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شكر وتقدير

تود منظمة الصحة العاملية أن تعرب عن شكرها عىل مساهامت الخرباء الذين شاركوا يف املشاورة التي أفضت إىل إعداد هذه اإلرشادات، ضمن مشاورة املنظمة 

مع أصحاب املصلحة بشأن التخطيط لألمن الصحي والتأهب لألنفلونزا الجائحة عىل الصعيد الوطني يف الفرتة من 5 إىل 7 كانون األول/ديسمرب 2017 يف أكرا بغانا:

إ. أغوغو، أ. أوغيستينيو، ت. ت. أونغ، س. أ. س. بادارو، ت. باي، و.وبالدة، س. بيل-نونو، ك. بوسومبيم، س. م. إ. بوغاتيف، ج. برييس، أ. ل. ج. كامارا، وم. 

تشيتاغانبيتش، أ. أ. أ. دافيز، ف. ديرار، ك. دوغار، ر. فرتسيغر، ب. إ. غودي، م. أ. إ. إ. حمزي، ج-م. هريود، وك. م. هوغو، ل. إيغبوه، س. عيىس، ب. إيساكا، ب. 

جاتا، ت. جوانيس، غ. جوزيف، ج. كاباما، هـ. كادجو، إ. كان، ل. كري، ول. النزبريي، ج. لتواما، ل. ت. ق. ماي، م. ف. ن. إ. مانغو، ج. ك. مارانج، ك. مارتن، م. 

ل. ماكمورو، أ. ت. ميكونني، إ. محمد، ج ف. ممبويل، ف. ب. موشونغوزي، أ. إ. مصطفى، إ. ناكونيه-ياندوكو، إ. ن. نغبانا، أ. ف. نغومبا، م. نيانغ، ر. نجوم، ك. 

نوينكا، ن. ت. نزوسو، ب. ك. أونيبوجو، إ. أوسو دابو، هـ. هـ. م. رمضان، إ. أ. ساليفو، س. أوهيني، ب. م. د. ساسونو، أ. سوجرياكول، ر. سو إري، م. تان، هـ. ت. 

تن، ب. ف. تيبو، أ. ر. تيفاين، ف. ك. 

ترورنخت، ك. ووكر، وأ. يو. 

وقد شارك موظفو منظمة الصحة العاملية وخرباؤها االستشاريون التالية أسامؤهم يف إعداد هذه اإلرشادات ومراجعتها، وتعرب املنظمة عن امتنانها ملساهامتهم:

إ. برغريي، س. برياند، ك. س. براون، س. تشونغونغ، إ. ل. ديجر، ب. غولد، م. هيجرمان-ليندنكرين، ب. ل. هرينغ، م. كاتو، ج. الميتشاين، م. مالك، أ. معني، ك. 

نانيه، هـ. ك. نجينج، ب. أولووكور، ر. باليكار، غ. سامن، م. سامن، ب. د. رشيستا، ر. ستلرت، ل. سوريانتورو، ك. فاندمياييل، و. شونغ، و. شو.
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مقدمة

جوائح األنفلونزا أحداث غري متوقعة، ولكنها متكررة، وميكن أن تكون لها عواقب وخيمة عىل الصحة البرشية والعافية االقتصادية يف جميع أنحاء العامل. وال غنى للبلدان عن التخطيط املسبق 
والتأهب لضامن توافر قدرات االستجابة للجائحة من أجل التخفيف من مخاطر الجائحة وأثرها. 

م إرشادات محّدثة مسَندة بالبيِّنات لدعم البلدان من أجل وضع خطط التأهب للجوائح وتطوير القدرات الالزمة للوقاية من خطر الجوائح والتأهب  وما فتئت املنظمة، عىل مر السنني، تُقدِّ
ثت املنظمة، أِخذًة يف اعتبارها لدروس املستفادة من جائحة األنفلونزا لعام 2009، إرشاداتها املتعلقة بالتأهب للجوائح، ونرشت، يف عام 2013، إدارة مخاطر األنفلونزا  واالستجابة لها. وقد حدَّ

