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  شكر وتقدير
  

تعرب منظمة الصحة العالمية عن شكرها لما تلقته من مساهمات من خبراء المراكز المتعاونة مع المنظمة التابعة 
من  (Aeron Hurt) أيرون هورت للشــــــبكة العالمية لترصــــــد األنفلونزا والتصــــــدي لها وتشــــــير إلى مســــــاهمة الدكتور

المركز المتعاون في أســـــــتراليا، وكذلك مســـــــاهمات خبراء المكاتب اإلقليمية للمنظمة الذين شـــــــاركوا في اســـــــتعراض 
  النظراء لهذه اإلرشادات.
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  المختصراتمسرد 

ARI  Acute Respiratory Infections  عداوى تنفسية حادة CC  Collaborating Centre of GISRS   متعاون تابع للشبكة العالمية مركز
برنامج المنظمة العالمي لمكافحة   GIP  WHO Global Influenza Programme عتبة الدورة  Ct  Cycle Thresholdمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  CDC  Centers for Disease Control and Preventionلترصد األنفلونزا والتصدي لها

الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا   GISRS  Global Influenza Surveillance and Response System األنفلونزا
مركز وطني لمكافحة األنفلونزا تابع   NIC  National Influenza Centre of GISRS علة شبيهة باألنفلونزا  ILI  Influenza-Like Illness والتصدي لها

األنفلونزا للشبكة العالمية لترصد 
اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا   Framework Pandemic Influenza Preparedness Framework for the sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits  (PIP) والتصدي لها

تبادل فيروسات األنفلونزا ل الجائحة
تفاعل النسخ المعكوس لسلسلة البوليميراز  RT-PCR  Reverse Transcription Polymerase Chain Reactionئد األخرىوالتوصل إلى اللقاحات والفوا

SARI  Severe Acute Respiratory Infection  العدوى التنفسية الحادة الوخيمةVCM  Vaccine Consultation Meeting  باللقاحاتاالجتماع التشاوري المعنيWHO  World Health Organization  منظمة الصحة العالمية 
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  مقدمة
  

ضــــــــمن الشــــــــبكة العالمية لترصــــــــد األنفلونزا  (NICs)لمراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا لتشــــــــمل األدوار الحاســــــــمة 
 ١العالميةتبادل فيروســات األنفلونزا الموســمية مع أحد المراكز المتعاونة مع منظمة الصــحة  (GISRS)  ومكافحتها

في أتالنتا (الواليات المتحدة)، أو بيجين (الصــــــين) أو لندن (المملكة  المراجع والبحوث الخاصــــــة باألنفلونزا بشــــــأن
  .)١الملحق المتحدة)، أو ملبورن (أستراليا)، أو طوكيو (اليابان) (

  
بعدوى أو ) ILIباألنفلونزا (وتتلقى المراكز الوطنية العينات السريرية المجموعة من المرضى المصابين بعلة شبيهة 

وتسعى الستفراده بعد ذلك. وُينتظر من  ،وتقوم بتحديد أولي لوجود فيروس األنفلونزا ،(SARI)تنفسية حادة وخيمة 
أو لمســـــــــــــــتفردات  اإليجــابيــةهــذه المراكز أن تختــار مجموعــة فرعيــة من العينــات التمثيليــة لفيروســـــــــــــــــات األنفلونزا 

الفيروســــــــــــــــات لتبادلها مع المراكز المتعاونة مع المنظمة التي تُنفذ فيها عمليات مفصـــــــــــــــلة لتحديد الخصــــــــــــــــائص 
ات. كما ينبغي تبادل أية فيروســــــــــات لألنفلونزا يتعذر تحديد مجموعاتها الفرعية المســــــــــتضــــــــــدية والجينية للفيروســــــــــ

  والمرتبطة بالعدوى البشرية مع المراكز المتعاونة.
  

