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ثة،: A  اللقاح المتقارن ضد المكورات السحائية 2015 فبراير /شباط  إرشادات محدَّ

معلومات أساسية
ت فيمااا يتعلااق بشااسون السياسااات اإرشاااداألعضاااء بالدول تصدر منظمة الصحة العالمية، بموجب واليتها القاضية بتزويد 

بانتظام عن اللقاحات وتواليااف اللقاحااات ضااد األمااراه التااي لهااا يجري تحديثها التي الصحية، سلسلة من أوراق الموقف 
 1الحة.زالت توصياتها صوما  2011 عام  ت المكورات السحائية فيلقاحا عن ورقة موقفتأثير صحي دولي. وقد نشرت  

 األفريقااي حاازامالفااي  األطفااالصاارار ويضيف هذا التحديث إلى التوصاايات السااابقة وب اصااة فيمااا يتعلااق بتمنياا  الرضاا  و 
 ي اجتمااااش تشااارين األول/فااا جااارت وذلاااق عقاااب مناقشاااات ، A اللقااااح المتقاااارن للمكاااورات الساااحائيةبلمكاااورات الساااحائية ل

عرضاات فااي  . وماان الممكاان االطاا ش علااى البينااات التاايالمعنااي بااالتمني  لفريااق االستشاااري االسااتراتيجيل 2014 أكتااوبر
 :ذلق االجتماش على الموق

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/presentations_background_docs/en/.

 بلاادا   17فااي حماا ت جماهيريااة وقائيااة  أو يجااري تنفيااذ ، نفااذتورقة الموقف عن لقاح المكورات السحائية  تشر ن  أن  منذ  و 
شاا ا اللقاااح المتقااارن مليون  217األفريقي للمكورات السحائية، وتلقى أكثر من  الحزامعشرين في الو تة  من البلدان الس
 نجرياات فااي تشاااد بينااات عاا وتتضاامن دراسااة أ   2.(Aالسااحائية )لقاااح المكااورات  ضااد المكااورات السااحائية األحااادي التفااافس 

ويتااوافر  A.3ماان المجموعااة المصاالية  المااره الراازوي  ونقاا  علااى حاادو  A اللقاااح المتقااارن للمكااورات السااحائيةتااأثير 
لاااذي يحتاااوي علاااى ا (MenAfriVac( اللقااااح األفريقاااي للمكاااورات الساااحائية )1) تركيباااان للقااااح ماااراا باسااات دامهما:

 (PsA-TT)متقارنة م  ذوفان الفزاز Aالمكورات السحائية  المنقاة للقاح ميكروغرام من المستضدات العديدة السكرية 10

ميكروغاارام ماان اللقاااح األفريقااي  5( 2ساانة، ) 29من تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و في حالة في ك  جرعة ل ست دام 
في ك  جرعة ل ست دام فااي حالااة الرضاا  واألطفااال  ذوفان الفزاز ميكروغرام من 5الذي يحتوي على  للمكورات السحائية

.لف  اللقاحينذوفان الفزاز  برية التوضيح مقاديرفي هذه الورقة ستحدد . و شهرا    24أشهر و  3الذين تتراوح أعمارهم بين  

نات الحالية بشأن الجداول والجرعاتالبي  

: دراسااة Aللمكااورات السااحائية  األحااادي التفااافس  اللقاااح المتقااارن ن أجريت دراستان مراقبتان عشوائيتان مزدوجتا التعميااة عاا 
 وطفاا   يرضاا  1500بااين  اتودراسااة لتأكيااد الجرعاا  ،بصااحة جياادة فااي غاناااي  وطفاا  رضاا   1200بااين  متفاوتة الجرعات  

وكاااان الراااره مااان الدراسااااتين هاااو تقيااايم المأمونياااة والقااادرة التمنيعياااة لجرعاااات م تلفاااة ماااان  4بصاااحة جيااادة فاااي ماااالي.
األحااادي التفااافس  للقاااح المتقااارن اقاادرة كلتااا الدراسااتين  قب  سنتين من العمر. وقيمت مالمستضدات وجداول م تلفة للتطعي

متا المأمونية والقاادرة التمنيعيااة عنااد إعطاااء اللقاااح ماا  لقاحااات أااار  على إحدا  ذاكرة مناعية، وقي  Aللمكورات السحائية
.روتينية في هذه الفئة العمرية ةبصفتست دم 
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واللقاح األفريقي ميكروغرام،   10لقاح ذوفان الفزاز: اللقاح األفريقي للمكورات السحائية   جرعات من  3وقيمت دراسة غانا 
)غياار مااراا(، تعطااى ماا  لقاحااات  ماان ذوفااان الفاازاز ميكروغاارام 2.5 وتركيااب ماان، ميكروغاارام 5 للمكااورات السااحائية

عن على بيانات تم الحصول أشهر. و  9و  أسبوعا   14سن أار  تعطى بصفة روتينية، في إطار جدول من جرعتين في 
راسااة. ولاام يكاان مجموعااة الدبحسب بعد الجرعة األايرة  شهرا   27-18من ك  جرعة، و  يوما   28القدرة على التمني  بعد 

اللقاااح األفريقااي للمكااورات  ميكروغاارام أضااعف ماان 2.5 ماان تركياابالو ميكروغاارام  5األفريقااي للمكااورات السااحائية  لقاااحال
ميكروغاارام بعااد الجاارعتين األولااى والثانيااة ماان حيااث التحااول المصاالي ولاام تفاان هنااا  اات فااات كبياارة بااين  10السااحائية 

 .(rSBA) بصرار األرانمتممة لمصلية للمستضدات المبيدة للجراثيم التي تست دم  مجموعات الدراسة من حيث العيارات ا
 

ميكروغاارام واللقاااح  10األفريقااي للمكااورات السااحائية  لقاااحال لقاااح ذوفااان الفاازاز: أما دراسة مااالي، فقااد قيماات جاارعتين ماان
أو جاادول ماان جاارعتين فااي  أشااهر 9في ساان من جرعة واحدة  في إطار جدول ميكروغرام 5األفريقي للمكورات السحائية  

