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  قدمةامل.  1

ة يفريوس اإلنفلونزا اجلائح - ، ظهر فريوس جديد لإلنفلونزا بني البشر 2009أبريل من عام /يف أواخر نيسان
(H1N1) 2009 مل يلبث أن انتشر سريعاً عرب العامل؛ األمر الذي جعل منظمة الصحة العاملية تعلن يف ،

وكان هذا اإلعالن مبثابة تنبيه بأن العامل . 1968ام عن اندالع أول جائحة لإلنفلونزا منذ ع 2009يونيو /حزيران  11
 . على السواءض فيها مجيع البلدان واألشخاص للخطر ميع أرجائه يتعرجبيواجه أزمة صحية 

كانت سراية اإلنفلونزا النامجة عن هذا  إذْ. 2010أغسطس /آب 10أعلنت املنظمة اية جائحة اإلنفلونزا يف  مث
بلداً  214بعد أن أبلغ ما يزيد على وذلك يف خمتلف أرجاء العامل،  اًكبري آنذاك تباطؤاًباطأت الفريوس اجلديد قد ت

دة خمتربياً، إىل جانب مؤكَّ 2009 (H1N1)وأقاليم ما وراء البحار عن حاالت إصابة بالعدوى بفريوس اجلائحة 
حالة وفاة 18500ا يقرب من اإلبالغ عم. 

وقد صا متوسطة الشدة مقارنةً فت جائحة اإلنفلونزانمبا سبقها من اجلائحات؛ حيث عانت األغلبية  على أ
كما أظهرت البينات الوبائية . ضاً متوسطة الشدة، وتعافت منها متاماً خالل أسبوع واحداالساحقة من املرضى أعر

خفيف الفَ قد ظلَّأن الفريوس  ،ة من مجيع مواقع الفاشياتوالسريولوجية املستمدجتعله  طفرةًيطفر وأنه مل  ،ةعو
شدة املرض تتراوح بني منخفضة ومتوسطة، مع أثر حمدود على خدمات الرعاية الصحية يف مجيع  وظلَّت. أكثر فتكاً

 . أرجاء العامل، مبا يف ذلك إقليم شرق املتوسط

 وضع جائحة اإلنفلونزا يف اإلقليم.  2
دة من اإلنفلونزا النامجة عن العربية املتحدة، عن حاالت مؤكَّأبلغت الكويت واإلمارات ، 2009مايو /أيار 25يف 

وحبلول . دة يف اإلقليمغان عن حاالت مؤكَّن يبلِّي، ليكونا أول بلد2009 (H1N1)ة يائحاجلفريوس اإلنفلونزا 
تربياً، دة خمن كافة قد أبلغت عن حاالت إصابة مؤكَّو، كانت بلدان اإلقليم االثنان والعشر2010أغسطس /آب  6

وفاة 1019لة رمسياً وبلغ عدد الوفيات املسج . 

اإلنفلونزا اجلائح العدوى بفريوس شفت حاالتويف معظم بلدان اإلقليم، اكتة يH1N1  مبدئياً يف املراكز
بث ال يلالفريوس، فإنه  ومىت دخلَ. احلضرية عقب دخول الفريوس عن طريق املسافرين القادمني من البلدان املوبوءة

ى ـإل 15 بعدوقد أبلغ معظم البلدان املوبوءة عن اخنفاض يف نشاط املرض . ينتشر جغرافياً يف سراية بالغة الشدةأن 
لإلصابة حىت تتواصل  بنياملؤهسكان الل الفريوس إىل وما أن يتسلَّ. أسبوعاً من تاريخ اإلبالغ عن احلالة األوىل 20

 . لسرايته، ولكن بشدة أقل بكثري من ذي قب

وكان أكثر الناس عرضة . وقد وقعت الغالبية العظمى من احلاالت باإلقليم بني البالغني من مراهقني وشباب
خلطر حدوث املضاعفات من جراء اإلصابة باإلنفلونزا اجلائحة هم أولئك الذين يعانون ظروف صحية مزمنة دفينة، 

