وأ الهببا بنسبببة  ٪5ا أدناهببا بنسبببة 1957  بباخ
 (.1970ا  هاري  س  ليت-)ستيوارت 1968لجائحة المندلعة  اخ ألناء ا

  لبقبا    لبالكعبدل النوببات السبريرية م كشب مسح استبيان  بألر رجع  م  لحدى مبد  الواليبات المتحبدة األمريكيبة أ
ص وكببببببا  متمببببببالاًل فيمببببببا بببببببي  جميبببببب  الفئببببببات العمريببببببة )ديفيببببببز لل ل  ٪39بلبببببب   1968الجائحببببببة المندلعببببببة  بببببباخ 

( مب  األطفبال ٪27للبى  ٪21)بمبا يتبراوح ببي   ٪25(. وتوصل مسح مصبل  رخبر للبى أ  حبوال  1970 ورخرو ا
جيبب  )تشببي   1968فبب   بباخ سببارية لمستضببدات سبباللة األنفلببونزا ال جبباءت نتيجببة االختبببارات الخاصببة بهببخ ليجابيببة

 (.1974ورخرو ا 
 ببببدد المحسببببوب مبببب   معببببدل النوبببببات السببببريرية (  التكببببالر األساسببببR0الُمقدببببدقر )  ص النطبببباق تقريبببببًا 2.0و 1.5: بببببي

ص جيرمببببا  تبببب  سبببب  2006ص فيرجسببببو  ل  لخ ورخببببرو ا 2005)فيرجسببببو  ل  لخ ورخببببرو ا  ٪45للببببى  ٪25 مبببب 
 .(2008ا ورخرو  ص هالورا  لخ ل 2007ص كوليتزا ف  ورخرو ا 2006 ورخرو ا

 مبب  جائحببة فيببرو   ُببد ر معببدل النوبببات السببريرية A(H1N1)pdm2009   فريببزر  ٪15للببى  ٪7بنسبببة تتببراوح بببي(
فريبق ا 2009)كوتشبيميز ل  ورخبرو ا  ٪13-7(ا م  وجود معبدل نوببات لبانو  يتبراوح ببي  2009س  ورخرو ا 

 (.2009الصياغة ف  المنظمةا 
  دية معويةلوحظت ولكنهبا كانبت أ راضبًا متباينبة  A(H5N1)لدى المرضى المصابي  بفيبرو  األنفلبونزا  أ راض مدعف

 (.2008لجنة الصياغة ف  المنظمةا األشكال المتغايرة ) حسب
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 ديناميات الجائحة وتأليرها 4-2أ
 

 االفتراضات
 
   العبالخ. وُيتو ب  لهبا أ  تنتشبر للبى بقيبة  فب م  الممك  أ  تبدأ جائحة األنفلونزا ف  أ  و ت م  العاخ وف  أ  مكا

 و شهور.أأسابي   دة أنحاء العالخ ف  غضو  
  تختلب  لببى األرجببح مبب  بلببد للببى سببُيتو بب  لمببدة موجببة الجائحببة أ  تتببراوح مبب   ببدة أسببابي  للببى أشببهر  ليلببةا ولكنهببا

 د تكو  هنال تباينات داخل البلد الواحد حسب المجتم  المحل .رخر. و 
 .ُيتو   أ  تتعرض المجتمعات المحلية لموجات متعددة ذات أحجاخ مختلفة م  الجائحة 
  ًا واسبعمعبدالت دخبول المستشبفيات وارتفباد معبدالت الوفيبات والمضبا فات اللانويبة تباينبًا فب  ُيتو   أ  تتباي  الزيادة

 السببريعة التببألر بشببكل أكلببر وخامببة المجمو ببات السببكانية ضببررلببدا  والمجتمعببات المحليببة. وُيتو بب  أ  تتفيمببا بببي  الب
 .م  غيرها

 الُمقددقر ُيتو   أ  يكو  معدل التغيب    مكا  العمل أ لى م  معدل النوبات السريرية. 
 

 ا لار
 
  لهببا التصببد  الجائحببة المحتملببة و  الببةالمبكببر لحينبغبب  لكببل بلببٍد أ  يطببور  درتبب  ويعززهببا  لببى الكشببب  بب  الظهببور

 .بشكل سري 
 دارة مخببباطر هبببا الذاتيبببة إلينبغببب  للبلبببدا  أ  توجببب  حكوماتهبببا المحليبببةا وينبغببب  للمجتمعبببات المحليبببة أ  تضببب  خطط

 األنفلونزا الجائحة.
  لدارة مخباطر ينبغ  النظر ف  اإلجراءات المتخذة خالل الفترات التاليبة للبذروة فيمبا ببي  موجبات الجائحبةا فب  خطبط

 بوج   اخ. الجائحة
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  بببجق البلبببدا   لبببى مواصبببلة تقبببدير االحتياجبببات فببب  مجبببال الر ايبببة الصبببحية وتجهيبببز هبببذر االحتياجبببات بنببباًء  لبببى  ُتشد
 السريعة التألر. ماخ بشكل خا  بالمجمو ات السكانيةمواردها وخبراتها الذاتيةا م  االهت

 ملببل تلببل التبب  شببهدتها الجببوائح المندلعببة فبب  القببر  العشببري ا  ببد تبب د  الموجببة المبكببرة للببى  افبب  سلسببلة الموجببات
 استنزاب مخزو  المستهلكاتا ملل معدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدالنيةا  بل الموجات الالحقة.

  بببجق بنببباًء  لبببى سبببيا اتها  البلبببدا   لبببى مواصبببلة تقبببدير ارتفببباد معبببدالت التغيبببب  ببب  مكبببا  العمبببل لبقبببا  الجائحبببة ُتشد
الرتفباد مسبتويات التغيبب  اسبتعداداً  لى توجي  القطا ات كافبًة لوضب  خطبط اسبتمرار سبير العمبل  ُتشدجق الخاصةا و 

 وتذبذبها المحتمل  لى مدار الجائحة.
 

 األسا  العلم 
 
  التقبارير المبكبرة والتحليبل الالحبق للبي نبات الوبائيبة للبى أ  موجبات وبائيبة أكلبر ا تبدااًل )فب  أوروببا فب  نيسبا /تشير 

)فب  نصبب الكبرة األرضبية  1918ا وف  الواليات المتحدة األمريكية فب  فصبل الربيب   باخ 1918مايو  أبريل وأيار/
)فبب  نصببب الكببرة األرضببية الشببمال (  1918ريببب  بباخ الشببمال ( سبببقت موجببة الجائحببة األشببد وخامببة فبب  فصببل الخ

 (.2005ص أولسو  ل  رر ورخرو ا 1919)فروست دبليو ليت ا 
   جائحببة منطقببة شببمال الببدانمرل بشببأ  أشببار اسببتعراض للبيانببات المببأخوذة مببA(H1N1)  للببى  2009المندلعببة  بباخ

 للبى كبانو  اللبان / 2010ديسبمبر  ألول/خبالل الفتبرة مب  كبانو  ا احدوث لالث موجبات كانبت الموجبة اللاللبة منهبا
 (.2013ه  األشد وخامًة )أورستيد ورخرو ا  ا2011يناير 

  ُأبلفبببب   بببب  فيببببرو  األنفلببببونزاA(H1N1) أوسببببيلتاميفير ألول مببببرة مبببب  النببببرويج فبببب  كببببانو  اللببببان / المقبببباوخ لببببدواء 
الشببمال  خببالل الشببهري  التبباليي  ا لببخ انتشببر هببذا الفيببرو   لببى امتببداد معظببخ نصببب الكببرة األرضببية 2008 ينبباير

