
WHO/CDS/CSR/GIP/2005.8 
  

  
 

 

 

  

  
  
  االستجابة لخطر جائحة  

  أنفلونزا الطيور
  
    
  
  

  اإلجراءات االستراتيجية الموصى بها
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ترصد األمراض السارية واالستجابة لمقتضياتها
  البرنامج العالمي لمكافحة األنفلونزا





��������� ������������ ������ ���

WHO/CDS/CSR/GIP/2005.8 
  

  
 

 

 

  

  
  
  االستجابة لخطر جائحة  

  أنفلونزا الطيور
  
    
  
  

  اإلجراءات االستراتيجية الموصى بها
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ترصد األمراض السارية واالستجابة لمقتضياتها
  البرنامج العالمي لمكافحة األنفلونزا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2005منظمة الصحة العالمية © 
  

  .جميع الحقوق محفوظة
  

طالقاً عـن رأي    إالتسميات المستخدمة في هذه المنشورة، وطريقة عرض المواد الواردة بها، ال تعبر             
قليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لـسلطات أي         إمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو          

وتمثل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطـاً حدوديـة         .  تحديد حدودها أو تخومها    منها، أو بشأن  
  .تقريبية قد ال يوجد حولها بعد اتفاق كامل

  
كما أن ذكر شركات أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمـدة أو              

وفيمـا  . واها مما يماثلها ولم يرد ذكره     موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، تفضيال لها على س          
  .عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية باألحرف المائلة

  
وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة فـي هـذه                

أي نوع سواء أكان بشكل صريح      ومع ذلك فإن المواد المنشورة توزع دون أي ضمان من           . المنشورة
والمنظمة ليـست   . والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد المنشورة       . أم بشكل مفهوم ضمناً   

  .مسؤولة بأي حال عن األضرار التي تترتب على استعمال هذه المواد
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    الغاية المنشودة
 البلدان، وكذلك المجتمع الدولي      مختلف  بها تضطلعتعرض هذه الوثيقة األنشطة التي يمكن أن        

 العالم لمواجهة جائحة األنفلونزا التالية، والحـد مـن          تجهيزومنظمة الصحة العالمية من أجل      
 بهـا تحديـداً     وتتعلق األنشطة الموصـى   . آثارها بمجرد أن يبدأ انتشارها على الصعيد الدولي       

هذه الوثيقة الموجهـة إلـى      أيضاً  وتبين  . H5N1 الذي يشكله استمرار انتشار فيروس       بالخطر
فـي  لـسياسات   با الخاصة   االختياراتراسمي السياسات القضايا التي يمكن االسترشاد بها في         

ويتصف النهج المتبع فـي هـذه التوصـيات بطـابع           . عدم اليقين يكتنفه  وضع يتسم بالعجلة و   
يجي، حيث تتغير مستويات التأهب واألنشطة المناظرة وفقاً للمؤشرات الوبائية الدالة علـى             تدر

    .زيادة الخطر
ونظراً للطابع العاجل للخطر توصي المنظمة بأن تتخذ البلدان كافة إجراءات عاجلـة للتأهـب               

ميـة   الخاصة بالقيام بذلك في خطة منظمـة الـصحة العال          المشورةوترد  . جهة أية جائحة  المو
 والتي جرى تنقيحها مؤخراً، وفي قائمة تفقديـة جديـدة           1للتأهب للتصدي لألنفلونزا في العالم،    

 ولمواصلة المـساعدة فـي التخطـيط        2.للمنظمة بخصوص التخطيط للتأهب لجائحة األنفلونزا     
خطة قطرية نموذجية ستتيح لكثير من البلدان النامية بدايـة          على وضع    المنظمة   تعكفللتأهب  
وسيتم أيضاً تقـديم الـدعم      .  في تقييم حالة التأهب فيها وتحديد االحتياجات ذات األولوية         مميزة

    . هذه الخطط أثناء تدريبات المحاكاةإلتقان تنفيذ
    فرص التدخل

البلـدان  نظراً ألن الوضع الراهن يواصل التطور نحو حدوث جائحة من الجوائح فـإن أمـام                
مية عدة فرص تدريجية للتدخل باالنتقال مـن الوضـع          المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العال    و

 وصوالً إلى اإلعـالن عـن الجائحـة         بظهور الفيروس الجائح  السابق لحدوث الجائحة مروراً     
دوث الجائحة تستهدف التـدخالت     لحوأثناء المرحلة الراهنة السابقة     . يلي ذلك من انتشارها    وما

فضل عن المرض، والسيما فيما يتعلق      الحد من مخاطر ظهور فيروس جائح، وجمع معلومات أ        
 فرصة  وتسنح.  قدرته على االنتقال   حسنبالتغيرات الطارئة على سلوك الفيروس الذي يبدو أنه         

 قدرتـه علـى االنتقـال،       حـسن التدخل الثانية بالتزامن مع أول عالمة تدل على أن الفيروس           
. رصة األخيرة فتُتاح بعد بدء الجائحة     أما الف . مسار الجائحة منذ بدايتها المبكرة    تستهدف تغيير   و
    . واالضطراب االجتماعيوالوفيات المراضة حاالتتستهدف التدخالت في هذه المرحلة تقليل و

    األغراض المنشودة
 كمـا أنهـا     ،األساسـية التدخل  فرص  بتتعلق األغراض المنشودة من اإلجراءات االستراتيجية       

    .تدريجية الطابع مثلها
  للجائحةالمرحلة السابقة 

  تقليل فرص إصابة اإلنسان بالعدوى  -1
   اإلنذار المبكرنظامتعزيز   -2

  جائحالفيروس المرحلة ظهور 
   المنشأفياحتواء أو تأخير االنتشار   -3

  مرحلة اإلعالن عن الجائحة وانتشارها على الصعيد الدولي
   واالضطراب االجتماعيوالوفيات المراضة حاالتالحد من   -4
   البحوث لتوجيه تدابير االستجابةإجراء  -5

                                                           
1   .pdf..52005_GIP_CSR_CDS_WHO/2005/hq/int.who.whqlibdoc://http  
2   .pdf..42005_GIP_CSR_CDS_WHO/2005/hq/int.who.whqlibdoc://http  
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  اإلجراءات االستراتيجية
. تصف الوثيقة اإلجراءات االستراتيجية التي يمكن اتخاذها الغتنام كل فرصة من فرص التدخل        

وفي ظل تعدد جوانب عدم اليقين الذي يكتنف تطور خطر الجائحة، بما في ذلك مقدار الوقـت                 
صيف خليطاً من التدابير التي تعالج على الفور المـشاكل          المتبقي للتأهب لها، يتضمن النهج الح     

الخطيرة، مع تدابير أطول أمداً تحسن على نحو مستدام قدرة العالم على حماية نفسه من تكرار                
  . خطر الجائحة

  
  معلومات عامة

حيث ال يتبقى أمـام     بتهاجم العالم على حين غرة،      على مر تاريخها    لقد كانت جوائح األنفلونزا     
مات الصحية إال القليل من الوقت للتأهب لمواجهة الزيادة المفاجئة في الحاالت والوفيـات              الخد

وقـد  . حالة من االضـطراب   في  التي تتسبب فيها هذه األحداث، ومن ثم فإن هذه النظم تصبح            
كانت اللقاحات، وهي أهم تدخل للحد من المراضة والوفيـات، متاحـة لمكافحـة الفيروسـين                

ونتيجة لـذلك صـاحب     . ، ولكنها وصلت بعد فوات األوان     1968 و 1957ي  الجائحين في عام  
فضالً عن  الجوائح الثالث التي حدثت في القرن الماضي اضطراب اجتماعي واقتصادي هائل            

  .فقدان عدد كبير من األرواح
  

ومـا فتئـت    . أوالً، تم إنذار العالم مسبقاً    .  لعدة أسباب  ملحوظاًويختلف الوضع الراهن اختالفاً     
الظروف المواتية لحدوث جائحة أخرى تتضاعف في أنحاء من آسيا طيلة ما يربو على عام من 

 بحدوث جائحة أخرى، ربما تكون وشيكة الوقوع، من التغيرات فـي            وتأتت اإلنذارات . الزمان
 الذي يوجد فيـه    ومن اتساع النطاق الجغرافي      ،وبائيات المرض الذي يصيب اإلنسان والحيوان     

 حـدوث  التنبؤ بتوقيت أنه ال يمكن وفي حين.  يوجد فرصاً أخرى لتعرض البشر    الفيروس، مما 
أن يعنـي    ثبوت أن الفيروس يتوطن اآلن أسـراب الطيـور           فإن شدتها   ومدىالجائحة التالية   

  .مستوى المخاطر الحالي لن يقل بسهولة
  

 سـبل   وتطـوير ثانيا، يتيح هذا اإلنذار المسبق فرصة غير مسبوقة للتأهب لمواجهة الجائحة،            
 بها البلدان على إعـداد      تضطلعوحتى اآلن تتركز أنشطة التأهب الرئيسية التي        . تخفيف آثارها 

، واستنباط لقاح مضاد للجائحة، وتأمين إمدادات األدوية المضادة         وإتقان تنفيذها خطط االستجابة   
ألكثر تأهباً في الوقت  هي االغنيةونظراً ألن هذه األنشطة باهظة التكلفة فإن البلدان . للفيروسات

 فتتخلـف ، حيث يرجح ظهور فيروس جائح،       H5N1الحاضر، أما البلدان التي يتوطنها فيروس       
: ولدى عدد أكبر من البلدان اآلن خطط للتأهب لمواجهة الجائحـة          . عن ركب هذه البلدان بكثير    

بيراً من حيـث    لدى خُمس بلدان العالم شكل ما من خطط االستجابة، ولكن ذلك يتفاوت تفاوتاً ك             
ومازال الحصول على األدوية المضادة للفيروسـات،       . مدى شمول هذه الخطط ومدى اكتمالها     

وعلى اللقاحات وهو األهم، مشكلة كبرى في هذا الصدد بسبب محدودية القدرة علـى صـنعها                
 بلداً الحصول على أدوية مضادة للفيروسات       وعشرينوطلب نحو ثالثة    . وبسبب تكاليفها أيضاً  

 أجل المخزونات االحتياطية الوطنية، ولكن الجهات الصانعة الرئيسية لن تتمكن من تلبيـة              من
وتوجد في أقل من عشرة بلدان شركات محلية للقاحـات  . كل الطلبات لمدة عام آخر على األقل     

