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  ) COVID – 19( 19 –جائحة كوفید   وقوع توجیھیة خاصة بأنشطة التمنیع أثناءمبادئ  
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 )، فإن ھذه الوثیقة،COVID – 19( 19 –في ظل تطور جائحة كوفید 
 ** .للتنقیح بحسب االقتضاءواألسئلة المتكررة المصاحبة لھا، سوف تخضع 

 
یتمثل في توقف أنشطة  على مستوى العالم، فإن ھناك خطرا قائماالحالیة  تھجائح، و19 –س المسبب لمرض كوفید نظراً النتشار الفیرو

بسبب انخفاض الطلب على التطعیم ، وكذلك 19 –بسبب العبء الواقع على النظام الصحي، الناجم عن مرض كوفید  منیع الروتینيالت
لو ونیع، حتى ومن شأن توقف خدمات التم عزوف المجتمع عن ذلك.اد، أو لالمتطلبات الخاصة بالتباعد الجسدي بین األفر الراجع إلى

التي قد اض التي یمكن توقیھا باللقاحات واألمرعرضین لإلصابة، ویرفع من احتمال وقوع  لمأن یزید من أعداد األشخاص ا  لفترة قصیرة،
إلى ارتفاع معدالت المراضة والوفیات، بین مثل ھذه الفاشیات التي یمكن توقیھا باللقاحات،  . وقد تؤدي1تتحول إلى فاشیات، كالحصبة

النظم عاتق  عبء أكبر على  إلقاء  غیرھم من الفئات سریعة التأثر، األمر الذي یمكن أن یتسبب في  بین  وبالدرجة األولى،  الرضع الصغار  
حتمال وقوع فاشیات ألمراض ال. وما من شك في أن االرتفاع الكبیر  19  –الصحیة المنھكة أصال جراء االستجابة لمقتضیات جائحة كوفید  

تقدیم تلك الخدمات في ظل ظروف مأمونة.   ستمراریة خدمات التمنیع حیثما أمكنا یمكن توقیھا باللقاحات، یحتم على البلدان الحفاظ على
الخدمات الصحیة على  أن الوقوعات السابقة لفاشیات األمراض وحاالت الطوارئ اإلنسانیة، قد أكدت مدى أھمیة الحفاظ    ،وغنى عن القول

ومع ذلك، فإن تعقیدات .  3 ، 2للمجتمعات المحلیة في أعمال تخطیط وتقدیم الخدمات التمنیع، وكذلك أھمیة اإلشراك الفعال األساسیة ك
، من حیث التباعد الجسدي اإللزامي (ما یشار إلیھ في جمیع أنحاء العالم 19 –الموقف، واتساع نطاق االستجابة لمقتضیات جائحة كوفید 

 غیر مسبوقة بالنسبة للصحة العمومیة. اأمور القتصادیة على األسر المعیشیة، تعدأیضا بالتباعد االجتماعي)، واآلثار ا
یتعلق بتوفیر خدمات دعم البلدان في اتخاذ القرارات فیما  االعتبارات التي تستھدفتوجیھیة والمبادئ عددا من الوتقدم ھذه الوثیقة 

، وھي معتمدة من قبل فریق الخبراء االستشاري االستراتیجي التابع لمنظمة الصحة العالمیة 19 –جائحة كوفید وقوع  التمنیع خالل
المعني بالتمنیع. ویكمل ھذه المبادئ التوجیھیة واالعتبارات، طیف من المواد التقنیة التي أعدتھا المنظمة في سیاق تدابیر االستجابة 

الدینامیات المحلیة   إلى  دللمخاطر، كل على حدة، تستن. وسیتعین على كل بلد إجراء تقییمات  4  19  –  والتخفیف ذات الصلة بجائحة كوفید
لألمراض التي یمكن  ص التمنیع والنظام الصحي، والوضع الوبائي الحالي، وخصائ19 –لسرایة الفیروس المسبب لمرض كوفید 

 .بھذه البلدانفي مختلف المواقع  ،توقیھا باللقاحات
 
 

 دئ توجیھیة:مبا
الوقایة من األمراض المعدیة، والحفاظ  لتي ینبغي منحھا األولویة في مجالیعد التمنیع واحدا من الخدمات الصحیة األساسیة ا -1

ستراتیجیات توفیر خدمات التمنیع، وقد یتطلب األمر مواءمة ا  .5  ، كلما أمكن ذلك19  –جائحة كوفید  وقوع    یتھا أثناءعلى استمرار
سواء للعاملین الصحیین، أو للقائمین على رعایة  ،یتعین أن تجرى في ظل ظروف مأمونة، دون وقوع أضرار ال داعي لھاالتي 

 . 6األطفال الخاضعین للتطعیم، أو للمجتمع المحلي 
اإلصابة لحاالت غرض إتاحة االكتشاف المبكر  باللقاحات وتعزیزھا، بینبغي استمرار أنشطة ترصد األمراض التي یمكن توقیھا   -2