(. وتخ الكشب  ن  فب  و بت الحبق فب  نصبب الكبرة األرضبية الجنبوب  لبقبا  موسبخ 2008ا الصحة العالمية )منظمة
 .2008األنفلونزا  اخ 

  لر كببأتبباي  أ  معبدل وفيبات السبكا   1920-1918توضح البيانات الخاصة بارتفاد معدالت الوفيات خالل الفتبرة
 (.2006 بر البلدا  )مورا  س  لل ورخرو ا  مللٍ  30م  

 مبب  نسبببة  1918وفيببات فيمببا بببي  البلببدا  لبقببا  الجائحببة المندلعببة  بباخ الارتفبباد معببدل ت التقببديرات الخاصببة بتراوحبب
 (.2006)الهند( )مورا  س  لل ورخرو ا  ٪4.39)الدانمرل( وأ الها  ٪0.20أدناها 

  7.82للبى  ٪2.12مب   1918داخل البلدا  بالنسبة للجائحة المندلعة  باخ تراوح التباي  ف  ارتفاد معدل الوفيات٪ 
بقبببا  الجائحبببة المندلعبببة  ببباخ  ٪1.00للبببى  ٪0.25فببب  الهنبببدا ومببب   فببب   1918فببب  الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة. وا 
والوفيبببات فيمبببا ببببي   ا كانبببت هنبببال اختالفبببات واضبببحة ومتسبببقة فببب  معبببدالت المراضبببةاألمريكيبببة الواليبببات المتحبببدة

ارتفبب  معببدل النوبببات. واسببتمرت  ااألشببخا  ذو  الحالببة اال تصببادية المختلفببة: كلمببا انخفببض المسببتوى اال تصبباد 
 هبببذر العال بببة حتبببى بعبببد لدخبببال تعبببديالت  لبببى  وامبببل ملبببل العبببرق والجبببن  والسببب  وظبببروب أخبببرى )سيدينسبببتريكر

 (.1931 ال 
 أنماطبببًا وبائيبببًة شبببديدة االخبببتالب فببب  البلبببدا  السبببتة  1968ندلعبببة  ببباخ للجائحبببة الم متعبببدد الجنسبببيات أظهبببر تحليبببل

 (.2005المشمولة بالدراسة )فيبود س  ورخرو ا 
o  ة أكلبببببببر ا تبببببببدااًل موجبببببببا تلتببببببب  1969-1968كبيبببببببر فببببببب  وبببببببباء فببببببب  الواليبببببببات المتحبببببببدة األمريكيبببببببةا لبببببببُوحظ 

 ف  أواخر فصل الشتاء. 1970-1969ف  
o  وبائيا  م  حيث االتساد والتو يت.النمطا  الف  كنداا تمالل 
o ( ا كببا  الأفبب  بلببدا  أخببرى) أكلببر  ر وببباءا لببخ تببالاألول معتببدالً  وببباءسببترالياا وفرنسبباا والمملكببة المتحببدةا واليابببا

 حدة ف  الفصل التال .
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 االعتبارات األخالقية 3الملحق 
 

. (12)ألنفلبونزا لحبداث التبواز  ببي  مصبالح الفبرد والمجتمب  المحتمبل وجبود تضبارب بينهبا جائحبة ايشمل تخطيط التأهبب ل
فف  حاالت الطوارئا  د يتعي  تقييد حقوق اإلنسبا  الفرديبة والحريبات المدنيبة مب  أجبل المصبلحة العامبة. ولكب  ينبغب  أ  

د الحقبوق الفرديبة قيبالتب  تتبدابير يبة جبزءًا مب  أ  سياسبة. ويجبب أ  تكبو  الحقبوق الفردالود الراميبة للبى حمايبة تكو  الجه
امبببًا للقبببواني  الوطنيبببة موالحريبببات االجتما يبببة ضبببرورية ومعقولبببة ومتناسببببة ومنصبببفة وغيبببر منطويبببة  لبببى تمييبببز وممتللبببة ت

 والدولية.
 
نمببا ت ل  السببياق المحلبب  والقببيخ بفعببل خال يببة األ تبببارات تشببكل االاألخال يببات ال تقببدخ مجمو ببة محببددة مبب  السياسبباتص وا 

الفا ليبةا والحريبةا والمعاملبة بالملبلا والتضبام  مفيبدة بشبكل خبا  فب  سبياق  اللقافية. وُتعبد مببادئ اإلنصبابا والمنفعبة/
 ألنفلونزا.جائحة اتخطيط التأهب ل

 
ل الملالا يشبير مببدأ المنفعبة للبى أنب  ينبغب  اسبتخداخ المبوارد لتقبديخ أ صبى فوائبد صبحية ممكنبةا والتب  تُفهدبخ فب  فعلى سبي

 الغالب  لى أنها "لنقاذ معظخ األرواح". وتتضم  ا تبارات المنفعة ما يل :
 

 بالنسبة للفوائد الفردية:
  طبية لذا ُ د خ لب  العبالج بمضبادات الفيروسبات أو العبالج احتمال تمت  الفرد المصاب بمرض األنفلونزا الجائحة بفائدة

 المسا دص
 /العببالج الو ببائ  المضبباد  لبب  مريضببًا لذا لببخ ُيقببدقخ احتمببال أ  يصبببح الفببرد المعببرض لخطببر العببدوى مصببابًا بالعببدوى

 للفيروسات الخا  باألنفلونزا.
 

 بالنسبة للفوائد المجتمعية:
 لبببى مضبببادات تسببب د لببب  الحصبببول أ  يصبببيب الفبببرد المصببباب بالعبببدوى أشخاصبببًا رخبببري  بالعبببدوى لذا لبببخ ي احتمبببال 

 الفيروسات )للعالج أو للعالج الو ائ ( وتدابير مكافحة العدوىص
   التدخل المعن ص خفض  بء المرض بوج   اخ ينتج توُ   أ   
 : القيمة المحتملة إل طاء األولوية لما يل 

o ف  مجال الر اية الصحيةااألساسيي  ي  العاملي  الصحي 
o العاملي  ا خري  الذي  يقدمو  خدمات منقذة ل،رواحا 
o ة الضببرورية للمجتمبب  كبب  يبب د  وظائفبب  بشببكل طبيعبب   ببدر ماسببحالعبباملي  ا خببري  الببذي  يقببدمو  الخببدمات ال

ا مببا  ببرارات المخبباطرة بببأ وذلببل فبب  ضببوء المسببتطاد. وينبغبب  أ  ُتوضبب  هببذر السياسببات بقببدر كبيببر مبب  الحببر ا 
 فئات معينة م  العاملي ا  د ُيتصوقر أنها  رارات غير منصفة و د تقوض لقة الجماهير. تفضل

 
هبببو مببببدأ اإلنصببباب. و بببد تببب د  أال و رخبببرا  بببد يتضبببارب فببب  بعبببض األحيبببا  مببب  ا تببببارات المنفعبببةا  مهبببخ وهنبببال مببببدأ

 :ما يل يروسات للى ل طاء األولوية لاال تبارات الخاصة باإلنصاب ف  استخداخ مضادات الف
 أسوأ الحاالت )م  حيث وخامة المرض(ص 
 والمصابة بالعجزص المجمو ات السكانية السريعة التألر 
  أصببببحوا مصبببابي  لتصبببابة بمضبببا فات وخيمبببة والوفببباة لذا الشبببديد  التعبببرض األشبببخا  غيبببر المصبببابي  بالعبببدوى

 بالعدوى.
 