وتمخضت مشاورة أجرتهـا منظمـة      .  لقاح مضاد للجائحة   باستنباطتشارك في العمل الخاص     
 عن استنتاج واضح مفـاده أنـه فـي ظـل            2004نوفمبر  / ي تشرين الثاني  الصحة العالمية ف  

االتجاهات السائدة حالياً ال تستطيع غالبية البلدان النامية بأي حال الحصول على اللقـاح أثنـاء               
  .الموجة األولى من الجائحة، وربما طيلة مدتها

  
المجال أمام فرصة غير وبصرف النظر عن تحفيز أنشطة التأهب الوطنية يفسح الوضع الراهن 

مسبوقة للتدخل الدولي الذي يستهدف تأخير ظهور الفيروس الجائح، أو اتخاذ إجراءات استباقية             
 القيام بذلك في صالح جميع الدول، حيث إن هـذه           ويعد. لمواجهة انتشاره على الصعيد الدولي    

وظل مستوى القـدرة    وفي  . االستراتيجية يمكن أن تكسب الوقت من أجل زيادة إمدادات اللقاح         
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 توفير خمسة ماليين جرعة إضـافية       صنع اللقاح الحالي يمكن أن يعني كل يوم يكسب من أجل          
ويمكن أيضاً للدعم الدولي أن يعزز نظم اإلنذار المبكر في البلدان التـي يتوطنهـا               . من اللقاح 
ول في مصلحة التخطيط للتأهب وتحديد األولويات فـي الـد         أخرى   ذلك مرة    ويصبالمرض،  

وأخيراً، فإن الدعم الدولي ضروري لضمان أال تعاني أنحاء واسعة من العالم مـن أيـة                . كافة
  . لهاحمايتها باللقاح المضادجائحة دون 

  
 الجوائح أحداثاً غير عادية حيث إنها تمس جميع أنحاء العالم بصرف النظر عـن الحالـة                 وتُعد

. أو العادات الصحية أو مرافـق اإلصـحاح       االجتماعية االقتصادية أو معايير الرعاية الصحية       
 األولوية القـصوى    ،وبمجرد أن يبدأ االنتشار على الصعيد الدولي ستمنح كل حكومة، بتفهم تام           

وتكمن اآلن أفضل فرص للتعاون الدولي، لصالح جميع البلدان، في المرحلـة            . لحماية سكانها 
  .السابقة لبدأ الجائحة

  
  تقييم الوضع

  
  .حة وارد بشدةخطر حدوث الجائ  -1

، 1968 يقترب العالم من حدوث جائحة أكثر من أي وقت مضى منذ عام              2003منذ أوائل عام    
وقد تهيـأت اآلن    . الجوائح الثالث التي وقعت في القرن الماضي      آخر جائحة من    عندما حدثت   

ن كل الشروط الالزمة لبدأ جائحة من الجوائح، باستثناء ظرف واحد، أال وهو انتقال المرض م              
 لوحظت تغيرات منـذرة بالـسوء فـي         2005وخالل عام   .  بصورة فعالة  اإلنسان إلى اإلنسان  

ومازالت تحدث حاالت إصابة بين البشر، وقد وسع الفيـروس          . وبائيات المرض لدى الحيوان   
تعطي كل حالة   و. نطاقه الجغرافي ليشمل بلداناً جديدة، مما يزيد عدد السكان المعرضين للخطر          

ت اإلصابة بين البشر الفرصة للفيروس لكي يتطور إلى ساللة جائحـة قـادرة              جديدة من حاال  
  .اماً على االنتقالمت
  

  .الخطر سيستمر  -2

  إيكولوجياً ى أنحاء من آسيا، حيث أقام له مأو       يتوطن اآلن  H5N1تدل القرائن على أن فيروس      
تمر فـرص   وسيستمر خطر حدوث حاالت إصابة أخرى بين البشر، كمـا ستـس           . في الدواجن 

 التي تم وقد تكرر حدوث الفاشيات على الرغم من تدابير الوقاية الصارمة. ظهور فيروس جائح
أما الطيور المهاجرة البريـة،  .  مليون من الدواجن140، بما في ذلك ذبح ما يزيد على         اتخاذها

نفـق  ، فت "ألـف " كل فيروسات األنفلونزا من النوع       يؤويوالمعروف أنها كانت المستودع الذي      
 البط األهلي مقادير    يفرزويمكن أن   . الشديد اإلمراض  H5N1اآلن بأعداد كبيرة نتيجة فيروس      

ويزيد دوره الخفي   . كبيرة من الفيروس الشديد اإلمراض دون أن تظهر عليه عالمات المرض          
المكافحة لدى الدواجن، ويصعب مهمة تجنب اإلنسان       عملية   تعقيد   انتقال الفيروس في استمرار   

  .وكيات المنطوية على الخطرالسل
  

  .التنبؤ بهتطور الخطر أمر ال يمكن   -3

 التنبـؤ بتوقيـت   نظراً للطابع المتغير باستمرار الذي تتسم به فيروسات األنفلونزا ال يمكـن             
قدرة على  الويمكن أن تحدث الخطوة النهائية، أي تحسن        . مدى شدتها وحدوث الجائحة التالية    

التفارز، وهي عملية يـتم     إعادة  يق آليتين رئيسيتين، وهما حدوث      االنتقال بين البشر، عن طر    
 أثنـاء العـدوى المـشتركة       الطيورفيروسات  البشر و  الجينية بين فيروسات     المادةفيها تبادل   

والتي تزيـد   من خالل عملية أكثر تدرجاً من عمليات الطفرة التكيفية،          أو  إلنسان أو خنزير،    
 أثناء حاالت العدوى الالحقـة      ى االرتباط بالخاليا البشرية    عل اتالفيروسهذه  من خاللها قدرة    

 التفارز فيروساً جائحاً قابالً لالنتقال تماماً، يعرف بظهـور          توجد إعادة ويمكن أن   . لدى البشر 
أما الطفرة التكيفية، والتي تظهر أساساً من       .  مع حدوث االستشراء   موجة مفاجئة من الحاالت   
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االت اإلصابة بين البشر على نحو يدل على محدودية          من ح  صغيرةخالل حدوث مجموعات    
ومرة أخـرى فإنـه ال      .  بعض الوقت لكي يتخذ اإلجراءات الدفاعية      للعالماالنتقال، فقد تتيح    
  .ستتاح أم ال" المهلة " هذهيعرف ما إذا كانت

  
  .نظام اإلنذار المبكرضعف   -4

م إنذار مبكر حساس لكـشف أول        الخطر البد من وجود نظا     التنبؤ بتطور نظراً لعدم إمكانية    
 ضعف فـي نظـم      يوجدوفي البلدان المعرضة للخطر     . عالمة للتغيرات في سلوك الفيروس    

وال يمكن ألشـد    . المعلومات الخاصة باألمراض وفي القدرات الصحية والبيطرية والمختبرية       
 التبليغ   دواجنهم، مما يثنيهم عن    إهالك المزارعين عن    كاٍفالبلدان تضرراً أن تعوض بشكل      

 حاالت اإلصـابة    الغالبية العظمى من  عن الفاشيات التي تقع في المناطق الريفية حيث حدثت          
ويؤدي .  المناطق  هذه وكثيراً ما تخفق خدمات اإلرشاد البيطري في الوصول إلى        . بين البشر 

ن ، بما في ذلك ما هو معتاد م       المنطوية على مخاطر شديدة   الفقر الريفي إلى إدامة السلوكيات      
ويواجه كشف حاالت اإلصـابة بـين البـشر         . ذبح الطيور المريضة واستهالكها في المنزل     

كما يواجه تشخيص حاالت اإلصابة بين      . عقبات بسبب الثغرات في الترصد في هذه المناطق       
ولدى عدد . البشر عقبات بسبب ضعف الدعم المختبري وتعقيد عملية الفحص وارتفاع تكاليفها

لمتضررة ما يلزم من الموظفين والموارد من أجل تقصي حاالت اإلصـابة            قليل من البلدان ا   
بين البشر تقصياً شامالً، ولكشف وتقصي مجموعات الحاالت، وهو األمر األهم، والتي تعـد              

وفي كل البلدان المتضررة تقريباً يوجد عجز كبير في إمدادات األدويـة   . عالمة إنذار أساسية  
  .المضادة للفيروسات

  
عضلة التأهب لمواجهة حدث قد يكون كارثياً ولكن ال يمكن التنبؤ بوقوعـه معـضلة                م وتُعد

كبيرة بالنسبة إلى البلدان كافة، وخصوصاً بالنسبة إلى البلدان المتـضررة حتـى اآلن مـن                
وقد تكبدت هذه البلدان، التـي تـشكل فيهـا          . ات والبشر بين الحيوان  H5N1فاشيات فيروس   

 الحياة االقتصادية، خسائر زراعية مباشرة وجسيمة، تقدر اآلن         زراعة الكفاف الريفية عصب   
 مـن هـذه البلـدان اآلن مواصـلة          ويطلـب . بما يربو على عشرة مليارات دوالر أمريكي      

، إن  طالع بأنشطة كثيفة االستهالك للموارد وضرورية لضمان الصحة العمومية الدولية         ضاال
ي الوقت ذاته من أجـل معالجـة أولويـات        مع النضال ف   لم يطلب منها تكثيف هذه األنشطة،     

  .أخرى عديدة منافسة تتعلق بالصحة واألمراض المعدية
  

  .التدخل الوقائي ممكن ولكن لم يجرب بعد  -5

إذا بدأ ظهور فيروس جائح من خالل عملية الطفرة التكيفية األكثر تدرجاً يمكن من الناحيـة                
ات، مع دعم ذلك التدخل بتـدابير صـحية         النظرية للتدخل المبكر باألدوية المضادة للفيروس     

 أن يمنع الفيروس من مواصلة تحسين قدرته على االنتقال، مما يمنع حدوث             ،عمومية أخرى 
وعلى الرغم مـن أن كثيـراً مـن خبـراء           . الجائحة أو يؤخر انتشارها على الصعيد الدولي      

بذل أية جهـود لتبـديل      األنفلونزا اقترحوا هذه االستراتيجية فإنها لم تجرب حتى اآلن، ولم ت          
  .المسار الطبيعي للجائحة من منشئها

