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  األنفلونزالجائحةتعزيز التأهب 
 ومواجهتها

 
 

 تقرير من األمانة
 
 

 تقييم الوضع
 
تم تسجيلها حتـى اآلن      فاشية    أوسع وأشد  ،٢٠٠٣ منذ منتصف عام     ،اشهدت منطقة جنوب شرق آسي     -١

 مـن   H5N1ولقد استطاع العامل المسبب له، وهو من ساللة         . الشديد اإلمراض  فيروس أنفلونزا الطيور     بسبب
 فـي    شخصاً ١٢٠ لى ما يزيد ع   إصابةب ، اجتياز حاجز األنواع األحيائية    "ألف"فيروس األنفلونزا من الصنف     

ولدى البشر، يتسبب هذا الفيروس في انتشار       . يت نام ي، وف وتايلند إندونيسيا و كمبوديا والصين :  هي دانخمسة بل 
 العدوى به إلى وفاة ما ال يقل عن نصف وأدت. مرض بالغ الحدة يؤثر على أعضاء وأجهزة متعددة في الجسم

 .في عداد األصحاءب كانوا وألسباب غير معروفة، حدثت معظم تلك الحاالت لدى أطفال وشبا. المصابين
 
 بالخطر الداهم على صحة اإلنـسان الـذي          إقراراً ٥-٥٨ج ص ع  ويورد قرار جمعية الصحة العالمية       -٢

 والحاالت المرتبطة به لدى البشر، وهو يشدد على ضرورة تعـاون            الدواجنتشكله فاشيات هذا المرض لدى      
 تسبب فيـروس األنفلـونزا    مخاطر من أجل الحد من      ةلي الدو األسرة البلدان مع منظمة الصحة العالمية و      جميع

H5N1 بشريةجائحة في حدوث . 
 
 الجائحـة مخاطر وقوع تلـك      المقبلة وال بشدتها، فإن      الجائحةوحيث ال يمكن التكهن بموعد حدوث        -٣
 أصـبح   ويعتبر أن هذا الفيروس   .  بوجود الفيروس لدى الدواجن، والذي يتوقع استمراره        مباشراً رتبط ارتباطاً ت

 وتايلنـد يت نام، وفي بعض مناطق كمبوديا والصين        ندونيسيا وفي إ في مناطق واسعة من      الدواجن لدى   متوطناً
 للـسيطرة علـى هـذا     ويجري اآلن قياس اإلطار الزمني      . الشعبية  أيضا في جمهورية الو الديمقراطية     ربماو

 .المرض لدى الحيوانات بالسنوات
 
نطاق الجغرافي لتفشي المرض لدى الدواجن إلى خـارج بؤرتـه           ، توسع ال  ٢٠٠٥وفي منتصف عام     -٤

 حدثت لدى   H5N1وأبلغ االتحاد الروسي عن أول فاشية فيه لفيروس األنفلونزا          . األولية في جنوب شرق آسيا    
وقـوع المـرض    عـن   غ  وأعقبت ذلك تقارير تبلّ   . ٢٠٠٥يوليو   /الدواجن في سيبيريا، وذلك في أواخر تموز      

 عدد من الطيور البرية في هـذين        نفوقبلغ عن   ُأكما  . أغسطس / المجاورة في أوائل آب    دولة كازاخستان  في
  الناجمة عن الفيروسنفلونزااألاء  البلدين من جر  H5N1 .أبلغت منغوليا عن اكتـشاف   تقريباًوفي الوقت ذاته ،

نيا حدوث فاشيات   أكتوبر، أكدت تركيا وروما    /وفي تشرين األول  .  نافقة لدى طيور مهاجرة     H5N1فيروس  ال
 لدى الدواجن فيهما، بينما كشفت كرواتيا عن وجود الفيروس عند بعض الطيـور المهـاجرة          H5N1األنفلونزا  
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وثمة درجة عالية   . ويجري اآلن التحقق من سبب موت الطيور البرية والداجنة في بضع مناطق أخرى            . النافقة
 بسرعة، وعقب ذلك اتخذت تدابير واسعة مـن أجـل   من التيقظ حيث تم الكشف عن الفاشيات واإلبالغ بشأنها      

