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  .اإليبوالحة من القائمة المرجعية المجمَّعة األصلية للتأهب لمرض فيروس المرجعية هي نسخة منقَّ ملحوظة: هذه القائمة 

  

  WHO/EVD/Preparedness/14 Rev.1                 ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية © 

  

  جميع الحقوق محفوظة. 

أن الوضع القانوني ألي بلد، أو أرض، التسميات المستعملة في هذا المطبوع، وطريقة عرض المواد الواردة فيه، ال تعبر ضمنًا عن أي رأي كان من جانب منظمة الصحة العالمية بش
خطوط المتقطعة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة وال

  اتفاق كامل بشأنها.

  
منظمة الصحة العالمية، تفضيًال لها على سواها  ِقَبلكما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من 

  ز بذكر األحرف الكبيرة االستهاللية من أسمائها (في النص اإلنكليزي).ابع ولم يرد ذكره. وباستثناء حاالت الخطأ والسهو فإن أسماء المنتجات المسجلة الملكية ُتميَّ مما يماثلها في الط

ع دون أي ضمان من أي نوع سواء ذلك فإن المواد المنشورة ُتوزَّ وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع 
  تي قد تترتب على استعمالها. أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد المنشورة. والمنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األضرار ال

  ورة آراء منظمة الصحة العالمية أو سياستها المعلنة.واآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال تعكس بالضر 
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  اإليبوالقائمة المرجعية المجمَّعة للتأهب لمرض فيروس لل ١التنقيح 
  
  

أفريقيـا وخارجهـا.  في بلدان غرب أفريقيا المتضررة، غير مسبوقة من حيث الحجم واالنتشار الجغرافي. وفي إمكـان هـذه الفاشـية أن تنتقـل إلـى بلـدان أخـرى داخـل اإليبوالُتعد فاشية مرض فيروس 
عـات مـن البلـدان باالسـتناد إلـى تقـدير المخـاطر، لتيسـير تنفيـذ مجمو  أربـع، ٢٠١٤اجتمـاع برازافيـل بشـأن التأهـب الـذي انعقـد فـي تشـرين األول/ أكتـوبر  خـاللحددت منظمة الصحة العالميـة قد و 

الـُنظم الصـحية، بـين جملـة أمـور. وسـوف يتغيـر إجراءات التأهب بمزيد من الفعاليـة. وشـمل تقـدير المخـاطر عوامـل مثـل القـرب مـن البلـدان الشـديدة التضـرر، وطـرق النقـل والسـفر، ومـدى تطـور 
  لفاشية.تقدير المخاطر عبر الزمن مع تطور ا

  بيساو ومالي والسنغال وكوت ديفوار.  - غينيا -١

  و والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وغانا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب السودان وتوغو. صوبوركينا فا بنن -٢

  جميع البلدان األخرى الواقعة في القارة األفريقية.  -٣

  ان الواقعة في أقاليم أخرى.البلد -٤

الحــد  ٢و ١ويوصـى بشـدة بــأن تنفـذ البلـدان فــي المجمـوعتين  ومتطلبـات التأهـب اإلضــافية. ،لتأهــبحـة إلـى فئتــين: الحـد األدنـى مــن متطلبـات اوتنقسـم األنشـطة الــواردة فـي القائمـة المرجعيــة المنقَّ 
علـى اسـتعراض مسـتوى التأهـب لـديها،  ٤و ٣ع البلدان في المجموعتين شجَّ تُ في حين األدنى من متطلبات التأهب ومتطلبات التأهب اإلضافية لضمان استعدادها إلدارة ظهور اإليبوال في البالد. 

  .إذا اقتضى األمر لتأهبتنفيذ الحد األدنى من متطلبات او 

تحظـى بالقـدرة علـى تحديـد الطريقـة التـي سـيدعمها بهـا وتساعد هذه القائمة المرجعيـة البلـدان علـى تقـدير مسـتوى تأهبهـا وعلـى تحديـد اإلجـراءات الملموسـة التـي ينبغـي اتخاذهـا. وعلـى البلـدان أن 
  لة. الشركاء الوطنيون والدوليون في سبيل سد الفجوات القائمة المحتم

إلــى مســاهمات مختلــف المؤسســات الوطنيــة والدوليــة بمــا فــي ذلــك، منظمــة الصــحة العالميــة ومراكــز مكافحــة األمــراض  اإليبــوالحــة للتأهــب لمــرض فيــروس وتســتند القائمــة المرجعيــة المجمَّعــة المنقَّ 
  تعزيز التأهب باالستناد إلى التعليقات الواردة من الميدان.ليدانيًا وُنقحت بعد إيفاد بعثات والوقاية منها ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة. وقد اسُتخدمت القائمة م

تحـدد الحـد باستخدام هذه القائمة. و  إجراء التقييم يومًا على التوالي بدءًا من تاريخ ٩٠و ٦٠و ٣٠عنصرًا ومهمة رئيسية للبلدان وللمجتمع الدولي، ينبغي استكمالها في غضون  ١١وتحدد القائمة 
الـدالئل التدريبيـة والمـذكرات اإلرشـادية، لـدعم تنفيـذ األنشـطة األدنى من المـوارد الالزمـة مـن المعـدات والمـواد والمـوارد البشـرية. كمـا تشـير إلـى الوثـائق المرجعيـة الرئيسـية مثـل المبـادئ التوجيهيـة و 

  الرئيسية لكل عنصر من العناصر. 

  

    :وفيما يلي بيان العناصر الرئيسية
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  لَم يلزم تنفيذ هذا العنصر وتجهيزه  ما الذي يتناوله هذا العنصر  العنصر

  التنسيق
أوصت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية فيما يتعلـق بـاإليبوال بـأن تسـتعرض الـدول األعضـاء الخطـط 

لها، والهياكل الوطنية الخاصة بالقيادة والتنسيق، وتعزيز هذه الوطنية للتأهب لطوارئ الصحة العمومية واالستجابة 
  الخطط والهياكل حسب االقتضاء.

مــن شــأن ذلــك أن يقلــل مــن ازدواجيــة الجهــود إلــى حــدها األدنــى وأن يضــمن تعظــيم األثــر الــذي يتحقــق مــن 
  استخدام الموارد المحدودة المتاحة.

فريق االستجابة 
  السريعة

عنــد الكشــف عــن حــدث محتمــل يتعلــق بــاإليبوال، ينبغــي أن يتــولى فريــق لالســتجابة الســريعة (أو مــا يعادلــه) إجــراء 
  المبدئية، بما في ذلك اقتفاء أثر مخالطي المرضى على نحو منهجي. والرقابةالتحريات 

االسـتجابة السـريعة نظرًا ألن البلدان لن تعـرف فـي أي منطقـة جغرافيـة سـتظهر الحالـة األولـى، يكتسـي فريـق 
العامل بكامل طاقته، أهمية حاسمة لتوفير القدرة على العمل فور تلقي البالغ عن حالة مشتبه فيها. وسوف 

  يكون الفريق بمثابة عامل استقرار مبدئي في أولى مراحل الفاشية.

الوعي العام 
ومشاركة 

 المجتمعات المحلية

ز أن يـؤمن ثقـة الجمـاهير وأن يعـزِّ  ومـن شـأنهُيعد التبليغ الفعـال عـن المخـاطر عنصـرًا أساسـيًا فـي إدارة الفاشـيات. 
  السلوكيات التي تحد من مخاطر التعرض لإليبوال.

في البلدان المتضررة من المرض حاليًا، تعرض العاملون الصحيون والمراكز الصـحية للهجـوم حيـث أصـيب 
  لشديد بسبب انتشار الشائعات الكاذبة حول المرض. الناس بالجزع ا

الوقاية من العدوى 
  ومكافحتها

ــ د بالمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا إلــى يــؤدي التقيُّ
  حد. تراجع مخاطر سريان اإليبوال في أماكن الرعاية الصحية وفي المجتمع المحلي إلى أدنى

أدى الوباء المستمر فـي غـرب أفريقيـا إلـى وفيـات عديـدة فـي صـفوف العـاملين فـي الرعايـة الصـحية (المعـدل 
). وُتعــــد الوقايــــة مــــن العــــدوى ومكافحتهــــا وظــــروف العمــــل المأمونــــة مــــن ٪٦-٥الوســــطي لحــــاالت العــــدوى 

  العناصر البالغة األهمية الالزمة لتقديم الرعاية الصحية على نحو مأمون. 