 أهمية تبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية
  

العالمية لترصـــد تتمثل أهداف تبادل الفيروســـات مع المراكز المتعاونة مع منظمة الصـــحة العالمية والتابعة للشـــبكة 
  األنفلونزا ومكافحتها بما يلي:

 فيروسات األنفلونزا لتنوير تقدير المخاطر الجائحية المرتبطة بالسالالت الناشئة؛ رصد تطور - ١
 وضع توصيات بشأن تركيب لقاحات األنفلونزا الستخدامها في الموسم الالحق ذي الصلة؛ - ٢
 العقاقير المضادة للفيروسات وتعديل إجراءات المخاطر؛ إزاء حساسيةالتقدير ورصد  - ٣
 ية للكشف العالمي عن الفيروسات؛تحديث الكواشف والبروتوكوالت التشخيص - ٤
مواصــلة وتعزيز الترصــد العالمي للفيروســات وقدرة التصــدي لحاالت الطوارئ، بما في ذلك التصــدي  - ٥

 الجائحي.
  

  لق بتبادل فيروسات األنفلونزا.بالغ األهمية فيما يتع ن التوقيتسَ حُ ويعتبر 
  

والوفاة الناجمة عن  معدالت المراضــــــةومن الواجب تحديث اللقاحات الحالية، باعتبارها التدخل الرئيســــــي للحد من 
منظمة الصــحة العالمية توصــيات بشــأن تركيب اللقاحات الوقت المناســب لضــمان فعاليتها. وُتصــدر في األنفلونزا، 

). وتســـــــــتخدم الوكاالت التنظيمية VCMsمن خالل االجتماعات التشـــــــــاورية المعنية باللقاحات ( مرتين في الســـــــــنة
هذه التوصــــيات من أجل تطوير اللقاحات، وٕانتاجها، وٕاجازتها. وتعقد المنظمة  الوطنية للقاحات والشــــركات الدوائية

أكتوبر الســـــتخدامها  شـــــرين األول/ســـــبتمبر إلى ت مارس وفي أيلول/ /فبراير إلى آذار هذه االجتماعات في شـــــباط/
حسن في موســم األنفلونزا في النصــف الشــمالي والنصــف الجنوبي من الكرة األرضــية على التوالي. ويعتبر التبادل 

أو مســـتفردات فيروســـات األنفلونزا الموســـمية مع مركز  لعينات فيروســـات األنفلونزا الموســـمية اإليجابية و/ التوقيت
طار الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا ومكافحتها ضروريًا لكي يمكن استخالص البيانات متعاون مع المنظمة في إ

من الفيروسات في وقت مناسب الستخدامها الكامل في االجتماعات نصف السنوية تلك بغية المساهمة في انتقاء 
  أفضل الفيروسات المرشَّحة المناسبة لالستعمال في تطوير اللقاحات.

  

                                                            
١   http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/ . 
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مع مركز متعاون مع المنظمة في  التبادل الفوري ألية فيروســــــات يتعذر تحديد مجموعاتها الفرعيةوســـــــــيســـــــــاعد 
التحديد العاجل ألية فيروســـــــــــــات ناشـــــــــــــئة لألنفلونزا، وتقدير المخاطر المصـــــــــــــاحبة، وتوجيه إجراءات التخفيف من 

  المخاطر في الوقت المناسب.
  

أو مســــتفردات الفيروســــات إلرســــالها إلى مركز متعاون مع  انتقاء عينات فيروســــات األنفلونزا اإليجابية و/
  )٢منظمة الصحة العالمية في إطار الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا ومكافحتها (الملحق 

  
من عينات فيروسات  عينة ٤٠ينبغي، في الوضع المثالي، أن ُينتقى لكل إرسالية ما يصل إلى 

ة فرعيال األنفلونزا اإليجابية أو مستفردات الفيروسات التي تمثل مختلف السالالت واألنواع الرئيسية/
كل سنة،  إرساليتينتقديم ما ال يقل عن من الواجب أسابيع من اإلرسال. و ٨-٤المجموعة في غضون 

  أربع إرساليات. إلىالعدد  هذاوُيحبذ أن يصل
  

إرســال مســتفردات الفيروســات، أو العينات الســريرية لفيروســات األنفلونزا اإليجابية، أو كال هذين هل ينبغي 
  النوعين؟

  
ُتحض المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا على اســــــــتزراع الفيروســــــــات، على أن ذلك ال يتم بصــــــــورة  - ١

 روتينية في العديد من هذه المراكز.
لمكافحة األنفلونزا باســــتزراع الفيروســــات فإن من المهم للغاية إرســــال وفي حال قيام المراكز الوطنية  - ٢