ثَت املنظمة هذه اإلرشادات، ووضعت اللمسات األخرية عليها يف عام 2017 تحت مسمى إدارة مخاطر األنفلونزا  الجائحة: إرشادات منظمة الصحة العاملية املؤقتة. ويف وقت الحق، حدَّ
الجائحة: دليل املنظمة بشأن توجيه أنشطة التأهب ملواجهة الجوائح واالستجابة لها ومواءمتها عىل الصعيدين الوطني والدويل )1(. وتوفر هذه اإلرشادات األخرية اسرتاتيجيات وأساليب 

قامئة عىل املخاطر إزاء التأهب واالستجابة لألنفلونزا الجائحة، وتشجع البلدان عىل وضع خطط تأهب مستدامة وقادرة عىل الصمود أمام الجوائح. ولتسهيل تطبيق االسرتاتيجيات والنُُّهوج يف 
ثة من القامئة املرجعية للتأهب لألنفلونزا الجائحة - قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة  مامرسات التأهب للجائحة، نرشت منظمة الصحة العاملية يف كانون الثاين/ يناير 2018، نسخة ُمحدَّ

وإدارة أثرها: بناء القدرات لالستجابة للجوائح )2(. ومتثل القامئة املرجعية أداة عملية لضامن أن تأخذ البلدان يف االعتبار جميع القدرات األساسية الالزمة ملواجهة الجائحة عند التخطيط 
للتأهب لألنفلونزا الجائحة عىل الصعيد الوطني. 

وتركز هذه الوثيقة، التي ينبغي استخدامها جنباً إىل جنب مع القامئة املرجعية وتطبيقاتها، عىل عمليات التخطيط للتأهب لجوائح األنفلونزا عىل الصعيد الوطني. والهدف من ذلك هو التأكد 
ه مامرسات التأهب واالستجابة للجائحة.  ثها، وكذلك اتخاذ الخطوات واإلجراءات األساسية؛ وهذا أمر حتمي إذا كانت الخطة ستُوجَّ من وضوح األغراض، عندما تضع البلدان الخطة أو تُحدِّ
وتهُدف هذه الوثيقة إىل أن تستخدمها السلطات الوطنية والرشكاء وجميع أصحاب املصلحة املعنيني املشاركني يف وضع خطة وطنية للتأهب للجوائح أو تحديثها. ويف البلدان التي يف طور 

عملية التخطيط ملواجهة التهديدات األمنية األوسع نطاقاً أو تستعد للرشوع فيها، كوضع خطة العمل الوطنية لألمن الصحي عىل سبيل املثال، من املهم للغاية النظر يف ربط عمليتي التخطيط 
إحداهام باألخرى. 

مت املسودة للتشاور يف اجتامع  وقد ُوِضعت املسودة األولية لهذه اإلرشادات من خالل علمية مشاورة داخلية مع األمانات املعنية باملوضوع يف مقر املنظمة الرئييس ومكاتبها اإلقليمية. ثم قُدِّ
عاملي - هو مشاورة املنظمة مع أصحاب املصلحة بشأن التخطيط لألمن الصحي والتأهب لألنفلونزا الجائحة عىل الصعيد الوطني - الذي ُعِقد يف الفرتة من 5 إىل 7 كانون األول/ 

ديسمرب 2017 يف أكرا بغانا. وحرض االجتامع أكرث من 90 مشاركاً من 33 بلداً و11 منظمة أو مؤسسة دولية من جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية. وبعد االجتامع، نُقِّحت اإلرشادات وفقاً 
للمدخالت الناتجة عن املشاورة؛ ثم خضعت لجولة أخرى من املراجعة الداخلية باملنظمة قبل وضع اللمسات األخرية عليها.  
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إنشاء لجنة تخطيط 
متعددة القطاعات 