وتـم تبـادل    .  لدى الحيوانـات   ولم تربط أية حالة بشرية بأي من هذه الفاشيات األحدث عهداً          . مكافحة الفاشية 
عينات أخذت من المرضى والفيروسات على المستوى الدولي ويجري اآلن تحليلها في المختبرات المرجعيـة                

 .لعالميةالتابعة لمنظمة الصحة ا
 
لقلق بشأن الصحة البشرية     على ا  ويعتبر تفشي الفيروس لدى الدواجن في أية منطقة  جديدة اآلن باعثاً            -٥

وكل حالة بشرية تحدث تتيح للفيروس فرصة       .  من فرص تعرض البشر للعدوى وإصابتهم بها       سيزيدألن ذلك   
 . ويمكن عندها توقع ابتداء وقوع الجائحةللتطور إلى شكل يمكن تفشيه بصورة سريعة ومستدامة لدى اإلنسان،

 
 ذلـك أن  :  الحائل الذي يفصل بين األنواع األحيائية حائـل كبيـر          فإن،  المتوفرة البينات   واستناداً إلى  -٦

العـدوى  مخاطر اإلصـابة ب   أما السلوكيات المتصلة باشتداد     .  بسهولة من الطيور إلى البشر      ال ينتقل  الفيروس
وتعتبر الـدواجن   .  الطيور المصابة لغرض تناول لحومها     تجهيزا، ونتف ريشها، و   فتشمل قتل الطيور، وذبحه   

ولكن، وبعد تفشي الفيروس في أنحاء واسعة       . ، التي تطهى بطريقة صحيحة، مأمونة وصالحة لألكل       ومشتقاتها
علـى  من آسيا، وحيث ينثر البط الداجن المعافى، كما يبدو، كميات كبيرة من ذلك الفيروس، أصبح العثـور                  

 سبب إصابة بعـض      أيضاً ومن غير المعروف  .  في غاية الصعوبة   مصدر التعرض في الحاالت الجديدة أمراً     
 .تعرض الكثيرين منهم للظروف ذاتها فقط بالمرض بالرغم من الناس

 
ومن الصعب كذلك إجراء التحريات بشأن الحاالت التي يحتمل انتقال الفيروس فيها بين البشر، وذلك                -٧

مخالطـة بعـضهم     األسرة الواحدة يتعرضون عادة لنفس الحيوانات أو المصادر البيئية، إلى جانب             دأفراألن  
ولقد حدثت حاالت محدودة النتقال  الفيروس من شخص آلخر، ولكنه لم ينتشر في أي منهـا                 . للبعض اآلخر 

وتبـين  . مع بوجه عام  إلى ما هو أبعد من االتصاالت المباشرة األولية ولم يتسبب في وقوع المرض في المجت              
ومازال التحذير بحـدوث    . يقتضي مخالطة المريض بشكل حميم     الخاصة بهذه الحاالت أن االنتقال       المعطيات

 مـن فيـروس      جديداً  فرعياً نمطاً أن   وذلك يعني :  لمنظمة الصحة العالمية    وفقاً ٣الجائحة في مستوى المرحلة     
 .ه ال ينتقل بصورة فعالة أو مستدامة من شخص آلخر ولكن يتسبب في حدوث العدوى عند البشراألنفلونزا

 
د تفشيه في المناطق    تفشي الفيروس في الدواجن في مناطق جديدة أو تجد        ل ت كبيرة  اآلن احتماال  وهناك -٨

 على األقل من الطيور المهـاجرة        واحداً وتشير البينات األخيرة إلى أن نوعاً     . التي تمت فيها مكافحة الفاشيات    
 الشديدة اإلمراض وينقلها بصورة مباشرة إلى مناطق جديدة تقع علـى            H5N1يروسات من صنف    يحمل اآلن ف  

 نفوق من قبل، وهي قد ال تكون حدثت، ولقد شوهدت حالة نادرة الحدوث تماماً. امتداد مسارات طيران هجرته
تيجـة إلصـابتها     في وسط الصين، وذلك ن     ة طبيعي محمية من الطيور المائية البرية في       ٦٠٠٠ما ال يقل عن     