 



 مخاطر األنفلونزا الجائحةإدارة اإلرشادات الخاصة ب

57 

أساسببية   ناصببرالنظببر  بب  المعببايير التبب  يببتخ اختيارهببا كبب  تحكببخ تخصببي  التببدابير العالجيببة والو ائيببةا سببتكو   وبغببض
 ما يل : العناصرمعينة مهمة ف  جمي  الخططص وم  أمللة تلل 

 التبب  تيسببر الحصببول  لببى أ لببى مسببتوى ممكبب  مبب  العببالج فبب  ضببوء المببوارد المتاحببةا مبب  الحببر   لببى  العناصببر
 باحتياجات المجمو ات السكانية كافًة.االهتماخ 

 للفببببرز والعببببالج ضببببحة تتسببببخ بالشببببفافية او التبببب  تببببزود العبببباملي  فبببب  مجببببال الر ايببببة الصببببحية ببروتوكببببوالت  العناصببببر
 يتماشى م  أحدث اإلرشادات الصادرة    المنظمة أو السلطات الصحية الوطنية المعنية. ماب

 الت  تشمل رليات العناصر: 
o  المبادئ التوجيهية والبروتوكوالتصتكفل اتباد 
o  للبى ضبرورة السبريرية لبالا السلطات الصحية  ندما تشبير الخببرة  تمك  العاملي  ف  مجال الر اية الصحية م

 تنقيح البروتوكوالتص
o ( : المشببببباركة فببببب   مليبببببة تحبببببديث المببببببادئ التوجيهيبببببة 1تمكببببب  العببببباملي  فببببب  مجبببببال الر ايبببببة الصبببببحية مببببب )

مببب  أجبببل الحفببباظ  لبببى نظببباخ ر ايبببة ات ( وا تبببراح معبببايير تحديبببد األولويببب2طبببور الجائحبببةا )والبروتوكببوالت مببب  ت
 ف  حاالت األزماتصي د  وظائف   صحية

o  تضببم  التببواز  العببادل بببي   ببالج المرضببى المصببابي  ببباألنفلونزا الجائحببة والمرضببى المصببابي  بحبباالت خطيببرة
 أخرىص

o ووصببولهخ البروتوكببوالت المعنيببة بتحديببد األولويببات بالنسبببة للمرضببى المصببابي  بحبباالت خببالب األنفلببونزا فعببل ت
 لبنية التحتية العامة للر اية الصحيةصللى ا

o   بالمستشببفيات فبب  مقابببل الر ايببة فبب  المنببزلا والمعببايير الر ايببة تحببدد مرضببى األنفلببونزا الجائحببة الببذي  سببيتلقو
 ر م  المستشفى )ربما حتى م  استمرار القدرة  لى العدوى(.الخاصة بالخروج المبك

 
 لببى لرسبباء  مليببة  ادلبببة لتحديببد األولويببات وتعزيبببز  ،نفلببونزا الجائحبببةالتخطببيط الُيشدببجق  راسببمو السياسبباتا فببب  لطببار و 

ئيسببيي  ( بمشبباركة المجتمبب  المببدن  وسببائر أصببحاب المصببلحة الر 1اإلنصبباب فبب  الحصببول  لببى الخببدمات واإلمببدادات: )
طريقببة فب  تخصبي  المبوارد الشبحيحة بالمزمب  اسبتخدامها فب   مليبة صبن  القبرارا حتبى تُتخبذ القبرارات المعنيببة بالمعبايير 

لتنقببيح القببرارات اسببتنادًا للببى البي نببات سببلفًا وبمببا يشببمل رليببات واضببحة موضببو ة  (2شببمولا )الشببفافية و النفتبباح و تتسببخ باال
يشبببمل البببذ  نهج البببوسبببت د  العمليببة المنفتحبببة التببب  تحظبببى باللقببة للبببى تبببد يخ التضبببام  وتعزيببز  الجديببدة  نبببد اال تضببباء.

 .لدارة مخاطر الجائحةلزاء المجتم  ككل 
 

 نهج يشمل المجتمع ككل 4الملحق 
 

تختبر جائحة األنفلونزا  درة األمخ والشركات التجارية والمجتمعات  لى الصبمودا حسبب  بدرتها  لبى االسبتجابة. وال يمكب  
التأهبببب مببب  جانبببب فببب  تنسبببيق ال بببدخ لوكالبببة أو منظمبببة واحبببدة أ  تتأهبببب للجائحبببة بمفردهبببا. ومببب  شبببأ   بببدخ الكفايبببة أو 

 لبببى بعضبببها الببببعض أ  يحبببد مببب   بببدرة النظببباخ الصبببح   لبببى االسبببتجابة لبقبببا   المنظمبببات العامبببة والخاصبببة التببب  تعتمبببد
 .لدارة مخاطر الجائحةلزاء الجائحة. ويقتض  األمر وجود نهج شامل 

 
الحكومبباتا  –فبب  المجتمبب   رئيسببية فئببات ا يتضببم  الببنهج الببذ  يشببمل المجتمبب  ككببل لببالث1-أالشووكل وكمببا يتضببح فبب  

والببدوائر   لببى المسببتويات العالميببة والوطنيببة ودو  الوطنيببة والمحليببة والمجتمعيببة. –لمببدن  والشببركات التجاريببةا والمجتمبب  ا
خفيب م  الوطأةا والو ايةا والتأهبا واالستجابةا والتعباف ا تملبل المجباالت تالتس  الموجودة حول سلسلة لدارة الكوارث بال

 والماليةا والنقلا واالتصاالتا والطا ةا والغذاءا والميار. التسعة: الصحةا والدفادا والقانو  والنظاخارئيسية األساسية ال
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 [53]نهج يشمل المجتمع ككل  1-الشكل أ
 

 
 
. ويتحبببتخ ببببذل جهبببود منسبببقة وتعاونيبببة مببب  جانبببب لدارة مخببباطر الجائحبببة طا بببات المجتمببب  كلهبببا فببب   ينبغببب  أ  تشبببترلو 

الوزارات الحكومية والشركات التجارية والمجتم  المدن  م  أجل استدامة البنية التحتيبة األساسبية والتخفيبب مب  وطبأة رلبار 
 األنفلونزا الجائحة  لى الصحة واال تصاد وأداء المجتم .

 
العالميبة والوطنيبة ودو  الوطنيبة والمحليبة والمجتمعيبة. ويجبب أ  تضبطل   –جميب  المسبتويات للجائحة غ  أ  تتأهب وينب

المسببتويات العالميببة والوطنيببة بالببدور القيبباد  والتخطببيط االسببتراتيج ا فبب  حببي  ينبغبب  أ  يتأهببب المسببتوى المحلبب  التخبباذ 
واسبببتمرار سبببير  فببب  البببنظخ الحاليبببة إلدارة األزمبببات ةالتأهبببب للجائحبببلجبببراءات محبببددة. ويتعبببي  أ  تبببدمج جميببب  المنظمبببات 

لمواسبخ متعبددةا ينبغب  حيث  د يسبتمر ذلبل األلبر وتلبل المبدة العمل. وحيث يتعذر التنب  بألر الموجات الجائحة ومدتهاا و 
 أ  تض  المجتمعات المحلية خططًا مرنة لد خ كامل طيب احتياجاتها المحتملة.