  
الحد من حاالت المراضة والوفيات أثناء الجائحة سيواجه عقبات بسبب عدم كفاية اإلمـدادات     -6

  .الدوائية

من أهم تدابير االستجابة الراميـة        اثنين عتبر التطعيم واستعمال األدوية المضادة للفيروسات     ي 
وفي ظل االتجاهات السائدة حالياً لن      .  المراضة والوفيات أثناء أية جائحة     إلى الحد من حاالت   

يتاح أي من هذين التدخلين بمقادير كافية ولن يوزع أي منهما على نحو عادل في بداية أيـة                  
  .التي تلي ظهورهاجائحة وخالل الشهور العديدة 
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  تقليل فرص إصابة اإلنسان بالعدوى  -1
  

وستستمر هذه  . البشر وإصابتهم بالعدوى  ائح على فرص تعرض     يتوقف خطر ظهور فيروس ج    
 مكافحة المرض لدى الحيوانات وتُعد.  في الحيواناتيدور ال يزال H5N1الفرص مادام فيروس 

 فرص ظهـور فيـروس   تقليل فرص إصابة اإلنسان بالعدوى، ومن ثم   لتقليلالطريقة األساسية   
  .السلوكيات التي تعرض البشر للفيروسأما الطريقة الثانية فهي الوقاية من . جائح

  
 يتحقق حتى اآلن األمل في القضاء بسرعة على الفيروس لدى الدواجن، وقد تطور الوضع               ولم

فالفيروس يتوطن اآلن، بشكله الشديد اإلمراض، أنحاء عديدة . على نحو يثير القلق بشكل متزايد
 جمهوريـة الو  أيـضاً يلند، وربمـا  من إندونيسيا وفييت نام وبعض أنحاء كمبوديا والصين وتا  

بالمثل فإن  و. وليس هناك فهم تام للعوامل المسؤولة عن استمرار الفيروس        . الديمقراطية الشعبية 
ومـن  . لدى الحيوانات، وال يمكـن التنبـؤ بهـا         H5N1الفهم قليل  لديناميات سلوك فيروس       

روس الشديد اإلمراض دون    المعروف اآلن أن البط األهلي يستطيع إفراز كميات كبيرة من الفي          
وفي اآلونة األخيرة ظهر المرض على أنواع الثدييات التـي          . أن تظهر عليه عالمات سريرية    

لدى أسراب الطيـور     H5N1وربما يكون وجود فيروس     . كان يعتقد أنها غير معرضة للعدوى     
حـة العـدوى    عد مكاف تُالبرية هو الذي يحول دون االستئصال التام لهذا الفيروس في آسيا، وال             

  .لدى الطيور البرية خياراً مجدياً
  

 هـدفاً ممكنـاً   وعلى الرغم من هذه الصعوبات فإن مكافحة المرض لدى الدواجن ال تـزال              
وقد أصدرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمـة العالميـة           . وأولوية قصوى 

ة للمكافحـة فـي الـدول        ومسودة استراتيجية عالمي   3لصحة الحيوان توصيات تقنية مفصلة    
 بعض التدابير الموصى بها إلى إحداث تغييرات كبيرة في نظم           ويدعو 4.المتضررةاآلسيوية  

وقد زاد الوضع المقلق . معظم هذه التغييرات بعض الوقتتنفيذ الزراعة التقليدية، وسيستغرق 
ـ   ظهور فيروس جائح، ويمكن أن يحدث ذلك في وقت أقصر          لدى الدواجن احتمال    مـن   ر بكثي
  .الوقت الالزم للمكافحة

  
 يعتبـر وألن الغالبية العظمى من حاالت اإلصابة بين البشر حـدثت فـي منـاطق ريفيـة                 

 إلى المزارعين وأسرهم بشأن كيفية تجنب التعرض طريقـة ثانيـة لتقليـل              المشورة  إسداء
كون أن ي    وقد جعلت إمكانية   .زادت صعوبة هذا الخيار   وبالمثل  . ظهور فيروس جائح    مخاطر

للفيروس من هذا الخطر خطراً ال توجد عالمات إنذار تدل عليه، " خفياً"البط األهلي مستودعاً 
وخصوصاً بالنسبة إلى المزارعين الريفيين وأسرهم، كما زاد ذلك فرص تعـرض اإلنـسان              

فقد شكل اسـتمرار   . لسبب ثانٍ " خفية"ربما تكون الفاشيات بين الدواجن فاشيات       و. دون قصد 
ويقلل العجز عن تعويض    .  لدى الدواجن عبئاً ثقيالً على اقتصادات الدول المتضررة        الفيروس

 عن خسائرهم من الطيور الحـافز علـى اإلبـالغ عـن الفاشـيات،      ٍفالمزارعين بشكل كا  
  .وخصوصاً في المناطق الريفية حيث يكمن الخطر الحقيقي لتعرض البشر

  
  
  
  

                                                           
3   .pdf.septrecomm27/rdsca-diseases/health/en/subjects/againfo/ag/org.fao.www://http  

4   .fpd.globalstrategy_AI/empres/documents/resources/againfo/ag/org.fao.www://http  
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  اإلجراءات االستراتيجية
  
/  المكافحة التي وضعتها منظمة األمم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة           دعم استراتيجية   -

  المنظمة العالمية لصحة الحيوان
المنظمـة  / تبين التوصيات التقنية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة         

ويتـأتى  . العالمية لصحة الحيوان تدابير المكافحة المحددة، وتشرح كيف ينبغي تنفيـذها          
لعاجل لالستراتيجية العالمية الموضوعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من          الطابع ا 

الخطر الذي تتعرض له صحة اإلنسان، بما في ذلك خطـر الجائحـة، والـذي يـشكله           
وتعتمد االستراتيجية نهجاً متدرجاً، مع مختلف      .  الفيروس بين الحيوانات   دوراناستمرار  

 مع مختلف مرتسمات األمراض، بما فـي ذلـك          خيارات المكافحة المعروضة بما يتسق    
ما إذا كانت حاالت العدوى تحـدث فـي         وعوامل مثل ازدحام الدواجن ونظم الزراعة       

ومحور التركيز األساسي المقترح هـو      . المزارع التجارية أو الحيازات الريفية الصغيرة     
شفت فيهـا حـاالت     تُفييت نام وتايلند وكمبوديا وإندونيسيا، وهي البلدان األربعة التي اك         

  .H5N1عدوى البشر بأنفلونزا الطيور من النوع 
  

.  البلدان واألوضاع السائدة داخل البلـدان      مقترحة لمختلف وهناك تدابير واضحة وعملية     
 بالتطعيم باعتباره أحد تدابير المكافحة المناسبة في بعض األوضـاع الوبائيـة             ويوصى

بينة في االستراتيجية توفير األمن البيولوجي      ومن التدابير األخرى الم   . وليس فيها جميعاً  
، العزل في أقسام والعزل في منـاطق      تباع مفهومي   ابصرامة داخل المزارع التجارية، و    

وفرض رقابة على حركة الحيوانات والسلع، وإعادة هيكلة صناعة الدواجن في بعـض             
وعلى . مواجهة المشكلة وتشير االستراتيجية إلى اإلرادة السياسية القوية الالزمة ل       . البلدان

  .الرغم من ذلك فإن األطر الزمنية لتحقيق أغراض المكافحة يمكن قياسها اآلن بالسنوات
  

 أقرت البلدان األعضاء في المنظمة العالمية لـصحة الحيـوان           2005يوليو  / وفي تموز 
نزا معايير جديدة اعترفت بها منظمة التجارة العالمية، وهي معايير تتعلق تحديداً بـأنفلو            

. الطيور وتستهدف تحسين السالمة في االتجار الدولي بالـدواجن ومنتجـات الـدواجن            
، واإلخطار الدولي اإللزامي بالسالالت المنخفضة      طرق الترصد وتشمل المعايير الجديدة    

اإلمراض والسالالت الشديدة اإلمراض من أنفلـونزا الطيـور، واسـتعمال التطعـيم،             
وينبغي إعطاء األولوية للتقيد بهذه المعـايير فـي         . دواجنوالسالمة الغذائية لمنتجات ال   

الجهود الرامية إلى تعزيز الكشف المبكر والتبليغ واالستجابة في البلدان المتضررة حالياً            
  .H5N1من فاشيات أنفلونزا الطيور من النوع 

  
   وقطاع الصحة العموميةصحة الحيوانتكثيف التعاون بين قطاع   -

 بـين   الحـالي العالمية موظفاً مخصصاً لزيادة تبادل المعلومـات        ستعين منظمة الصحة    
 زيادة التعاون بين القطاعين في      وتصب. قطاعي الزراعة والصحة على الصعيد الدولي     

، أال وهي تحديد مناطق نشاط المرض لدى الحيوانات، حيث          ثالث غايات رئيسية  صالح  
 وضمان توافق تدابير مكافحة ؛بشر فيما يتعلق بحاالت اإلصابة بين الالحذرينبغي تكثيف 

 وضـمان أن تظـل      ؛تقليل فرص تعرض اإلنسان   مقتضيات  المرض لدى الحيوانات مع     
 مع الطـابع    متسقة إلى المجتمعات المحلية الريفية بشأن تدابير الحماية         المشورة المسداة 

  . التطوري للمرض لدى الحيوانات
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لمتحدة لألغذية والزراعة والمنظمة     المنظمة بعمل مشترك مع منظمة األمم ا       وستضطلع
ويقتضي تحقيق  . في آسيا  H5N1العالمية لصحة الحيوان من أجل فهم تطور فيروسات         

 من البشر والـدواجن      H5N1هذا الغرض امتالك وتقاسم قائمة كاملة لحصر فيروسات         
  .، والمتواليات الجينيةوالطيور البرية وسائر الحيوانات

  
وتضع تدابير مكافحة   . ة مكافحة المرض في المناطق الريفية     وستشدد المنظمة على أهمي   

 في الحسبان كيف يمكن على أفـضل وجـه اسـتعادة            الحيوان بالضرورة المرض لدى   
اإلنتاجية الزراعية وعودة التجارة الدولية إلى وضعها، وهـذا الغـرض يـنعكس فـي               

. مية لصحة الحيـوان   المنظمة العال / استراتيجية منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     
وفي حين أن القضاء على الفيروس في قطاع الدواجن التجاري سيساعد وحـده علـى               