ة يف اإلقليم يعلى اخلدمات الصح 2009 (H1N1) نفلونزاإلائحة اجل وكان التأثري العام. احلوامل واألطفال الصغارو
 أحدثَتالوطنية قد عاىن تأثرياً متوسطاً، وحتديداً فقد - أن بعض اخلدمات الصحية دونمن رغم على ال منخفضاً

  . املستويات املعتادة جتاوزتة يالطلبات على الرعاية الصحية ضغوطاً على نظام الرعاية الصح
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  2009 (H1N1)ة يجلائحانفلونزا إلإلقليمية لا ااة.  3

، على حتسني قدرات الدول اإلنفلونزاجائحة ز املكتب اإلقليمي جهوده، حىت قبل اإلعالن الرمسي عن ركَّ
 . العواقب الصحية الضائرة على سكاا قليلت ـَمة، ومن ثياألعضاء على االستجابة بفاعلية إىل اإلنفلونزا اجلائح

اإلنفلونزا جائحة بشأن جنة اإلقليمية لشرق املتوسط قدت جلسة استثنائية للّى طلب الدول األعضاء، ععل وبناًء
(H1N1) 2009 دف مناقشة تطورات املوقف يف 2009يوليو /مبقر املكتب اإلقليمي يف الثاين والعشرين من متوز ،

البلدان واملدير  االذي دع 1.ق/إ د إ ل/ش م ماللجنة القرار رق اعتمدتاملناقشات التقنية،  ويف أعقاب. اإلقليم
ةدة الرامية إىل ختفيف اإلقليمي إىل تنفيذ عدد من األنشطة احملداإلنفلونزا اجلائح مغبة يف اإلقليمي . 

ريبية لبناء قدرات البلدان على يف سبيل حتقيق ذلك، بإجراء عدد من الدورات التد اإلقليمي وقام املكتب
من املشاورات  عقَد عدداًكما . يةستراتيجيات اإلعالمالة، مبا يف ذلك إعداد اياإلنفلونزا اجلائح تشخيص ومعاجلة

من الدالئل  عددإعداد  ، وأسفَرت عنجلائحةا كيفية جماةبني اخلرباء من أجل صياغة دالئل إرشادية حول 
الصحة العمومية بشأن اإلنفلونزا يف جمال يات ، وإصدار توصاإلعالميةاملنتجات التقنية وغريها من اإلرشادية 

البينات ب مسندة-بكيفيةوتنفيذها  من وطأة اجلائحة تدابري التخفيفوتنفيذ ساعدت البلدان على ختطيط ، ةياجلائح
 . التكلفة ةوميسور

م املكتب اإلقليمي كما قدهمجيع  توحصل. فلونزاجائحة اإلن طوالالتقين وامليداين إىل عدد من البلدان  دعم
بلدان اإلقليم على املستلزمات التشخيصية لتفاعل البوليمرياز السلسلي اخلاصة بفريوس اإلنفلونزا اجلائحة اجلديد 

(H1N1) 2009.  أفغانستان، وجيبويت، والسودان، وباكستان، والصومال، (نخفضة الدخل املبلدان من الوتلقت ستة
االحتياطي املخزون ادة للفريوسات من املنظمة يف صورة تربعات من أجل تعزيز ضمن األدوية املإمدادات ) واليمن

ة من ياللقاحات املضادة لإلنفلونزا اجلائحعلى  فلسطني صلت هذه البلدان الست، إىل جانبكما ح. الوطين القائم
م املكتب اإلقليمي، وقد. على أقل تقدير من إمجايل السكان عشرة باملئة تربعات دف تغطية على شكلاملنظمة 

ب ويف إطار تدابري التأه .ةيلقاح املضاد لإلنفلونزا اجلائحال لتوزيعفضالً عن ذلك، املساعدات التقنية هلذه البلدان 
لتسهيلات واإلمدادات اللوجيستية املالئمة يف مجيع بلدان اإلقليم امليداين، مت ختزين املعد ي وتقييم مهام بعثات التقص