 يومااا   28م  لقاحات أار  تعطى بصفة روتينية. وااتبرت القدرة علااى التمنياا  بعااد ذلق ، و شهرا   15سن و  أشهر  9سن  
جرعااة واحاادة. وتبااين أعطيتااا أشهر بعد التطعيم في كلتا مجموعتي الدراسة اللتااين  7من التطعيم األاير ولمدة تص  إلى 

عاان اللقاااح  لم تفاان أضااعف ماان االسااتجابة الناجمااةميكروغرام  5األفريقي للمكورات السحائية   أن استجابة األضداد للقاح
أشااهر لاام  9ي إطار جدول من جرعتين. وبعااد إعطاااء جرعااة أولااى فااي ساان فميكروغرام  10األفريقي للمكورات السحائية 

 يومااا   28التحااول المصاالي بعااد علااى  ميكروغاارام بناااء   10اللقاااح األفريقااي  أضعف ماانميكروغرام   5  ياللقاح األفريق  يكن
أشااهر ماان  7د نسبة عيارات الوسط الهندسي بع و التحول المصلي ك  من على  الضعف بناء  عدم تبين  من التطعيم. كما  

اللقااااح األفريقااااي  واحاااادة مااانالجرعاااة الالتطعااايم. وعنااادما اساااات دمت النقطاااة النهائياااة للتحااااول المصااالي، لااام يكاااان جااادول 
 ميكروغرام. 10األفريقي  لقاحالأضعف من جدول الجرعتين من ميكروغرام  5ميكروغرام أو من اللقاح األفريقي  10

 

تمنيعية عندما يعطى فااي إطااار جاادول ماان جرعااة واحاادة للااذين تتااراوح أعمااارهم قدرة  Aل لتهاب السحائي   وللقاح المتقارن 
ومااادة  6، 5أشااهر. 9أشااهر و  3أو فااي إطاااار جاادول ماان جاارعتين للااذين تتاااراوح أعمااارهم بااين  شااهرا   24أشااهر و  9بااين 

 د.صقيد الر زالت ولفنها ما 7بعد الجرعة األايرة ليست معروفة شهرا   27الحماية التي تتجاوز 

 

مااره المكااورات السااحائية ماان كافحااة علااى النماااذن بااين عاادة جااداول ممكنااة  عطاااء اللقاااح بهااد  م  مقارنااة بناااء  عقاادت و 
شاان حماا ت جماهيريااة تسااتهد  ماان تتااراوح أعمااارهم بااين ساانة على نحو مسااتدام، وهااو مااا يشاام :  A  المجموعة المصلية

(، أو 2سنوات ) 4تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و لي ذلق حم ت دورية تستهد  من ت(، و 1سنة وحدهم ) 29واحدة و 
أوليااة لتطعاايم ماان تتااراوح أعمااارهم بااين تعويضية م  حملة  (4( أو بدون هذه الحملة )3أشهر ) 9في سن  روتيني  بتلقيح  

أشااهر  9وكان هنا  قدر كبير من التداا  في توزي  النتائج، ولفن التطعاايم الروتينااي فااي ساان   8.سنوات  4سنة واحدة و 
لحدو  السنوي أدنى من الحماا ت الجماهيريااة المنتظمااة التااي تسااتهد  األطفااال الااذين تتااراوح أعمااارهم لد  إلى متوسط  أ

 وكانت االستراتيجية المسدية إلى أدنى متوسط  .٪60شريطة أن تفوق الترطية الروتينية نسبة    سنوات، 4بين سنة واحدة و 
ساانوات  5أشااهر بدايااة ماان  9روتيني فااي ساان التمني  أن تدرن في الللحدو  السنوي وأطول فترة لعودة الظهور هي كلي  

 دةتستهد  األطفال غير المطعمااين الااذين تتااراوح أعمااارهم بااين ساانة واحاا تعويضية  بعد الحم ت الجماهيرية األولية جولة
 ت.سنوا 4و 

 

 ت معا  إعطاء اللقاحا
 

األحاااادي التفاااافس للمكاااورات  مجماااوعتي اللقااااح المتقاااارن نقاااا أي مااان تي غاناااا وماااالي علاااى عااادم فاااي دراسااا تااام التااادلي  
ذات  مجموعااة المراقبااةعاان لقاحااات أااار  بصاافة روتينيااة( ماا   A األحااادي التفااافس  )إعطاااء اللقاااح المتقااارن  A السااحائية
والتهاب ذوفان الفزاز، وشاهوق ال لية الفاملة، ، و ذوفان ال ناقأي   –)لقاحات أار  تعطى وحدها بصفة روتينية    الصلة
، واللقاااح الفمااوي المضاااد لشاال  األطفااال، والحمااى الصاافراء، ولقاحااات الحصاابة b المسااتدمية النزليااة ماان الاانمط، و B الفبد

رناااات باااين اللقاحاااات، وهاااو ماااا يظهااار فاااي معااادل االساااتجابات لوصاااول بالنسااابة ألغلبياااة المقاوذلاااق  والحصااابة األلمانياااة(،
النقا ظهر عدم . أما في حالة المقارنات القليلة التي لم ت  يعطى بصفة روتينية إلى عتبة محددة مسبقا  ما   مستضد لقاحي

أو ألن عاادد األمصااال الم تباارة ا لمستضااد ماا  إما بسبب ان فاه معدالت االسااتجابة المتوقعااة عنااد العتبااة المحااددة مساابقا  
فااي عيااارات المتوسااط الهندسااي أو تركياازات الوساااط  إحصااائيا  كااان أقاا  ماان الاا زم، فلاام تفاان هنااا  أي اات فااات مهمااة 

بعااد شااهر واحااد ماان التطعاايم بعااد التسااوية  A األحااادي التفااافس  اللقاااح المتقااارن تي الهندسي بين مجموعة المراقبااة ومجمااوع
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اللقاااحين المتقااارنين ماا  اللقاااح جنس، والتركيز قب  الجرعة. ولم تقيم القدرة على التمنياا  عنااد إعطاااء مراعاة للسن، ونوش ال
 4لفيروس العجلي وااللتهاب الرئوي.ل