 حيث إن الغالبية    ،انتعاش قطاع الزراعة فإنه لن يقلل بشكل كبير فرص تعرض اإلنسان          
.  ترتبط بالتعرض إلى أسراب الطيور الريفية الـصغيرة        العظمى من الحاالت حتى اآلن    

وتعترف .  اكتشاف أية حاالت بين العاملين في قطاع الدواجن التجاري         ولم يتم حتى اآلن   
 المنظمة العالمية لـصحة الحيـوان     / استراتيجية منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     

الريفيـة  " األفنيـة " بأن مكافحة المرض في أسراب الطيور التي تعيش في           اعترافاً تاماً 
د الدعم القوي المقدم من قطاع الصحة، مثلما        ويساعفي هذا الصدد،    ستكون أصعب تحٍد    

أعربت عنه منظمة الصحة العالمية، على تجميع اإلرادة السياسية من أجل مواجهة هـذا           
وباإلضافة إلى ذلك فالبد من أن تكون تدابير مكافحة المـرض فـي أسـراب               . التحدي

  .الطيور الريفية مصحوبة بإبالغ المزارعين وأسرهم بالمخاطر القائمة
  

وقد تناول اجتماع مشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمة العالمية            
 2005،5يوليـو   / قد في ماليزيا في تمـوز     علصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية،      

الصالت بين المرض الذي يصيب الحيوان وبين مخاطر تعـرض اإلنـسان وحـاالت              
صحة تدابير الوقاية التي ينبغي أن يشترك قطاع         كما حدد     التي تصيب اإلنسان،   العدوى

وأعطيت األولوية للتـدخالت فـي نظـام    . الحيوان وقطاع الصحة العمومية في إدخالها 
 حيـث تُبـاع     وفي األسواق الشعبية للمنتجـات الطازجـة،      الزراعة الريفي في األفنية،     

  . في ظروف من االكتظاظ وانعدام اإلصحاح غالباًالدواجن الحية
  

اشتركت منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمة          وقد  
العالمية لصحة الحيوان في إنشاء نظام عالمي لإلنذار المبكر واالستجابة فيمـا يتعلـق              

 يخـص وتجمع اآللية الجديدة بين القدرات الحالية فيما        . بأمراض الحيوان العابرة للحدود   
تجابة في الوكاالت الثالث، وتساعد على ضمان أن يستفاد في تتبع           اإلنذار والتحقق واالس  

 من أحدث المعلومات عـن أمـراض الحيـوان ذات           منظمة الصحة العالمية لألمراض   
ويحدد النظام شكل تقاسم المعلومات الوبائية، ويوفر اإلطـار العملـي للبعثـات             . الصلة

  .المتضررةرسل إلى المناطق تُالميدانية المشتركة التي 
  

  تعزيز إبالغ سكان الريف بالمخاطر القائمة  -
ستعمل منظمة الصحة العالمية، من خالل شبكاتها البحثية وبالتعاون مع منظمـة األمـم              
المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، على تحسين فهم الصالت           

 اإلصـابة   ومخـاطر القائمة بين المرض الذي يصيب الحيوان وبين سلوكيات البـشر،           
 هذه المعلومات أساساً إلبالغ سكان الريف بالمخـاطر         وستُتخذ. H5N1بعدوى فيروس   

  .القائمة
                                                           

5   .pdf.aysiaconcmal/ai/documents/subjects/againfo/ag/org.fao.www://http  
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 ة شديد مخاطر في المناطق الريفية سلوكيات يعرف جيداً أنها تنطوي على           تُتبعومازالت  
ومن الضروري اإلبالغ المستمر عـن المخـاطر        . لإلصابة بالعدوى وأنه يمكن تجنبها    

ويمكـن  . من أجل تحذير سكان الريف من هذه المخاطر، وشرح كيفية تالفيهـا           ة  القائم
استعمال المعارف األفضل الخاصة بالعالقة بين المرض الذي يصيب الحيوان والمرض           

 عليها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمـة         تحصلالذي يصيب اإلنسان، والتي     
 العالمية لصحة الحيوان، في زيادة دقة طريقة        المنظمة/ األمم المتحدة لألغذية والزراعة   

، ومن ثم تحسين القدرة على الوقاية من الـسلوكيات           القائمة اإلبالغ الحالية عن المخاطر   
  .المنطوية على المخاطر

  
   المتبعة في كشف الفيروس في البيئةالنُهجتحسين   -

اعـة والمنظمـة    ستعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزر         
العالمية لصحة الحيوان، من خالل شبكاتها البحثية، على تيسير اإلسراع بوضع أساليب            

والهدف من هذه األساليب هو تكـوين فهـم         . جديدة لكشف الفيروس في العينات البيئية     
 إصابة اإلنسان بالعدوى، ومن ثم تواتي ظهور فيروس مخاطرأفضل للظروف التي تزيد 

نجاح الوقاية األولية من أية جائحة من خالل مكافحة         أساس   المعلومات    هذه وتُعد. جائح
 إلى سكان الريف بشأن السلوكيات      المشورة المسداة كما أنها تدعم    . المرض لدى الحيوان  

ولم يتمخض االعتماد على الترصد البيطري الروتيني، وهو ضعيف         .  تجنبها يتعينالتي  
 عن تكوين فهم كاٍف للعالقة بين المرض الذي         أصالً في معظم البلدان المعرضة للخطر،     

كتشف الفاشـيات   تُفعلى سبيل المثال ال     . يصيب الحيوان والمرض الذي يصيب اإلنسان     
وفي حاالت  .  الحاالت، إال بعد تأكيد ظهور أول حالة بين البشر         بعض الدواجن، في    بين

  .لدى الحيوانأخرى أخفق تقصي حاالت اإلصابة بين البشر في إيجاد صلة مع المرض 
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  تعزيز نظام اإلنذار المبكر  -2
  

 هنـاك   ه قد يكون  في أنحاء آسيا عن إنذار عام بأن      منذ أكثر من سنة     أسفرت األحداث المنتشرة    
ولكي يصبح هذا اإلنذار دقيقاً بما يكفي لتوجيه اإلجـراءات  الوطنيـة             . جائحة وشيكة الحدوث  

  .رصد والتبليغ في البلدان المتضررةوالدولية يجب تحسين الت
  

فبعض البلدان تفتقد القدرة الوبائيـة      . وهناك أسباب عديدة لعدم كفاية الترصد في الوقت الراهن        
تقنياً من الصعب    H5N1وفيما يتعلق بفيروس    . والمختبرية الالزمة لالستجابة ألي مرض يظهر     

 يمكن إجراؤها علـى نحـو       المكلف إجراء فحوص تشخيصية حاسمة، وهذه الفحوص ال       ومن  
ويتضرر الترصد من حدوث معظم الحاالت في       . مأمون إال في المرافق المجهزة تجهيزاً خاصاً      

ويتعقد كشف الحاالت بفعل ارتفاع معدل انتشار أمراض تنفسية حادة أخرى لها            . مناطق ريفية 
  . أعراض مماثلة في البلدان المتضررة على نحو متكرر

  
 التغيـرات   ينشأ عن لمحددة في خطط االستجابة العالمية والوطنية للجائحة        وكثير من األنشطة ا   

 داللتها على وجود بيانـات      وتفسيرويتوقف كشف هذه التغيرات     . الطارئة على سلوك الفيروس   
وتوفر كل حالة مفردة تحدث     .  ويمكن التعويل عليها   وبائية وسريرية وفيروسية مناسبة التوقيت    

ويوفر تقصي مجموعات الحاالت، والتـي توجـد        . لتقدير المخاطر  البشر قرينة ضرورية     لدى
.  أول تحذير من تحسن قدرة الفيروس على االنتقال        ،بينها صلة وثيقة من حيث الزمان والمكان      

من يخالطون المرضى والمجتمعات المحلية التي ظهرت       ل التي تجرى    المصليةكما أن المسوح    
، مخاطر شـديدة  ذلك لمجموعات السكان المعرضة ل     وك ،الحاالت مخالطة وثيقة  مجموعات  فيها  

مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، تعطي تحذيرات مبكرة من التغيـرات فـي سـلوك                
 السريري للحاالت عالمة على قـدر مـساوٍ مـن           رعد المعلومات الخاصة بالمسا   تُو. الفيروس

ور مرض أخف وطأة وأقـل      األهمية، حيث يتوقع أن يتزامن مع تحسن القدرة على االنتقال ظه          
ويمكن لتحليالت الفيروسات المجموعة أثناء الترصد، والتي تجريهـا         . من حيث معدل اإلماتة   

/ المختبرات المرجعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          
وس، وأن تحدد بالمثل     أن تكشف التغيرات الطارئة على الفير      ،المنظمة العالمية لصحة الحيوان   

ما إذا كانت هذه التغيرات تدل على تحسن القدرة على االنتقال أم ال، وبهذا يتم العمـل علـى                   
ومن المهم بالقـدر نفـسه أن       .  من المالحظات الوبائية والسريرية    القرائن المستقاة إثبات صحة   

مـل الخـاص    الدراسات المجراة مؤخراً للفيروسات المجموعة ضرورية لضمان أن يظـل الع          
  .باستنباط اللقاح جارياً

  
  اإلجراءات االستراتيجية

  
  تحسين كشف حاالت اإلصابة بين البشر  -

ستوفر المنظمة التدريب والكواشف التشخيصية والـدعم اإلداري ألغـراض التحقـق            
وحتـى اآلن تـم     . الخارجي الالزم لتحسين سرعة كشف الحاالت وإمكانية التعويل عليه        

اعـتالالت  سبب  بمى من الحاالت بعد دخول المرضى إلى المستشفى         كشف الغالبية العظ  
وتحتاج المستشفيات القائمة في البلدان المتضررة إلى الدعم في كشف الحـاالت            . تنفسية
 المختبري السريع، بصرف النظر عن دوره في        أكيدويدل الت .  المختبري والتبليغ  والتأكيد

المرضـى وتـدبيرهم العالجـي حـسب        نظام اإلنذار المبكر، على الحاجة إلى عـزل         
يمكن أن يـساعد علـى الحيلولـة دون         ثم  اإلجراءات الصارمة لمكافحة العدوى، ومن      

  .حدوث حاالت أخرى
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بيد أنه نظـراً    . ومازالت مختبرات شبكة منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم التشخيصي        
ن األمـراض   الكثير م وأعراض   H5N1 بين األعراض األولى للعدوى بفيروس       للتشابه