 .19 –كوفید  أمكن، في ترصد حاالت اإلصابة بعدوىوالتدبیر العالجي لھا، واإلسھام، كلما بھا 
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2  http://www.jogh.org/documents/issue201802/jogh-08-020601.htm 
3  Vaccination in Acute Humanitarian Emergencies: A Framework for decision-making https://www.who.int/immunization/documents/who_ivb_17.03/en/ 
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تقنیة ة الألفرقة االستشاریالقطر أو اإلقلیم التابع لھا. ولفي  19 –ینبغي للسلطات الوطنیة مواصلة رصد دینامیات مرض كوفید  -3
 واءمتھا، وإیقافھا و / أو إعادة تقدیمھا.وم  ،دور مھم في تقدیم المشورة فیما یتعلق بمواصلة خدمات التمنیعالوطنیة المعنیة بالتمنیع  

، فسوف یتعین على البلدان أن تضع االستراتیجیات الالزمة إلجراء 19 –جائحة كوفید  ذا تأثر تقدیم خدمات التمنیع سلبا جراءإ -4
. وسوف یتطلب لتدریجي في ھذا الشأنالتعافي ا، وأن تعد خططا لترقب  الل الفترة التي تلي انتھاء الفاشیةعیم االستدراكي، خالتط

یة، تنفیذ أنشطة التمنیع االستدراكي وضع استراتیجیات لتتبع األفراد الذین فاتتھم التطعیمات ومتابعتھم، وتقییم الفجوات المناع
 .االبتكار واإلبداع في ھذا المجال الخدمات. وسوف تكون ھناك حاجة إلى على تلك جتمعيالطلب الم وإعادة ترسیخ

فإنھ ینبغي تعلیق ، والتوصیات المتعلقة بالتباعد الجسدي، 19 –استنادا إلى الفھم الحالي لسرایة الفیروس المسبب لمرض كوفید  -5
مدى ، من حیث وإعادة تقییمھ الموقف مراقبةالقیام، على فترات منتظمة، بلدان . وعلى البعي بشكل مؤقتاحمالت التطعیم الجم

 ي.عالتطعیم الجماضرورة تأخیر حمالت 
لمنافع، وفقا لكل حالة ، یتطلب تحلیال دقیقا للمخاطر مقابل ایةمرضعي استجابة لمقتضیات فاشیة  الجماإجراء حمالت التطعیم    إن -6

المراضة والوفیات لفوریة، من حیث  اتقییم مخاطر االستجابة المتأخرة مقابل المخاطر المرتبطة باالستجابة  على حدة، فیما یتعلق ب
 –المحتمل لمزید من سرایة الفیروس المسبب لمرض كوفید  التأثیر من حیث  المرتبطة باألمراض التي یمكن توقیھا باللقاحات، و

19 . 
 .7والحوامل ضد اإلنفلونزا، كلما كان ذلك ممكنا  الصحیین، والبالغین األكبر عمرا،ینصح بتطعیم العاملین  -7

 
 اعتبارات خاصة بالتمنیع الروتیني وترصد األمراض التي یمكن توقیھا باللقاحات

   ،الوضع كما سیستند ذلك القرار إلى  سوف یتأثر قرار الحفاظ على خدمات التمنیع بالتعلیمات المحلیة ذات الصلة بالتباعد الجسدي
النظام الصحي، والعبء المحلي الذي تشكلھ األمراض التي یمكن توقیھا باللقاحات، والحالة التي علیھا جائحة كوفید  ي علیھالذ
المتوقع لسرایة الفیروس المسبب لھذا المرض (التصنیف من حیث عدم وجود حاالت، أو فرادى حاالت،  االتجاه كذلك و ،19 –

 أو مجموعات حاالت، أو سرایة مجتمعیة)، وعوامل أخرى من قبیل الخصائص الدیمغرافیة للسكان وأنماط الھجرة.
 
 

 
 موارد بشریة مناسبة، وإمدادات توافر  (مثال:    وظائفھاي  ة، والخدمات الصحیة األساسیة تؤددما تكون قدرات النظام الصحي تامعن

ترصد األمراض التي یمكن توقیھا أنشطة القیام بو ،تنفیذ خدمات التمنیع في المواقع الثابتةعندئذ كافیة باللقاحات)، فینبغي 
الصلة بمكافحة العدوى،   ناسبة ذاتفي اتخاذ تدابیر المباعدة الجسدیة؛ واالحتیاطات الم  ،الوقت  ، في ذاتباللقاحات، مع االستمرار

 .8ة لمثل تلك االحتیاطات اإلمدادات والمستلزمات المطلوبمع توفیر 
 بدیلة (مثل: خدمات التوعیة والخدمات المتنقلة)، وكذلك األنشطة التي تتطلب الستراتیجیات االتقییم مدى مالءمة تنفیذ  یتعین