 مستفردات الفيروسات وعيناتها السريرية المعنية على حد سواء (أي المستفردات وأزواج العينات).
 واألسباب الداعية إلى ذلك هي: - ٣

تعاونة مع المنظمة المراكز الم اإليجابيةيســــاعد توفير العينات الســــريرية لفيروســــات األنفلونزا   (أ)
على اســـتفراد الفيروســـات في زراعة األنســـجة لتحديد خصـــائصـــها المســـتضـــدية والجينية، وفي 

المضــــــغية أو المزارع الخلوية المؤهلة التي الســــــعي الســــــتفراد الفيروســــــات في بيوض الدجاج 
 ُيحتمل أن ُتستخدم كسالالت بذرية لقاحية؛

نشطة مال مواصلة المراكز المتعاونة مع المنظمة أليزيد توفير مستفردات الفيروسات من احت  (ب)
استزراع الفيروسات من العينات السريرية لفيروسات األنفلونزا  استزراع الفيروسات، حيث أن

 بية ال يصيب النجاح على الدوام؛اإليجا
في حال مواجهة المراكز المتعاونة مع المنظمة لصـــــــــــعوبات في اســـــــــــتفراد فيروســـــــــــات معينة   (ج)

) فإن تبادل العينات الســـــــــــــريرية لفيروســـــــــــــات األنفلونزا اإليجابية يتيح تحديد A(H3N2)  (مثل
  الخصائص الجينية من خالل تحليل المتواليات.

  
  ما هي معايير انتقاء الفيروسات لإلرسال؟

 
  إدراج الفيروسات التالية ضمن اإلرسالية في حال اكتشافها: من الواجب - ١

يتعذر تحديد أنواعه الفرعية باســـــــتخدام المقايســـــــات المحدَّثة للشــــــــبكة  Aأي فيروس لألنفلونزا   (أ)
على أو  ،على فيروســــــــــــات مســــــــــــتجدة يدليمكن أن و العالمية لترصــــــــــــد األنفلونزا ومكافحتها، 

وعلى هذا يجب إرسال هذه الفيروسات إلى مركز متعاون  تغيرات مستضدية أو جينية مهمة.
 .دون إبطاءمع المنظمة 
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 ٨-٤لإلرســـــــــالية العينات المجموعة حديثًا (في غضـــــــــون  المنتقاةن الفيروســـــــــات ينبغي أن تتضـــــــــمو  - ٢
، وكذلك عينات المقابلةفي الفترة  دائر فرعي أســـــــابيع) والتي تعكس أيضـــــــًا نســـــــب كل نوع رئيســـــــي/

 يلي، في حال توافرها:  مما
 مجموعات عمرية مختلفة؛  (أ)

 مواقع جغرافية مختلفة ضمن البلد؛  (ب)
 ؛SARI)التنفسية الحادة الوخيمة ( حاالت العدوى  (ج)
 ؛)ARI( حاالت العدوى التنفسية الحادة  (د)
 الحاالت غير النمطية لاللتهاب الرئوي؛  (ه)
الفاشـــيات غير العادية (مثل الحاالت المحددة خارج الموســـم المنتظر مثل المحددة في أشـــهر   (و)

 الصيف في البلدان المدارية؛ 
(مثل الحاالت المميتة، والمرضـــــى المطعَّمين، والمرضـــــى منقوصـــــي الحاالت المهمة ســـــريريًا   (ز)

أنها  عنها المناعة، والمرضــــــى المتلقين للعالج المضــــــاد للفيروســــــات، والفيروســــــات المعروف
 مقاومة للعقاقير المضادة للفيروسات).

بة دورة عتقيمة فيها ويتعين انتقاء العينات الســـــــــــريرية ذات الحمل الفيروســـــــــــي العالي (أي التي تبلغ  - ٣
)Ct (حيث أن اســـــــــــتفراد ٣٠≤في الوقت الحقيقي  تفاعل النســـــــــــخ المعكوس لســـــــــــلســـــــــــلة البوليميراز (

. وُيحض على تخزين العينات ٣٠للعينات كثيرًا عن  Ctالفيروســـــــات ال ينجح عادة حينما تزيد قيمة 
النجاح في  فرص) ضـــــــمن المختبر ألن ذلك يزيد بدوره من لســـــــيوسيســـــــدرجة  ٨٠ -بشـــــــكل جيد (