 
 الحكومةدور  1-4أ
 

الجهبود المعنيبة فب  مجبال   الحكومبة هب  القائبد الطبيعب  تكبو  ند لدارة مخاطر األنفلونزا الجائحة  لى المسبتوى البوطن ا 
وينبغبب  أ  تسبا د الحكومببة الوطنيببة الوكباالت والمنظمببات العامببة والخاصببة  بالتنسبيق واالتصببال ألنبباء الجائحبة بوجبب   بباخ.

األخبببرى  ببب  طريبببق تقبببديخ اإلرشبببادات وافتراضبببات التخطبببيطا و ببب  طريبببق لدخبببال التعبببديالت المالئمبببة  لبببى القبببواني  أو 
وتتببولى  لمالئببخ.القطا ببات بهببدب التمكببي  مبب  االسببتجابة للجائحببة بالشببكل افبب  جميبب  التنظيمببات  لببى جميبب  المسببتويات و 

 .(4)( 2005اللبوائح الصبحية الدوليبة )مقتضبى د خ هذر الجهود منظمة الصحة العالميبة وسبائر منظمبات األمبخ المتحبدة ب
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(ا واظببت الحكومبات 2005ف  لطار أنشطة بناء القدرات الت  تضطل  بها الحكومات بموجبب اللبوائح الصبحية الدوليبة )و 
اللتزاماتهبا. وتتضبم   تباخأ  يتسبنى لهبا االمتلبال اللضبما  نظيماتهبا الوطنيبةا وتنقيحهباا ف  العالخ  لبى تقيبيخ تشبريعاتها وت

دارة مخاطر الطوارئ المتعلقة بالصحة  لى جمي  المستويات الحكومية.  هذر األنشطة التعاو  المشترل بي  القطا ات وا 
 

ا مب  القطا باتجميب  و كافبًة أ  يستند الدور القياد  للى اإلرادة السياسية القوية والمشباركة مب  أصبحاب المصبلحة  وينبغ 
ا سببببلطات الصببببحة العموميببببة الوطنيببببةو  االمرا بببببة بببببي  وزارة الصببببحةو لقيببببادة بشببببأ  التنسببببيق و وجببببود رليببببات جيببببدة بشببببأ  ا

األدوار والمسببب وليات وا ليبببات الخاصبببة ببببإدارة الطبببوارئا والقطا بببات بخبببالب  طببباد الصبببحة. ومببب  البببالزخ أيضبببًا توضبببيح 
 .(55)والتبلي  بها واختبارهاا م  االهتماخ بشكل خا  باستدامة  درات االستجابة واألدوار المتعلقة بصن  القرار 

 
لجميبب  البوزارات أ  تعمببل مبب  وزارة الصبحة فبب  لطببار منظومببة  مسبب ولية الحكومبة ككببل. وينبغبب  لدارة مخباطر الجائحببةل  

سببباق نهبببج التأهبببب وتخطبببيط اسبببتمرار سبببير العمبببل. وينبغببب  وضببب  خطبببط تحتبببو   لبببى تالتنسبببيق الوطنيبببة ُبغيبببة ضبببما  ا
وزارة الصببحةا وينبغبب  اختبببار مبببدى تبب  تضببعها وال المسببتندة للبببى المخبباطرسببيناريوهات متنو ببةا وذلببل مبب  االفتراضببات 

 لببى المسببتويات الوطنيببة ودو   لدارة مخبباطر الجائحببةوباإلضببافة للببى ذلببلا يتعببي  أ  تببتخ  مليببات  هببذر الخطببط. توافببق
الحكومبة المركزيبة المسبتوى المسب ول  ب  األنشبطة المحبددة. وينبغب   لبى تحبدد  الوطنية والمحلية والمجتمعيةص وينبغ  أ 

تخطببيط التأهببب للببى السببلطات المحليببةص وأ  تجببر  التببدريب الببالزخ الحكومببة المركزيببة أيضببًا أ  تقببدخ اإلرشببادات المعنيببة ب
لضبما  النشبر الفعبال  لببى جميب  المسبتوياتص وأ  تصبمخ التمبباري  الالزمبة الختببار الخطبط المعنيببةا وتنفبذ هبذر التمبباري ص 

وليات والقيببادات وأ  تشببج  التعبئببة المجتمعيببة. وينبغبب ا  لببى امتببداد الحكومببة ككببلا رسببخ خببرائط واضببحة لبب،دوار والمسبب  
 .(54)تحقيق الفهخ المشترل والتنفيذ المنسق المحددة وسالسل القيادة. ويمك  إلجراءات التشغيل الموحدة أ  تسا د ف  

 
وجمي  البوزارات مسب ولة  ب  ضبما  اإل بداد الجيبد للقطا بات التابعبة لهبا مب  أجبل االسبتجابة ل،نفلبونزا الجائحبة والتعباف  

 ة ل،نشطة الخاصة بالوزارات المعنية.منها. وفيما يل  أملل
 
  م  مخاطر العبدوى ومب  حباالت غيباب المبوظفي  فب  وسبائل  للى أ صى درجة ينبغ  أ  تخطط للحد النقل: اتوزار

اسببتمرارية اإلمببداد باألدويببة واألغذيببة. تمكببي  النقببل الحيويببةا والمطببارات والمببوان ا ومرافببق الشببح  والتفريبب ا وذلببل ل
 ا ليات الالزمة للتواصل م  مستخدم  وسائل النقل العاخ وتلقيفهخ.ف  مقدمًا النظر وينبغ  

 الخبدمات األساسبية المعنيبة بالنقبدا واالئتمبا ا واأل مبال المصبرفيةا  ينبغ  أ  تخطط للمحافظة  لى المالية: وزارات
هببة التغيببب الكبيببر  بب  العمببلص والمببدفو اتا وتحببويالت األمببوال الدوليببةا والمرتببباتا والمعاشبباتا والتنظببيخا فبب  مواج

ُيعببد التخطببيط المببال   لببى المسببتوى كمببا . مخبباطر الجائحببةوينبغبب  اختبببار  ببدرة الببنظخ  لببى الصببمود فبب  مواجهببة 
أحبد المهباخ الخاصبة بلجنبة الطبوارئ الوطنيبة ووزارة الصبحةا وينبغب  اختببار  مخباطر الجائحبةمب  أجبل لدارة الوطن  
 الطوارئ الالزخ للتدخالت  بل و ود الجائحة.سحب تمويل معنية با ليات ال

  كيفيبة المحافظبة  لبى جميب  العمليبات القانونيبة واإلداريبة األساسبية لبقبا  الجائحبة. نظر ف  ينبغ  أ  ت العدل:وزارات
م  انتشبار العبدوى فب  السبجو  والم سسبات األخبرى  للى أ صى درجة التدابير الالزمة للحدف  أيضًا النظر وينبغ  

العدل. وينبغ  اختبار الخطط الخاصة بمكافحبة العبدوى والحبد مب  المخباطر فب  المرافبق  اتا عة تحت سلطة وزار الو 
 ة.مبادئ الصحة العموميمرا اة ساق الرسائل و ت لى التواز  م  خطط وزارة الصحة لضما  ا

 :ا ةفبب  حالببة حببدوث الجائحبب أ  األصببول العسببكرية يمكبب  اإلفببراج  نهببا وتعبئتهببانظببر فبب  ينبغبب  أ  ت وزارات الوودفاع
 .وزارة الصحةالت  تقدمها  المخاطر اتبناًء  لى افتراضات التخطيط وتقييم

 :أ  يكببو  لهببا دور رئيسبب  فبب  ترصببد مخبباطر األنفلببونزا المحد ببة بالمجتمعبباتا والحببد مبب  هببذر  ينبغبب  وزارات التعلوويم
ومب   نتقال المرض  لى مستوى المجتمب .المخاطر. ويمك  استخداخ ترصد التغيب ف  المدار  كم شر بديل  لى ا