دواء احتياطي إقليمي من خمزون وأنشئ . طر بشأن اإلنفلوانزا وغريها من الفاشيات التنفسية داخل البلداناملخا
. ظهور حاجة ملحة فورميع البلدان جليف الوقت املناسب  إتاحته مبا يكفُلضاد لفريوس اإلنفلونزا امل األوسيلتاميفري

إبان فترة جائحة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن  تلقت أفغانستان ووكالة األمم املتحدة إلغاثةوقد 
كما . االحتياطي اإلقليمي املخزون مزيداً من اإلمدادات املضادة للفريوسات من هذا، 2010- 2009اإلنفلونزا يف 

ة قدت مؤمترات ععاديبteleconferences تصال الوطنيني بني املكتب اإلقليمي واملكاتب القطرية وضباط اال أسبوعية
ةمنتديات  املؤمترات مبثابةهذه وكانت  ،ني باللوائح الصحية الدوليةاملعنيازيجلتبادل املعلومات واإلرشادات  م

  .جائحة اإلنفلونزا جماةاالستراتيجية والنصح بشأن 
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 الدروس املستفادة.  4

أن يكون  ا إلقليمل ميكنللطريقة اليت  اًمتعمق اًهمف 2010- 2009جلائحة اإلنفلونزا يف  ةاإلقليمي وفَّرت ااة
خذ هذه اخلربات. باً ملواجهة جوائح اإلنفلونزا يف املستقبلأفضل تأهتدليالً يف تشكيل  حبيث ميكن أن ت

ما يلي موجز للدروس  ويف. ي اإلقليم بوجه عام لإلنفلونزااالستراتيجيات املستقبلية بشأن حتسني جهود تصد
 :املستفادة

• تهاد اإلنفلونزا ترصالثغرةلت متثَّ :وجما ةخالل من شفت الكربى اليت اكتجائحة األنفلونزا يف مجع  جما
تباين قدرات بلدان ل ونظراً .إلنفلونزا واألمراض الشبيهة احول ا جيدة وآنيةد ترصمعطيات  وترتيب

د كانتفقد، اإلقليم على الترص مها الصحية العمومية للكشف املبكر ظُقدرة نثأي  ف علىوالتعردح 
الفريولوجي د حاجة كذلك إىل الترص أن هنالككما . هي األخرى متباينةً غري معتاد وغري متوقع صحي

املراكز  راتقديف احلفاظ على  بعد ذلك متمثالًي التحد ويبقى. د الوبائيتكامله مع الترصإىل لإلنفلونزا، و
ف على التعر مقدرالجودة ا، وحتسني ل الرفيعة عايرياملالوطنية والتوسع فيها قدر اإلمكان، واحلفاظ على 

 . الفريوسات، ورصد مدى تأثرها مبضادات الفريوسات القواعد النكليويدية يف على سالسل

 الطوارئ يف ظروف منيف اإلقليم  صشخمليون  مخسني ما يزيد علىيعيش  :النازحنياإلنفلونزا يف مواقع  •
ياً خاصاً وهو ما يفرض حتد. يف مواقع للنازحني والالجئني نماليني شخص يعيشو عشرة عقدة، من بينهمامل

أوبئة  متيل إلحداثإلنفلونزا وسائر األمراض التنفسية احلادة اليت ا اةالبد من مراعاته عند تصميم سياسة 
 . وجوائح

. يستضيف اإلقليم أكرب جتمع مجاهريي حاشد سنوي على مستوى العامل :احلاشدةالتجمعات  اإلنفلونزا يف •
 ب هذه التجمعاتوتتطلَّ. ربعاملتر باملتقريباً  سبعة أشخاص فخالل مواسم احلج، قد تصل كثافة الزحام إىل

تنفسية النامجة عن عناية خاصة يف حالة ظهور أوبئة اإلنفلونزا أو غريها من فاشيات األمراض ال احلاشدة
 . فريوس جديد