  إدارة الحاالت
أ) مركز عالج (

  اإليبوال

في سياق المرضى المصابين بـاإليبوال وسـائر الحميـات النزفيـة الفيروسـية، يجـب تعزيـز الرعايـة السـريرية والحـد فـي 
  الوقت ذاته من مخاطر انتقال المرض إلى اآلخرين بما في ذلك العاملون في الرعاية الصحية.

قــد يــؤدي عــدم وجــود مراكــز كاملــة التشــغيل لعــالج اإليبــوال فــي بدايــة الفاشــية إلــى انــدالع الفاشــية المحــدودة 
خارج نطاق السيطرة. ومن ثم، فإن تحديـد مركـز واحـد علـى األقـل كامـل التشـغيل لعـالج اإليبـوال قبـل حـدوث 

  الحالة األولى ُيعد مهمًا الحتواء الفاشية في وقت مبكر. 

  الحاالت إدارة
ب) الدفن المأمون(

أدى دفن ضحايا اإليبوال على نحو غير مأمون إلى العديد من حاالت العدوى في المجتمعات المحلية، وُيعد   أثناء وباء اإليبوال تشكل مناولة جثامين المرضى المصابين بالعدوى المتوفين، خطرًا بيولوجيًا.
  أحد عوامل الخطر الرئيسية. 

ينبغي إعداد نظام لترصد الصحة العمومية مـن أجـل الكشـف عـن أي أشـخاص مصـابين بمـرض تتماشـى أعراضـه   الترصد الوبائي
  مع أعراض اإليبوال، أو أي أحداث غير عادية تتعلق بالصحة ويحتمل ارتباطها باإليبوال، والتبليغ عنها.  

الئــم التوقيــت والــدقيق القــائم يعتمــد مفتــاح النجــاح فــي مكافحــة اإليبــوال فــي جانــب كبيــر منــه علــى الترصــد الم
    على المجتمع المحلي.

اقتفاء أثر مخالطي 
  المرضى

ُيعـــرَّف اقتفـــاء أثـــر مخـــالطي المرضـــى بأنـــه تحديـــد وتتبـــع األشـــخاص الـــذين يحتمـــل أن يكونـــوا قـــد خـــالطوا شخصـــًا 
  مصابًا.

مخــالطي المرضـى والرصــد الفــوري ضــروريين لوقــف/ الحـد مــن انتقــال العــدوى إلــى  ُيعـد االقتفــاء الســريع ألثــر
  أشخاص آخرين. 

  المختبر
يمكن إجراء اختبار حاالت اإليبوال المشتبه فيها داخـل البلـدان أو باإلحالـة إلـى أحـد المراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة 

ينبغــــي اتبــــاع المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن الســــالمة فــــي مجــــال الحميــــات النزفيــــة الفيروســــية. وفــــي جميــــع األحــــوال، 
  البيولوجية عند مناولة العوامل الشديدة العدوى ونقلها وتحليلها.

ُيعـــد تأكيـــد الحـــاالت بســـرعة بـــالغ األهميـــة الحتـــواء الفاشـــية واقتفـــاء أثـــر مخـــالطي المرضـــى وتقـــديم الرعايـــة 
    الصحية الطارئة.

القدرات في نقاط 
  الدخول

طوارئ الصحة العمومية واإلجراءات التشـغيلية الموحـدة فـي المطـارات والمـوانئ البحريـة الدوليـة ينبغي وضع خطط 
  ).٢٠٠٥والمعابر البرية الرئيسية، وفقًا ألفضل الممارسات واالتفاقات الدولية واللوائح الصحية الدولية (

ه في نقاط الدخول على الوقاية من انتقال حاالت    اإليبوال عبر الحدود. سيساعد فحص التحري الموجَّ

إلــى ضــمان حســاب تكلفــة أنشــطة التأهــب واالســتجابة علــى نحــو خاضــع للتنســيق والتخطــيط، وتحديــد  ذلــكيهــدف   الميزانية
  الموارد الكافية إلتاحة التنفيذ السريع. 

أثنـــاء الفاشـــية يلـــزم ضـــمان تـــوافر األمـــوال الكافيـــة وٕامكانيـــة تعبئتهـــا بســـرعة علـــى المســـتويين الـــوطني ودون 
  الوطني للتأهب واالستجابة لإليبوال.

إلــى ضــمان تــوافر القــدرات اللوجيســتية الالزمــة لتنفيــذ المجــاالت الوظيفيــة المــذكورة أعــاله. ويشــمل ذلــك  ذلــكيهــدف   اللوجيستيات
  الجوانب المتعلقة بإدارة سلسلة اإلمدادات والمالك الوظيفي الالزم لدعم االستجابة.

حــة التنفيــذ المالئــم تتســم اللوجيســتيات بالشــمول مثلهــا فــي ذلــك مثــل الميزانيــة، وُتعــد عنصــرًا بــالغ األهميــة إلتا
  التوقيت والناجح لجميع وظائف التأهب واالستجابة.
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  التنسيق  –١العنصر 

  الوصف والمهام
  : تعزيز الُنظم الوطنية إلدارة حاالت اإلصابة لضمان حشد استجابة منسقة لفاشيات المرض المحتملة. الوصف

خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب
  (يومًا)

  نعم/ ال

وضع خطط وٕاجراءات متسقة للتنسيق وإلدارة حاالت اإلصابة بحيـث تشـمل التواصـل بـين مركـز عمليـات الطـوارئ   ١-١
الصــحية والهياكــل الوطنيــة المعنيــة بـــإدارة الكــوارث. وينبغــي أن يشــمل ذلــك علـــى األقــل مــا يلــي: االختصاصـــات 

والتشغيلية والتكتيكيـة الخاصـة بالتنسـيق واإلدارة؛ وقنـوات التواصـل داخـل والمخطط التنظيمي للنواحي االستراتيجية 
مركـز عمليــات الطــوارئ/ هيكــل إدارة حــاالت اإلصــابة وبــين مركــز عمليــات الطــوارئ/ هيكــل إدارة حــاالت اإلصــابة 

  والشركاء والجمهور؛ وتنسيق دعم الجهات المانحة على الصعيد الُقطري.

٣٠    

    ٣٠  لعمليات عن طريق عمليات المحاكاة والتدريبات.اختبار التنسيق وا  ٢-١
    ٣٠  وضع الخطة االحتياطية أو خطة الطوارئ ووضع ميزانيتها من أجل تحديد التمويل.  ٣-١
      ٣٠  استعراض اُألطر الحالية الخاصة بالسياسات والتشريعات لضمان أنها ستتيح التصريح بتدابير التأهب المقترحة.  ٤-١

  
خالل   التأهب اإلضافية متطلبات

  (يومًا)
  نعم/ ال

استعراض وتحديث عضوية لجنة/ فرقـة العمـل المعنيـة بـاإليبوال علـى المسـتوى الـوطني وفـي المقاطعـات المعرضـة   ٥-١
  للمخاطر.

٣٠    

    ٣٠  وتعيينهما.تحديد مدير حاالت اإلصابة ومدير العمليات المخولين بسلطة اتخاذ القرارات التشغيلية، وتدريبهما   ٦-١
ــــوطني/ مســــتوى   ٧-١ تحديــــد مــــوظفي مركــــز عمليــــات الطــــوارئ/ هيكــــل إدارة حــــاالت اإلصــــابة علــــى المســــتوى دون ال

  المقاطعات لتنسيق المركز/ هيكل اإلدارة وٕادارته محليًا.
٣٠    

الـوطني والمسـتوى دون تشكيل لجنة/ فرقـة عمـل معنيـة بـاإليبوال متعـددة القطاعـات وكاملـة التشـغيل علـى المسـتوى   ٨-١
  الوطني/ مستوى المقاطعات.

٣٠    

    ٣٠  تحديد مكان فعلي لمركز عمليات الطوارئ الصحية.  ٩-١
          

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 Ebola response road map 
WHO 2014. 