 

 المأمونية
 

س جرعة ماان اللقاااح المتقااارن األحااادي التفاااف 3315عطي في دراستي غانا ومالي ما مجموعه أ   :الرض  وصرار األطفال
عنااد إعطائااه  A حااادي التفااافس األ . وتبااين أن اصااائا القاادرة علااى إحاادا  التفاعاا  للقاااح المتقااارن Aللمكورات السااحائية  

وقاات  شااهرا   15و  أساابوعا   14تتراوح أعمااارهم بااين  وصرار أطفالرض  لم  لقاحات أار  تعطى بصفة روتينية بالتزامن  
التفاااع ت الموضااعية فااي مواقاا  ت بصفة روتينية. ولوحظ معا  عطى ت التي لقاحاتل ل صائا المأمونية التطعيم مشابهة

فااي معظاام الحاااالت.  وعااابرة وكاناات افيفااة ،ماان الرضاا  ٪11فااي أقاا  ماان  Aاألحااادي التفااافس  الحقاان باللقاااح المتقااارن 
مقارنااة  A فااافس األحااادي التن تفن هنا  زيادات كبيرة في التفاع ت النظمية بسبب الحقن المتزامن ماا  اللقاااح المتقااار  ولم

فااي تااواتر أو وااماااة  باللقاحااات األااار  التاااي تعطااى وحاادها بصااافة روتينيااة. ولاام ت حاااا أي اات فااات مهمااة إحصاااائيا  
ماا  لقاحااات  A األحااادي التفااافس  ماان التطعاايم بااين الرضاا  الااذين يتلقااون اللقاااح المتقااارن  يومااا   28األحدا  الضااارة ااا ل 

مقارنة باللقاحات األار  التي تعطى وحدها بصفة روتينية، وهو مااا يشااير إلااى وجااود وذلق  ،أار  تعطى بصفة روتينية
بااين  إحصااائيا  غ عنهااا م تلفااة اصائا مماثلة من حيث المأمونية. وبصفة عامة لم تفن األحاادا  الضااارة ال طياارة المبلااَّ 

  .المتابعةالرصد من أج  ة التطعيم وفترة سلسلا ل مجموعات الدراسة في أي وقت 

 

 األفريقااااي للمكااااورات السااااحائية وتظهاااار قاعاااادة بيانااااات المأمونيااااة اصااااائا مماثلااااة ماااان حيااااث المأمونيااااة بالنساااابة للقاااااح
ميكروغاارام عناادما أعطيااا ماا  اللقاحااات األااار  الموصااى بإعطائهااا  10 األفريقي للمكورات السحائية ميكروغرام واللقاح 5

. وتوفر كلتا يق  على نحو مفرطد  ضار ا، ولم تظهر أي إشارات بالنسبة ألي حاألطفالصرار بصفة روتينية في حالة  
محتملتاااااااين ميكروغاااااارام( كانتاااااااا كلتاهمااااااا  10ميكروغاااااارام و  5األفريقاااااااي ) اللقاااااااحالدراسااااااتين بينااااااات علاااااااى أن تركيبتااااااي 

 10,9,4ومأمونتين.

 

 تلقاااين التطعااايم فاااي غاناااا معااادالت حصاااائ  الحمااا  باااين حوامااا رصااادية أجريااات فاااي دراساااة  تقورنااا  :والرضااااعةالحمااا  
تطعااايمهن امااارأة(، ومجموعاااة لااام يسااابق  919حوامااا  ااتااارن أال يطعمااان )و امااارأة( فاااي إطاااار حملاااة جماهيرياااة،  1730)
ات كبيرة في حصائ  الحم  بما في ذلااق المعاادالت الفليااة للوفيااات النفاسااية، امرأة(. ولم تجد الدراسة أي اات ف  3551)

، والوفيااات حاااالت ا ماا  التلقااائي، و جهاااه  حاااالت اوالجنينيااة، ووفيااات األطفااال حااديثي الااوالدة، والمعاادالت الفليااة ل
حملااااي، ومعاااادالت العمليااااات البالنساااابة للعماااار المحيطااااة بااااالوالدة، واالبتسااااار، وان فاااااه الااااوزن عنااااد الااااوالدة، والصاااارر 

 اللقاحااات الجرثوميااة أو تاادل علااى أن وال تتااوافر بيانااات بالنساابة للنساااء المرضااعات، ولفاان ال توجااد بينااات  11القيصاارية.
 عطاااء  مناقضااا   فااي حالااة النمااو وال تعااد الرضاااعة أماارا   التااي تعطااى للنساااء المرضااعات يمكاان أن تااسذي طفاا   الااذوفانات 

 A.12للمكورات السحائية  اللقاح المتقارن 
 

 ثة لمنظمة الصحة العالميةالتوصيات المحدَّ 
 

تسكااد المنظماااة علاااى أهمياااة إتماااام حماا ت التطعااايم الجماهيرياااة فاااي حالاااة األفاااراد الااذين تتاااراوح أعماااارهم باااين سااانة واحااادة 
ساانة فااي جمياا  البلاادان فااي الحاازام األفريقااي للمكااورات السااحائية، وعلااى ضاارورة إجااراء ترصااد عااالي الجااودة وتقياايم  29و 

 .2011 لعامالواردة في ورقة الموقف لبرامج التطعيم في تلق البلدان. والتوصيات التالية إضافية بالنسبة للتوصيات 
 

فااي البرنااامج  Aللمكورات السحائية  هيرية للتطعيم اللقاح المتقارن تم حم ت جماتوصي المنظمة بأن تدا  البلدان التي ت  
ماا  شاان حملااة وذلااق إتمااام الحماا ت، فتاارة تتااراوح بااين ساانة وامااس ساانوات بعااد  الروتينااي لتطعاايم األطفااال فااي غضااون 