ويبين هذا الحدث التغير الهام الذي وقع في العالقة بين الفيروس ومستودعه المضيف             .  الفتاك H5N1فيروس  الب
 التخلص من د تدابير المكافحة لدى الحيوانات، وذلك ألن        الطبيعي من الطيور، ويزيد هذا إلى حد بعيد من تعقّ         

وتنصح المنظمة البلدان التي تقـع علـى        . في رأي الكثيرين   الً مستحي الفيروس عند الطيور البرية يعتبر أمراً     
 الطيور المهاجرة وحدوث الفاشيات عند      نفوقمسارات طيران الهجرة من آسيا الوسطى وسيبيريا بالتيقظ إزاء          

  بـت مـن وقـوع فاشـيات        وعند التثّ . غ بهذه األحداث على وجه السرعة     ى عن ذلك وتبلّ   الدواجن، وبأن تتحر
 بـشأن حـدوث    التزام المزيد من اليقظة   ، ينبغي    الذي يسبب أنفلونزا الطيور     الشديد اإلمراض  H5N1فيروس  ال

 .حاالت بشرية
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  منظمة الصحة العالميةالمتخذة من قبلاإلجراءات 
 
تعزيز ترصد حاالت   ) أ( من المدير العام أن يتخذ عدة إجراءات من أجل           ٥-٥٨ج ص ع  طلب القرار    -٩

ت واألدوية المضادة للفيروسات؛    نقص اللقاحا الحد من   ) ب( لدى البشر والحيوانات؛     H5N1فيروس  الاإلصابة ب 
حتواء الجائحة منذ بـدء حـدوثها؛       تقدير مدى إمكانية استخدام احتياطي األدوية المضادة للفيروسات في ا         ) ج(
العمليات الجراحية، مـن    تقييم التدابير غير الصيدالنية، بما فيها استعمال الكمامات المستخدمة في إجراء             )د(

 .أجل الحد من انتقال المرض أثناء الجائحة
 
 لألنشطة االستراتيجية الموصـى     بيان إلى الدول األعضاء وثيقة يرد فيها        ُأرسلتأغسطس،   /وفي آب  -١٠

خل شتى فرص التد  ل استجابة هذه األنشطة الموصى بها      وتأتي. تهديد جائحة أنفلونزا الطيور   لمواجهة  باتخاذها  
 بظهور الفيروس المسبب لهـا، وحتـى        مروراً السابق للجائحة،     من الوضع الراهن    كافة المراحل، انطالقاً   في

وتندرج األنشطة المطلوبة في القرار .  على المستوى الدوليفي فترة الحقةاإلعالن عن وقوع الجائحة وتفشيها 
 . المراحل ضمن األنشطة االستراتيجية الموصى بها لكل مرحلة من تلك٥-٥٨ج ص ع

 
، تركـز    جـائح   فرص ظهور فيـروس    تقليص التدخالت إلى     فيها  ترمي التيوفي المرحلة الراهنة،     -١١

، أصـدرت   ٢٠٠٥مـايو    /وفي أيار .  وتعزيز نظام اإلنذار المبكر    توقي حاالت العدوى البشرية   األنشطة على   
، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوانمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة و

 األولوية للبلدان التـي     تعطي، وهي   "استراتيجية عالمية للمكافحة التدريجية ألنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض       "
ة التي سيشترك في تنفيذها كما تعاونت المنظمات الثالث على وضع التدابير الوقائي ١.حدثت فيها حاالت بشرية

أحـواش   أسراب الطيور فـي      مع الحاالت التي تصيب    بالصحة والحيوانات، وهي مكيفة      نان الخاص القطاعا
ولكن ترصد الفاشيات لدى البـشر      . ، والتي ارتبطت بها معظم الحاالت البشرية التي حدثت حتى اآلن          الدواجن

لنظر لألعراض  ويتعقد ترصد الفاشيات البشرية با    .  في آسيا  الموبوءة في معظم البلدان     والدواجن مازال ضعيفاً  
، وارتفاع معدالت وقوع أمراض تنفسية أخرى في H5N1 فيروسالالمبكرة غير المحددة لألنفلونزا الناجمة عن 