 Ebola and Marburg virus 
disease epidemics 
preparedness, alert, control 
and evaluation, WHO 2014. 

 EOC-Net. 
 WHO Preparedness Dashboard 

 
  
  
  
  
  
    

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
 مدير حاالت إصابة/ مدير عمليات  
 وزير الصحة  
  ممثلــون مخصصــون مــن الــوزارات التنفيذيــة

  والتقنية
 الشركاء  
  ـــــغ الجهـــــات المانحـــــة والرصـــــد موظـــــف تبلي

  والتقييم

  
  على المستوى دون الوطني/ المستوى الميداني

  ســلطة صــنع  الــذي لــهالــزعيم السياســي المحلــي
  القرار والسلطة على الميزانية

 علــــــــى  المــــــــدير المعنــــــــي باألحــــــــداث الحرجــــــــة
عمليـــات علـــى ال/ مـــدير المســـتوى دون الـــوطني
  المستوى دون الوطني

 منسق محلي من الوزارات التنفيذية والتقنية  
  ممثلــــون مــــن قــــادة المجتمعــــات المحليــــة (فــــي

  جال الدين والمرأة والشباب وما إلى ذلك)م

  / المواد:المعدات
  
 الخطة الوطنية للتأهب للطوارئ  
 الخطة التشغيلية  
  ــــــات ــــــب والمركب اللوجيســــــتيات (المكت

واإلمـــــــــــدادات ومعـــــــــــدات االتصـــــــــــال 
  والحواسب، وما إلى ذلك)

  ــــــــات المــــــــواد الالزمــــــــة لمركــــــــز عملي
  الطوارئ

    

  الروابط
  مع العناصر األخرى:

 جميعها  
  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:

 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
  الرابطة الدوليـة لمعاهـد الصـحة العموميـة

  الوطنية
  المراكــــز المتعاونــــة مــــع منظمــــة الصــــحة

  العالمية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    
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  فريق االستجابة السريعة –٢العنصر 

  الوصف والمهام
: فريــق متعــدد الوظــائف يخضــع لقيــادة أخصــائي وبائيــات/ مســؤول كبيــر فــي مجــال الصــحة العموميــة لتحــري حــاالت اإليبــوال المحتملــة. وينبغــي الوصــف

  مات الوبائية وتأويلها. للفريق أن يتولى إجراء التحريات والرقابة المبدئية، بما في ذلك االقتفاء المنهجي ألثر مخالطي المرضى، ودعم تحليل المعلو 
خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب

  (يومًا)
  نعم/ ال

تحديد وتعيين قائد الفريق (قادة األفرقة) واألعضاء المتعددي التخصصات. تزويد الفريق بالمعدات الالزمة بما فـي   ١-٢
  ساعة. ٢٤في غضون  تشغيلهاذلك سيارة إسعاف يمكن 

٣٠    

واضـــحة للمســـؤوليات المتعلقـــة بتفعيـــل وتنســـيق فريـــق االســـتجابة الســـريعة اســـتجابًة لحـــاالت  ضـــمان تحديـــد خطـــوط  ٢-٢
  اإليبوال المحتملة.

٣٠    

إدارة الحــاالت، وجمــع العينــات ونقلهــا،  التــدريب علــى تقــديم التــدريب الــالزم ألفرقــة االســتجابة الســريعة بمــا فــي ذلــك  ٣-٢
  واقتفاء أثر مخالطي المرضى، وٕازالة التلوث، وتحري الفاشيات، والتعبئة االجتماعية.

٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

 نعم/ ال

    ٣٠  تدريب أفرقة االستجابة السريعة دون الوطنية على الترصد واقتفاء أثر مخالطي المرضى.  ٤-٢
    ٣٠  رسم خرائط المرافق الصحية المحتملة المستعدة الستقبال حاالت اإليبوال المشتبه فيها على مستوى المقاطعات.  ٥-٢
فــي الـبالد، إجــراء تـدريب محاكــاة واحـد علــى األقـل مــن أجــل  غيــاب حـاالت اإليبــوالعلـى  يومــاً  ٦٠مـرور  فـي حــال  ٦-٢

  الحفاظ على قدرة األفرقة على االستجابة السريعة.
٣٠    

  

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 Clinical management of patients 
with viral haemorrhagic fever ‐ A 
pocket guide for the front‐line 
health worker.  WHO 2014.  

 Ebola surveillance in countries 
with no reported cases of Ebola 
Virus Disease. WHO, 2014 

 Contact tracing during an 
outbreak of Ebola virus disease. 
WHO AFRO Sep 2014 

 Potential Ebola therapies and 
vaccines. WHO, 2014. 

 Use of Convalescent Whole Blood 
or Plasma Collected from Patients 
Recovered from Ebola Virus 
Disease for Transfusion, as an 
Empirical Treatment during 
Outbreaks. WHO, 2014.  
Guidance on temporary malaria 
control measures in Ebola‐
affected countries. WHO 2014.   

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
  فريق وطني واحد على األقل يتألف مما يلي:

 أخصائيون سريريون  
 أخصائيو وبائيات  
 خبراء مختبرات  
  أخصائيو تعبئة اجتماعية/ أخصائيو علم

  األجناس
 خبراء لوجيستيات  
 خبراء في الدعم النفسي  
 مديرو بيانات  
 إتاحة أفرقة الدفن  

  

  
  الميداني على المستوى دون الوطني/ المستوى

فريق واحد على المستوى دون الوطني يتألف 
  مما يلي:

  أخصائيون سريريون  
  أخصائيو وبائيات  
 تقنيو مختبرات  
  أخصائيو تعبئة اجتماعية/ أخصائيو علم

  األجناس
 خبراء لوجيستيات  
  كتبة بيانات  
 إتاحة أفرقة الدفن  

  / المواد:المعدات
د كل فريق بما يلي:   ينبغي أن يزوَّ

  ودالئل اقتفاء أثر مخالطي نماذج
  المرضى

  المواد المختبرية (مجموعات أدوات عينات
، ومجموعات أدوات باإليبوالالدم الخاصة 

جمع العينات الخاصة باإليبوال ذات 
  التغليف الثالثي)

  األدوات الخاصة باإلعالم والتوعية
  والتواصل

  مركبات  
  سيارات إسعاف  

    

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٩و ٨و ٧و ٦و ٥و ٤العناصر  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
 اليونيسيف  
  الرابطة الدولية لمعاهد الصحة العمومية

  الوطنية
  بعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل

  إيبواللفيروس 
 شركاء آخرون    
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  الوعي العام ومشاركة المجتمعات المحلية –٣ العنصر

  الوصف والمهام
االت : الحد من القلق عن طريق إيصال الرسائل الصحيحة تقنيًا إلى الفئات السكانية المستهدفة وتعبئة المجتمعات المحلية في سـبيل تحديـد الحـالوصف

  عن طريق إيصال مدى أهمية سرعة التبليغ عن الحاالت المشتبه فيها.
خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب

  (يومًا)
  نعم/ ال

وضع استراتيجية وخطة وميزانية شاملة للمشاركة مع وسائل اإلعالم والجمهور (بما في ذلـك نهـج متصـاعد). رسـم   ١-٣
  خرائط شبكات التواصل الحاسمة األهمية والشائعات وتحديدها ورصدها.

٣٠    

آلية فعالة لتنسيق التواصل من أجل إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلـك منظمـات المجتمـع المـدني  وضع  ٢-٣
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المحلــي. رســم خــرائط وتحديــد وتــدريب المتحــدثين الرســميين/ الجهــات الفاعلــة 

المعـــالجين الشـــعبيين ووســـائل اإلعـــالم فـــي الرئيســـية/ الجهـــات المعنيـــة بالتعبئـــة، مثـــل القيـــادات الدينيـــة والساســـة و 
  المناطق الحضرية والريفية.

٣٠    

وضــع اســتراتيجية وخطــة للتبليــغ عــن المخــاطر. رســم خــرائط وتحديــد القــدرات والخبــرات الخاصــة بالتواصــل داخــل   ٣-٣
  .قطاع الصحة العمومية والقطاعات األخرى

٣٠    

أو تعــديل الرســائل المســتهدفة لوســائل اإلعــالم والعــاملين فــي الرعايــة الصــحية والقيــادات المحليــة والتقليديــة  وضــع  ٤-٣
والكنائس والمدارس والمعالجين الشعبيين وغيرهم من أصـحاب المصـلحة فـي المجتمعـات المحليـة، واسـتعراض هـذه 

  الرسائل وترجمتها إلى اللغات المحلية وبثها.