للتأهب للجائحة

صياغة تواُفق يف اآلراء 
بشأن محتويات خطة 

التأهب للجائحة 
ومناقشته وتحقيقه

توعية أعضاء لجنة 
التخطيط للتأهب 

للجائحة

توحيد عنارص خطة 
التأهب للجائحة

إجراء تحليل للوضع 
لتحديد نطاق خطة 

التأهب للجائحة 
ومحتواها

تنقيح خطة
 التأهب للجائحة 
ووضع اللمسات 

األخرية عليها

التامس املوافقة 
عىل خطة التأهب 

للجائحة من 
السلطات الحكومية 

املختصة

التشاور بشأن مسودة 
خطة التأهب للجائحة

وضع خطة عمل 
مع ميزانية، 

والتكليف مبهام 
صياغة الخطة

نرش خطة التأهب 
للجائحة عىل 

أصحاب املصلحة 
والرشكاء والجمهور

املرحلة الثانية: 
وضع خطة 
أو تحديثها

املرحلة الثالثة: 
تقييم الخطة 

ووضع اللمسات 
األخرية عليها 

ونرشها 

الخطوات األساسية 
لوضع خطة وطنية 
للتأهب لألنفلونزا 
الجائحة أو تحديثها

املرحلة األوىل:
التحضري وتحليل 

املوقف

بعد اختبار خطة 
التأهب لألنفلونزا 

الجائحة، تُراَجع الخطة 
وتُقيَّم للوقوف عىل 

الفجوات أو مجاالت 
التنقيح
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محاكاة لتقييم 

الخطة



أساسيات عملية التخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة

 األغراض:        

ضامن وجود قيادة قوية ومشاركة حكومية   •

متعددة القطاعات يف التخطيط للتأهب للجائحة

توضيح األدوار واملسؤوليات يف التخطيط للتأهب   •

للجائحة

فَْهم احتياجات التأهب للجائحة الخاصة بكل بلد   •

عىل حدة يف سياق اإلرشادات وأفضل املامرسات 

الصادرة عن املنظمة

تحديد اختصاصات اللجنة   •

تحديد أعضاء اللجنة  •

تحديد هيكل اللجنة التنظيمي وقيادتها وأدوار   •

أعضائها ومسؤولياتهم

الحصول عىل املوافقة وامليزانية من السلطات املختصة  •

تنظيم حلقة عملية إلحاطة أعضاء اللجنة علامً   •

باختصاصاتها وبأدوارهم ومسؤولياتهم، وغريها من 

املعلومات األساسية

الخطوات         االعتبارات املراحل

ى لتهديدات أمنية صحية أوسع نطاقاً، كوضع خطة العمل الوطنية لألمن الصحي.  متى وأين ينبغي أن تنظر البلدان يف ربط التخطيط للتأهب للجائحة بأنشطة التخطيط الوطني األخرى التي تتصدَّ
ينبغي تحديد مستوى السلطة التي تتمتع بها اللجنة يف السياق الُقطري، بحيث مُتكَّن اللجنُة وأعضاؤها من تحقيق األغراض وتنفيذ جميع الخطوات واملهام األساسية يف عملية التخطيط للتأهب 

للجائحة. 

املهام

 املرحلة األوىل: التحضري وتحليل
 املوقف

إنشاء لجنة تخطيط متعددة القطاعات للتأهب

 للجائحة 

إرشاك القيادة  •

متثيل الحكومة عىل مستويات متعددة القطاعات   •

ومختلفة 

الخرباء يف املسائل املوضوعية، واملنظامت،   •

والرشكاء، واملنظامت غري الحكومية

اعتبارات أخرى خاصة بسياق البلد  •

التأثري املحتمل لألنفلونزا الجائحة يف البلد  •

أهداف التأهب واالستجابة للجائحة وأغراضهام  •

الدروس املستفادة من جائحة عام 2009  •

إرشادات املنظمة بشأن التأهب للجائحة:   •

إدارة املنظمة ملخاطر األنفلونزا الجائحة )1(   o

قامئة املنظمة املرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة   o

وإدارة أثرها )2(

إرشادات املنظمة بشأن التأهب للطوارئ )3(  o

غري ذلك من اإلرشادات )4( وأفضل املامرسات   o

ذات الصلة الخطة

الخطة الوطنية الحالية للتأهب للجائحة، إن ُوِجدت  •

توعية أعضاء لجنة التخطيط للتأهب للجائحة

أ   

 أ   

ب

ب
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أساسيات عملية التخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة
الخطوات         االعتبارات املهاماملراحل