 .، وصعوبة التثبت من التشخيص تقنياًالموبوءةالمناطق 
 
،  مختبريـاً  واصل تقديم الدعم المباشر للتحريات الميدانية عن الحاالت والتثبت مـن التـشخيص            توي -١٢

ومازالت مختبرات الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا التابعة للمنظمة تقيم الفيروسات لمعرفة التغيرات التي قد              
     ولقد ظهرت في عام    . طروء تغير على فوعتها   ن قدرتها على االنتقال أو على       تحدث فيها بما يؤشر على تحس

 وأجريت مؤخراً . ا مع األوضاع المتغيرة   يتكيف الفيروس في إطاره    بعض البينات على حدوث طفرات       ٢٠٠٥
، وساعدت تلك الدراسات على     ١٩١٩-١٩١٨دراسات للفيروس المسؤول عن الجائحة الفتاكة التي حدثت في          

تحسين فهم المحددات الجينية لكل من قدرة الفيروس على االنتقال وفوعته، وسيسهم هذا الفهم في زيادة دقـة                  
 إلى وجود بعض أوجه وتوصلت هذه الدراسات أيضاً. من التحريات الفيروسيةإشارات اإلنذار المبكر المستمدة 

 .٢٠٠٥  عامالسارية في H5N1 وفيروسات ١٩١٨التشابه الجيني بين فيروس 
 
 المراضة والوفيات في حالة وقوع جائحـة         معدالت تقليصوتعتبر اللقاحات الخط الدفاعي األول في        -١٣
ولزيـادة القـدرة علـى       مضاد للجوائح  لقاح   استحداثر ترمي لإلسراع في     ولقد اتخذت األمانة عدة تدابي    . ما

 اآلن  هنـاك و.  للجائحة  مضاد  لقاح استحداث شركات محلية تعمل على      ، في نحو عشرة بلدان    ،وتوجد. إنتاجه
كما تجرى تجارب سريرية على بعض التركيبات اللقاحية التي         . تجارب سريرية على بعض اللقاحات المرشحة     

                                                      
١ http://www.fao.org/ag/againfo/resources/documents/empres/AI_globalstrategy.pdf 
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استعمال المستضد، وهو عنصر اللقاح الذي يحدث االستجابة المناعية، وفـي حالـة             في  قتصاد  االلى  تساعد ع 
 المحدودة من المستضد، وبالتالي زيادة عدد الجرعـات         الكمياتنجاح هذه التجارب سيصبح في اإلمكان زيادة        

شرة إلى بعض البلدان الناميـة      وكخط عمل ثانٍ، قدمت األمانة مساعدة مبا      . بالطاقة المتاحة التي يمكن إنتاجها    
 .لمواجهة الجائحةالتي تشارك في العمل على التوصل إلنتاج لقاح 

 
 لتوزيع  من األدوية المضادة للفيروسات أن تضع خططاً      تحتفظ بمخزونات احتياطية   البلدان التي    وعلى -١٤

تهيئها مصحوبة بالنصح بشأن     في التوقي، وأن     و أ العالجتلك المخزونات، وأن تقرر ما إذا كانت ستستخدم في          
وبالنظر إلى تكلفة هذه األدوية الباهظة وإمداداتها المحدودة، وإلى أن يتوافر اللقاح، يوصى             . طريقة االستعمال 

 حمايـة  المرضى و  عالج الجائحة، وذلك في     في المراحل األولى من   بأن تستعمل األدوية المضادة للفيروسات      
 المقاومـة   H5N1وهناك بعض الفيروسات من نوع      . ا فيها الرعاية الصحية   العاملين في الخدمات األساسية، بم    

، ولكن الفيروسات )أمانتادين وريمانتادين (M2 لفئة واحدة من األدوية المضادة للفيروسات، وهي مثبطات تماماً
وبالنظر إلى خطورة تطوير الفيروس لمقاومة الـصنف الثـاني مـن مـضادات              .  لها األخرى حساسة تماماً  

 هذا الصنف من األدوية     بإعطاء، فال يوصى    )زاناميفيرأوسيلتاميفير و ( النيورامينيديز   لفيروسات، أي مثبطات  ا
 .عداد كبيرة من األصحاء ألغراض التوقي ولفترة طويلةأل
 