 استخالص مستفرد فيروسي.
 مراكز متعاونة مع المنظمة.عدة وال يجوز إرسال الفيروسات ذاتها إلى  - ٤

  
  ما هو التوقيت األفضل إلرسال فيروسات األنفلونزا إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة؟

 
لدراســــــــــــتها في كل  الجائلة مؤخراً من المهم أن تتوافر البيانات القصــــــــــــوى الممكنة عن معظم فيروســــــــــــات األنفلونزا 

ســــــــــــــبتمبر. وللتمكين من ذلك ينبغي شــــــــــــــحن  فبراير وأيلول/ اجتماع من اجتماعات تركيب اللقاحات في شــــــــــــــباط/
اجتماع تركيب اللقاحات  منأســــابيع  ٨-٤قبل مســــــتفردات الفيروســــــات أو عينات فيروســــــات األنفلونزا اإليجابية 

  .يتيح للمراكز المتعاونة مع المنظمة مناولة الفيروسات وتوليد البيانات األساسية في الوقت المناسب مما
  

  والتوقيت المستصوب لإلرساليات األربع هو على النحو التالي:
 صى)يناير (كموعد أق ديسمبر ومنتصف كانون الثاني/ : بين كانون األول/١اإلرسالية رقم  - ١
 أغسطس (كموعد أقصى) يوليو ومنتصف آب/ : بين تموز/٢اإلرسالية رقم  - ٢
: إن توقيت هاتين اإلرســاليتين يتســم بقســط أكبر من المرونة ويمكن أن يســتند ٤و ٣اإلرســاليتان رقم  - ٣

يمكن أن تقع. وعلى ســـــــبيل المثال فإن  عاديةإلى توقيت موســـــــم األنفلونزا المحلي وأي أحداث غير 
 ات قد تتضمن عينات من اآلتي:هذه اإلرسالي

مايو للموســم المبكر في النصــف  أيار/ - أبريل المرحلة المبكرة من موســم األنفلونزا (نيســان/  (أ)
أكتوبر في الموســـم المبكر في  تشـــرين األول/ -ســـبتمبر الجنوبي من الكرة األرضـــية؛ وأيلول/

 النصف الشمالي)؛
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في  المتأخرمايو للموســــــــــــم  أيار/ - أبريل (نيســــــــــــان/المرحلة المتأخرة من موســــــــــــم األنفلونزا   (ب)
أكتوبر في الموســــم  تشــــرين األول/ -ســــبتمبر من الكرة األرضــــية؛ وأيلول/ يالشــــمالالنصــــف 
 )؛الجنوبيفي النصف  المتأخر

 أية أحداث غير عادية (مثل الفاشيات المؤسسية، والحاالت الوخيمة، وما إلى ذلك).  (ج)
  

  إرسال فيروسات األنفلونزا إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة؟من الذي ُيسدد فواتير
  

لفيروســات  ٢أربع إرســاليات كل ســنة) تغطية تكاليف GIPإن بمقدور برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا (
زا إلى مركز األنفلونزا الموســـــــــــــــمية أو عينات فيروســـــــــــــــات األنفلونزا اإليجابية من المراكز الوطنية لمكافحة األنفلون

إلرســــــــــاليات إضــــــــــافية من خالل االتصــــــــــال بالبرنامج العالمي لمكافحة  يمكن توفير الدعممتعاون مع المنظمة. و
، أو fusterc@who.intأو  whohq@who.int-gisrsاألنفلونزا على العنوان البريــــــــدي اإللكتروني التــــــــالي: 

 ).٣الملحق المنظمة التي ستتلقى اإلرسالية. ( بالمكاتب اإلقليمية للمنظمة، أو بالمراكز المتعاونة مع
  

وتســـــــــتطيع المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا أن تختار أي مركز متعاون مع المنظمة في إطار الشـــــــــبكة العالمية 
برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا أو ه ربما يقترح لترصـــــــــد األنفلونزا ومكافحتها لتلقي إرســـــــــالياتها. على أن

ســـتية أو لغير ذلك من ياتب اإلقليمية مراكز أخرى متعاونة مع المنظمة الســـتالم تلك اإلرســـاليات ألســـباب لوجالمك
  األسباب.