معطيات  لكونيف كثري من البلدان غري مفهومة جيداً إلنفلونزا ا قد تكون وبائيات :العبء املرضي لإلنفلونزا •
يةد الترصرة ،اجلودة متدندناتالقدر ل رة يف تقدير حجم عبء اإلنفلونزا الوطنية على استخدام الطرائق املتغي
 جائحة إصابات مغبةكان من الصعب قياس وتقدير  فقد ونتيجة لذلك .لتنفسية املرتبطة ااألمراض ا وسائر

وجود معطيات  فالبد إذَن من. م الصحية يف كثري من بلدان اإلقليمظُعلى الن2009  (H1N1)اإلنفلونزا 
ترصساسية لإلنفلونزا وسائاألعدالت امل حتديدى د روتيين لإلنفلونزا حىت يتسن ار األمراض التنفسية املرتبطة 

 . املستشفىإىل دخال اإلب اليت تتطلَّ

 عامي من بني الدروس الكثرية املستفادة من جائحة اإلنفلونزا يف :شأن لقاحات اإلنفلونزاالسياسات العامة ب •
اإلنفلونزا،  عدوىاملعلومات الكافية بشأن املخاطر النامجة عن  لتوفريحاجة احلكومات الوطنية  2010- 2009

 ةالتوصي من املعلوم كذلكوأصبح  على أوسع نطاق نشر فوائد اللقاحات يف احلماية من هذه املخاطرو
قاعدة بينات دون وجود الصحة العمومية، ونطاق  له يفالتمنيع دون وجود سياسات داعمة  على باحلصول
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د قوية مستقاة من معطيات الترصعلى التطعيم الناس لإلقبال كافية حلَفْزتكون قد ال ، حملياً معتاليت ج .

 اليت حتض على ضرورة إعطاءاجة إىل دعم إعداد السياسات احل تتضحاملكتشفة،  جوانب القصور وبناًء على
دها املخاطر يف اإلقليملقاحات اإلنفلونزا املومسية للفئات السكانية اليت تتهد  . 

• لَدان ، تلقى 2009في عام ف :فلونزا وتوزيعهاداد بلقاحات اإلنيف اإلم العدالةي توخبلدان اإلقليم، اثنان من ب
حيدث ومع هذا، فما مل . من املنظمة لتطوير لقاحات اإلنفلونزا منحتنياإلسالمية ومصر،  إيرانومها مجهورية 
تظل البلدان مع مرور الوقت يف اإلقليم، فقد  ةاملومسيالفصلية أو الطلب على لقاح اإلنفلونزا  ازدياد على

دة يف أن تبذل املزيد من االستثمارات يف تطوير الطاقات اإلنتاجية هلذه اللقاحات حىت تلك مترد سماليت ت
ة، فستظل يعاملي يف لقاح اإلنفلونزا اجلائح نقصويف حالة حدوث . نفسهاهذه البلدان  ملواطين احلاجة إليها

ى وحىت يتسن. غري قادرة على احلصول على اللقاحاتيف اإلقليم واملنخفضة الدخل الدخل البلدان املتوسطة 
 فالبد مناملضمون االستمرار يف جوائح اإلنفلونزا املستقبلية،  اإلمدادبني وعة بني الطلب الفجوات املتوقَّ رأب

ن املتوسطة اللقاحات وتوزيعها يف البلدا تكفُل العدالة يف إتاحةداعمة صحية عمومية إعداد استراتيجيات 
من سنوات  5-3 إطاراالستراتيجيات اليت قد تؤيت مثارها يف  ومن. واملنخفضة الدخل يف اإلقليمالدخل 
يف اإلقليم،  الـمختطَرةبني الفئات السكانية  املومسيةالفصلية أو تشجيع استخدام لقاحات اإلنفلونزا  الزمن،