 األغراض:        

ضامن وجود قيادة قوية ومشاركة حكومية   •

متعددة القطاعات يف التخطيط للتأهب للجائحة

توضيح األدوار واملسؤوليات يف التخطيط للتأهب   •

للجائحة

فَْهم احتياجات التأهب للجائحة الخاصة بكل بلد   •

عىل حدة يف سياق اإلرشادات وأفضل املامرسات 

الصادرة عن املنظمة

 املرحلة األوىل: التحضري وتحليل
 املوقف

6

إجراء تحليل للوضع لتحديد نطاق خطة التأهب

للجائحة ومحتواها

وضع خطة عمل مع ميزانية، والتكليف مبهام 

صياغة الخطة

خطط أخرى لالستجابة ألمراض محددة  •

خطط التأهب واالستجابة للطوارئ أو للكوارث عىل   •

الصعيد الوطني 

التقييم الذايت للقدرات مبوجب اللوائح الصحية   •

الدولية

نتائج التقييم الخارجي املشرتك  •

خطة العمل الوطنية لتطوير األمن الصحي التالية   •

للتقييم الخارجي املشرتك 

خطط التأهب واالستجابة يف قطاع الصحة الحيوانية،   •

وتقارير التقييم األخرى ذات الصلة

مراجعة الخطة الحالية للتأهب للجائحة لتحديد   •

مازال صالحاً للتنفيذ

تحديد كيفية تناسب خطة التأهب للجائحة يف   •

خطط التأهب للطوارئ األخرى

تحديد ما إذا كان مثة حاجة إىل وضع خطط فرعية   •

أو إضافة مالحق )مثل نرش اللقاحات والخدمات 

الصحية والتواصل بشأن املخاطر(

تكليف أعضاء اللجنة أو القطاعات ذات الصلة   •

مبهام املراجعة والتحليل

تحديد الخربات اإلضافية أو الحصول عليها حسب   •

الحاجة

تنظيم اجتامع ملراجعة حصائل تحليل الوضع   •

تحديد نطاق الخطة الوطنية للتأهب للجائحة   •

ومحتوياتها 

خطة عمل عملية مع تقسيم واضح للمسؤوليات  •

جدول زمني قابل للتحقيق  •

جداول اجتامعات منتظمة للجنة   •

ميزانية لعملية التخطيط للتأهب للجائحة  •

استناداً إىل النطاقات املحددة واملحتويات   •

الرئيسية، ميكن تكليف أعضاء اللجنة مبسؤولية 

صياغة فروع معينة من خطة التأهب للجائحة 

فيام يتصل بوالية منظمتهم أو مجال خربتهم.

قد تتطلب بعض املحتويات، والسيام تلك   •

املتعلقة بـ »االستجابة للجائحة«، تعاُوناً بني 

مختلف القطاعات أو اإلدارات، وقد تكون هناك 

حاجة إىل تشكيل لجنة فرعية أو فريق عامل

وضع خطة عمل ترسم الخطوط العريضة   •

ألنشطة التخطيط، مع جداول زمنية واضحة 

تقييم الحاجة إىل املساعدة التقنية  •

تحديد االحتياجات املالية لعملية التخطيط  •

الحصول عىل مستوى مناسب من اعتامدات   •

امليزانية، والنظر يف آليات التمويل وتأمني 

التمويل

تكليف أعضاء اللجنة كلٌّ فيام يخصه مبسؤوليات   •

محددة لوضع خطة التأهب للجائحة

4
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املرحلة الثانية: وضع خطة

أو تحديثها

األغراض:         

وضع مسودة خطة التأهب   •

للجائحة وفقاً للنطاق 

واملحتويات الرئيسية املقررة 

يف املرحلة األوىل

مراجعة املدخالت الناتجة   •

عن مشورة أصحاب املصلحة 

والتعليق عليها وطلب 

املزيد منها

أساسيات عملية التخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة
الخطوات         االعتبارات املهاماملراحل
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صياغة توافُق يف اآلراء بشأن محتويات خطة 