فااي يكونااوا حملااة التطعاايم الجماهيريااة األولااى ولاان طفااال الااذين يولاادون بعااد مجموعااات األماان أجاا  لماارة واحاادة تعويضااية 
نطاق األعمار التي يستهدفها برنامج التطعيم الروتيني. وماان الممكاان فااي المناااطق التااي تقاا  فيهااا ترطيااة تطعاايم األطفااال 

تيني ، أن ينظر في شن حم ت دورية لتفملة التطعيم الرو ٪60عن  Aللمكورات السحائية    بصفة روتينية باللقاح المتقارن 
 .ألن الحماية الجماعية قد ال تفون كافية لحماية الذين لم يطعموا نظرا  
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وتوصي المنظمة باتباش جدول من جرعة واحدة، م  إعطاء اللقاح عاان طريااق الحقاان العميااق فااي العضاا ، وماان المفضاا  
ستند برنامجية ووبائية. وت على اعتبارات بناء   شهرا   18-9أن يكون ذلق في الجانب األمامي الجانبي من الف ذ، في سن 

لمناعة الجماعية عقب الحم ت الجماهيرية، والبينات امستو  إلى ارتفاش هذه التوصية ال اصة ببرامج التطعيم الروتيني 
أطفال فاتهم التطعيم فااي ي الوبائية بشأن توزي  المره بحسب األعمار، واالعتبارات البرنامجية واالقتصادية. وينبري أل

ى بها أن يطعموا بعد ذلق في أقرب فرصة ممكنة. وإذا وجد في سياق محدد أي سبب قهري لتطعيم الرض  السن الموص
أشااهر، ماا  إعطاااء الجاارعتين  3رضاا  ماان جاارعتين رئيساايتين بدايااة ماان ساان للأشهر، فينبري است دام جاادول   9دون سن  

ماان البااروتين عديااد  منتجااات متقارنااةعاان أااار   مسااتقاة ماان بيانااات علااى بينااات أسااابي ، وذلااق بناااء   8بفاصاا  زمنااي ماان 
األطفااال صاارار فااي تطعاايم الرضاا  و كروغاارام يم  5المكااورات السااحائية  والمبادئ المناعية. وينبري اساات دام لقاااحالسكريد  

ميكروغاارام ماان أجاا   10المكااورات السااحائية  . وينبري است دام لقاحشهرا   24أشهر إلى  3بصفة روتينية بداية من سن 
إال إذا كانت قااد أجرياات دراسااات لسااد الفجااوة وأ هاارت أن  فصاعدا   شهرا   12الدورية بداية من سن التعويضية و   الحم ت

 ة.الحاجة إلى جرعة تعزيزيتقرر . ولم تفي الفئات األكبر سنا  ميكروغرام  5لقاح المكورات السحائية من الممكن است دام 
 

فااي حالااة إعطاء اللقاحات م  لقاحات أار ، ولفن في مواق  تشريحية م تلفة، وتبين أنااه مقبااول بيانات عن  وجر  تقييم
واللقاح الفموي ، b المستدمية النزلية من النمطو ، Bذوفان ال ناق، وذوفان الفزاز، وشاهوق ال لية الفاملة، والتهاب الفبد 

بينات بالنسبة  عطاء اللقاحات م  لقاح وال توجد    والحمى الصفراء، والحصبة والحصبة األلمانية.  المضاد لشل  األطفال،
ألنااه ال يوجااد ساابب لتوقاا   ونظاارا  اللقاح المتقارن للمكورات الرئوية أو اللقاح المعط  لشل  األطفااال.  الفيروس العجلي، أو 

 د.وعن تقييم ما يتص  بذلق فيما بع  يثني عن إعطاء اللقاحات معا  اللقاحات، ف  ينبري النعدام البيانات أن بين  تداا ال

 

أن يشاام  علااى ذلااق  وينبرااي بناااء  رصاادية أجرياات علااى نحااو جيااد.  يم فااي دراسااةوتطعاايم النساااء الحواماا  مااأمون كمااا قاا  
 ة.الحوام  إذا كن في نطاق األعمار التي تستهدفها حم ت التطعيم الجماهيريالتطعيم 

 

 . 540-521، الصفحات 2011، 47رقم: انظر     1
2 Meningitis Vaccine Project (http://www.meningvax.org/index.php, accessed December 2014). 
3 Daugla DM, Gami JP, Gamougam K, et al. Effect of a serogroup A meningococcal conjugate vaccine (PsA-TT) on serogroup A meningococcal meningitis and carriage in 

Chad: a community study. Lancet. 2014; 383: 40–47. 

4 Meningitis Vaccine Project and Partners. Results from the MenA conjugate vaccine (PsA-TT) randomized controlled trials in infants and young children: Executive 
summary. Geneva, World Health Organization, 2014 
(http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/3_MenA_vaccine_trials_SAGE_01Oct2014.pdf?ua=1, accessed November 2014). 

5 Grading of scientific evidence – table I: Efficacy of a single-dose MenA conjugate vaccination in immunocompetent children (9 to 24 months of age) against serogroup 
A meningococcal disease. Available at http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/mena_grad_efficacy_1_dose_children_9_24_months.pdf 

6 Grading of scientific evidence – table II: Efficacy of a 2 dose schedule of MenA conjugate vaccination in immunocompetent children (3 to 9 months of age) against 
serogroup A meningococcal disease. Available at http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/mena_grad_efficacy_2_doses_children_3_9_months.pdf 

7 Grading of scientific evidence – table III: Duration of protection conferred by MenA conjugate vaccination in immunocompetent children (3 to 24 months of age)  
against serogroup A meningococcal disease. Available at http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/mena_grad_duration_children_3_24_months.pdf 

8 Karachaliou A, Trotter C. Modelling long-term vaccination strategies with MenAfriVac® in the African meningitis belt: Executive summary prepared for SAGE, October 
2014. Geneva, World Health Organization, 2014 
(http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/2_Modelling_MenAfriVac_SAGE_summary_30Sep2014.pdf?ua=1, accessed November 2014). 