ر ا افبب  المببدالمقدمببة لببخ ُيعتبببر ربببط نظببخ الترصببد المدرسبب  بببوزارة الصببحة أمببرًا حيويببًا لضببما  استرشبباد التببدخالت 
 ا بمبادئ الصحة العمومية.لغالق المدار فيها  بما
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 :الخبدمات الرئيسبية مقبدم  ينبغب  أ  تتأكبد مب  تبوافر خطبط تأهبب جيبدة اإل بداد وجيبدة التمبري  لبدى  وزارات الطاقة
 الكبرى.االضطرابات حالة ف   طاد الطا ة. وينبغ  تقييخ خطط بديلة إلمدادات الطا ة ف  

 :بببات األزمبببات. و أ  تظبببل  نبببوات االتصببباالت مفتوحبببة فببب  أضبببما  ينبغببب  أ  تتحمبببل مسببب ولية  وزارات االتصووواالت 
 بب  كلببب فبب   وزارات االتصبباالتتشببارل لببوزارة الصببحة فبب  نشببر المعلومبباتا ينبغبب  أ  الرئيسبب  شببريل الوبوصببفها 

 وض  خطة االتصاالت الوطنية  لى مستوى الحكومة.
 :يكبببو  لببب  دور رئيسببب  فببب  ترصبببد فيروسبببات األنفلبببونزا غيبببر الموسبببمية  ينبغببب  أ  وزارات الزراعوووة وصوووحة الحيووووان

تعببرض  تقليببلالراميببة للببى و خ المخبباطر والحببد مبب  المخبباطر يالتأهببب والو ايببة وتقيببة بمعنيببالليببات ا ا وفبب  ورصببدها
 البشر لفيروسات األنفلونزا ف  ظروب اختالط البشر بالحيوانات والُنظخ اإليكولوجية.

   افتراضببات التخطببيط  الصووحةوزارات قببدخ ا ينبغبب  أ  تة طبباد الصببحاسببتجابة وباإلضببافة للببى توليهببا زمبباخ القيببادة فبب
التو يببة العامببة ورسببائل وفر رسببائل والمببدخالت التقنيببة الالزمببة لوضبب  الخطببط مبب  جانببب القطا ببات األخببرىا وأ  تبب

 د م  مخاطر العدوى لدى العاملي  األساسيي .حالتواصل األخرىا وأ  تسد  المشورة بشأ  ال
 
 دور الشركات التجارية 2-4أ
 

العبباخ والخببا . ومبب  لببخ فمبب  مبب  القطببا ي  الخببدمات مقببدم  يقببدخ الخببدمات األساسببية مببزيج  مبب  فبب  الكليببر مبب  البلببدا ا 
لدارة الخبا ا للبى جانبب الوكباالت العامبةا بأنشبطة مب  القطباد  األساسبية السبل  والخبدماتمقبدمو ضبطل  يالضرور  أ  

لضبما  اتسباق نهبج  المستوى الوطن ا ينبغ  أ  ُيمدلقل  طاد األ مبال فب  لجنبة التخطبيط الوطنيبة . و لىمخاطر الجائحة
 اء  نوات االتصال الرسمية.نشالتخطيط وا  

 
استمرارية األنشطة الت  تقوخ بها الشركات التجارية المعنية باإلمدادات والخبدمات الطبيبةا ملبل الُمصبن عي  والمبوز ي  عد تُ و 
أيضبًا ببأدوار هامبة.   طا بات األ مبال األخبرىتضبطل  . و دارة مخباطر الجائحبةإل الحاسمةم  األمور الخدماتا مقدم  و 

المعنيببة برصببد التغيببب  بب  و  ايمكبب  لببنظخ ترصببد المببوارد البشببرية فبب  الشببركات التجاريببة األكبببر حجمبباً  فعلببى سبببيل الملببالا
ويمكب  لقطباد التجزئبة أ  يسبتخدخ اسبتراتيجيات للحبد مب  الكلافبة ا لمخباطرالبوطن  لتقيبيخ لأ  تقدخ معلومات  يمة ل االعمل

السكانية ف  مناطق التسوق. ويقب   لبى  باتق الشبركات التجاريبة التبزاخ  بحمايبة موظفيهبا ألنباء أ  طارئبة صبحيةص وُيشدبجق  
الحمايبة الشخصبية   لى تقديخ رسائل تواصل د يقبة ومالئمبة التو يبت تبتخ صبياغتها بشبأ  خطبة التواصبل الوطنيبة ومعبدات

 والتدريب.
 دور المجتم  المدن  3-4أ
 

سببُيناط بمنظمببات المجتمبب  المببدن  والمنظمببات المجتمعيببة الوطنيببة والدوليببة أداء دور رئيسبب  فبب   فبب  العديببد مبب  البلببدا ا
السبريعة التبألر. ولبذلل فمب  األهميبة بمكبا  أ  تكبو  هبذر  تقديخ الخدمات المجتمعية لتلبية احتياجات المجمو ات السبكانية

. وباإلضبافة لبقبا  الجائحبةالمنظمبات  بد وضبعت خططبًا بشبأ  كيفيبة المحافظبة  لبى خبدماتها األساسبية أو توسبي  نطا هبا 
ب ذلببل للببى ذلببلا يمكبب  للمنظمببات المجتمعيببة أ  تتببرجخ الرسببائل والتوصببيات العلميببة والحكوميببةا والتبب   ببد ُتال ببى بخببال

بنبباء لقببة الجمبباهيرا ونشببر المعلومبباتا  التشببكل مبب  جانببب أ سبباخ مبب  المجتمبب . ويمكبب  للقيببادات المجتمعيببة وأباالرتيبباب 
ومبب  لببخ ينبغبب   لببى الحكومببات لشببرال المجتمبب  المببدن  والمجتمعببات المحليببة فبب   خا  المعرضببي  للخطببر.شببوتحديببد األ

اإلنسببانية المحليببة  والمنظمببات الحكومببات أيضببًا أ  تعمببل مبب  الوكبباالت. وينبغبب   لببى لدارة مخبباطر الجائحببةوضبب  خطببط 
وسببي د   .لبقببا  الجائحببة السببريعة التببألر والدوليببة مبب  أجببل تحديببد كيببب سببُتلبى االحتياجببات األساسببية للمجمو ببات السببكانية

االزدواجيبة فب  التخطبيط  ا تماد هذا البنهج البذ  يشبمل المجتمب  ككبل للبى توضبيح المسب ولياتا وتحديبد اللغبراتا وتالفب 
 والتنفيذ.