التأهب للجائحة ومناقشته وتحقيقه

توحيد عنارص خطة التأهب للجائحة

التشاور بشأن مسودة خطة التأهب للجائحة

الوقت الذي يخصصه أعضاء اللجنة  •

غالباً ما تكون املناقشات التي تجرى وجهاً لوجه   •

رضورية

قد تكون هناك حاجة إىل استشارة الخربات خارج   •

اللجنة

إجراءات التشغيل املوحدة واملبادئ التوجيهية   •

واألدوات والنامذج

تنسيق موحد للفروع  •

جداول زمنية لصياغة خطة التأهب للجائحة  •

تويل زمام القيادة يف دمج مسودات الفروع يف وثيقة   •

واحدة وتحقيق التواؤم بينها - أال وهي الخطة 

الوطنية للتأهب للجائحة

مراجعة مسودة الخطة املوحدة وتحقيق التوافق يف   •

اآلراء بني أعضاء اللجنة بشأنها

تفيد مشاورة أصحاب املصلحة حول مسودة خطة   •

التأهب للجائحة يف ضامن وضع جميع وجهات 

نظر املساهمني ومدخالتهم يف االعتبار )عن طريق 

التداول أو االجتامع وجهاً لوجه(

تضمني التمثيل الرفيع املستوى وضامن متثيل   •

أصحاب املصلحة عىل نطاق واسع 

ضامن النظر يف مدخالت أصحاب املصلحة  •

صياغة أعضاء اللجنة املعينني أو الفرق العاملة   •

الفرعية للفروع ذات الصلة )والخطط الفرعية أو 

املالحق( لخطة التأهب للجائحة

تعميم املسودات عىل أعضاء اللجنة للمراجعة   •

والتعليق

تنقيح مسودات الفروع ووضع اللمسات األخرية   •

عليها

تعيني كاتب رئييس لتوحيد مسودات الفروع   •

املختلفة لتشكيل الخطة الوطنية للتأهب 

للجائحة

تعميم الخطة املوحدة عىل أعضاء اللجنة   •

ملراجعتها وإبداء التعليقات عليها 

سيضع الكاتب الرئييس اللمسات األخرية عىل   •

مسودة الخطة املجمعة وجعلها جاهزًة للمشاورة

تنظيم مشاورة أصحاب املصلحة لوضع اللمسات   •

األخرية عىل مسودة الخطة الوطنية للتأهب 

للجائحة؛ وقد يشمل أصحاب املصلحة التالني:

الوكاالت الحكومية الوطنية ذات الصلة  o

ممثلني من مستويات الحكومة املختلفة  o

قادة املجتمع  o

املنظامت الدولية  o

املنظامت غري الحكومية  o

املنظامت املهنية ذات الصلة  o

جهات وأفراداً آخرين تحددهم اللجنة  o

ينقح الكاتب الرئييس الخطة بناًء عىل املدخالت   •

الناتجة عن املشاورة

1

2

3



قد ال يكون من املمكن أو من الرضوري اختبار جميع مكونات الخطة يف وقت واحد من خالل مترين محاكاة. ولذلك، ينبغي إعطاء 
األولوية للمكونات التي تركز عىل قدرات االستجابة الخاصة باألنفلونزا الجائحة أو الجديدة يف خطة محدثة.

أساسيات عملية التخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة
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املرحلة الثالثة: تقييم الخطة

 ووضع اللمسات األخرية عليها 

ونرشها

األغراض:         