9 Grading of scientific evidence – table IV: Safety of MenA conjugate vaccination in immunocompetent children (3 to 24 months of age). Available at 
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/mena_grad_safety_children_3_24_months.pdf 

جرعة أعطيت ا ل عملية تطوير لقاح ذوفان    9155ما مجموعه    ذوفان الفزاز في الدراستين )ومن بينجرعة أعطيت من لقاح    3315من بين        10
دراسات سريرية(. وجر  تقييم حادثين ضارين اطيرين من حيث اتصالهما بالتطعيم: نوبة واحدة من الحمى حدثت    8جر  تقييم    –الفزاز بأكملها  

لت في غضون   ميكروغرام م  لقاح المستدمية    10فريقي للمكورات السحائية  شهرا  تلقى اللقاح األ  12ساعة في حالة طف  عمره    24يوم التطعيم وح 
لت في غضون   أشهر تلقى اللقاح األفريقي    9ساعة في حالة طف  عمره    48النزلية من النمط  ، وحالة واحدة من تورم الوجه وقعت يوم التطعيم وح 

 ميكروغرام.  10للمكورات السحائية 
 . 331-329الصفحات ، 2014، 29انظر رقم:     11

12 Technical note: MenAfriVac vaccine campaigns in the African meningitis belt: Use of vaccine in pregnant and lactating women, 22 November 2010. Geneva, World 
Health Organization, 2010 
(http://www.who.int/immunization/sage/4_WHO_Note_Vaccination__Pregnant_Women__during_MenA__conj_Campaigns_22Nov10_april_2011.pdf, accessed 
November 2014). 
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 ، تشييييريو األول/اوسيييتجابة التحضيييير لويبيييوو فييييي :يييوت دة يييوار: اسييييتجابة المنظمييية لويبيييوو وفرييييي  دعيييم
   2014 أكتوبر

 

 مقدمة
 

ا يبااوال فااي غاارب أفريقيااا م اااطر داااول المااره فااي البلاادان المجاااورة غياار المتااأثرة. فيااروس مااره الحااالي لوباااء يثياار ال
وبرية مساعدة البلدان غياار المتااأثرة علااى كشااف المااره وبحثااه وا باا ح عاان حاالتااه المحتملااة بأقصااى درجااة ممكنااة ماان 

د وضااعت المنظمااة القائمااة المرجعيااة للفاشااية فااي هااذه البلاادان، فقاا الفورية  الفعالية والتأكد من وجود قدرات على االستجابة
و، والفاااميرون، صاا ن، وبوركينااا فا: باانبلاادا   14دعم التأهااب فااي لاا الموحدة ل ستعداد لمره فيروس ا يبااوال وأدالاات أفرقااة 

بيسااااو، وماااالي، وموريتانياااا، والنيجااار،  - وجمهورياااة أفريقياااا الوساااطى، وكاااوت ديفاااوار، وإثيوبياااا، وغامبياااا، وغاناااا، وغينياااا
 ، وتوغو.والسنرال

 

ينتقاا  فيهمااا فيااروس ا يبااوال علااى  وكوت ديفوار معرضة لداول ا يبوال ألنها تشتر  في الحاادود ماا  ليبيريااا وغينيااا اللتااين
في كوت ديفااوار. وقااد ات ااذت كااوت ديفااوار منااذ  ا يبوال فيروسمره حاالت لأي حتى اليوم تفتشف ولم   1.واس نطاق  
( تم تحريم تجارة واسته   لحوم الرابات 1من ا جراءات للوقاية من داول ا يبوال في البلد: )  كثيرا    2014مارس    آذار/

( اضطلعت الحكومة ببرنامج ض م ل دمات التوعية الصحية موجه إلى السكان عامة عن الوقاية 2على وجه التحديد؛ )
لوائح وض  ( 3)ن انتشار فيروس ا يبوال عن طريق تعزيز نظافة اليدين وتجنب المصافحة والتقبي  على سبي  التحية؛ م 

حتااى اليااوم ماان الحيلولااة دون كااوت ديفااوار بفض  هذه الجهااود تمكناات تنظيمية  غ ق الحدود البرية م  ليبيريا وغينيا. و 
 داول ا يبوال في البلد.

 
لااادعم التأهاااب ليسااااعد كاااوت ديفاااوار علاااى  دولياااا   نشااارت المنظماااة فريقاااا   2014أكتاااوبر  األول/ تشااارين 31-27واااا ل 

وفااي كااوت ديفااوار شااملت زيااارة الفريااق إجااراء مناقشااات فيمااا  2اسااتر ل هااذه الجهااود القائمااة للتأهااب واالسااتجابة لإليبااوال.
ي النتشااار ا يبااوال، وعقااد دورات تقنيااة ل فرقااة يتعلااق بالقائمااة المرجعيااة ل سااتعداد، وعمليااة محاكاااة لتوضاايح الفهاام الحااال

العاملة، واجتماعات استشارية مباشرة بين فريق دعم التأهب والرؤساء التقنيين في كوت ديفوار من أج  تحديد ا جراءات 
: (1)الجااادول المحتملااة لتحسااين الجهاااود التحضاايرية. ومكونااات القائماااة المرجعيااة ل ساااتعداد التااي أعاادتها المنظماااة هااي 

التنسيق الفلي، واالستجابة السريعة، وتوعية الجمهااور، وإشاارا  المجتماا  المحلااي، والوقايااة ماان العاادو  ومكافحتهااا، وإدارة 
باا  الم ااالطين، والقااادرات تالحاااالت )مراكااز لعاا ن ماااره فيااروس ا يبااوال، ومراسااام الاادفن ااماان(، والترصااد الوباااائي، وت

 3ل.الداو الم تبرية، وبناء القدرات من أج  نقاط 
 

. وركزت المااداوالت علااى (2)الجدول  وساعد فريق دعم التأهب كوت ديفوار على االنتقال إلى حالة من التأهب التنفيذي
أنشااطة االساااتعداد التالياااة دااااا  البلاااد: إدارة نقاااط الاااداول، والتوسااا  فاااي توعياااة الجمهااور عااان طرياااق معلوماااات المشاااورة 