٣٠    

  
  

خالل   التأهب اإلضافية متطلبات
  (يومًا)

  نعم/ ال

  ال ينطبق

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 Key messages for social 
mobilization and 
community engagement in 
intense transmission areas. 
WHO/ UNICEF 2014. 

 Psychological first aid during 
Ebola virus disease outbreaks. 
WHO 2014 

    

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
 أخصائيو تعبئة اجتماعية/ أخصائيو علم األجناس  
 خبراء إعالميون  
 خبراء في مجال صحة المجتمعات المحلية  
 خبراء عالقات عامة  
 ـــة (المـــدونات  ممثلـــون مـــن مختلـــف المصـــادر اإلعالمي

  الصحية واإلذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة)
  /مســؤول اتصــال مــن وزارات اإلعــالم والتعلــيم والداخليــة

الحكومـــة المحليــــة والصـــحة والــــدفاع والزراعـــة والتنميــــة 
  الريفية

  ممثلو المجموعـات الدينيـة والمجموعـات المعنيـة بـالمرأة
    ى ذلكوالشباب وما إل

  
  على المستوى دون الوطني/ المستوى الميداني

  أخصــــــائيو تعبئــــــة اجتماعيــــــة/ أخصــــــائيو علــــــم
  األجناس

 مسؤولون إعالميون محليون  
 عاملون صحيون من المجتمع المحلي  
  ـــــــي مـــــــن وزارة اإلعـــــــالم مســـــــؤول اتصـــــــال محل

والتعلــيم والداخليـــة/ الحكومــة المحليـــة والصـــحة 
  الريفيةوالدفاع والزراعة والتنمية 

  ـــــــــــــة ـــــــــــــون محليـــــــــــــون للمجموعـــــــــــــات الديني ممثل
والمجموعــات المعنيــة بــالمرأة والشــباب ومــا إلــى 

  ذلك
  

  المعدات/ المواد:
  المــــــــواد الخاصــــــــة بــــــــاإلعالم والتوعيــــــــة

والتواصـــــــــــــل (الملصـــــــــــــقات ومكبـــــــــــــرات 
الصوت وملصقات السـيارات والكتيبـات 

  والنشرات والقمصان)
  /شــــاحنات للعــــرض الســــينمائي المتنقــــل

  حوافز
 اإلذاعات المحلية  
  شـــبكات االتصـــاالت المحليـــة (الرســـائل

المقدمـــة مـــن جانـــب الكنـــائس والمســـاجد 
والمعـــــــــــــالجين الشــــــــــــــعبيين والمــــــــــــــدارس 

  ورابطات المزارع وما إلى ذلك)
    

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٩و ٧و ٥العناصر  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
 اليونيسيف  
  الرابطة الدوليـة لمعاهـد الصـحة العموميـة

  الوطنية
  بعثـــــة األمـــــم المتحـــــدة للتصـــــدي العاجـــــل

  إيبواللفيروس 
 شركاء آخرون    
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  الوقاية من العدوى ومكافحتها  –٤العنصر 

  الوصف والمهام
العدوى ومكافحتها لضمان تهيئـة ظـروف العمـل المأمونـة فـي مرافـق الرعايـة الصـحية والمجتمعـات ثلى في مجال الوقاية من : تطوير القدرات المُ الوصف
  المحلية.

خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب
  (يومًا)

  نعم/ ال

تعزيـــز المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا وٕاجـــراءات التشـــغيل الموحـــدة فـــي جميـــع المرافـــق   ١-٤
  الصحية.

٦٠-٣٠    

تزويد المرافق الصحية بالخدمات األساسية للنظافة واإلصحاح والتطهير ومعدات الحماية الشخصية والخدمات بما   ٢-٤
في ذلك المياه الجارية والتيار الكهربائي. وينبغي إعطاء األولوية للمستشفيات؛ ثم للمراكز الصحية فـي المقاطعـات 

  ذات األولوية.

٦٠-٣٠    

العــاملين فــي الرعايــة الصــحية بالمعــدات والتــدريب الكــافي بمــا فــي ذلــك العــاملون فــي مجــال الصــحة البيئيــة تزويــد   ٣-٤
وأخصــائيو حمايــة الصــحة/ عمــال النظافــة، بشــأن التــدابير اإلضــافية للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا وعمليــات إدارة 

بــدئي مــع المرضــى والــذين يتخــذون مــواقعهم فــي النفايــات، مــع إعطــاء األولويــة للعــاملين الــذين يتولــون التعامــل الم
  جميع وحدات العزل ومراكز العالج.

٦٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  نعم/ ال

تحديـد المرافـق الصـحية وتزويــدها بالمعـدات إلنشـاء وحــدات العـزل األساسـية (سـريران) لحــاالت اإليبـوال المحتملـة فــي   ٤-٤
  والمقاطعات وجميع نقاط الدخول المعينة.مستشفيات األقاليم 

٦٠    

  

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 
 Interim Infection Prevention and 

Control Guidance for Care of 
Patients with Suspected or 
Confirmed Filovirus 
Haemorrhagic Fever in Health-
Care Settings, with Focus on 
Ebola. WHO 2014. 

 Personal Protective Equipment in 
the context of Filovirus disease 
outbreak response. Rapid advice 
guideline . WHO, 2014. 

 Hand hygiene in health care in 
the context of Filovirus disease 
outbreak response. Rapid advice 
guideline. WHO, 2014. 

 Steps to put on PPE. WHO, 
2014. 

 Steps to remove PPE. WHO 
2014. 

 Ebola virus disease: occupational 
safety and health. Joint WHO/ILO 
briefing note for workers and 
employers. WHO/ ILO 2014. 

 
  الموارد

  الموارد البشرية:
  على المستوى الوطني

 خبراء الوقاية من العدوى ومكافحتها  
  خبراء المياه واإلصحاح  
 خبراء تعزيز الصحة  
 موظفون إداريون  
 خبراء لوجيستيات  
 خبراء الصحة البيئية  

  

  
على المستوى دون الوطني/ المستوى 

  الميداني
في كل منطقة/ مقاطعة شديدة 

  التعرض للمخاطر:
 أخصائيون سريريون  
 ممرضات  
 في مجال الوقاية من  مهنيون

  العدوى ومكافحتها
 في مجال تعزيز  موظفون

  الصحة
  موظفون في مجال الصحة

  البيئية

  المعدات/ المواد:
  وحدات عزل في جميع المستشفيات الرئيسية

  (سريران على األقل)
 مرافق إدارة النفايات بما في ذلك محارق النفايات  
 المواد التدريبية وأدوات المساعدة على العمل  
 مجموعة من معدات الحماية الشخصية ١٠٠  
  النظافة األساسية واإلصحاح والتطهير معدات

ومعدات الحماية (القفازات ومحلول كحولي لتدليك 
اليدين والمياه المكلورة والمطهرات وسبل التخلص 

  من النفايات، والصابون وما إلى ذلك)
 اإلمدادات الطبية  
 البخاخات  
 الحوافز      

  الروابط
  مع العناصر األخرى:

  ٩و ٨و ٥و ٤و ٣العناصر  
  

  الجهات التالية تقديم الدعم:تولت 
 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
 اليونيسيف  
  بعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل

  إيبواللفيروس 
 منظمة أطباء بال حدود  
 شركاء آخرون    

  



9   
 

  إدارة الحاالت -أ٥العنصر 

  الوصف والمهام
  في مرافق مزودة بالمعدات المالئمة.: التأهب لتقديم الرعاية المأمونة إلى جميع مرضى اإليبوال الوصف

  
خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب

  (يومًا)
  نعم/ ال

باإلمدادات الكافية وغرف العزل استعدادًا لتقديم الرعاية إلى مريض أو  زويدهوتتحديد مرفق واحد على األقل   ١- أ٥
  مجموعة من المرضى يشتبه في إصابتهم باإليبوال.