   

                                                            
 إن العدد األقصى لإلرساليات كل سنة قابل للتعديل وفقًا لتوافر الموارد المالية.   ٢
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  لمراكز المتعاونة مع المنظمة: تفاصيل جهات االتصال في ا١الملحق 

Jacqueline Katz 
WHO Collaborating Centre for the Surveillance, Epidemiology and Control of Influenza  
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
National Center for Immunization and Other Respiratory Diseases 
Influenza Division  
1600 Clifton Road, A-20  
Atlanta, Georgia 30329 
United States of America  
Fax: +1 404 639 0080 
Email: influenzavirussurveillance@cdc.gov  
http://www.cdc.gov/flu/  

Kanta Subbarao  
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  
Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory 
Peter Doherty Institute for Infection & Immunity 
792 Elizabeth Street 
Melbourne VIC 3000 
Australia  
Fax: +613-9342 9329  
Email: whoflu@influenzacentre.org   
http://www.influenzacentre.org/   
 
Dayan Wang  
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  
Chinese National Influenza Center (CNIC)  
National Institute for Viral Disease Control and Prevention. Chinese Center for Disease 
Control and Prevention (CDCD) 
155 Changbai Road, Changping District 
Beijing, 102206 
China 
Fax: +86 10 5890 0851  
Email: whocc-china@cnic.org.cn  
http://www.cnic.org.cn  
 

John McCauley 
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza 
The Francis Crick Institute 
Worldwide Influenza Centre (WIC) 
1 Brill Place 
LONDON NW1 1BF 
United Kingdom 
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Tel: +44 203 796 1520 (JMcC), 203 796 2444 (RD), 203 796 0563 (WIC) 
Email: whocc@crick.ac.uk  
https://www.crick.ac.uk/research/worldwide-influenza-centre/  
 
Takato Odagiri 
WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  
National Institute of Infectious Diseases (NIID) 
Influenza Virus Research Center 
4-7-1 Gakuen  
Musashi-Murayama-shi 
Tokyo 208-0011 
Japan  
Fax: +81 42 561 6149 or +81 42 565 2498 
Email: whocc-flu@nih.go.jp  
http://idsc.nih.go.jp/index.html  
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: رسم بياني عملي النتقاء الفيروسات وإرسالها إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة والتابعة للشبكة ٢لحق الم
  العالمية لترصد األنفلونزا ومكافحتها

  انتقاء الفيروسات إلرسالها إلى مركز متعاون مع المنظمة
ً  ٤٠ما ال يزيد عن  إدراجينبغي، في الوضع المثالي،  فيروساً كل  ١٦٠في كل شحنة. وستسفر أربع إرساليات في السنة عن إرسال عدد أقصى قدره  فيروسا

  سنة.
أو عينات سريرية إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة حيثما  أرسل مستفردات و/

 أمكن
  ما هي معايير انتقاء فيروسات األنفلونزا

  العينات السريرية
تساعد المراكز المتعاونة على توليد 

  الفيروسات البذرية اللقاحية
(في الفيروسات اللقاحية المرشحة 
المستندة إلى الخاليا أو البيوض في 

المتواليات  وإعداد المؤهلة)الخاليا 
  الجينية
  
  
  
  
  

  
قيمة أرسل، حيثما أمكن، عينات ب

وتفادى الدورات  ٣٠عتبة دورة 
  التجمدالمتعددة لذوبان 

  مستفردات الفيروسات
المراكز المتعاونة مع المنظمة  تساعد

على مواصلة استفرادا الفيروسات 
الواردة، بما يتيح إجراء التحليالت 

في مقايسات التراص الدموي 
حساسية إزاء مثبطات الو

 والمتواليات الجينومية نُورامينيدازال

 الفيروسات الموسمية الحديثة  
 كل نوع  ينبغي أن تعكس الفيروسات الُمرسلة حيثما أمكن نسب

  رئيسي/فرعي جائل في الفترة األخيرة
  فيروسات األنفلونزاA التي يتعذر تحديد أنواعها الفرعية  
 اختبار تثبيط التراص الدموي أو  في الفيروسات ضعيفة التفاعل

  استعدال الفيروسات
 :ادِرج حيثما أمكن فيروسات من  
 أنواع جنسية، ومجموعات عمرية، ومواقع مختلفة 
  مختلفةمناطق 
  حاالت عداوىSARI وARI وااللتهاب الرئوي غير النمطي 
 فاشيات غير عادية 
  ً   حاالت مهمة سريريا
  