للمساااعدة علااى إعااداد األاصااائيين الصااحيين، والمتطااوعين، وغياارهم لمكافحااة مااره الصااحية، وتااوفير التاادريب المنسااق 
 فيروس ا يبوال والوقاية منه، والعم  المتقدم المتعدد القطاعات. ورغم وجود فر  إضافية، فقد أباادت كااوت ديفااوار زامااا  

 فيما يتعلق بالحاجة إلى تزامن كلي على مستو  البلد. واهتماما  
 

هج منسق في مجال االستعداد لفاشيات مره فيروس ا يبوال في البلاادان غياار المتااأثرة أن يساااعد علااى ومن شأن اتباش ن
الحد من االضطراب والتأثير على نظاام الرعايااة الصااحية وعلااى المجتماا  بصاافة عامااة. ويل ااا هااذا التقرياار جهااود فريااق 

ديفوار. ومن العوام  الرئيسااية فااي الوقايااة ماان دعم التأهب التاب  للمنظمة من أج  التوس  في جهود االستعداد في كوت 
انتشار ا يبوال القيادة السياسية القوية، والفشف واالستجابة في وقت مبكاار، وحماا ت توعيااة الجمهااور، والاادعم القااوي ماان 

 منظمات الشراكة.
 

1 See WHO factsheet on Ebola virus disease available at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/  

اجتماعا  لشركاء دوليين في برازافي ، الفونرو من أج  مضاعفة وتنسيق الجهود    2014تشرين األول/ أكتوبر    10-8عقدت المنظمة ا ل الفترة       11
الذي نوقش ون ّظم ا ل هذا االجتماش    الرامية إلى دعم البلدان المعرضة للم اطر الشديدة في أفريقيا. وكان تدا  فريق دعم التأهب التاب  للمنظمة

اجتماعا     2015كانون الثاني/ يناير    16-14بلدا  في أفريقيا، ومن بينها كوت ديفوار. وستعقد المنظمة ا ل    14قد ا طط له في البداية من أج   
 طويلة األج  على تنفيذ تدا  الفريق.  الستعراه تقارير بعثة فريق دعم التأهب ومناقشة النتائج والتوصيات من أج  بناء قدرات مستدامة

3 See WHO Ebola Response Roadmap (August 2014) available  at: http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/en/. 
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 مكونات القائمة المرجعية لالستعداد  : 1الجدول 
 

 ؟هذا المكون لماذا ينبري وجود  وصف المهام المكون 

هاااااااذه جهاااااااود ترمااااااااي إلاااااااى توضااااااايح أدوار ومسااااااااسوليات  التنسيق الفلي
السااااااالطات الوطنيااااااااة والشااااااااركاء الااااااادوليين فااااااااي أنشااااااااطة 

 االستعداد في إطار مجموعة مشتركة من األهدا .

ماان شااأن هااذا الحااد ماان ازدوان الجهااود وضاامان أقصااى تااأثير 
 للموارد المحدودة.

تتألف أفرقة االستجابة السريعة من مجموعاة مان ال باراء  االستجابة السريعة
الوصاول إلاى أي جازء يستعان بهم وقت الحاجة ويمكنهم 

ومان شاأن أنشاطتهم أن  سااعة. 24من البلد في غضون 
إيقا  أي فاشية في وقت مبكر وقد  تساعد على احتواء/

تشااااام : استقصااااااء الحالاااااة )الحااااااالت( األولاااااى، وتحدياااااد 
موقاااا  مرفااااق مركاااازي للرعايااااة الصااااحية، واالشااااترا  ماااا  
المجتماااااا  المحلااااااي، واالضااااااط ش بتاااااادابير للوقايااااااة ماااااان 

 العدو  ومكافحتها.  

ألن البلاادان لاان تعاار  بالضاابط المنطقااة الجررافيااة التااي  نظاارا  
الت األولااى، فماان المهاام أهميااة حاساامة وجااود تظهار فيهااا الحااا

فريق ل ستجابة السريعة التنفيذياة لفاي ياتمكن مان العما  فاور 
ا باا ح عاان حالااة مشااتبه فيهااا. ويعماا  الفريااق عندئااذ كمااورد 

 أولي لتحقيق االستقرار في أول مرحلة من الفاشية. 

توعية الجمهور وإشرا  
 المجتم  المحلي 

فهااام المجتمعاااات المحلياااة  هاااذه جهاااود ترماااي إلاااى تعزياااز
بااا يبوال وإلااى معالجااة أي  المعرضااة لل طاار فيمااا يتعلااق

تعاااوق تقاااديم الرعاياااة الطبياااة للمرضاااى الاااذين قاااد وصااامة 
يكوناون مصاابين بعادو  فياروس ا يباوال والقياام بالترصااد 

 الفعال.

عنااادما هوجمااات المراكاااز الصاااحية  فاااي البلااادان المتاااأثرة حالياااا  
شاااائعات كاذباااة يب بعااال النااااس ب اااو  شاااديد وانتشااارت أصاا

 عن انتشار المره.

الوقاية من العدو  
 ومكافحتها 

الرااره هنااا هااو تنميااة القاادرات المثلااى علااى الوقايااة ماان 
العااادو  ومكافحتهاااا وضاااامان  ااارو  عماااا  آمناااة داااااا  

 مرافق الرعاية الصحية. 

الوفيااات تسابب الوباااء الجاااري فاي غاارب أفريقيااا فاي كثياار ماان 
باااااااين أاصاااااااائيي الرعاياااااااة الصاااااااحية. والوقاياااااااة مااااااان العااااااادو  

مكوناااات مهماااة فااااي  ومكافحتهاااا وتاااوفير  ااارو  آمنااااة للعمااا 
 تقديم الرعية الصحية في حاالت الطوارئ. 