ومن ثم  .  البلدان يتطلب كشف الحاالت بدقة فحص عدد كبير من العينات          تلكالشائعة في   
  . تحسين القدرة المحلية حالً أرشديعد
  

بمأمونية، بسبب قدرته الشديدة على اإلمراض، إال من         H5N1وال يمكن مناولة فيروس     
ويتـسم  زة تجهيزاً خاصاً    قبل موظفين مدربين تدريباً خاصاً ويعملون في مختبرات مجه        

وفي الوقت الحاضر ال توجد مرافق من هـذا  . لوجيو بمستوى عاٍل من األمن البي   عملها
ويمكن كبديل تعزيز قدرة المختبرات عـن طريـق         . القبيل في غالبية البلدان المتضررة    

 من مراكز األنفلونزا الوطنية أو عن طريق توفير مختبرات جوالـة            ة القائم الشبكةتقوية  
وتشمل األنشطة الداعمة التدريب على األساليب المتبعة فـي         . استيعاب عالية ديها قدرة   ل

 كواشـف تشخيـصية حديثـة،       ، وتوزيع H5N1المختبرات والالزمة لتشخيص فيروس     
  . الوطنيةوتنسيق العمل بين المختبرات والمؤسسات الوبائية

  
 الـدولي   بـالتحقق طني   الضروري تطوير البنية التحتية من أجل تكملة الفحص الو         ومن

 منظمة الصحة العالمية، وخصوصاً ألن كل حالـة         تعتمدهاالسريع في المختبرات التي     
وتوجد القدرة على القيام بذلك     . تثبت بين البشر توفر معلومات ضرورية لتقدير المخاطر       

إدارياً سريعاً من أجل شـحن العينـات خـارج          دعماً  تقدم المنظمة إلى البلدان     و. بالفعل
وقد أصبحت أشكال المساعدة هذه ذات أهمية خاصة عندما تحـدث           . لدان المتضررة الب

  .مجموعات من الحاالت تقتضي التقصي
  

 لتحـري   الفعالةالجمع بين كشف الفاشيات الجديدة لدى الحيوان وبين إجراء البحوث             -
  حاالت اإلصابة بين البشر

تعمل المنظمة، مستعينة بأخصائيي الوبائيات في مكاتبها القطرية وبشركاء خارجيين عند           
الـشديد   H5N1الضرورة، على ضمان أن يكون كشف الفاشيات الجديدة من فيـروس            

.  لتحري حاالت اإلصـابة بـين البـشر        فعالةاإلمراض لدى الدواجن مصحوباً ببحوث      
 يعديتوطنها مصيباً الطيور     H5N1تبر أن فيروس    عيوالترصد في العديد من البلدان التي       

ولـم  . صابة بين البشر لم يتم كشفهاإ حاالت في أن هناك  هناك شكوك قوية    وغير كاٍف،   
جلت بين البشر في كمبوديـا إال بعـد أن طلـب            سكتشف حاالت اإلصابة األربع التي      تُ

ستعداد للتعامل مـع    المرضى العالج في فييت نام المجاورة، حيث األطباء على أهبة اال          
  .ة السريرياألعراضالحاالت كما أنهم معتادون على 

  
  دعم التقصيات الوبائية  -

 لإلصابة الفردية تقدير المخاطر على نحو يعول عليه على التقصي الشامل للحاالت يعتمد
 ألغراض االستعمال فـي     ،ويجري اآلن بشكل عاجل   . بين البشر ولمجموعات الحاالت   

 وضع المبادئ التوجيهية لتقصي الفاشيات، والتي تتعلق تحديـداً          ،وطنيةتدريب الفرق ال  
وتركز هذه المبادئ التوجيهية بوجه . وبالحالة الوبائية في مختلف البلدان H5N1بفيروس 

خاص على تقصي مجموعات الحاالت وتحديد ما إذا كان االنتقال مـن اإلنـسان إلـى                
جموعة من المؤسسات التي تضمها الـشبكة       ويمكن نشر الفرق الم   . اإلنسان يحدث أم ال   

العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها، والتابعـة لمنظمـة الـصحة            
  . الخاص بالتقصي في المواقع السريعالعالمية، من أجل تقديم الدعم
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  تنسيق البحوث السريرية في آسيا  -
ابة بين البشر ومضاهاتها من أجـل       يلزم تجميع البيانات السريرية الخاصة بحاالت اإلص      

وقد بـدأ   . ، وإيجاد عالجات أفضل   للمخاطربيان سبل االنتقال، وتحديد الفئات المعرضة       
العمل على إنشاء شبكة من المستشفيات تُقام على غرار الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا             

األمـراض التـي     والتي تُجري البحوث السريرية على       ،التابعة لمنظمة الصحة العالمية   
وستقوم الشبكة بربط المستشفيات الرئيسية في آسيا والتي تعالج مرضى          . تصيب اإلنسان 

وسيتيح الدعم التقني تبادل المعلومات وتقاسم      . وتجري البحوث السريرية   H5N1فيروس  
ـ العينات ونتائج البحوث بسرعة، وس     شجع اسـتعمال بروتوكـوالت موحـدة للعـالج         ي

  .العينات ألغراض التقصيوإجراءات موحدة لجمع 
  

ويلبـي  . للمخـاطر وتسترشد تدابير الوقاية والتدخالت المبكرة بتحديد الفئات المعرضة         
 السريري والحصائل ومدى نجاعة العالج حاجـة        رتوفير بيانات عالية الجودة عن المسا     

وهناك إجابـات   . واضحة وعاجلة في البلدان التي تظهر فيها حاالت اإلصابة بين البشر          
لى بعض األسئلة الرئيسية، تتعلق بنجاعة األدوية المضادة للفيروسات والجرعة المثلى           ع

، يمكن أن تفيد الخدمات الصحية في أماكن أخرى بمجرد حدوث           وصف األدوية وجداول  
  .الجائحة

  
  تعزيز تقدير المخاطر  -

ومـات  البد من تعزيز العمليات اليومية التي تقوم بها المنظمة بغية ضمان جمـع المعل             
.  لتقدير المخاطر، والتحقق من هذه المعلومات باستمرار       الضروريةالوبائية والفيروسية   

ومن الضروري أن تشارك وزارات الصحة ومؤسسات البحوث في البلدان المتـضررة            
أما الوزارات والمؤسسات في البلدان غير .  في جمع البيانات والتحقق منهاأكملمشاركة  

عد على تقدير أهمية هذه البيانات، كما ينبغي إصـدار النتـائج     المتضررة فينبغي أن تسا   
ويلزم تعزيز هذه األنشطة التي تتولى تنسيقها حالياً منظمة الـصحة العالميـة،             . بسرعة

ففيروسات األنفلونزا يمكن أن تتطور بسرعة وبطرق غير متوقعة تغير تقدير المخاطر،            
راض لدى الطيـور المهـاجرة فـي         الشديدة اإلم  H5N1مثلما تبين من كشف فيروسات      

ويمكن تحسين وظائف شبكة المختبرات التابعة للمنظمة والتـي لـديها           . اآلونة األخيرة 
وذلك من خالل أدوات مثل قواعـد البيانـات   ، H5N1الخبرة في مجال تحليل فيروسات   

الجينية وتقوية التعاون مع شبكات المختبرات البيطريـة لـضمان الترصـد المـستمر              
  . ات التي تصيب الحيوان والفيروسات التي تصيب اإلنسانللفيروس

  
  للمخاطرعلى نطاق المنطقة المعرضة الوطنية القائمة تعزيز مراكز األنفلونزا   -

التي عينتها المنظمة بنية تحتيـة       بالفعل كثير من مراكز األنفلونزا الوطنية القائمة         يمتلك
 إضافي، وخصوصاً في    تزويدها بدعم ومن شأن   . قوية من المعدات والموظفين المدربين    

شكل كواشف تشخيصية، أن يساعد على تعزيز نظام اإلنذار المبكر في البلدان المعرضة             
  .  وفي البلدان المجاورة لهاللمخاطر

  
   حافزاً للتعاون على الصعيد الدوليللمخاطرإعطاء البلدان المعرضة   -

يغ عن الحاالت وتقاسم العينـات الـسريرية         المساعدة حافزاً قوياً للتبل    يعتبر الوعد بتقديم  
وينبغي عقد اجتماع رفيع المستوى بحيث يمكن لرؤساء الدول في          . على الصعيد الدولي  

حلول والتوصل إلـى اتفـاق      ال البحث عن    للمخاطرالبلدان الصناعية والبلدان المعرضة     
  .تريده مختلف البلدان أكثر من غيرهعلى أنواع الدعم الذي 
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  المنشأأو تأخير االنتشار في احتواء   -3
  

طلبت عدة مشاورات دولية بشأن جائحة األنفلونزا إلى منظمة الصحة العالمية أن تبحث تكوين              
مخزون احتياطي دولي من األدوية المضادة للفيروسات ألغراض االستخدام االستراتيجي قرب           

األدويـة  لـى اسـتعمال     وأشار الخبراء إلى أن اتخاذ تدابير صارمة تركـز ع         . بدء أية جائحة  
 على   أو يبطئ انتشارها   منشئهاالمضادة للفيروسات التقاء المرض يمكن أن يحتوي الجائحة في          

وبنـاء  . كسب الوقت الالزم من أجل اتخاذ تدابير الطوارئ وزيادة إمدادات اللقاح       ي، وبهذا   األقل
 المتاحة التخاذ هـذه     على النتائج التي تمخضت عملية النمذجة الرياضية فإن الفرصة النظرية         

االتقاء باألدويـة   وحسب هذه الدراسات سيلزم أن تشمل إجراءات        . اإلجراءات سريعاً ما تزول   
الثة أسـابيع   ٪ من المجموعات السكانية المتضررة أساساً خالل نحو ث        80 المضادة للفيروسات 

لدراسات  وتعطي ا.بعدوى الفيروس الجائحبعد ظهور األعراض على أول األشخاص المصابين 
 كما  .الستراتيجيةلتطبيق ا بعض اإلرشادات بشأن كميات األدوية المضادة للفيروسات والالزمة         

وبين اتخاذ تدابير   من الناس   أنها تشير إلى ضرورة الجمع بين إعطاء هذه األدوية ألعداد كبيرة            
  .لمنطقةل الصحي العزلأخرى، بما في ذلك 

  
أن  )1: (اح هذا التدخل يتوقف على عـدة فرضـيات        وعلى الرغم من جاذبية االقتراح فإن نج      

الفيروسات األولى التي تظهر القدرة على استمرار االنتقال بين البشر لن تكون عاليـة القـدرة                
أن ظهور هذه الفيروسات سيكون محدد الرقعة الجغرافيـة؛         ) 2(؛   في ذلك الوقت   على االنتقال 

كتشف تُالبشر والتي نجمت عن الفيروس س     أن المجموعات األولى من حاالت اإلصابة بين         )3(
أن األدوية المـضادة    ) 4(تها بسرعة؛   اويبلغ عنها بسرعة، وسيتم تحديد الفيروسات وتحديد سم       

، الـسكانية المـصابة  أ بسرعة من المخزون االحتياطي وتُتـاح للمجموعـات       بعتُللفيروسات س 
 داخل المنطقة وخارجها سـيتم       حركة الناس  نأ) 5(عداد كبيرة وكافية من البشر؛      ألعطى  تُوس

ونظراً لسلوك فيروسات األنفلونزا الذي ال يمكن التنبؤ به فإن من المستحيل أن             . تقييدها بفعالية 
عرف مسبقاً ما إذا كانت أول فرضيتين ستتحوالن إلى واقع أم ال عند ظهور الفيروس الجائح               ي .