اإلقبال وتزايد املومسية الفصلية أو د التغطية بلقاحات اإلنفلونزا ايفَتز. العاملون بالرعاية الصحية بـمن فيها
تصنيع لقاح اإلنفلونزا  قدراتيف زيادة منو  مـما سيسهممن الطلب على هذه اللقاحات،  يزيد سوف عليها

 . يف اإلقليم

5  .ه املستقبلياالستنتاجات والتوج 
أحد  ، سلوك2009 (H1N1)ة يفريوس اإلنفلونزا اجلائح سلَكد فق. العامل حالياً مبرحلة ما بعد اجلائحةمير 

الوطنية الصحية ظ السلطات تيقُّ فإنل مستوى القلق، ؤتضامن رغم على الو. املومسيةالفصلية أو أشكال اإلنفلونزا 
أحد باعتباره ة ياجلائحأن سلوك فريوس اإلنفلونزا على  السابقةاملعارف املتاحة من اجلوائح  وتدلُّ. يظلُّ أمراً حامساً

بإقليم شرق املتوسط،  أحد مصادر القلقهذا  دعوي. كن التنبؤ به على حنو موثوقمياإلنفلونزا املومسية ال ضروب
ليس فقط مع اإلنفلونزا املومسية، بل مع فريوس  2009 (H1N1)ة يفريوس اإلنفلونزا اجلائح جوالنحيث يتزامن 

   .A (H5N1)إنفلونزا الطيور 

 وعلىاملواظبة على رصد أنشطة األمراض التنفسية  فالبد منسلوك فريوس اإلنفلونزا،  ونظراً هلذا االرتياب يف
يواصل املكتب اإلقليمي العمل عن كثب مع وف وس .على املدى القريب املستمر وضمان استمراريتهماظ التيقُّ

مرض تنفسي بأي يتعلَّق  غري معتاد ظهور أي حدثرصد د اإلنفلونزا وقدرات ترص على تقويةالدول األعضاء 
 .وخيم

 علىز املكتب اإلقليمي جهوده التعاونية سوف يركِّفوانطالقاً من اخلربات املكتسبة خالل جائحة اإلنفلونزا، 
 :ااالت التالية

 ؛ أي مرض تنفسي وخيمبنفلونزا واألمراض الشبيهة ا وحاالت اإلصابة لإلد الروتيين الترصالرصد وتقوية  •
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• ي واالكتشاف املبكر للحاالت الوخيمة أو غري املعتادة من األمراض بناء القدرات الوطنية واحمللية على التقص

 التنفسية احلادة؛

عبء اإلنفلونزا على النظم الصحية باستخدام معطيات الترصد اليت يتم جتميعها  تقديرتطوير القدرات على  •
 بشكل روتيين؛

مضادات  استعصاء علىطفرات أو ما قد حيدث من لفريوس، مبا يف ذلك ل لوجيد الفريوالترصالرص و حتسني •
 الفريوسات؛

ما يتعلق باألمراض التنفسية احلادة يف مواقع الرعاية  تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها يف •
 الصحية؛

يف توزيع  العدالة تكفُلطرية اليت ادرات القُاملب وغري ذلك منمالئمة صحية عمومية دعم إعداد سياسات  •
 .واملنخفضة الدخل يف اإلقليمالدخل لقاحات اإلنفلونزا وتقدميها واستخدامها يف البلدان املتوسطة 

اإلقليم أكثر استعداداً  متمثِّالً يف جعل ،تعاونه احلايل مع البلدانيف لمكتب اإلقليمي ل ويبقى الغرض الرئيسي
حيث تظل اإلنفلونزا ، ز األمن الصحي اإلقليمييعز وذلك أمر. اء أو جائحة إنفلونزا يف املستقبللتعامل مع أي وبل

ضروب مع  2009 (H1N1)ز احملتمل لفريوس اجلائحة خطر إعادة التفار وحيث يظلُّمرضاً ال ميكن التنبؤ به، 
  .ماثالً خطراً A (H5N1)ما إنفلونزا الطيور اإلنفلونزا األخرى، والسي فريوسات

  