إدارة الحاالت ومراكز 
 لع ن ا يبوال 

هااذه جهااود ترمااي إلااى تطااوير المرافااق الطبيااة القائمااة أو 
ا يبااااااوال لفااااااي تعااااااالج  إعااااااادة توجيههااااااا كمراكااااااز لعاااااا ن

علاااااى األقااااا . وهاااااي تشااااام  البناااااى التحتياااااة  مريضاااااا   15
الماديااة وكااذلق قاادرة المااو فين علااى إدارة حاااالت مااره 

 فيروس ا يبوال.

قاااااد يتسااااابب انعااااادام مراكاااااز فعالاااااة لعااااا ن ا يباااااوال فاااااي بداياااااة 
الساااايطرة. وماااان شاااايات فااااي أن ت اااارن فاشااااية صااااريرة عاااان الفا

علاااى ذلاااق وجاااود مركاااز واحاااد علاااى األقااا  لعااا ن  المهااام بنااااء  
 . أول حالةا يبوال بقدرة كاملة على التنفيذ قب  حدو  

إدارة الحاالت ومراسم 
 الدفن اامن 

ترمااي هااذه الجهااود إلااى ضااامان مراساام الاادفن ااماان مااا  
 المراعاة المناسبة للعادات والديانات المحلية.

لضحايا ا يباوال فاي كثيار مان تسببت مراسم الدفن غير اامن 
العااداو  علااى مسااتو  المجتماا  المحلااي فااي هااذه المرحلااة ماان 

 الوباء.

ا اطاااار علاااى نطااااق البلاااد للفشاااف  هااذا نظاااام لإلناااذار/ الترصد الوبائي
بسااااارعة عااااان الحااااااالت المشاااااتبه فاااااي إصاااااابتها بماااااره 

 فيروس ا يبوال واالستجابة لها.

لوباااااء فااااي الوقاااات هااااو أحااااد األركااااان الرئيسااااية فااااي مكافحااااة ا
 المناسب والترصد الدقيق القائم على المجتم  المحلي.

هاااذه جهاااود ينبراااي توافرهاااا لتحدياااد وتتبااا  سلسااالة انتقاااال  تتب  الم الطين
 المره.

لتتبااا  الم اااالطين بساااارعة أهمياااة أساساااية فااااي إيقاااا  انتقااااال  
 المره.

الحااالت هذه جهود ترمي إلى ضامان ساحب عيناات مان  القدرات الم تبرية
المشااتبه فيهااا ونقلهااا بساارعة إلااى مرفااق م ئاام الاتبارهاااا 

 فيما يتعلق با يبوال. ً  فورا

لتأكيااااااد الحاااااااالت بساااااارعة أهميااااااة حاساااااامة بالنساااااابة الحتااااااواء 
 الفاشيات.

بناء القدرات ال زمة 
 لنقاط الداول

هاااذه جهااااود ترمااااي إلاااى جعاااا  نقاااااط الاااداول علااااى أهبااااة 
ال فااور حاادوثها. وقااد االسااتعداد للتعاماا  ماا  عاادو  ا يبااو 

يشاااام  ذلااااق تحضااااير المرافااااق وقاااادرات المااااو فين لمناااا  
 داول المره من عبور الحدود. 

من شأن إجراء فحا موجاه وفعاال عناد نقااط دااول البلاد أن 
 يساعد على من  انتقال العدو  عبر الحدود.
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 أنشطة اوستعداد المن ذة داخل :وت دة وار  : 2الجدول 
 

 المساهمات المحددة التي أدت إلى االستعداد التنفيذي األنشطة

ساااااعدت العمليااااات الحكوميااااة السااااتحدا  إجااااراءات الفحااااا عنااااد الااااداول )استقصاااااءات القااااوائم المرجعيااااة  إدارة نقاط الداول
عان المساافرين المصاابين بااأمراه  والمراقبااة الرصادية للبحاثل عاراه، والمساح الضاوئي لادرجات الحارارة، 

الحادود ماا  البلادان األااار ، عدياة ممكناة( فااي المطاارات، وسياسااات إغا ق نقااط داااول وساائ  النقاا  عناد م  
على تحديد المسافرين الذين قاد يكوناون مصاابين بماره فياروس ا يباوال أو قاد تعرضاوا لإلصاابة باالمره. 
ولعا  تنفياذ هااذه ا جاراءات فااي وقات مبكار، وتعزيااز سااعات العماا  ا ضاافي عان طريااق ا رشااد، والتوساا  

د، والجماار ، والهجارة، والنقا  مان البلادان المتااماة عن طريق تدريب جميا  األطارا  المعنياة بمراقباة الحادو 
قاااد سااااعد علاااى إيقاااا  انتشاااار العااادو  عناااد مصااادرها. وتشااام  الجهاااود الجارياااة والمتواصااالة لممارساااة قياااادة 
سياسية قوية ومستدامة جمي  القطاعات والشركاء، وتتقاسم الدروس المستفادة من طائفاة واساعة النطااق مان 

 ت، والسلطات على المستو  الدولي.شركاء التنفيذ، والشبكا

التوساا  فاااي توعياااة الجمهااور عااان طرياااق 
 معلومات المشورة الطبية

كاناات الجهااود المبذولااة فااي مجااال االتصاااالت وساايلة مفياادة ل طااة التأهااب فااي كااوت ديفااوار. فقااد أدت منااذ 
العمومياااة، أنشااأت كاااوت ديفاااوار مركاااز المعلوماااات واالتصااااالت الحكومياااة إلاااى تعمااايم تصاااريحات ال ااادمات 

والرسائ  القصيرة، ورسائ  االستجابة الصاوتية التفاعلياة، وملصاقات توعياة الجمهاور بشاأن ا يباوال. وأصابح 
هااذا المركااز هااو مركااز النااداءات الااوطني، ووساا  نطاااق و يفتااه ماان ااا ل تمديااد ساااعات عملااه، واساات دام 

يااو( وتو ياف الماوارد البشاارية لتحاديث منتجااات ، والرادوالتلفزياون ، ا لفترونياةالتفنولوجياا )الهااتف، والمواقاا  
االتصااااالت بمعلوماااات جدياااادة عااان مااااره فياااروس ا يبااااوال مااان أجااا  عامااااة الجمهاااور وفئااااات محاااددة ماااان 
المتلقاين. وتااذاش الفقارات التلفزيونيااة طيلاة اليااوم وتاوزش علااى نطااق الجمهااور مان أجاا  تعمايم المعلومااات عاان 

جتمعاااات المحلياااة باسااات دام مضااا مات الصاااوت بواساااطة القاااادة طرياااق الرادياااو لباااث رساااائ  وقائياااة إلاااى الم
المجتمعيين. وسااعدت جهاود الترصاد علاى مساتو  المجتما  المحلاي السالطات علاى التحقياق فاي ا شااعات 
 عن الحاالت المشتبه فيها )باست دام منصة لإلدارة المنهجية من أج  تحديد ورصد الحاالت المشتبه فيها(. 