فيما يتعلق بالترصد واللوجستيات في     أما الفرضيات المتبقية فتقتضي ضمناً وجود قدرة ممتازة         
القيود المفروضة  المناطق التي يصيبها الفيروس أوالً، إلى جانب وجود القدرة على تطبيق تقييد             

  .على الحركة
  

 منـشئها  الطبيعي للجائحة عن طريق التدخل في رونظراً ألنه لم يتم بذل أية جهود لتبديل المسا        
بيـد أن  . ال يمكن ضمانهأمر  أو تأخير انتشارها     الجائحة إيقاففإن نجاح هذه االستراتيجية في      

ومن شأن  . األدوية الموجودة في المخزون االحتياطي يمكن استعمالها أيضاً لألغراض العالجية         
 على ضمان استفادة من أصيبوا      أن يساعد وجود مخزون احتياطي دولي متاح في بداية الجائحة         

  . من العالج باألدوية المضادة للفيروساتأوالً ومن أصبحوا في أمس الحاجة أوالً
  

  اإلجراءات االستراتيجية
  
  تكوين مخزون احتياطي دولي من األدوية المضادة للفيروسات  -

 المنظمة مخزوناً احتياطياً دولياً من األدوية المـضادة للفيروسـات ألغـراض             ستكون
طي خياراً استراتيجياً يخدم عد المخزون االحتيايو. االستجابة السريعة في بداية أية جائحة     

ومـن  .  فضالً عن مصالح المجموعات السكانية المتضررة أوالً       ،مصالح المجتمع الدولي  
تـرخيص  والالمرتبطة بتوزيع األدوية وإعطائها     اللوجستيات  القضايا التي يلزم معالجتها     

طي والبد من تحديد آليات اسـتعمال المخـزون االحتيـا         . البلدانمختلف  باستعمالها في   
 المخـزون   التي يبـدأ عنـدها نـشر       الوبائية   المراحلالدولي على نحو أدق من حيث       
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وتعمل المنظمة عن   .  واالستعمال في حاالت الطوارئ    للتسليماالحتياطي واألطر الزمنية    
 في مجال النمذجة الرياضية ومع سائر المجموعات مـن          المشاركة مع المجموعات    كثب

  .ت االحتواء المبكرأجل توجيه عملية وضع استراتيجيا
  

على الرغم مـن     تنفيذه   البد من ومع متابعة هذا الخيار الذي ال يوجد أي ضمان لنجاحه           
إذ إنه يشكل واحداً من خيارات الوقاية القليلة الخاصة بأي حدث يتوقع أن تترتـب               ذلك  

عد أيضاً أفضل ضـمان     هو ي و.  العالم من بلدان عليه عواقب وخيمة بالنسبة إلى كل بلد        
وإذا أخفـق   . حصول المجموعات السكانية المتضررة أوالً على األدوية الالزمة للعالج        ل

االحتواء المبكر في وقف انتشار الفيروس تماماً سيترتب على تـأخير انتـشاره علـى               
ويمكن توقع أال تبـدأ معظـم       . الصعيد الدولي كسب الوقت الالزم لتكثيف جهود التأهب       

.  الجائحة مؤكـداً ومباشـراً     خطرارئ إال عندما يصبح     الحكومات في اتخاذ تدابير الطو    
 أن تتيح لخدمات صحية كثيـرة       ، والتي مدتها شهر أو أكثر     ،ومن شأن مهلة القيام بذلك    

 والتحول الضروري عن الخدمات الروتينية      القدرة على مواجهة األحداث المفاجئة    تكوين  
  .إلى خدمات الطوارئ

  
  بأعداد كبيرة ادة للفيروسات المضلتسليم األدويةإنشاء آليات   -

اكتسبت عدة برامج تابعة للمنظمة، مثل برامج االستجابة في حاالت الطوارئ لفاشـيات             
حتمل أن يتخذ شـكل الوبـاء والحمـى         يشلل األطفال والحصبة والتهاب السحايا الذي       

 وتوجد  . في البلدان النامية   خبرة كبيرة في التسليم العاجل للقاحات بأعداد كبيرة       الصفراء،  
حيث يكون إعطاء   بأعداد كبيرة    المضادة للفيروسات    بتسليم األدوية خبرة أقل فيما يتعلق     

األدوية معقداً بفعل ضرورة أخذ األدوية على مدى عدة أيام وضرورة وجـود جـداول               
وستقوم المنظمة بوضـع آليـات   . جرعات مختلفة حسب االستعمال العالجي أو االتقائي  

 لها، وذلك بالتعاون مع     لنموذجيةإجراء االختبارات ا  و للفيروسات    األدوية المضادة  تسليم
وستقوم الدراسات بتقييم معدالت التغطيـة      . السلطات الصحية الوطنية ودوائر الصناعة    

 وطرق دعم هذا التدخل بتدابير أخـرى،  االلتزامالتي يمكن تحقيقها، مع مراعاة معدالت      
  .العزل الصحي للمناطقمثل 

  
  لألدوية المضادة للفيروساتد الحساسية القيام بترص  -

 القائمة من مختبرات األنفلونزا، برنامج ترصد الختبار باستخدام شبكتهاستنشئ المنظمة، 
لفيروسات، وسيكون هذا البرنامج على غرار برنامج مماثل        ل لألدوية المضادة الحساسية  

ـ      وسينطوي. لألدوية المضادة للسل   عياً إلـى وقـف      استعمال مخزون احتياطي دولي س
ويجب إقامة آليـة    . دوية ألعداد كبيرة من البشر لمدة عدة أسابيع       األالفاشية على إعطاء    

ومن شأن ظهور مقاومة األدويـة  . لرصد أية تغيرات في حساسية الفيروس لهذه األدوية   
الوطنية من األدوية المضادة للفيروسات والمقامة      االحتياطية  أن يهدد نجاعة المخزونات     

ويمكن تنسيق عمل المراكز المتعاونة مع المنظمة فيما يتعلق . ل االستعمال المحليمن أج
، بحيث يشمل هـذا     H5N1  فيروس فيما يتعلق بتحليل  األنفلونزا والمختبرات المرجعية    ب

  .لألدوية المضادة للفيروساتالعمل اختبار الحساسية 
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  ماعيالحد من حاالت المراضة والوفيات واالضطراب االجت  -4
  

تشكل اللقاحات واألدوية المضادة للفيروسات أهم تدخلين طبيين من أجل الحـد مـن حـاالت                
 خـط   تُعتبـر فاللقاحات  . المراضة والوفيات أثناء أية جائحة، ولكنهما لن يتاحا بإمدادات كافية         

وقـت  ونظراً ألن إمداداتها لن تكون كافية في كل بلد في           .  في جميع أنحاء العالم    الدفاع األول 
 على السلطات في    وسيتعين. وحاسمبداية الجائحة يكون لألدوية المضادة للفيروسات دور مبكر         

كل البلدان اتخاذ معظم التدابير غير الصيدالنية من أجل الحد من حاالت المراضـة والوفيـات    
نقص إمـدادات اللقاحـات وعـدم       مشاكل  ومن الضروري معالجة    . واالضطراب االجتماعي 

  .الحصول عليها معالجة عاجلة بوجه خاصالمساواة في 
  

وفي حين أنه يتعذر التنبؤ بتوقيت الجائحة التالية وبمدى شدتها يتضح مـن التـاريخ أن هـذه                  
األحداث تتسبب باستمرار في زيادة هائلة ومفاجئة في عدد االعتالالت والوفيـات بمـا يكفـي          

 ومن الـضروري أن تكـون       .لمؤقتإلصابة الخدمات العمومية واإلنتاجية االقتصادية بالشلل ا      
الحكومات متأهبة لتحويل خدماتها الصحية، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعنايـة المركـزة              

وثمة نتيجة أخرى ستكون . وسعة المشارح، من أجل مواكبة أية زيادة مفاجئة وكبيرة في الطلب  
فـاض مؤقـت فـي      زيادة التغيب المتكرر عن العمل في كل قطاعات القوى العاملة، مـع انخ            

 القـوانين والنقـل والمرافـق       وإنفاذالقدرات في خدمات عمومية أساسية مثل الرعاية الصحية         
  .واالتصاالت

  
 واستناداً إلى خبرات الماضي لن تؤثر جائحة األنفلونزا على كل البلدان أو كل أجـزاء البلـد                

  في منـشئه  فيروس يظهروإذا ما أخفقت الجهود الرامية إلى احتواء أي     .  في الوقت ذاته   الواحد
ستكون أمام السلطات الصحية بعض الفرص على األقل للتدخل من أجل الحيلولة دون انتـشار               

بيد أن اإلجراءات   . المرض على الصعيد الدولي وداخل البلد وداخل المجتمع المحلي المتضرر         
ي القرن الماضي فالجوائح الثالث التي حدثت ف. الرامية إلى تأخير االنتشار يجب أن تتم بسرعة

ومنذ حدوث آخر جائحة في عـام       .  العالم في فترة تتراوح بين ستة شهور وتسعة شهور         عمت
ويمكن توقع أن يؤدي تحـسن العـادات        .  زاد حجم السفر الجوي الدولي زيادة أساسية       1968