 
إدارة مخبباطر  لببى نطبباق منظومببة األمببخ المتحببدة ككببلا تببد خ الوكبباالت والصببناديق والبببرامج والشببركاء الجهببود المعنيببة بببو 

ا وبصفة خاصة تسا د البلدا  وتعبزز البُنُهج المتعبددة القطا بات والتب  تشبمل المجتمب  ككبلا وتيسبر أوجب  التب زر الجائحة
ل األهببداب الشبباملة التبب  تواصببل هببذا (56)وتعززهبباا وتضبب  القوا ببد الخاصببة بالعمببل الفعببال  ةوالعالميبب ةاإل ليميبب . وُتسدببجق
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العمببل مبب  خاللهببا فبب  خطببة العمببل الموحببدة لمنظومببة األمببخ المتحببدة والشببركاء بشببأ  األنفلببونزا الحيوانيببة والبشببريةا والتبب  
هب  تحدد مخرجات وأنشطة معينة تضطل  بها منظومة األمخ المتحدة والشبركاء فب  لطبار األهبداب االسبتراتيجية السببعةا و 

: صببحة الحيببوا  واألمبب  الحيببو ص واسببتدامة سبببل كسببب الببرزقص وصببحة اإلنسببا ص والتنسببيق بببي  أصببحاب المصببلحة تحديببداً 
 لى المستوى الوطن  واإل ليم  والدول ص والتواصل: المعلومات العامة ود خ تغيير السلولص واالستمرارية فب  ظبل ظبروب 

اسببببتمرارية  ملياتهببببا   لببببى. وتعمببببل منظومببببة األمببببخ المتحببببدة أيضببببًا (57) الجببببوائحص ود ببببخ الخببببدمات اإلنسببببانية المشببببتركة
المحافظببة  لببى صببحة المببوظفي  وسببالمتهخ لضببما  االسببتجابة المالئمببة التو يببت والمتسببقة   لببىو  لبقببا  الجائحببةاألساسببية 

 .(58)والمنسقة  لى نطاق منظومة األمخ المتحدة للتهديدات العالمية المحتملة 
 
 ات األساسية الحاسخ  لى بعضها البعضا تماد الخدم 4-4أ
 

رغخ تباينها بي  البلدا ا تتملل الخدمات األساسية الرئيسية فيما يل : الصبحةا والبدفادا والقبانو  والنظباخا والماليبةا والنقبلا 
مب  القطبا ي  العباخ والخبا   هبذر الخبدمات األساسبيةيعتمبد مقبدمو و  .(4)الشوكل واالتصاالتا والطا بةا والغبذاءا والميبار 

وينبغبب   لببى السببل  والخببدمات الخاصببة بقطا ببات أخببرى مبب  أجببل اسببتدامة  مليبباتهخ. دو  مببتع لببى بعضببهخ البببعضا وي
حببباالت اإلخفببباق المحتملبببة المترتببببة  لبببى جوانبببب اال تمببباد المتببببادل.  أ  تضببب  فببب  الحسببببا  ةللخطبببط المعنيبببة بالجائحببب

م  الشركات التجارية التب  تملبل المقبدمي  الوحيبدي  ة د صغير ا دأركات التجارية أو ويتضم  ذلل حاالت لخفاق رحاد الش
سببية. ومبب  الضببرور  أ  يحببدد كببل مقببدخ خدمببة أساسببية  لببى حببدة جوانببب اال تمبباد المتبببادل. وتشببمل أسالسببلعة أو خدمببة 

 القضايا الواجب توضيحها ف   ملية تحديد جوانب اال تماد المتبادل ما يل :
 
   خدماتها األساسيةص الضرورية للمنظمة ك  تقدخ خدمتها/ الحاسمةوالخدمات السل 
  جوانب اال تماد المتبادل الرئيسية لكل سلعة أو خدمة حاسمةصو 
  المستفيدي ص تألير فقدا  أ  سل  أو خدمات حاسمةا أو انخفاضهاا  لى المستهلكي /و 
  صالحاسمةمجمو ات الموظفي  و 
  ا أو انخفاض توافرهاصالحاسمةفي  تألير فقدا  مجمو ات الموظو 
  نقاط اإلخفاق المحتملة.و 
 

. وتعتمبد م سسبات الر ايبة الصبحية  لبى لبقبا  الجائحبةتحبديات شبديدة بشبكل خبا  دائمبًا ويواج   طباد الر ايبة الصبحية 
 السل  والخدمات الت  تقدمها القطا ات التالية:

 
 طاد النقل لنقل اإلمدادات والعاملي  والمرضىص  
  صالخاصة بالعملعمليات الو طاد االتصاالت لد خ ر اية المرضىا وتقديخ خدمات الفرز    بعدا والمحافظة  لى 
 و طاد الطا ة لتوفير الطا ة للمرافق والنظخ السريرية واألمنيةص 
  مرافق الر اية الصحيةا والعمليات الصيدالنيةا وخدمات اإلصحاحصم  أجل و طاد الميار 
 المستحضرات الصيدالنيةا بما ف  ذلل المستهلكاتا لعالج المرضىص و طاد 
  سلسلة اإلمدادات.ضمالو طاد المالية   
 

التعطبل وصبواًل  وينبغ  وض  خطط استمرار سير  مل مرنة بشأ  السيناريوهات المتعددة الت  تتراوح بي  بعبض التبأخير/
 ا م  خطط  مل.للى التعطل الكبير ف  الخدمات األساسيةا م  ما يقابله

 
 تخطيط استمرار سير العمل 5الملحق 
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ل  خطببط اسببتمرار سببير العمببلا والتبب  تولببق  مليببات لدارة اسببتمرار سببير العمببلا تببأت  فبب  صببميخ ل ببداد جميبب  مسببتويات 
جببزًءا ال يتجببزأ مبب  لدارة اسببتمرار سببير العمببل فبب  أ   لدارة مخبباطر الجائحببةالمجتمبب  وفئاتبب  للطببوارئ. وينبغبب  أ  تكببو  

تقيبيخ مخباطر التبأليرات المحتملبة للجائحبة  لبى القبدرة  لبى أسا  منشأة. وينبغ  أ  تقوخ خطط استمرار سير العمل  لى 
يبببة الحيو  مكونببباتالالنظبببر فببب  المحافظبببة  لبببى العمليبببات المعنيبببة أو توسبببي  نطا هبببا. وينبغببب  أ  يتضبببم  تقيبببيخ المخببباطر 

الموجبببودة خبببارج المنظمبببة المحبببددةا مببب   بيبببل  بببدرة سالسبببل لمبببدادات السبببل  والخبببدمات األساسبببية  لبببى الصبببمود. ويمكببب  
 اإلمدادات.اضطراب بشكل كبير أو     العمل استخداخ الخطط لمعالجة تعطل العملا بما ف  ذلل تغيب الموظفي 

 
بببارامترات الجائحببة ورلارهببا خصببائ  افتراضببات واضببحة تحببدد أسببا  وينبغبب  أ  تقببوخ خطببط اسببتمرار سببير العمببل  لببى 

المحتملبببة. وينبغببب  أ  تبلببب  سبببلطات الصبببحة العموميبببة  ببب  افتراضبببات التخطبببيط واإلرشبببادات األخبببرى لسبببائر  طا بببات 
 المجتم .