  
 
  

  

  إرسال الفيروسات في الوقت المناسب إلى مركز متعاون مع المنظمة
  إرساليات إلى المراكز المتعاونة معها في السنة ٤تغطي المنظمة حالياً تكاليف  

المحدَّثة مرتين في العام فإنه ينبغي  للتمكين من تحليل فيروسات األنفلونزا في الوقت المناسب لتوصيات تركيب اللقاحات
  أسابيع من مشاورتي المنظمة، أي في: ٨-٤إرسال الشحنات قبل 

 /يناير ديسمبر إلى منتصف كانون الثاني/ كانون األول 
 /أغسطس يوليو إلى منتصف آب/ تموز 
 أيار/مايو لعينات الموسم المتأخر في النصف الشمالي من الكرة األرضية أو الموسم المبكر في النصف -نيسان/أبريل

 الجنوبي*
 المبكرة للنصف الشمالي.تشرين األول/أكتوبر للعينات المتأخرة للنصف الجنوبي أو العينات -أيلول/سبتمبر*  
  التي تمتلكها هي أهم عينات إلعداد توصيات تركيب اللقاحات.أحدث العينات و
  
أو بعد أحداث يتسم توقيت اإلرساليتين األخيرتين بالمرونة، وذلك مثالً في مرحلة مبكرة أو متأخرة من موسم األنفلونزا  *

 .غير عادية
  

  الصحة العالميةعملية اإلرسال المعتمدة في منظمة
  استكمل استمارة الحجز وابعث بها بالبريد اإللكتروني

  والمنظمة World Courierشركة 
طاقات، والجليد ستتصل الشركة بالمركز المتعاون مع المنظمة لترتيب استالم اإلرسالية في غضون أسبوع واحد، وستساعد في التوثيق، وستوفر العبوات، والب

 الجاف عند الطلب.
  صل بالمركز المتعاون مع المنظمةات

  العينات (التي وفَّرها المركز المتعاون) وابعث باالستمارة بالبريد اإللكتروني إلى المركز المتعاون لإلعالم عن اإلرسالية تقديماستكمل صحيفة 
ر   اإلرسالية حّضِ

  .العينات باإلرسالية استمارة تقديم، وارفق للوائح الدوليةقم بوضع البطاقات على األنابيب جيداً، وتوضيبها وفقاً 
  
  

  من المستفردات الفيروسية ليليترم ٢٬٠-١٬٠من العينات السريرية و مليليتر ١٬٠-٠٬٥وفِّر حيثما أمكن 
  

   

 أرسل الفيروسات

 أرسل الفيروسات

مشاورة 
 المنظمة

مشاورة 
المنظمة
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  : عملية اإلرسال٣الملحق 
  

هي الشـــــــــــــركة التي تعاقد معها برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا لنقل مســـــــــــــتفردات  World Courierإن 
الفيروســــــــات أو عينات فيروســــــــات األنفلونزا اإليجابية من المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا إلى المراكز المتعاونة 

الحصـــــــــــــــول على أموال المنظمة وخدمات  مع المنظمة. وبإمكان كل المراكز الوطنية المحددة لمكافحة األنفلونزا
الشـــــــــركة المذكورة لنقل فيروســـــــــات األنفلونزا إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة والتابعة للشـــــــــبكة العالمية لترصـــــــــد 

وٕاذا لم يكن المختبر معتمدًا كمركز وطني لمكافحة األنفلونزا تابع للشـــــــــــــــبكة العالمية، أو إذا  األنفلونزا ومكافحتها.
ضـــــــــــــــمن بلــده، فــإن عليــه االتصـــــــــــــــــال بــالمكتــب  World Courierرًا على الوصـــــــــــــــول إلى شـــــــــــــــركــة يكن قــاد  لم

 للمنظمــــــة أو ببرنــــــامج المنظمــــــة العــــــالمي لمكــــــافحــــــة األنفلونزا على عنوان البريــــــد اإللكتروني  المعني  اإلقليمي
لمناقشــــــــة اســــــــتخدام أموال  gisrs-whohq@who.int (attn. Christian Fuster at fusterc@who.int)  التالي:

  المنظمة أو تسوية المشكالت ذات الصلة لإلرساليات إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة.
  