٣٠    

وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالعناصر اللوجيستية (المشتريات، وتعبئة المخزون االحتياطي، تحديد   ٢- أ٥
ونقل العينات، واستخدامات االتصاالت السلكية والالسلكية، ودعم الهياكل وصيانتها، وتعبئة موارد النقل، وٕادارة 

  األمن).

٣٠    

ى إدارة حاالت اإليبوال وعلى التدابير اإلضافية للوقاية من العدوى تحديد وتدريب الموظفين السيريريين عل  ٣- أ٥
  ومكافحتها، باستخدام خبراء سريريين كموجهين إن أمكن.

٣٠    

      ٣٠   .تزويد أفرقة اإلسعاف بالمعدات وبالتدريب الكافي لنقل حاالت اإليبوال المشتبه فيها  ٤- أ٥
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  النعم/ 

    ٣٠  تحديد المرافق الصحية التي يمكن تحويلها إلى مراكز لعالج اإليبوال في وقت قصير على مستوى المقاطعات.  ٥- أ٥
      ٦٠  تحديد المرافق الصحية التي يمكن تحويلها إلى مراكز لعالج اإليبوال في وقت قصير على المستوى المحلي.  ٦- أ٥

  الوثائق المرجعية الرئيسية
 

 Clinical management of 
patients with viral 
haemorrhagic fever - A pocket 
guide for the front-line health 
worker. WHO 2014 

 Potential Ebola therapies and 
vaccines. WHO 2014 

 Interim list of WHO essential 
medicines necessary to treat 
Ebola cases based on existing 
guidelines. WHO 2014 

 Use of Convalescent Whole 
Blood or Plasma Collected 
from Patients Recovered from 
Ebola Virus Disease for 
Transfusion, as an Empirical 
Treatment during Outbreaks.
 WHO 2014 

 WHO/UNICEF/WFP. Interim 
guideline: Nutritional care of 
children and adults with Ebola 
virus disease in treatment 
centres. Geneva: World Health 
Organization; 2014. WHO 
2014   

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني،
(ُيفضل العاملون في  تعمل يوميًا على مدار الساعة، أفرقة ٥

  :منها مما يلييتألف كل المستشفى الوطني  المرجعي)، 
  أطباء  
  ممرضات  
 أخصائيو تغذية  
  خبراء نفسيون اجتماعيون  
  معاونو عنابر  
 عمال نظافة/ أخصائيو حماية الصحة  
 أفراد أمن  
 موظفو إدارة النفايات  
  فريق إسعاف يتألف مما يلي: مشرف ومساعدو تمريض

  ومعاونو مشرحة وعمال تطهير وسائق

  المعدات/ المواد:
  اإليبوال:لكل مركز لعالج 

 سريراً  ١٥  
 مرتبة فراش ١٥  
 مالءة سرير ١٥٠  
 مركبات  
 سيارات إسعاف  
 تيار كهربائي ومياه جارية  
 مناطق انتظار  
 مرافق إدارة النفايات  
  سوائل وريدية (مضادات حيوية

ومسكنات ومضادات مالريا، وما إلى 
  ذلك)

  
  
 أغذية للعاملين والمرضى  
  المواد التدريبية وأدوات المساعدة

العمل في مجال الوقاية من على 
العدوى ومكافحتها والرعاية السريرية 

  والدفن المأمون
 مجموعة من معدات الحماية  ٣٠٠

  الشخصية
 مجموعة أدوات للدفن ٢٠  
 عبوة مطهر ٢٠  
 أدوية  
  مواد الحماية ألخصائيي حماية

  الصحة
  مجموعات أدوات ثالثية التغليف

      لنقل العينات

  الروابط
  
  العناصر األخرى: مع
  ٩و ٨و ٧و ٤و ٣و ٢العناصر  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 منظمة الصحة العالمية  
 منظمة أطباء بال حدود  
 شركاء آخرون    
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  إدارة الحاالت: الدفن على نحو يكفل المأمونية ويصون الكرامة  -ب٥العنصر 

  الوصف والمهام
  العادات المحلية دائمًا في االعتبار. أخذ مع ،يكفل المأمونية ويصون الكرامة: التأكد من إجراء الدفن على نحو الوصف

خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب
  (يومًا)

  نعم/ ال

    ٣٠  .وضع إجراءات التشغيل الموحدة للدفن على نحو يكفل المأمونية ويصون الكرامة، وإلزالة التلوث  ١-ب٥
أشـخاص لحمـل الجثـامين وشـخص واحـد للتطهيـر  ٤األقل بالمعدات الالزمة وتدريبه (تزويد فريق واحد للدفن على   ٢-ب٥

  ومسؤول واحد عن التواصل مع المجتمع المحلي ومشرف واحد وسائق واحد).
٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  نعم/ ال

    ٣٠  تأمين عملية نقل مخصصة لدفن الجثامين على نحو مأمون.  ٣-ب٥
التأكد أن أفرقة الدفن يتاح لها الوصول إلى عمال حفر المدافن وٕالى الدعم األمني الذي قد تنشأ الحاجـة إليـه أثنـاء   ٤-ب٥

  عملية الدفن.
٣٠    

      ٣٠  تحديد المدافن المالئمة والمأمونة بموافقة المجتمع المحلي.  ٥-ب٥

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 How to conduct safe and 
dignified burial of a patient 
who has died from suspected 
or confirmed Ebola virus 
disease. WHO 2014. 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
  فريقا دفن لكل مركز لعالج اإليبوال، يتألف كل منهما مما يلي:

  ٤الجثامين (أشخاص لحمل(  
 ) ١شخص يتولى التطهير(  
  شخص يتولى التعامل مع أفراد المجتمع المحلي الذين ال يلبسون

  )١معدات الحماية الشخصية (
 ) ١مشرف(  
 ) ١سائق(  

  
  

  المعدات/ المواد:
  لكل فريق دفن تابع لمركز لعالج اإليبوال:

 معدات الحماية الشخصية اإلضافية  
 أكياس الجثامين  
 مطهرات  
 ذات دفع رباعي مركبات (شاحنات خفيفة (  
 مذياع  
 هواتف وأرصدة  
 مدافن مالئمة ومأمونة  
 خيمة/ مرفق للجثامين  

    

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٩و ٨و ٧و ٤و ٣و ٢العناصر  

  
  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:

 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب

  األحمر والهالل األحمر
 شركاء آخرون    
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  الترصد الوبائي  –٦العنصر 

  الوصف والمهام
حـداث : تعزيز ُنظم الترصد من أجل الكشف المبكـر والتبليـغ عـن حـاالت اإليبـوال المحتملـة، واالسـتفادة مـن ُنظـم الترصـد الحاليـة القائمـة علـى األالوصف

عة والمؤشرات، على أن تشتمل على عنصر قوي للترصد المجتمعي، والرصد المنتظم، والتحقق من الشائعات، وخط سـاخن يعمـل يوميـًا علـى مـدار السـا
  مع هيكل للتبليغ الواضح والفوري. 
خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب

  (يومًا)
  نعم/ ال

تـدريب و إنشاء خط ساخن يعمل يوميًا على مدار الساعة أو ضمان أن أرقـام الطـوارئ قـادرة علـى إدارة اإلنـذارات.   ١-٦
ـــاإليبوال.  ضـــمان تـــوافر المـــالك و المـــوظفين علـــى اإلجـــراءات الخاصـــة باإلنـــذارات وطلبـــات المعلومـــات المتعلقـــة ب

  الوظيفي المالئم إلتاحة العمل في ورديات وخطة للتصعيد إذا اقتضى األمر.

٣٠    

اإلرشادات (المبادئ التوجيهية وتعريف الحاالت ونماذج التحري) إلى جميع مستويات نظام الرعاية الصحية  تقديم  ٢-٦
  مع تكييفها بحيث تناسب كل مستوى من المستويات حسب االقتضاء. 