 
 وبغض النظر    نود المنظمةا ينبغ  أ  تتضم  خطط استمرار سير العمل اإلجراءات التالية:

 
  الواجب استدامتها. الحاسمةتحديد الوظائب 
  الحاسمةتحديد العاملي  واإلمدادات والمعدات ذات األهمية الحيوية للمحافظة  لى الوظائب. 
  مببب  تبببألير ذلبببل  لبببى الوظبببائب  للبببى أ صبببى درجبببة كيفيبببة التعامبببل مببب  تغيبببب المبببوظفي   ببب  العمبببل للحبببد النظبببر فببب

 .الحاسمة
 هياكل  يادة واضحةا وتفويض السلطةا وترتيب التعا ب. توفير 
  الحاجة للى تكوي  مخزو  احتياطيات استراتيجية م  اإلمدادات والمواد والمعدات.مدى تقييخ 
 تقليل حجمها أو لغال ها.  تحديد الوحدات أو اإلدارات أو الخدمات الت  يمك 
  وتدريبهخ. الحاسمةتعيي  موظفي  بدالء ف  الوظائب 
  الخدمات األساسية.لتاحة ض  مبادئ توجيهية لتحديد أولويات و 
   لببى الو ايببة مبب  العببدوى ومكافحتهببا فبب  مكببا  العمببلا و لببى توصببيل الرسببائل األساسببية المتعلقببة تببدريب المببوظفي 

 بالسالمة.
 دد النظبببر فببب  طبببرق الحبببد مببب  االخبببتالط فببب  المجتمببب  )ملبببال: العمبببل  ببب  بعبببد أو العمبببل مببب  المنبببزلا والحبببد مببب   ببب

 (ا واختبار هذر الطرق.سفراالجتما ات الفعلية وال
   مدى حاجة العاملي  األساسيي  للى الد خ األسر  ود خ ر اية األطفال.النظر ف 
  متمتعي  بالفا ليةالنظر ف  مدى الحاجة للى خدمات الد خ النفس  لمسا دة العاملي   لى أ  يظلوا. 
  ها.ل تخطيطالالنظر ف  مرحلة التعاف  و 
 

 البارامترات المم.لة لمؤشرات الوخامة األساسية 6الملحق 
 

 البارامترات المم.لة المؤشر

 من التحريات األولية القدرة على االنتقال
 /األسبود ف  االمصحوبة بأ راضا باألنفلونزا ةالشبيه تاال تالال  دد حاالت األنفلونزا 

  دد (  التكالر األساسR0:) ولدة    حالة واحدة ف  بداية الجائحةتمتوسط  دد الحاالت اللانوية الم 

  مببدة التوليببد: متوسببط التببأخير بببي  مببدة العببدوى للحالببة الدالليببة ومببدد العببدوى للحبباالت اللانويببة المصببابة
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 بسبب الحالة الدالليةبالعدوى 

 الحبباالت الفرديببة واألشببخا  ة الزمنيببة بببي  بببدء ظهببور أ ببراض فتببر الفاصببل التسلسببل : متوسببط طببول ال
 الذي  تصيبهخ بالعدوى

 وىا ملبال: دبالعبمصبابي   و حمعدل النوبات اللانوية: نسبة األفراد المعرضي  لحالبة معروفبة البذي  يصبب
 ف  أسرة ُتكتشب بها حالة

   ة زمنية معينبة.فتر معدل النوبات السريرية: نسبة السكا  الذي  ُيصابو  بالعدوى المصحوبة بأ راض ف 
حيبث لنب  ال يعتمبد  لبى الكشبب  ب  األفبراد البذي  ال تظهبر نسببيًا معدل النوبات السريرية يسهل  يا  و 

ويمك  حساب معدالت النوبات السريرية لشبتى الفئبات العمريبة ومختلبب البيئبات )ملبال:   ليهخ أ راض.
 .فئات المعرضة للمخاطر )ملال: النساء الحوامل(الالمدرسةا مكا  العمل( ومختلب 

 / األ باليخ التب  تبخ الكشبب بهبا  ب  الفيبرو  فب  فتبرة زمنيبة  التوزي  المكان  للحاالت: رسخ خرائط البلبدا
 معينة.

 

 من التحريات الالحقة
   بالعبدوى فب  فتبرة زمنيبة معينبة )ملبال:  لبى نحبو مصبابي   و حيصببمعدل النوبات: نسببة السبكا  البذي

 السكانية(.يتخ الحصول  لي  م  الدراسات المصلية  ما

  خالل فترة زمنية معينةجديد نسبة معدالت اإلصابة: نسبة األشخا  الذي  ُيصابو  بمرض 

   معي و ت معدالت االنتشار: نسبة األشخا  المصابي  بالمرض ف 

 وال سيما لذا كانت هنال أهمية لطرائق انتقال جديدة أو طرائق انتقبال  ديمبة غيبر شبائعة  اطريقة االنتقال
 الفمو (-الشرج طريق ال)ملال: 

 

 من نظم الترصد )الخافرة( لألنفلونزا
 الحبببادة الخاضبببعة للر ايبببة الطبيبببةا كبببل أسببببودا التنفسبببية اال بببتالالت أو  اال بببتالالت الشببببيهة بببباألنفلونزا

 كنسبة م  لجمال  الزائري ا أو معدالت اإلصابة.

 لعينات الُممرفضات التنفسية ذات النتائج اإليجابية الختبارات األنفلونزا. النسبة المئوية األسبو ية 

 الحببببادة  التنفسببببية اال ببببتالالتأو  لال ببببتالالت الشبببببيهة ببببباألنفلونزا مبببب  النسبببببة المئويببببة األسبببببو ية مببببزيج
 األنفلونزا.النتائج اإليجابية الختبارات لمعدالت  النسبة المئوية األسبو يةو  الخاضعة للر اية الطبية

 من التحريات األولية: الجزيئية خطورة المر 
 لفيروساتل ةمضادال المتاحةاألدوية تألر بال 

 وجود الواصمات الجينية الت  ارتبطت بزيادة مخاطر اإلصابة بالمرض الوخيخ 

  لمستضدات التفا لية المتصالبةلدى السكا ا مقاسة بمستوى االسابقة المنا ة 

 

 السريريةمن التحريات: 
 ويصعب بصفة خاصة الحصول الت  تُتوفى. و : نسبة الحاالت المصحوبة بأ راض معدل لماتة الحاالت

وحيببث ال تُتببباح معبببدالت لماتبببة  معبببدل لماتببة الحببباالت فببب  المراحبببل المبكببرة مببب  الجائحبببة.تقبببديرات  لببى 
رى التبب   ببد تكببو  مفيببدة الحبباالت المولو ببة لال فبب  المراحببل الالحقببة مبب  الجائحببةا فببإ  البببارامترات األخبب

 تتملل فيما يل :

o  دخببول المستشبفيات الناجمببة  بب  أسبباب تنفسببية والتبب  تسبتد   التببنف  الميكببانيك  أو نسببة حبباالت
 تُتوفى

o لحباالت األنفلبونزاوالوفيبات  ا ونسبة دخول العناية المركبزةحاالت األنفلونزال نسبة دخول المستشفيات 
 المصابة بحاالت صحية سابقة
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 التحريات الالحقةمن 
 التب   /ة ببأ راضحوبسب للحاالت حسب اال تالل السرير  )أ  نسبة الحباالت غيبر المصبانمتالتوزي  ال

 "هرخ الوخامة السريرية"( –تُتوفى  ا تالل وخيخ/ تعان  م  ا تالل طفيب/

 

 من نظم الترصد )الخافرة( لألنفلونزا
 التراكمية: معدل دخول المستشفيات )م  الناحية الملاليةا بالنسبة لحاالت األنفلونزا الم كدة( الوفيات 

  مب  الناحيببة الملاليببةا بالنسبببة المعبدل التراكمبب  لببدخول وحبدة العنايببة المركببزة: معبدل دخببول المستشببفيات(
 لحاالت األنفلونزا الم كدة(

 /اال ببتالالت الشبببيهة معببدل العببدوى التنفسببية الحببادة أو  معببدل حبباالت العببدوى التنفسببية الحببادة الوخيمببة
 باألنفلونزا

 

 من التحريات األولية التأ.ير
   معببببدل دخببببول المستشببببفيات اليببببوم :  ببببدد األشببببخا ا فبببب  مجمو ببببة سببببكانية معينببببةا الببببذي  يببببدخلو