تقييم الخطة من خالل مترين   • 

يهدف إىل الوقوف عىل الفجوات 

أو املجاالت التي تحتاج إىل تنقيح

وْضع اللمسات األخرية عىل   •

الخطة والحصول عىل املوافقة 

عليها من السلطات الحكومية

َجْعل الخطة متاحًة ألصحاب   •

املصلحة والجمهور

مراجعة الخطة وتحديثها من   •

خالل التامرين املنتظمة

اختبار الخطة بتمرين محاكاة    )ينبغي أن يكون سيناريو   •

التمرين متفقاً مع سياق البلد(

إرشادات منظمة الصحة العاملية بشأن مترين املحاكاة )5(، وغريها   •

من الوثائق التوجيهية أو أفضل املامرسات 

تعيني ُمقيِّم مستقل )مقيمني مستقلني( أثناء التمرين بحيث ميكنه   •

توثيق النتائج توثيقاً موضوعياً أثناء التمرين

االعرتاف بالقيود )مبا يف ذلك النطاق( املفروضة عىل التمرين  •

استخالص نتائج من التمرين، والسيام الفجوات أو املشاكل التي   •

تحتاج إىل معالجة يف الخطة

توصيات بشأن التنقيح النهايئ للخطة  •

توصيات لجنة التخطيط للتأهب للجائحة بشأن مجاالت  • 

 التنقيح النهايئ للخطة

تنظيم مترين محاكاة يف سياق الوضع   •

الخاص بالبلد الختبار الخطة

يصوغ املقيِّم املستقل )املقيِّمون   •

املستقلون( تقريراً يلخِّص نتائج التمرين، 

والسيام الفجوات أو املشاكل التي ظهرت 

خالل التمرين

تُعرَض نتائج التمرين عىل لجنة التخطيط   •

للتأهب للجائحة ملراجعتها والنظر فيها

دد اللجنة أي الفجوات أو املشاكل التي  تُحِّ  •

ظهرت خالل التمرين ويلزم معالجتها يف 

م توصيات للتنقيح النهايئ  الخطة، وتُقدِّ

للخطة

 

التامس املوافقة عىل خطة التأهب للجائحة

من السلطات الحكومية املختصة

تقدمها إىل السلطات املختصة يف الحكومة للحصول عىل املوافقة   •

عليها، وتقديم إحاطة بشأن املحتويات والعمليات، حسب الرضورة

ينبغي أن يكون من الواضح خالل عملية املوافقة أن خطة التأهب   •

للجائحة ستكون متاحة لجميع الوكاالت الحكومية ذات الصلة 

وللجمهور

م اللجنة النسخة النهائية من خطة  تُقدِّ  •

التأهب للجائحة إىل السلطات الحكومية 

املختصة للموافقة عليها وإجازتها للتوزيع

تنقيح خطة التأهب للجائحة ووضع اللمسات 

األخرية عليها

يتوىل الكاتب الرئييس إجراء التنقيحات   •

النهائية للخطة، بناًء عىل توصيات اللجنة، 

ويجعلها جاهزة لتقدميها للموافقة عليها من 

السلطات الحكومية املختصة

بعد اختبار خطة التأهب لألنفلونزا الجائحة، 

تُراَجع الخطة وتُقيَّم للوقوف عىل الفجوات أو 

مجاالت التنقيح

إجراء مترين محاكاة لتقييم الخطة

ج

ج
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املرحلة الثالثة: تقييم الخطة 

ووضع اللمسات األخرية عليها 

ونرشها

األغراض:         

تقييم الخطة من خالل مترين   • 

يهدف إىل الوقوف عىل الفجوات 

أو املجاالت التي تحتاج إىل تنقيح

وْضع اللمسات األخرية عىل   •

الخطة والحصول عىل املوافقة 

عليها من السلطات الحكومية

َجْعل الخطة متاحًة ألصحاب   •

املصلحة والجمهور

مراجعة الخطة وتحديثها من   •

خالل التامرين املنتظمة

نرش خطة التأهب للجائحة عىل أصحاب 

املصلحة والرشكاء والجمهور

تحديد أكرث الوسائل فعالية لنرش خطة التأهب للجائحة   •

يف سياق البلد، لضامن التنفيذ يف جميع القطاعات وكذلك 

املشاركة املجتمعية 

وضع اسرتاتيجية اتصال للتوعية بالجائحة واملشاركة   •

املجتمعية من أجل التأهب واالستجابة

نرش الخطة الوطنية للتأهب للجائحة من   •

خالل أنجع الوسائل التي تُعترب مناسبة 

للبلد )كالنرش عىل اإلنرتنت ووسائل اإلعالم 

االجتامعية(

إعداد مواد االتصاالت للتوعية بالجائحة   •

واملشاركة املجتمعية

تنسيق نرش مواد االتصال بني الرشكاء  •

الحصول عىل التزام من الرشكاء يف دعم   •

تنفيذ الخطة
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