٣٠    

    ٣٠  تقديم التدريب خصيصًا على استخدام تعاريف الحالة الخاصة باإليبوال واستكمال نماذج التحري.  ٣-٦
ضـــمان أن نظـــام الترصـــد القـــائم علـــى األحـــداث موجـــود بالفعـــل وقـــادر علـــى التتبـــع المالئـــم التوقيـــت للمعلومـــات/   ٤-٦

  الشائعات الصادرة عن جميع المصادر بما في ذلك المجتمع المحلي ووسائل اإلعالم وما إلى ذلك.
٣٠    

المحتملــة (مــن األحيــاء أو األمــوات)، وتحديــد الســلطات المتعلقــة  إنشــاء خطــوط فوريــة للتبليــغ عــن حــاالت اإليبــوال  ٥-٦
  بهذه اإلجراءات بوضوح.

٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  نعم/ ال

    ٣٠  اختبار ُنظم ترصد اإليبوال القائمة، وتحديد الفجوات وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية عند االقتضاء.  ٦-٦

البشـــرية الالزمـــة لترصـــد المجتمعـــات المحليـــة (العـــاملون المجتمعيـــون فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية تحديـــد المـــوارد   ٧-٦
  والمتطوعون والمنظمات غير الحكومية والمعالجون الشعبيون وقادة المجتمعات المحلية وما إلى ذلك).

٣٠    

      ٣٠  بث تعاريف الحالة المبسطة لالستخدام من جانب المجتمعات المحلية.  ٨-٦

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

  Ebola surveillance in countries 
with no reported cases of Ebola 
virus disease. WHO, 2014  

 Investigating cause of death 
during an outbreak of Ebola virus 
haemorrhagic fever: draft verbal 
autopsy instrument. WHO, 2003.   

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
  أخصائيو وبائيات  
  مديرو بيانات  
  كتبة بيانات  
  موظفو تحري  
  مشغلون للخطوط الساخنة  
 مشرفون  
   

  
  على المستوى دون الوطني/ المستوى الميداني

في المناطق/ المقاطعات الشديدة التعرض 
  للمخاطر:

 منسقون على مستوى المناطق  
 أخصائيو وبائيات  
 كتبة بيانات  
  أفرقة معنية بالصحة في المقاطعات

(موظف صحة للمقاطعة وموظف ترصد/ 
  تحريات)

  المعدات/ المواد:
  المواد الالزمة للترصد الوبائي (المبادئ

التوجيهية ونماذج تحري الحاالت، 
  إلى ذلك) وما

 نظام إدارة قواعد البيانات  
 مركبات/ دراجات بخارية  
 هواتف وأرصدة  
  ومعدات صحية قفازات  

    

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٩و ٨و ٧و ٤و ٢العناصر  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
  المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة

  العالمية
 شركاء آخرون    
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  اقتفاء أثر مخالطي المرضى  –٧ العنصر

  الوصف والمهام
ساعة من التبليغ عن حالة خاضـعة للتحـري/ حالـة مشـتبه فيهـا، وتطبيـق نظـام  ٧٢في غضون رصد وتتبع جميع مخالطي الحالة ل: وضع نظام الوصف

  إلدارة البيانات. 
خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب

  (يومًا)
  نعم/ ال

التوجيهيــة بشــأن اقتفــاء أثــر مخــالطي المرضــى وٕاجــراءات التشــغيل الموحــدة وبثهــا علــى المســتويين  تــوفر المبــادئ  ١-٧
  الوطني ودون الوطني.

٣٠    

    ٣٠  تدريب فريق واحد على األقل على المستوى الوطني على اقتفاء أثر مخالطي المرضى وٕادارة البيانات.  ٢-٧
باقتفــاء أثــر مخــالطي مرضــى اإليبــوال علــى المســتويين الــوطني ودون وضــع/ تعزيــز نظــام إدارة البيانــات الخــاص   ٣-٧

  الوطني.
٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  نعم/ ال

    ٣٠  تدريب العاملين على مستوى المقاطعات على اقتفاء أثر مخالطي المرضى.  ٤-٧

المحلية على اقتفاء أثر مخالطي المرضى، وتحديـد تدريب الموظفين على مستوى المقاطعات الفرعية والمجتمعات   ٥-٧
  مصدر محلي للمسؤولين عن اقتفاء أثر مخالطي المرضى في جميع المناطق.

٣٠    

  

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 Contact tracing during an outbreak 
of Ebola virus disease. WHO‐AFRO, 
2014 

 Ebola surveillance in countries with 
no reported cases of Ebola virus 
disease. WHO, 2014. 

 Contact tracing Infographic. CDC, 
2014 

 CDC Methods for implementing 
and managing contact tracing for 
Ebola virus disease in less‐affected 
countries, CDC, 2014 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
  فريق واحد على األقل يتألف مما يلي:

 أخصائيو وبائيات  
 أفرقة تحري  
 مديرو بيانات  
 مشرفون ميدانيون  
 مسؤولو اقتفاء أثر مخالطي المرضى  

  

  
  على المستوى دون الوطني/ المستوى الميداني

التعرض  في المناطق/ المقاطعات الشديدة
  للمخاطر فريق واحد على األقل يتألف مما يلي:

 أخصائيو وبائيات  
 أفرقة تحري  
 مديرو بيانات  
 مشرفون ميدانيون  
 مسؤولو اقتفاء أثر مخالطي المرضى  

  

  المعدات/ المواد:
  
  المواد الالزمة للترصد الوبائي (المبادئ

تحري الحاالت،  التوجيهية ونماذج
وصحائف وقوائم اقتفاء أثر مخالطي 

  المرضى، وما إلى ذلك)
 نظام إدارة البيانات  
  قفازات ومعدات صحية  
  مركبات/ دراجات بخارية  
 هواتف ودقائق  

      

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٦و ٥و ٤و ٣و ٢العناصر    

  
  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:

 وزارة الصحة  
 الصحة العالمية منظمة  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
  الرابطة الدولية لمعاهد الصحة العمومية

  الوطنية
 المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية  
 شركاء آخرون    
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  المختبر –٨العنصر 

  الوصف والمهام
  : ضمان جمع العينات ونقلها وتحليلها على نحو مأمون.الوصف

  
خالل   األدنى من متطلبات التأهبالحد 

  (يومًا)
  نعم/ ال

تحديد مختبر وطني لإلحالة يكون مسؤوًال عن التحاليل أو مناولة العينات البيولوجية وضـمان أن إجـراءات اإلحالـة   ١-٨
  معروفة على المستوى دون الوطني.

٣٠    

حاالت اإليبوال المحتملة إلى مختبرات اإلحالة المعينة من أجل  موقع وضع بروتوكوالت لجمع العينات وشحنها من  ٢-٨
  ضمان توزيع موارد التغليف الثالثي وتجديدها.و ئج على المستوى الوطني والدولي. تأكيد النتا

٣٠    

لتدريب على إجراءات السـالمة والوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا فيمـا يتعلـق لضمان خضوع العاملين في المختبرات   ٣-٨
  بجمع العينات وتغليفها وتوسيمها وٕاحاالتها وشحنها، بما في ذلك اعتمادهم رسميًا في مجال مناولة المواد المعدية.

٣٠    

وضع التدابير االحتياطية وضمان إبرام االتفاقات مع المراكز المتعاونـة مـع المنظمـة إلجـراء اختبـارات التأكيـد ومـع   ٤-٨
  العينات دوليًا. شركات الخطوط الجوية ذات الصلة لشحن

٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  نعم/ ال

  ال ينطبق

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  
 Laboratory guidance for the 

diagnosis of EVD. WHO 2014  
  ُجمع المسحات الفموية من المرضى كيف ت

المتــــوفين المشــــتبه فــــي إصــــابتهم بــــاإليبوال. 
ــــة ميدانيــــة.  ــــة، حال منظمــــة الصــــحة العالمي

٢٠١٤ .  
  ُنقـــل عينـــات الـــدم البشـــري الخاصـــة كيـــف ت

بحــاالت اإليبــوال المشــتبه فيهــا داخــل الــبالد 
برًا وبحرًا وبالسكك الحديدية. حالة ميدانيـة. 

  . ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية، 
    

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
 منسقو مختبرات  
  أخصائي بيولوجيا/ أخصائي فيروسات  
  تقنيو مختبرات  
 مديرو بيانات  
 كتبة بيانات  

  

  
على المستوى دون الوطني/ المستوى الميداني 

في المناطق/ المقاطعات الشديدة التعرض 
للمخاطر (المرافق الصحية المزودة بوحدات 

  عزل أساسية):
  تقنيو مختبرات  

  

  / المواد:عداتالم
  مختبر متاح و/ أو مختبر محدد ضمن

المختبرات المرجعية التي عينتها منظمة 
  الصحة العالمية 

 مجموعة من مواد التغليف الثالثي  ٢٠  
 مجموعة من معدات الحماية  ١٠٠

  الشخصية
  مرافق حرق النفايات  
  مركبات محددة  
 مستهلكات المختبرات      

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٦و ٥و ٤و ٢العناصر  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 وزارة الصحة  
 منظمة الصحة العالمية  
 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  
 شركاء آخرون    
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  السفر/ نقطة الدخول  - ٩العنصر 

  الوصف والمهام
  البرية.: ضمان أن جميع نقاط الدخول مستعدة إلدارة حاالت اإليبوال المحتملة في المعابر الوصف

  
خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب

  (يومًا)
  نعم/ ال

    ٣٠  ضمان وضع خطة الطوارئ في نقاط الدخول المعينة (المطارات والموانئ والمعابر البرية)  ١-٩
كــل نقطــة دخــول ووضــع إجــراءات التشــغيل الموحــدة مــن تحديــد مرافــق الرعايــة الصــحية التــي يحــال إليهــا المرضــى   ٢-٩

لتحديد حاالت اإليبوال المحتملة وٕادارتها وٕاحالتها من نقطة الدخول إلى المستشفيات ومرافق العزل المعينة، بما فـي 
  سيارة اإلسعاف. الخدمة المتعلقة بذلك تحديد 

٣٠    

محتملـــة  إيبـــوالتحديـــد األفرقـــة المدربـــة التـــي تتناســـب مـــع حجـــم ومـــدى تـــواتر المســـافرين، للكشـــف عـــن أي حـــاالت   ٣-٩
  وتقييمها وٕادارتها على النحو الصحيح، بتطبيق اإلجراءات المالئمة للوقاية من العدوى ومكافحتها.  

٣٠    

    ٣٠  في حال وجود حالة مؤكدة لإلصابة باإليبوال.وضع إجراءات التشغيل الموحدة لتنفيذ فحص التحري لدى المغادرة   ٤-٩
أن كل نقطة دخول يمكنهـا الحصـول فـورًا علـى المعـدات واإلمـدادات (معـدات الحمايـة الشخصـية، ومـوازين  ضمان  ٥-٩

حرارة تعمل باألشعة تحت الحمراء، ومنتجات التنظيف والتطهير، ومرافق المالحظة/ العزل، وسـيارة إسـعاف، علـى 
  حسب الموقع).

٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
  (يومًا)

  النعم/ 

الـدخول ومشـغلي وسـائل النقـل، وبـين  قـاطاستعراض واختبار الُنظم الحالية لالتصـال بـين السـلطات الصـحية فـي ن  ٦-٩
  الدخول والُنظم الوطنية لترصد الصحة. اطالسلطات الصحية في نق

٣٠    

الـدخول بشـأن اإليبـوال واسـتعراض أدوارهـم  اطتوعية سلطات الصحة العمومية وأصحاب المصلحة المعنيين فـي نقـ  ٧-٩
ــة، والتأكيــد علــى ضــرورة إخطــار مشــغلي وســائل النقــل  وٕاجــراءاتهم الخاصــة بالتعامــل مــع حــاالت اإليبــوال المحتمل

  الدخول بحاالت اإليبوال المشتبه فيها. اطلسلطات الصحة العمومية في نق

٣٠    

  

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 WHO Interim Guidance for 
Ebola Event Management at 
Points of Entry.  WHO Sep  
2014. 

 WHO Interim Guidance for 
Ebola Virus Disease. Exit 
Screening at Airports, Ports 
and Land Crossings. WHO  
Nov 2014. 

 Travel and transport risk 
assessment: Interim 
guidance for public health 
authorities and the transport 
sector. WHO Sep2014. 

  
  
  
  
  
  
  

  

  الموارد
  الموارد البشرية:

  في كل نقطة دخول ومعبر حدودي رسمي. 
  تدريب الممرضات/ الموظفين على التعرف على

  الحاالت
 موظفو التطهير  
  تحديد أصحاب المصلحة المعنيين في نقاط الدخول

  في الخطة االحتياطية لنقاط الدخول

  المعدات / المواد:
  في كل نقطة دخول ومعبر حدودي رسمي. 

  المعدات األساسية للنظافة واإلصحاح والتطهير ومعدات الحماية (القفازات والصابون والمياه
  ات، وما إلى ذلك)المكلورة والمطهرات وسبل التخلص من النفاي

 معدات الحماية الشخصية  
 المعدات الطبية ونماذج فصح التحري  
  موازين حرارة تعمل باألشعة تحت الحمراء  
 غرفة مالحظة/ عزل: توفير إن أمكن غرفة منفصلة، فإن تعذر ذلك، توفير منطقة منفصلة  
 حسب الموقع الجغرافي، سيارة إسعاف      

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
  ٦و ٥و ٤و ٣و ٢العناصر  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 منظمة الصحة العالمية  
  بعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل

  إيبواللفيروس 
 شركاء آخرون    
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  الميزانية  –١٠العنصر 

  الوصف والمهام
  واالستجابة السريعة لإليبوال: ضمان توافر التمويل الكافي على المستويين الوطني ودون الوطني للتأهب الوصف

خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب
  (يومًا)

  نعم/ ال

١-١٠  
  

ز والتحــري ومــا إلــى ذلــك)  لكشــف عــن حــاالت ولتحديــد الميزانيــة التشــغيلية لألنشــطة (االتصــاالت والترصــد المعــزَّ
  الستجابة األولية.ولالمرض في مرحلة ما قبل الوباء 

٣٠    

الســتجابة الفوريــة لفاشــية اإليبــوال فــي المواقــع علــى مــن أجــل اتحديــد التمويــل االحتيــاطي أو تيســير الوصــول إليــه   ٢-١٠
  المستوى الوطني وسائر المواقع المالئمة.

    

تحديــد اإلطــار القــانوني الــذي يتــيح إنفــاق األمــوال المخصصــة للطــوارئ ونقلهــا مــن المســتوى المركــزي إلــى جميــع   ٣-١٠
  المحددة الستخدامها في حاالت الطوارئ.المواقع 

٣٠    

تحديـــد مجموعـــة مكافـــآت واســـتحقاقات العـــاملين الشـــديدي التعـــرض للمخـــاطر، بحيـــث تغطـــي األجـــور والحـــوافز   ٤-١٠
  الخاصة بالمهام التي تنطوي على مستويات عالية من المخاطر والتعويضات في حاالت العدوى والوفاة.

٣٠    

  
  

خـــــالل   التأهب اإلضافية متطلبات
  (يومًا)

  نعم/ ال

تحديد مصادر التمويل، بما في ذلك تخصـيص المـوارد المحليـة وآليـات جمـع المزيـد مـن المـوارد عنـد االقتضـاء،   ٥-١٠
  وضمان أن آليات الحصول على موارد التمويل معروفة.

٣٠    

وضــع نمــاذج تعبئــة المــوارد ونمــاذج التبليــغ الُقطــري وتبليــغ الجهــات المانحــة، بمــا فــي ذلــك آليــات رصــد التنفيــذ   ٦-١٠
  وتتبعه.

٣٠    

  

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

  
    

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
  المنظمات الدولية مثل البنك  لدىممثل من مكتب رئيس الوزراء

الدولي وصندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي ومنظمة الصحة 
  العالمية وما إلى ذلك

  موظف تبليغ الجهات المانحة  
  موظف رصد  

  

  / المواد:المعدات
  
 خطة وطنية للتأهب للطوارئ تشمل ميزانية وآلية رصد  

    

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
 جميعها  
  

  الجهات التالية تقديم الدعم: تولت
 وزارة الصحة  
 البنك الدولي  
 صندوق النقد الدولي  
 االتحاد األوروبي  
  الدول األعضاء في منظمة الصحة

  العالمية
 المؤسسات  
 شركاء آخرون    
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  اللوجيستيات -١١العنصر 

  الوصف والمهام
  : توفير القدرات اللوجيستية لتقديم الدعم المتعدد الوظائف.الوصف

  

خالل   الحد األدنى من متطلبات التأهب
  (يومًا)

  نعم/ ال

لهيكل إدارة حـاالت اإلصـابة، مـن (الوطني ودون الوطني)  التنسيقصعيد العنصر الخاص باللوجيستيات على تنفيذ   ١-١١
  أجل تحديد وتوفير جميع الوسائل المطلوبة وفقًا لإلطار الزمني ومعايير الجودة المنصوص عليهما.