ولقد بينت الدراسات المختبرية    . وتتميز األدوية المضادة للفيروسات بفعاليتها في الوقاية من األنفلونزا         -١٥
.  حدة المراضة الناجمة عن األنفلونزا الفصلية وتقلـيص مـدتها           من تخفيفالالية مثبطات النيورامينيديز في     فع

وفي حاالت .  األعراضمن ظهور ساعة ٤٨وتتوقف فعالية هذه المثبطات على إعطائها للمصابين في غضون 
مبكر، قد تساعد على تقليل حـدة       ، فإن هذه األدوية، إذا ما ُأعطيت في وقت          H5N1فيروس  الالعدوى البشرية ب  

 . السريرية المتاحة بهذا الشأن محدودةالمعطياتاألعراض وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة، بيد أن 
 
) في شـكل منـشّقات    (ومن الزاناميفير   ) في شكل أقراص  (زال حجم اإلمدادات من األوسلتاميفير      وما -١٦

ة المنتجة لهذا الدواء  الوحيدالشركةألوسلتاميفير وطول مدتها، فإن وبالنظر إلى تعقد عملية صنع ا.  جداًمحدوداً
نقل تكنولوجيا صناعة هذه األدوية إلى مرافق إنتاجية        و.  تتراكم بدأت على تلبية كل الطلبات التي       لم تعد قادرة  

ة ملحة؛  تجري اآلن دراسة بعض االستراتيجيات الممكنة للقيام بذلك باعتبارها حاجغير أنهأخرى أمر صعب،  
 . إمكانية صنع األوسلتاميفير في البلدان الناميةب اهتمام خاص يولىكما 

 
، سيتوفر لدى المنظمة مخزون احتياطي من مضاد الفيروسات         ونتيجة لتبرع دوائر الصناعة بإمدادات     -١٧

تمـت  ت  وتشير دراسـا  . ٢٠٠٦ ماليين دورة عالجية، وذلك في أوائل        ةبما يكفي إلعطاء ثالث   ) أوسلتاميفير(
ي المرض منذ    إلى إمكانية استخدام هذه األدوية في توقّ       في اآلونة األخيرة،  أجريت  و النمذجة الرياضية    بأسلوب

، وذلك من أجل تقليص خطر نشوء فيروس تام القدرة على االنتقـال أو علـى                المراحل األولى من أي جائحة    
ستراتيجية، التي لم يجر اختبارها قطّ، علـى        ويتوقف نجاح هذه اال   . األقل، تأخير تفشيه على المستوى الدولي     

ن الفيروسات األولى التي تبدي قدرة على استدامة انتقالها لدى البشر لن تكـون ذات         أ) أ: (عدة افتراضات هي  
ن الكشف واإلبالغ عن أول     أ) ج(؛   جغرافياً محدوداًن ظهور تلك الفيروسات سيكون      أ) ب(قدرة انتقالية شديدة؛    
ن حشد األدويـة المـضادة      أ) د(ت البشرية الناجمة عن الفيروس سيتمان بصورة سريعة؛         مجموعة من الحاال  

للفيروسات من االحتياطي المخزون سيجري على وجه السرعة، وستوفر هذه األدوية للسكان المتأثرين وتعطى         
خـضع لقيـود    ن تحركات األشخاص من المنطقة وإليها ست      أ) ه(؛  من الناس مما يفي بالمراد    إلى أعداد كبيرة    

أمـا بقيـة    .  التكهن بهما قبل ظهـوره     يتسنىويعتمد االفتراضان األوالن على سلوك الفيروس ولن        . صارمة
، تصحبهما قدرة على إنفاذ     أوالً الموبوءة وقدرة تموينية ممتازين في المناطق       االفتراضات فهي تستلزم ترصداً   