 شتب  فيهاالمستشفيات يوميًاا معبرًا  نهخ م  حيث الحاالت الم كدة أو الم

 الطوارئ الناجمة    األنفلونزا الجائحة نسبة زيارات  سخ 

 نسبة زيارات  سخ الطوارئ الت  تستد   دخول المستشفيات 

  أو تسببببتد   التببببنف  العنايببببة المركببببزة نسبببببة حبببباالت دخببببول المستشببببفيات التبببب  تسببببتد   دخببببول وحببببدة
 الميكانيك 

 رة المستشفيات الت  يشغلها مرضى مصابو  باألنفلونزا الجائحة  نسبة جمي  أدسف

 النسبة المئوية للقدرات المختبرية العامة الموجهة لالختبارات الخاصة باألنفلونزا 
 

 من التحريات الالحقة
 دد الوفيات الناجمة    األنفلونزا  

 ُيتوفبببو    :  بببدد األشبببخا ا فببب  مجمو بببة سبببكانية معينبببةا البببذيمعبببدل الوفيبببات الخببباخ المبببرتبط ببببالمرض
 شتب  فيهاالممعبرًا  نهخ م  حيث الحاالت الم كدة أو بسبب المرضا 

 من نظم الترصد )الخافرة( لألنفلونزا
  العبدوى التنفسبية الحبادة الوخيمبةا للبى جانبب النسببة المئويبة العدد أو النسبةا أسبو يًا أو شهريًاا لحاالت

 لحاالت العدوى التنفسية الحادة الوخيمة ذات النتائج اإليجابية ل،نفلونزا

  الوفيببات الناجمببة  بب  االلتهبباب الرئببو  واألنفلببونزا أو  بب  جميبب  األسبببابا معببدل األسبببو   فبب  االرتفبباد
 ُمرتقبة حسب الس 

  العببدد األسبببو   لحبباالت األنفلببونزا الم كببدة التبب  تببدخل وحببدة العنايببة المركببزةا والعببدد األسبببو   لحبباالت
 األنفلونزا الم كدة الت  تدخل المستشفيات

 
 من القطاعات األخرى المحتمل بارامترات التأ.ير المجتمعي

  الحاسمةتعطل البنية التحتية والخدمات 

    المدار التغيب    العمل و 

  لغالق المدار 

 دد السائحي  الزائري  ونفقاتهخ  

  الناتج المحل  اإلجمال 
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 الت  تتخذها البلدا  بشأ  الحدود والسفر والتجارة جراءاتاإل 

 تصور الجماهير طبيعة 

 

 
 االحتواءتدابير  7الملحق 

 
وجببود  ببدوى بشببرية بببنمط فر بب  جديببد ل،نفلببونزاا أ  تتشبباب  المتالزمببة السببريرية المرتبطببة بببالنمط تحديببد مبب  المببرجحا  بببل 

 . ومبب  لببخ ر اجببة فبب  الو ببت السبباريمبب  المتالزمببة السببريرية التبب  تسببببها الفيروسببات الموسببمية ال الفر بب  الجديببد ل،نفلببونزا
سيكو  م  الصعب للغاية التعرب  لى الجائحة المستجدة ف  و بت مبكبر بالشبكل الكباف  لتحقيبق احتوائهبا  نبد المصبدرا 

. والبي نببات الم يببدة لالحتببواء  نببد المصببدر شببديدة المحدوديببةا (59)فبب  ضببوء القببدرات الحاليببة الخاصببة بالكشببب والتببدخل 
 ريببة معينبة ير دراسبات النمذجبة للبى أ  االحتبواء  بد يصببح ممكنبًا فب  سبيناريوهات توجد سوى بي نات نظرية فقط. وتشب وال

 المجمو ببة/ ص والكشببب المبكببر  بب (R0 ≤1.7التكببالر األساسبب ا  ببدد متوسببطة  لببى االنتقببال )القببدرة المبب  الملاليببة تتسببخ ب
والكلافببة والقببدرة  لببى  (60)الحجببخ مبب  محدوديببة يومببًا(ص ومركببز الجائحببة غيببر الحضببر   21-15الفاشببية األوليببة )خببالل 

بر  االنتقالص والوصول للى  املي  مدربي  بشكل جيد  لى االسبتجابة فب  لطبار بنيبة تحتيبة  اليبة التنظبيخ لالسبتجابةص و فصد
 لفيروسات.ل ةمضاد،دوية البأ راضص والحساسية ل ةغير المصحوب توانخفاض معدل اال تالال ابلية االنتقال فترة 
 

  مبب  المببرجحا حتبى فبب  األوضبباد القريبببة مبب  الملاليبةا أ  يكببو  هببذا الببنهج مجببديًا فب  ضببوء الكببخ الكبيببر مبب  بيبد أنبب  لببي
والعببببباملي  فببببب  مجبببببال الر ايبببببة الصبببببحية( التببببب  سبببببيلزخ  الجغرافببببب ا الكبببببردو المبببببوارد )األدويبببببة المضبببببادة للفيروسببببباتا و 

لملبطبببببات النظريبببببة للبببببى االسبببببتعمال الواسببببب  النطببببباق  . وتسبببببتند البيانبببببات المبببببأخوذة مببببب  دراسبببببات النمذجبببببة(61) تعبئتهبببببا
 000ومسببتهدفًا  االجغرافبب ( كببردو )التنقببل ال لببى  يببود فببرض مقرونببًا ب الطببار تعريببب "منطقببة االحتببواء" النورمينيببداز فبب 

للبى وجبود تحبديات فب  الحصبول  لبى البيانبات  2009و الوًة  لى ذللا أشارت الخبرات المستقاة فب   باخ  نسمة. 500
 ةبببببببأ راض المرتبطبببببب ةغيببببببر المصببببببحوب تا و ابليببببببة االنتقببببببالا واال ببببببتالال(R0التكببببببالر األساسبببببب  ) ببببببدد  وليببببببة بشببببببأ األ

طببار اإل حببدود البيانببات فبب  الجائحببة المسببتقبلية فبب ي  مبب  المببرجح أ  تتببوافر لببف. وهكببذاا A(H1N1)pdm09 ببباألنفلونزا
 الزمن  الذ  م  شأن  جعل هذا النهج مجديًا.

 
ا التنفسبببب  جهبببازال /نظافبببة اليببببدي ذلبببلا فببببإ  التبببدابير التبببب  ارتبطبببت بببباالحتواءا مبببب   بيبببل المبا ببببدة االجتما يبببةا و  ومببب 

ر فاشببيات نمببط األنفلببونزا يألتببواالسببتعمال الرصببي  ل،دويببة المضببادة للفيروسبباتا  ببد تكببو  فعالببة فبب  التخفيببب مبب  وطببأة 
البيانبات الملبتبة  لبى نحبو أفضبل وم  المرجح أ  تحقق هبذر التبدابير نجاحبًاا وأ  ت يبدها  الفر   الجديد ف  رحاد البلدا .

 للفعاليبةا  نببدما تُندفقبذ فبب  ظبروب محليببة معينبة ) لببى نطباق أصببغر(ا ملبال: المنببازل والمصبحات المغلقببة أو شبب  المغلقببة.
ى مسببتوى السببكا ا فقببد تحببد هببذر التببدابير مبب  و لببى الببرغخ مبب   ببدخ وجببود بي نببات  لببى أ  ألببر أوسبب  نطا ببًا لالحتببواء  لبب

لبلبد المعنب ا حسبب المبوارد الوطنيبة فب  ا انتشار الجائحبة وتأليرهبا بوجب   باخا ويمكب  النظبر فيهبا كجبزء مب  خطبة التأهبب
 المتاحة.

 
 
 