لونزا،  المترتبة على األنف   الثانويةالصحية والحالة التغذوية واألدوية الخاصة بعالج المضاعفات        
والذي تشهده أنحاء كثيرة من العالم اليوم، إلى تخفيف بعض العواقب الصحية المترتبـة علـى                
الجائحة، ولكن من الضروري موازنة هذا التحسن مع احتمال انتشار المرض علـى الـصعيد               

  .الدولي بصورة أسرع
  

. ية مـواطنيهم  وبمجرد أن تبدأ الجائحة سيتعرض القادة السياسيون لضغوط كبيرة من أجل حما           
 بشكل نموذجي مسبقاً، في     هانتم اتقا وستكون البلدان التي لديها خطط لالستجابة للجائحة، والتي         

أفضل وضع يمكنها من اتخاذ القرارات واإلجراءات على وجه السرعة، كما هـو مبـين فـي               
ل إدخـا وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تكفل البلدان وجود تشريع يتـيح للـسلطات              . 1الملحق  
  . تدابير استثنائيةوتطبيق
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  اإلجراءات االستراتيجية
  
  رصد تطور الجائحة في الوقت الحقيقي  -

 كثيرة توجه عملية اختيار تدابير االستجابة، ولن تتـضح هـذه            بسماتتتسم أية جائحة    
وسـتقوم  .  إال بعد ظهور الفيروس الجديد وتسببه في أعداد كبيرة من الحـاالت            السمات

 شبكات الخبـراء االفتراضـية، برصـد الـسلوك الوبـائي            ساعدها في ذلك  المنظمة، ت 
وسيعطي هذا الرصد الـسلطات     . والسريري المنتشر للفيروس الجديد في الوقت الحقيقي      

الصحية اإلجابات الالزمة على األسئلة الرئيسية المتعقلة بالفئات العمرية المعرضة ألشد           
المرض ومعدالت الهجوم والمخاطر التـي       وقدرة الفيروس على العدوى وشدة       المخاطر

ويمكـن أن يـساعد هـذا       . تتهدد العاملين في مجال الرعاية الصحية ومعدالت الوفيات       
 والوفيات ناجمة عن االلتهاب الرئوي   االعتاللالرصد أيضاً على تحديد ما إذا كانت شدة         

يب للمضادات  الفيروسي األولي أم عن االلتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي، والذي يستج         
وسيتم ضم خبراء  . الحيوية، وبهذا يتم توجيه عملية توفير اإلمدادات في حاالت الطوارئ         

النمذجة الرياضية إلى فرق التقييم الميدانية األولى من أجل إعداد تنبؤات باالتجاهات            في  
  .يمكن التعويل عليها بقدر اإلمكان

  
  اتخاذ التدابير غير الصيدالنية  -

إغالق المـدارس   مثل   على هذه األسئلة المسؤولين في اختيار التدابير،         ستساعد اإلجابة 
التـي  و التجمعات بأعداد كبيرة وفرض قيود على حركة السفر،          وحظروالحجر الصحي   

 أكبر فرصة لتقليل عـدد الحـاالت وتـأخير          تُتاحتتناسب مع سلوك الفيروس، ومن ثم       
مختلـف  فـي   أن اتخاذ هذه التدابير     وقد أعدت المنظمة إرشادات بش    . االنتشار الجغرافي 

  .المراحل في بداية الجائحة وبعد انتشارها على الصعيد الدولي
  

  استعمال األدوية المضادة للفيروسات لحماية الفئات ذات األولوية  -
توصي المنظمة بأن تقوم البلدان التي لديها موارد كافية باالستثمار في مخزون احتياطي             

 وخـصوصاً فـي بدايـة       ،يروسات ألغراض االستعمال المحلي   من األدوية المضادة للف   
الجائحة عندما ال يكون التطعيم الجموعي خياراً صالحاً وعندما يكون مـن الـضروري              

  .حماية الفئات ذات األولوية، مثل العاملين في الخط األول
  

  زيادة إمدادات اللقاح  -
منظمـة إجـراءات سـريعة      بالتعاون مع دوائر الصناعة والسلطات التنظيمية أدخلت ال       

وتم أيضاً وضع استراتيجيات توفر     . الستنباط لقاح مضاد للجائحة والترخيص باستعماله     
أندر مستضد من مستضدات اللقاح، ومن ثم تتيح إنتاج كميات كبيرة من اللقـاح علـى                

 بيان حالة األنشطة الرامية 2ويرد في الملحق  .الرغم من محدودية قدرة المصانع الحالية
وبمجرد اإلعالن عن الجائحـة سـيتحول       . ى تسريع استنباط اللقاح وزيادة اإلمدادات     إل

ومـن  . جميع الصانعين عن إنتاج اللقاحات الموسمية إلى إنتاج لقاح مـضاد للجائحـة            
الضروري أن تعالج البلدان القضايا الخاصة بالمسؤولية، والتي يمكن أن تنـشأ نتيجـة              

داد كبيرة، وتضمن وجود ما يكفي مـن مـستودعات          إعطاء اللقاح المضاد للجائحة ألع    
  .التخزين واللوجستيات واإلمدادات التكميلية، مثل المحاقن
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  اللقاح على الحصولضمان المساواة في   -
يعني الترابط الشديد حالياً بين التجارة والتبادل التجاري أن المجتمع الدولي ال يـستطيع              

لم تعاني من الجائحة دون حمايتها بلقاح مـضاد         تحمل تكلفة ترك أجزاء واسعة من العا      
ويجـب،  . واضحة تماماً ج  الحجج اإلنسانية واألخالقية التي تبرر هذه الحماية حج       و. لها

كمسألة عاجلة، أن تنفذ المنظمة عملية سياسية تستهدف إيجاد طـرق لمواصـلة زيـادة           
. متناول العالم النـامي   القدرة اإلنتاجية بشكل كبير وجعل اللقاحات ميسورة التكلفة وفي          

  .وستعمل المنظمة أيضاً مع الوكاالت المانحة على معالجة القضية األخيرة
  

   القائمةإبالغ الجمهور بالمخاطر  -
بمجرد أن يتم اإلعالن عن الجائحة سيكون على السلطات الصحية أن تبدأ عملية مستمرة      

لجة قضايا صعبة عديدة،    وسيكون من الضروري معا   .  القائمة  الجمهور بالمخاطر  إلبالغ
أال وهي االنتشار الحتمي إلى كل البلدان ونقص اللقاحات واألدوية المضادة للفيروسات            

ومن شأن اإلبالغ عن المخـاطر      . وتبرير اختيار الفئات ذات األولوية من أجل حمايتها       
 علـى   بدعم من الثقة الموجودة في السلطات الحكومية وإمكانية التعويل        وبفعالية،  القائمة  

معلوماتها، أن يقلل بعض الشيء من االضطراب االجتماعي واالقتصادي الناجم عن قلق            
وينبغـي أن تـشمل     . خطـط مـسبقاً   النصح البلدان في هذا الصدد بوضع       تُو. الجمهور

استراتيجية اإلبالغ المتعلقة بحالة حدوث الجائحة التدريب على اإلبالغ عـن الفاشـيات             
  .ى فرق اإلدارة العلياوضم متخصصين في التبليغ إل
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   تدابير االستجابةلتوجيهإجراء البحوث   -5
  

   الوبائية للجائحة الناشئةالسماتتقييم   -
في بداية أية جائحة سيواجه راسمو السياسات حاجة عاجلة إلى البيانات الوبائية الخاصة             

وستدعم هذه البيانات   . ال، واإلمراضية  االنتق وسبلبالفئات العمرية األساسية المتضررة،     
. اتخاذ قرارات عاجلة بشأن الفئات المستهدفة بالتطعيم وتلقي األدوية المضادة للفيروسات          

 ، المحلية والعالمية  بأنماط االنتشار  في دعم التنبؤات الخاصة       منها ويمكن أيضاً االستفادة  
وستقوم المنظمة بتحديد   . لتأهبكإنذار مبكر يساعد السلطات الوطنية على تكثيف تدابير ا        

  .المراكز الوبائية لجمع هذه البيانات وإعداد بروتوكوالت بحثية موحدة
  

  رصد فعالية التدخالت الصحية  -
يوصى بعدة تدخالت غير صيدالنية من أجل الحد من انتشار الجائحة على الـصعيدين              

اً من هذه التدخالت أثبت     وعلى الرغم من أن كثير    . المحلي والدولي وتقليل معدل االنتقال    
 تقيـيم    على اإلطـالق    أخرى ومكافحتها فإنه لم يتم      معدية جدواه في الوقاية من أمراض    

ومن الضروري توافر المزيد من المعلومات      . مدى فعاليتها أثناء أية جائحة تقييماً شامالً      
 وستنـشئ . عن مدى جدوى هذه التدخالت وفعاليتها ومقبوليتها بالنـسبة إلـى الـسكان            

 وستضع بروتوكوالت دراسية لتقييم هذه التدخالت على الصعيدين دراسيةالمنظمة مواقع 
ومن المهم أيضاً توافر بيانات قابلـة للمقارنـة         .  وعلى الصعيد الدولي   والوطنيالمحلي  

بشأن مدى فعالية مختلف التدخالت، حيث إن هناك تدابير عديـدة تـرتبط بمـستويات               
  .جتماعيمرتفعة جداً من االضطراب اال

  
  تقييم العواقب الطبية واالقتصادية  -

تضع بروتوكوالت للتقييم البعيد النظر للعواقب الطبية       سستنشئ المنظمة مواقع دراسية و    
 تعديل التدخالت الصحية في المستقبل      يتسنىواالقتصادية المترتبة على الجائحة، بحيث      

.  القبيل إال بعد انتهاء الجائحة     ففي الماضي لم يتم إجراء تقييمات من هذا       . بناء على ذلك  
 تخصيص الموارد بسبب    بشأنقد قلت قيمة هذه التقييمات فيما يتعلق بتوجيه السياسات          و

  .عدم كفاية البيانات
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  استراتيجيات تحسين التأهب الوطني  :1الملحق 
  

  مساعدة البلدان النامية على التخطيط لصنع لقاحاتها  -
التي تعمل على استنباط لقاحات األنفلـونزا أو        و،  للمخاطر المعرضة   هناك بعض البلدان  