مواءمة  إجراء الینبغي و حات، وذلك في إطار السیاق المحلي.توقیھا باللقاتفاعال مجتمعیا من أجل ترصد األمراض التي یمكن 
ینبغي استكشاف طرق مبتكرة . كما املین الصحیین والمجتمع المحليمن أجل ضمان سالمة الع الالزمة في ھذا الخصوص

 للتطعیم حتى یمكن تقدیم ھذه الخدمات بالشكل األمثل.
 ریعة التأثر التي تكون أشد إعطاء األولویة لتمنیع الفئات السكانیة س حینئذ، عندما تكون إمكانیة تقدیم الخدمات محدودة، فینبغي

ن توقیھا باللقاحات، وذلك لتطعیمھا ضد األمراض التي قد األمراض التي یمك عرضة لمخاطر المراضة والوفاة التاجمة عن
 تتحول إلى فاشیات، كالحصبة، وشلل األطفال، والخناق (الدفتریا) والحمى الصفراء.

 
 عيااعتبارات خاصة بحمالت التمنیع الجم

  ة بالتباعد ذات الصل ،الموصى بھادابیر الوقایة ، وت19 –كوفید المسبب لمرض سرایة الفیروس في ضوء الفھم الحالي لطرق
تعزیز السرایة أن یؤدي ذلك إلى  ، في ضوء احتمالعي بشكل مؤقتابإیقاف إجراء حمالت التطعیم الجمالجسدي، فإنھ ینصح 
أھمیة تأخیر  مدىھ، من حیث وإعادة تقییمالموقف أن تقوم، على فترات منتظمة، بمراقبة  وعلى البلدان المجتمعیة للفیروس.

 عي.حمالت التطعیم الجما
   عي استجابة للفاشیة سوف اتفشي أحد األمراض التي یمكن توقیھا باللقاحات، فإن قرار إجراء حمالت تطعیم جمفي ظل ظروف

للقیام بحملة ات النظام الصحي ى قدرات وإمكانراعَ وفقا لكل حالة على حدة، على أن ت ،یتطلب تقییما للمخاطر مقابل المنافع
االستجابة   ق ھذا التقییم، تقییم مخاطر  وینبغي أن یتم، في سیا  .19  –عي مأمونة ورفیعة الجودة في سیاق جائحة كوفید  تطعیم جما

اض التي یمكن ذات الصلة باألمرالمراضة والوفیات اء من حیث فوریة، سوالستجابة الالمتأخرة، مقابل المخاطر المرتبطة با
 .19 –الفیروس المسبب لمرض كوفید األثر المحتمل لمزید من سرایة من حیث ات، أو توقیھا باللقاح

 
7  WER, 23 November 2012, 23 No. 47, 2012, 87, 461–476 https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf?ua=1 
8  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control 
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، یتعین اتخاذ تدابیر صارمة لدعم معاییر الوقایة من تطعیم استجابة إلى فاشیة مرضیةفي حالة االتجاه إلى إجراء حملة   ←
فایات المتخلفة عن ومكافحتھا، والتعامل على نحو مالئم مع الن 19 –الفیروس المسبب لمرض كوفید اإلصابة بعدوى 

 ات الَحْقن، وحمایة العاملین الصحیین، وكذلك حمایة الجمھور. عملی
بإجراء تقییم یستند إلى  ،ة إلى الفاشیة، یتعین القیام، على فترات منتظمةحملة التطعیم استجابفي حالة تأخیر القیام ب ←

 وكذلك إلى الوضع الوبائيتي یمكن توقیھا باللقاحات، المرتبطة باألمراض ال المحلیة المراضة والوفیاتمعدالت 
 ن.تقییم المخاطر التي قد تترتب على مزید من التأخیر في ھذا الشأ، من أجل الدوليو اإلقلیمي

 
 
 

 خدمات التمنیع اعتبارات إلعادة ترسیخ
 في وتنشیط ھذه الخدمات تقدیم تحتم فیھا تقلیص خدمات التمنیع أو تعلیقھا، أن تعید ی، في ظل الظروف التي یتعین على البلدان

مرض المسبب للفیروس لحتى یمكن سد الفجوات المناعیة، وذلك بمجرد أن یتیح انخفاض السرایة المحلیة  ،أقرب فرصة ممكنة
 ، استئناف تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیة.19 –كوفید 

 أنشطة التمنیع االستدراكي األولویة لألمراض  اكي، فینبغي أن تعطيإذا كانت الموارد محدودة وال تتیح القیام بالتمنیع االستدر
 ، كالحصبة، وشلل األطفال، والخناق (الدفتریا)، والحمى الصفراء.تحول إلى فاشیاتتالتي قد اللقاحات التي یمكن توقیھا ب

 لروابط ا على البلدان أن تنفذ استراتیجیات تواصل فعالة وأن تنخرط مع المجتمعات المحلیة في تبدید المخاوف، وتعزیز
 الطلب على التطعیم في المجتمعات المحلیة. المجتمعیة، وإعادة ترسیخ
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