ل المخزونـات   نجاح التدخل المبكـر باسـتعما      تزيادة احتماال لو. القيود المفروضة على تحركات األشخاص    
، وخاصـة   الموبوءة تحسين الترصد الذي تقوم به البلدان        البد من مضادات الفيروسات،   االحتياطية الدولية من    
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وإذا كان الـسلوك    .  من حيث الزمان والمكان     وثيقاً  ارتباطاً المترابطة مجموعات الحاالت    على اكتشاف قدرة  ال
 الناشئ يحول دون القيام بالتدخل المبكر، يمكن اسـتعمال األدويـة المخزونـة فـي                حجائفيروس ال لالوبائي ل 

 . أوالًالموبوءة والتوقي في البلدان العالجاالحتياطي لغرض 
 
 عنـد   في جميع البلدان لن تكون كافية      مضادات الفيروسات واللقاحات     اإلمدادات من وبالنظر إلى أن     -١٨

 يجـب  التـي     التدابير غير الصيدالنية   عنمعلومات  بسكانها  تزود  كومات أن    الح فسيتعين على ابتداء الجائحة،   
 تـدخالت غيـر     ةولقد تم اختبـار بـضع     .  السكان بين لحماية أنفسهم من العدوى، أو إلبطاء انتقالها         اتخاذها

مثل فوعته، ومعدل الهجمات، وقـدرة سـريانه        ( عدد منها على خصائص الفيروس       نجاعةصيدالنية، وتعتمد   
 تقييمـه مـع تطـور       تعين وي ، وهو ما ال يمكن معرفته مسبقاً      )لمختلف المخاطر ه للفئات المعرضة    يتضوإمرا

 فـي نـشر      هاماً  أن المدارس تؤدي دوراً    ، مثالً ، ثبت إذاو. ويجري التخطيط اآلن للقيام بهذا النشاط     . الجائحة
. الفاشيةاعتبار ذلك وسيلة إلبطاء      التوصية بإغالقها مؤقتا ب    فإن باإلمكان  سابقة،   جوائحالمرض، كما حدث في     

 الحـد مـن     الحاالت من بعض العبء الواقع على الخدمات الصحية وعلى        وسيساعد أي تدبير يتخذ للحد من       
 . ارتفاع معدالت تغيب العاملين عن أعمالهمالمشكالت االجتماعية التي تواكب

 
 باالستناد إلى ما هـو      لطابع غير الصيدالني  ذات ا  تقييم الفعالية المحتملة لسائر التدخالت       ويمكن أيضاً  -١٩

، الرذّاذوعلى افتراض أن جائحة األنفلونزا تتفشى عن طريق .  العاديةالموسميةمعروف بشأن سلوك األنفلونزا 
فإن الكمامات الجراحية البسيطة قادرة على توفير الوقاية ويوصى باستعمالها من قبل المرضى واألشـخاص               

ويوصى العاملون الصحيون القائمون على رعاية المرضى وسائر مقدمي خدمات          . يخالطونهم عن كثب  الذين  
حيث يمكن لشخص واحـد أن      ( لقصر فترة سلسلة االنتقال      ونظراً. الطوارئ الصحية باستخدام كمامات التنفس    

 ، فإن تفشي هذا المرض في المجتمع يحـدث سـريعاً          )يسبب العدوى لشخص آخر في فترة ال تتجاوز يومين        
وبمجرد حدوث زيادة كبيـرة فـي عـدد         .  لتتبع المخالطين وتدبيرهم العالجي     ال يترك إال مجاالً ضيقاً     وذلك

 اية كتدبير يهدف لتقلـيص سـر       حكيماً  وال تصرفاً   ممكناً  أمراً يكونالحاالت، فإن تتبع المخالطين وعزلهم لن       
 .المرض

 
جتماع بشأن أنفلـونزا الطيـور      إليها ا  تقارير عن نتائج خلص      1 ملحقة بهذه الوثيقة   وترد في ضميمة   -٢٠

 الـذين حـضروه   ناقش المندوبون   و،  )٢٠٠٥نوفمبر   / تشرين الثاني  ٩-٧جنيف،  (وجائحة األنفلونزا البشرية    
. قبل دخولها حيـز التنفيـذ  ) ٢٠٠٥(إمكانية االلتزام الطوعي باألحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية          

 .ذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في إطار الوثيقة المضافةويجري اآلن تقديم المقترحات به
 
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 .المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما بهذه الوثيقة -٢١
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