وستتولى .  في حاجة ماسة إلى الدعم     على تكوين القدرات الخاصة بصنع لقاح األنفلونزا      
مشورة الخبراء الدوليين، مثلما هو مطلوب بالفعل، من أجل دعـم           إسداء  المنظمة تنسيق   

 المـشورة   ءإسـدا امل تابع للمنظمة من أجل      وسيتم إنشاء فريق ع   . هذه الجهود الوطنية  
الظرفية المباشرة إلى الحكومات بما يتسق مـع االحتياجـات واألولويـات والقـدرات              

وستشمل مهام الفريق العامل تقييم الفرص المتاحة لنقل تكنولوجيا الصنع إلـى            . الوطنية
 علـى إنتـاج   قدرةالوالغرض المنشود هو زيادة     . البلدان النامية وتنفيذ مشاريع نموذجية    

اللقاحات بكفاءة وبطريقة هادفة من الناحية االقتصادية، وبهذا تزيد فرص الحصول على            
) بما يتسق مع األولويات الوطنية لمكافحة األمراض المعدية       (اللقاحات الموسمية   كل من   

  .واللقاحات المضادة للجائحة
  

  دعم التخطيط الوطني للتأهب لمواجهة الجائحة  -
ومازالت البلـدان   . إلى أدوات من أجل التقييم العالمي لحالة التأهب الوطنية        هناك حاجة   

تطلب دعم المنظمة في تقييم خططها الخاصة بالتأهب، ولكن ال توجد أية أداة إقليمية أو               
 وتحديد مواطن الضعف التي مـن       مختلف البلدان  للتأهب في    الحالة الراهنة عالمية لتقييم   

 من هذا القبيل فـي تنـسيق الـدعم الثنـائي            أداةاستعمال   ويمكن   .الضروري معالجتها 
وفر إعداد المنظمـة لخطـط      يوس. والمتعدد األطراف لتحسين التأهب في البلدان النامية      

ـ  .  لبلدان نامية عديدة   مميزةنموذجية لمواجهة الجائحة بداية      خدم بعـض دورات    تُوقد اس
 تعزيـز ، والبد من    ة التأهب الوطني  التدريب واالجتماعات اإلقليمية األولية في تقييم حالة      

  .هذه الفرصة
  

  إعداد تدريبات نموذجية على االستجابة للجائحة  -
 خططهـا   إتقـان  من أجل    محاكاة في قاعات االجتماع   أجرت عدة بلدان بالفعل تدريبات      

برت هـذه التـدريبات تـدريبات تنبيهيـة أدت إلـى         تُواع. الخاصة باالستجابة للجائحة  
لضعف الحاسمة المحددة في العمليات اليومية، وصياغة توصـيات         االعتراف بمواطن ا  

وتوصي المنظمـة   . عتبر هذه التدريبات باهظة التكلفة برغم قيمتها      تُو. دقيقة لتصحيحها 
تـدريبات محاكـاة    بإنشاء فريق خبراء يتمتع بالخبرة في هذه التدريبات من أجل إعداد            

وستكفل هذه اآللية أيـضاً     .  بين البلدان   يمكن تقاسمها فيما   نموذجية في قاعات االجتماع،   
  .بلد آخر البلدان من الدروس المستفادة من كل تدريب أجري في تنتفعأن 
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  استراتيجيات تسريع استنباط لقاح مضاد للجائحة  :2الملحق 
  
  جائح وبين بداية اإلنتاج التجاري للقاحتقصير المدة التي تفصل بين ظهور فيروس   -1
  

  عايير عالمية لضمان جودة لقاحات األنفلونزا ومأمونيتها ونجاعتهاوضع م  -
توفر معايير المنظمة للسلطات التنظيمية الوطنية والصانعين قواعد دولية لضمان جـودة      

.  من اللقاحـات   مدادات الدولية اإل في   االتساقاللقاحات ومأمونيتها ونجاعتها، مما يحقق      
، على وجـه الخـصوص،      H5N1ضاد لفيروس   وتقتضي متطلبات استنباط لقاح ناجع م     

ولدعم اإلذن . لوجية فيما يتعلق بإنتاج اللقاحووجود قواعد دولية تحكم شروط السالمة البي
بتداول اللقاح على نطاق العالم من الضروري وجود كواشف مرجعيـة دوليـة، تـصل       

 مواصفات و  اإلقليمية والوطنية  المواصفاتإمداداتها من خالل المنظمة، من أجل معايرة        
 عالمية تشمل االسـتعمال المقتـرح للخطـوط         مواصفاتوالبد أيضاً من وجود     . الصنع

  . عملية إنتاج اللقاحتسليسالخلوية الجديدة من أجل 
  

  حل القضايا المعلقة الخاصة بالمختبرات والسالمة  -
ـ   . حسمهاحددت المنظمة عدداً من القضايا التقنية والتنظيمية التي البد من            ذه وتـشمل ه

القضايا مواصفات االختبار السريع لمأمونية اللقاحات المرشحة، واألساليب المختبريـة          
المتبعة في اختبار اللقاحات ذات المواد المساعدة، وواصمات الحماية الموحدة للتقييمات           

وينبغي أن تجمع المنظمة أخصائيي التنظيم ومستنبطي اللقاحات وصانعيها من . السريرية
  .ى توافق آراء بشأن هذه القضاياأجل التوصل إل

  
  مواءمة المسارات التنظيمية للترخيص باستعمال اللقاحات المضادة لجائحة األنفلونزا  -

 أي لقاح مـضاد     المتعلقة باستعمال  شأن زيادة االتساق الدولي في شروط الترخيص         من
ويق، أن  شترط إجراؤها قبل التـصريح بالتـس      يألية جائحة، بما في ذلك الدراسات التي        

تيسر فرص الحصول على المستوى الدولي على اللقاحات عن طريق تسريع إتاحتها في             
ويمكن أن تيسر المنظمة النقاشات بين السلطات التنظيمية مـن          . البلدان التي ال تصنعها   

  .أجل وضع إجراءات متوائمة لتسجيل اللقاحات
  

  معالجة قضايا المأمونية المرتبطة باستعمال اللقاح  -
 األنفلونزا من إجراء الدراسات الخاصة بالمأمونيـة         حتماً قصر دورة إنتاج لقاحات     يحد

وسيقتـضي  . قبل الترخيص، مما يوجد حاجة إلى رصد المأمونية أثناء استعمال اللقـاح           
كشف المشاكل الخاصة بالمأمونية إجراء بحوث سريعة يمكن أن تتولى تنسيقها المنظمة            

  .البيانات القائمة على السكانعبر البلدان، باستعمال قواعد 
  

  دعم استراتيجيات اإلنتاج التي يمكن أن تقتصد في استعمال المستضدات  -
 محدودية القدرة على إنتاج ما تحتويه اللقاحات من مستضدات عامالً حاسماً يقيد هذه              تُعد

أقل من    ومع هذا فإن استعمال عدد     ،وتتسم استراتيجيات إنتاج اللقاحات بالفعالية    . العملية
ومن الضروري إجراء تجارب سريرية من      . زيد قدرة الصنع زيادة كبيرة    يالمستضدات  

أجل تحديد محتوى المستضد األمثل، كما تقتضي الضرورة تنسيق البحوث مـن أجـل              
إعداد بروتوكوالت تكميلية وتيسير التقاسم السريع للبيانات قبـل الـسريرية والبيانـات             

  .السريرية
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  ت لقاحات األنفلونزازيادة إمدادا  -2
  

تحري سبل تضييق الفجوة بين القدرة الحالية على إنتاج اللقاح وبين الطلب المتوقـع                -
  أثناء حدوث الجائحة

 لضمان حصول البلدان التي ليست لديها قدرة محلية على الصنع على            طرقيتعين إيجاد   
ذا الصدد، بما فـي     ويجري اتباع عدة نهج في ه     . لقاحات ميسورة التكلفة وبكميات كافية    

ذلك استراتيجيات االقتصاد في المستضدات ونقل التكنولوجيا وزرع الخاليا واسـتنباط           
ومن شأن زيادة الطلب على اللقاحات الموسمية أن تعزز القدرة علـى            . لقاحات مأشوبة 

الفعالية النسبية لمختلف النهج المتبعـة وتكـاليف        ولم يتم استعراض    . الصنع بوجه عام  
توصيات محددة للبلدان التي لديها القدرة       عاجلة إلى وضع خطة و      حاجة  وهناك .تنفيذها

  .على صنع اللقاحات والبلدان التي ليست لديها القدرة على صنعها
  

  إشراك صانعي اللقاحات من كل البلدان  -
، القدرة على الـصنع      واالتحاد الروسي  لدى بعض البلدان، بما في ذلك جمهورية كوريا       

  .ارك حتى اآلن في األنشطة التي تتولى المنظمة تنسيقهاولكنها لم تش
  

دعم الجهود المبذولة في البلدان النامية، بما في ذلك دعمها من خالل االسـتفادة مـن       -
  نقل التكنولوجيا، ألغراض استنباط وإنتاج اللقاحات

 تايلند   البلدان المعرضة لمخاطر شديدة في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، بما في ذلك             تُعتبر
 القدرات الخاصـة    بناءوفييت نام، وتعمل هذه البلدان على استنباط لقاحات األنفلونزا أو           

  .1ويرد بيان األنشطة المحددة في الملحق . بصنع لقاحات األنفلونزا
  

، لمخاطر شديدة تعزيز االستفادة من لقاحات األنفلونزا الموسمية لدى الفئات المعرضة            -
٪ في عام   75 و 2006٪ في عام    50مستوى تغطية قدره    (ظمة   المن مع هدفي بما يتسق   

2010(  
التقدم المحـرز فـي   وتبليغ  يقتضي بلوغ هذا المرمى وجود قيادة عالمية في مجال تقييم           

التغطية الخاصة باألنفلونزا في البلدان التي تتبع سياسات وطنية للتطعيم ضد األنفلونزا،            
 الـصدد وتشمل األنشطة األخرى في هذا      . رى أخ  الفئات السريعة التأثر في أماكن     ولدى

 المستهدفة، ودعـم تنفيـذ بـرامج        الفئاتوضع توصيات لزيادة التغطية باللقاحات لدى       
التطعيم الوطنية، والحصول على بيانات وبائية واقتصادية أفضل بشأن عبء األنفلـونزا        

  .الموسمية في البلدان النامية