  كيفية حجز اإلرساليات
  

) وتقديمها إلى ٤الملحق األنفلونزا اســـــــتكمال اســـــــتمارة الحجز (لحجز إرســـــــالية فإن على المراكز الوطنية لمكافحة 
في جنيف وٕالى برنـــامج المنظمـــة العـــالمي لمكـــافحـــة األنفلونزا (عنـــاوين البريـــد  World Courierمكتـــب شـــــــــــــــركـــة 

اإللكتروني مدرجة في اســـتمارة الحجز). يرجى اســـتكمال كل المعلومات الضـــرورية تفاديًا ألي تأخير، بما في ذلك 
  مات جهة االتصال الخاصة بالشخص الذي ينبغي االتصال به الستالم اإلرسالية.معلو 

  
وســــــيقوم عميل محلي للشــــــركة المذكورة باالتصــــــال بالمركز الوطني لمكافحة األنفلونزا لترتيب تســــــلم اإلرســــــالية في 

جمارك، والفواتير وســــيقدم هذا العميل المســــاعدة فيما يتعلق بمذكرة اإلرســــال، واســــتمارات الغضــــون أســــبوع واحد. 
  التجارية الالزمة لإلرسال. كما أنه سيوفر كل مستلزمات التعبئة، والبطاقات، والجليد الجاف عند الطلب.

  
وعلى المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا االتصـــــال بالمركز المتعاون مع المنظمة إلعالمه بنيتها إرســـــال العينات. 

اســـــــتمارات خاصـــــــة لتقديم العينات لتوفير المعلومات الفيروســـــــية، والوبائية،  ولمعظم المراكز المتعاونة مع المنظمة
والمرتبطة بالمرضــــى المتعلقة بالعينات المزمع إرســــالها. وتتوافر اســــتمارات تقديم العينات من المراكز المتعاونة مع 

بالبريد  وأن ُترســــــلة اســــــتمارة تقديم العينات باإلرســــــالي أن ُترفقينبغي المنظمة حال الطلب. وبعد االســـــــــتكمال 
  .اإللكتروني إلى المركز المتعاون مع المنظمة قبل إرسال العينات

  
  تحضير العينات وتعبئتها

  
، ينبغي وضــــــع بطاقات واضــــــحة على أنابيب العينات واســــــتخدام الحبر غير القابل للمســــــح أو البطاقات المطبوعة

 ٣وفقًا للوائح الدولية الخاصـــــــــــــة بنقل المواد الُمعديةوٕارســـــــــــــال هذه األنابيب محمولة على الجليد الجاف في عبوات 
  (نظام التعبئة الثالثية). ويتعين إرفاق االستمارة المستكملة لتقديم العينات باإلرسالية.

  
   ٧٠-ينبغي تخزينها في ظل  فإنه وبالنســــــــــــــبة لمســــــــــــــتفردات الفيروســــــــــــــات وعينات فيروســــــــــــــات األنفلونزا اإليجابية

وهذا هو الســـبب في إرســـالها محمولة على الجليد الجاف. وســـيؤدي إرســـال أو تخزين  ،لســـيوسيســـدرجة  ٨٠-إلى 
إلى تدرُّك الفيروســـات، ويوصـــى بعدم القيام  لســـيوسيســـدرجات  ٨-٢أو  لســـيوسيســـدرجة  ٢٠ –الفيروســـات عند 

ذلك قد  فإن العينات ينبغي أال تكون قد تعرضـــــــــــت بصـــــــــــورة متكررة للتجميد والذوبان حيث أنبذلك. وحيثما أمكن 
يؤدي بدوره إلى تدرُّك الفيروسات وسيحد من قدرة المركز المتعاون مع المنظمة على استفراد الفيروسات. ويوصى 

  افي المستفردات الفيروسية.صمن  مليليتر ٢,٠-١,٠من العينات السريرية و تريمليل ١,٠-٠,٥بإرسال 

                                                            
٣   substances/en/-strengthening/infectious-http://www.who.int/ihr/capacity 
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  الحجز استمارة :٤الملحق 



 إرشادات تشغيلية بشأن تبادل فيروسات األنفلونزا الموسمية

14 

  