٣٠    

تقيـيم القــدرات الخاصـة بــالتخزين ووضـع نظــام إدارة المخزونـات، وتحديــد االحتياجـات مــن المخـزون االحتيــاطي علــى   ٢-١١
صعيد جميع العناصر، وتطبيق نظام فعال إلدارة المخزون االحتياطي عند االقتضاء، علـى المسـتوى الـوطني وعلـى 

  مستوى المقاطعات.

٣٠    

األشــخاص سـواًء بســواء، وفقـًا لالحتياجــات ولمتطلبـات األمــن بجميـع متطلبــات النقـل الخــاص بالسـلع و  تحديـد وتــأمين  ٣-١١
ينبغي تحديد سيارة إسعاف واحدة على األقل وٕاعدادها على النحو المالئم لنقل مرضـى و على صعيد العناصر كافة. 

  )اإليبوال (ينبغي تدريب السائق على الجوانب الخاصة بنقل مرضى اإليبوال

٦٠    

وٕاذا لــم يكــن األمــر ، وتــؤدي دورهــا أم العليهــا  يمكــن أم ال االعتمــاداآلليــة القائمــة لنقــل العينــات مــا إذا كانــت تقيــيم   ٤-١١
تحديـــد ووضــع نظـــام مالئــم ويمكـــن االعتمــاد عليـــه لنقــل العينـــات علــى المســـتويين الــوطني والـــدولي،  فينبغــي ،كــذلك
  جعي، بما في ذلك الموارد المالية الالزمة لمثل هذه األنشطة.موقع الحصول عليها وحتى المختبر المر  من

٣٠    

تحديد وتقييم هياكل العزل المحتملة، فيما يتعلق بمكافحة العدوى وٕامكانـات العـزل الكافيـة، وٕادارة النفايـات، وٕامـدادات   ٥-١١
  المياه والكهرباء. 

٣٠    

٦-١١  
  

تحديد وتدريب الموارد البشرية الالزمـة لضـمان إمكانيـة تنفيـذ جميـع األنشـطة (موظفـو اللوجيسـتيات والسـائقون وأفرقـة 
  الدفن المأمون وأفراد األمن واإلداريون وموظفو المشتريات وأمناء المخازن، وما إلى ذلك)

٦٠    

٧-١١  
  

رسم خرائط جميع الموارد المتاحة بما في ذلك المواقع التي تتسـع للمخـازن واالسـتخدامات اللوجيسـتية األخـرى، والتـي 
   .يمكن استخدامها في االستجابة لإليبوال

٣٠    

 همكـل مـن تقيـيمو تحديد موردي المواد األساسية المعتـادة لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ علـى الصـعيد المحلـي/ الـدولي.   ٨-١١
  .القدرة/ المدة الالزمة للتسليم. استكشاف إمكانية إبرام اتفاقات مسبقة بشأن اإلمداداتمن حيث 

٣٠    

  
  

خالل   متطلبات التأهب اإلضافية
 (يومًا)

  نعم/ ال

التشغيل مادة أساسية)، وتوخي سالسل اإلمداد المثلى، وتحديد وتنفيذ إجراءات  ٢٣تحديد االحتياجات من اإلمدادات (  ٩-١١
  الموحدة فيما يتعلق باإلمدادات، وتقليص المدة الالزمة للتسليم، وتحسين عمليات تجديد الموارد.

٣٠    

    ٦٠  تقييم قدرة شبكة االتصاالت وعند االقتضاء وضع نظام لالتصاالت السلكية والالسلكية لتأمين جميع العمليات.   ١٠-١١
وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة بشــأن مكافحــة العــدوى، وأنهــا مــزودة بمرافــق مالئمــة  ضــمان أن الهياكــل الطبيــة المحــددة تعمــل  ١١-١١

  للعزل وٕادارة النفايات وٕامدادات المياه والكهرباء، ويؤّمن لها تجديد المستهلكات والدعم الخاص بالصيانة.
٣٠    

  الوثائق المرجعية الرئيسية
  

 Personal Protective 
Equipment in the context of 
Filovirus disease outbreak 
response. Rapid Advice 
guideline. WHO, 2014. 

 How to conduct safe and 
dignified burial of a patient 
who has died from 
suspected or confirmed 
Ebola virus disease. WHO 
2014. 

 Supply chain planning and 
calculator tool (internal 
document shared with 
Ministries of health and 
Country Offices) 

 Stock Inventory 
management system (shared 
internally with ministries of 
health and country offices) 

  ُنقل عينات الدم البشري الخاصة كيف ت
بحاالت اإليبوال المشتبه فيها داخل البالد 

لة ميدانية. برًا وبحرًا وبالسكك الحديدية. حا
. ٢٠١٤منظمة الصحة العالمية،   
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(المشتريات، وتعبئة المخـزون االحتيـاطي، تحديد وتنفيذ جميع إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالعنصر اللوجيستي   ١٢-١١
ونقـــــل العينـــــات، واســـــتخدامات االتصـــــاالت الســـــلكية والالســـــلكية، ودعـــــم الهياكـــــل وصـــــيانتها، وتعبئـــــة مـــــوارد النقـــــل، 

  األمن). وٕادارة

٦٠    

  

  الموارد
  الموارد البشرية:

  على المستوى الوطني
 منسقو اللوجيستيات  
 موظف مشتريات  
 موظف إمدادات  
 مدير أسطول المركبات  
 مدير مخازن  

  

  
  على المستوى دون الوطني/ المستوى الميداني

  وجيستيات لالموظفو  
 أمناء مخازن  
  

  المواد:/ المعدات
  
 وسائل نقل  
 أجهزة اتصاالت  
  حاسبات  
 معدات الحماية الشخصية  
 نظام إدارة المخزونات  

    

  الروابط
  

  مع العناصر األخرى:
 جميعها  
  

  تولت الجهات التالية تقديم الدعم:
 منظمة الصحة العالمية  
 شركاء آخرون  
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ABHR    محلول كحولي لتدليك اليدين

AFRO المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع للمنظمة  
CDC  مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية

 منھا
COMBI االتصاالت من أجل إحداث أثر سلوكي  
CUI    حالة خاضعة للتحريات

EOC مركز عمليات الطوارئ  
ETC مركز عالج اإليبوال  
EU االتحاد األوروبي 
EVD  اإليبوالمرض فيروس   
FAO  منظمة األغذية والزراعة  
GSM   النظام العالمي التصاالت الھاتف المحمول 

  
HCW العاملين في الرعاية الصحية  
IANPHI  الرابطة الدولية 

  لمعاھد الصحة العمومية الوطنية
IEC    اإلعالم والتوعية والتواصل

IDSR الترصد المتكامل للمرض  
IHR ٢٠٠٥الصحية الدولية ( اللوائح(  
IMF صندوق النقد الدولي  
IMS ھيكل إدارة حاالت اإلصابة  
ILO    منظمة العمل الدولية

IPC الوقاية من العدوى ومكافحتھا  
MoH   وزارة الصحة

MSF    منظمة أطباء بال حدود

NGOs    المنظمات غير الحكومية 

OCHA   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

PoE   الدخول نقطة

PPE   معدات الحماية الشخصية

RRT   أفرقة االستجابة السريعة

SIMS   نظام إدارة المخزونات

SoP   إجراءات التشغيل الموحدة 

ToR   االختصاصات

ToT   تدريب المدربين

TTX   عمليات المحاكاة

UNICEF   منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

UNMEER   إيبوالبعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس 

WB   البنك الدولي

WCC   المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية

WFP   برنامج األغذية العالمي

WHO   منظمة الصحة العالمية 

   