لمساااااااعدة علااااااى تااااااوفير تاااااادريب منسااااااق ل
تحضير أاصائيي الصاحة، والمتطاوعين 
وغياارهم لمكافحاااة ماااره فياااروس ا يباااوال 

 والوقاية منه

مواصاالة التوساا  فااي األنشااطة األساسااية للوقايااة والمكافحااة، وإدارة الحاااالت، وإنشاااء مراكااز عاا ن ا يبااوال. 
يااد الناااس ماان األنشااطة ولتعماايم فاار  الوصااول إلااى جمياا  مسااتويات ال دمااة الصااحية أهميااة حيويااة لفااي يف

األساسية للوقاية من مره فيروس ا يبوال وع جه. ومواصلة تدريب مو في الرعاية الصحية على التعر  
على الحاالت المشتبه فيها وتوسي  نطاق قادرات االساتعداد التنفيذياة علاى الادعم المتعلاق باالمره مان أجا  

المحلاي والساكان. وتعزياز التعااون الادولي والتنسايق ما  الوقاية من ا يبوال ومكافحتها علاى مساتو  المجتما  
المنظماااات غيااار الحكومياااة. وتوضااايح أدوار ومساااسوليات السااالطات الوطنياااة والشاااركاء الااادوليين فاااي أنشاااطة 

 االستعداد، في مجموعة مشتركة من األهدا  في إطار استراتيجية طويلة األج .  

توسااعت كااوت ديفااوار فااي جهودهااا الوطنيااة  شاارا  أصااحاب المصاالحة الااذين اشااتركوا فااي نشاااط فريااق دعاام  عم  متعدد القطاعات ومتقدمالقيام ب
التأهاب، وهاي تااوفر منتاد  لتقاساام المعلوماات فااي نطااق المجموعاات الممثلااة. وتجتما  أفرقااة اللجاان الفرعيااة 

صاااحاح، والمالياااة، ونظااام المتعاااددة القطاعاااات )للترصاااد الوباااائي والم تباااري، واالتصااااالت، وإدارة الميااااه وا 
سااتيات، والجهااود ا نسااانية، والاادفاش واألماان( بصاافة أساابوعية يالرعايااة الطبيااة، والرعايااة الساايكولوجية، واللوج

األدوار التاي تام االضاط ش بهاا ل ساتجابة لوبااء ا يباوال؛ وتتايح المناقشاات   ع م الحكومة بشأن األنشطة/
جديادة وت طايط الحلاول( مان أجا  االسااتعداد ال)تحديااد المشاك ت  فرصاة  عاداد اطاة عما  متعاددة الشاركاء

 لمره فيروس ا يبوال.
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 2014:انون األول/ دةسمبر  –:انون الثاني/ يناير  –التقرير الشهري عو حاوت داء التنينات  
 

الترصاد علاى مساتو  المقاطعاات، وقائماة متسلسالة للحااالت نيناات، فيجاري إرساال مسشارات م المحارز نحاو القضااء علاى داء التبرياة رصاد التقاد
 وقائمة متسلسلة للقر  التي توجد فيها حاالت إلى المنظمة. والمعلومات الواردة أدناه مل صة من هذه التقارير.

 
 

تاريخ تلقي  البلد 
 أ  التقرير

مجموع  
  باإلشاعات  

عو حاوت داء  
  التنينات

المشتبه فيها  
 2014في عام 

 ج  2014المبلَّغ عنها في عام  التنيناتعدد الحاوت الجديدة لداء 

كانون  
الثاني/  
 يناير 

شباط/  
 فبراير 

آذار/ 
 مارس

نيسان/  
 أبريل 

أةار/  
 مايو 

حزيران/  
 يونيو 

تموز/  
 يوليو 

آب/ 
 أغسطس

أيلول/  
 سبتمبر

تشريو  
األول/  
 أكتوبر 

تشريو  
الثاني/  
 نوفمبر 

كانون  
األول/  
 دةسمبر

 المجموع 

 البلدان الوبائية 
                

كانون األول/   29 إثيوبيا
 3 1 صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  2 صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  4288 2014ديسمبر 

                
جنوب 
 السودان 

كانون األول/   22
 70 صفر  صفر  3 5 21 22 8 4 4 3 صفر  صفر  7348 2014ديسمبر 

 البلدان في مرحلة ما قب  التصديق 
                

تشرين الثاني/   20 كينيا 
 صفر  ND ND صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  14 2014نوفمبر 

                

 126 2 9 17 24 22 25 11 5 5 4 1 1 14 044  المجموش
 

 المصدر: وزارة الصحة
 في العشرين من الشهر التالييح  موعد ك  تقرير شهري   أ
 معلومات عن حالة مزعومة لداء التنينية )داء الدودة الرينية( يحص  عليها من أي مصدر )م بر(. ،ا شاعة عن داء التنينية  ب
 يشم  مجموش حاالت داء التنينية الحاالت المحلية والواردة على السواء.   ن
علااى أحااد  تقرياار  بناااء   2014ديساامبر  غ عنهااا فااي جنااوب السااودان بالنساابة لشااهر كااانون األول/حاالت داء التنينية المبلَّ حدثت البيانات فيما يتعلق بعدد     د 
  (.44-43، الصفحات 2015، 6رقم  شر )انظرن  

 

 

 


