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إطار التخاذ القرارات: تنفیذ حمالت التطع�م الجماعي  

 19-في س�اق جائحة �وفید

 

 

 إرشادات مبدئ�ة

   2020أ�ار/ مایو  22

    

 معلومات أساس�ة

�اللقاحات واألمراض الشدیدة الوقع أو تعد حمالت التطع�م الجماعي الرام�ة إلى الوقا�ة من فاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها  
االستجا�ة لها من االسترات�ج�ات الفعالة التي من شأنها أن تحد من الوف�ات واألمراض. ومع ذلك، اضطرت بلدان عدیدة إلى تأجیل 

 .19-حمالت التطع�م تلك �سبب إجراءات الت�اعد الجسدي التي ُنفذت للحد من انتقال فیروس �وفید

على السواء، قد  19-دان المتضررة من فاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع و�وفیدوف�ما �خص البل
�كون تحدید أفضل مسار تحرُّك أمرًا صع�ًا. و�مكن أن تكون الموازنة بین فوائد التدخل المأمون والفعال الذي �حد من الوف�ات 

تقال مرض جدید قد یثقل �اهل الخدمات الصح�ة األساس�ة من الجهة األخرى أمرًا معقدًا. والمراضة من جهة ومخاطر التزاید في ان
ن بین إال أن نقطة البدا�ة في هذه االعت�ارات تتمثل في إجراء تحلیل للمخاطر مقابل الفوائد �ستعِرض �التفصیل البینات الو�ائ�ة وُ�وازِ 

لمتوسطة األجل المترت�ة على تنفیذ حمالت التطع�م الجماعي أو تأجیلها من العواقب الصح�ة العموم�ة القصیرة األجل واألخرى ا
 1من الجهة األخرى. 19-جهة والز�ادة المحتملة في انتقال فیروس �وفید

 ، تتضمن هذه الوث�قة ما یلي:19-وفي س�اق جائحة �وفید

 حمالت للوقا�ة ولالستجا�ة للفاش�ات؛التخاذ القرارات المتعلقة �إطالق  إلطار عمل مشترك  الخطوط العر�ضة   ‘1’

حمالت التطع�م الجماعي للوقا�ة من ز�ادة خطر اإلصا�ة �األمراض م�ادئ ین�غي مراعاتها عند مناقشة تنفیذ   ‘2’
 ؛التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع بین السكان المعرضین للخطر

حمالت التطع�م لالستجا�ة لفاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها تفاصیل عن مخاطر وفوائد إطالق  ‘3’
 .�اللقاحات/الشدیدة الوقع

) ترد ف�ه إرشادات حول ��ف�ة تنظ�م حملة تطع�م جماعي في إطار مأمون، وتستكملها مجموعة 1�تمم هذه الوث�قة ملحٌق (الملحق و 
الم�ادئ التوجیه�ة الخاصة ، �ما في ذلك  19-ة التي تتناول تدابیر الوقا�ة واالستجا�ة والمكافحة في س�اق �وفیدمتنوعة من المواد التقن�

 : إرشادات مبدئ�ة19-�أنشطة التمن�ع أثناء وقوع جائحة �وفید
ramme continuity: implementation Polio eradication progو  19،3-التمن�ع في س�اق جائحة �وفید  :أسئلة متكررة و   2،

19 pandemic -in the context of the COVID4  استمرار�ة برنامج استئصال شلل األطفال: التنفیذ في س�اق جائحة �وفید)-

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331818
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
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�الوقا�ة من األمراض ) (�اإلنكلیز�ة). و�ن�غي أ�ضًا استخدام هذا اإلرشادات المبدئ�ة جن�ًا إلى جنب مع الم�ادئ التوجیه�ة المتعلقة  19
 ومكافحتها الحال�ة الصادرة عن المنظمة.

 

 الجمهور

ین�غي أن تستخدم السلطات الصح�ة الوطن�ة (ودون الوطن�ة حسب االقتضاء) هذه اإلرشادات المبدئ�ة إلى جانب الشر�اء 
 في برنامج التمن�ع. 

 

 إطار مشترك التخاذ القرارات 

ة الملحة والحفاظ على الصحة العموم�ة التي تسوغ إطالق حمالت التمن�ع  على الرغم من اختالف مقتض�ات الضرور 
الجماعي الوقائي أو حمالت التطع�م في إطار االستجا�ة للفاش�ات، فطر�قة اتخاذ القرارات متشا�ه. و�نطبق اإلطار الموضح 

لتقی�م المقارن للمخاطر والفوائد النسب�ة  ل�إ�جاز في هذه الوث�قة عموما على �ال السینار�وهین، و�قترح إجراء اخت�ار صالح�ة  
 في �ل حالة على حدة، مع ات�اع نهج تدر�جي في ذلك. 

 مخطط انس�ابي التخاذ القرارات یوضح الخطوات الخمس: 1الشكل و�رد في 
 

�اللقاحات/الشدیدة الوقع �استخدام المعاییر الو�ائ�ة تقی�م األثر المحتمل لفاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها   :1الخطوة 
 ).1انظر التفاصیل، الجدول الرئ�س�ة (

انظر التفاصیل، تقی�م الفوائد المحتملة إلطالق حملة تطع�م جماعي وقدرة البلد على تنفیذها �طر�قة مأمونة وفعالة ( :2الخطوة 
 ).2الجدول 

 المرت�ط �حملة التطع�م الجماعي. 19-المحتمل ترتبها على ز�ادة انتقال �وفیدمراعاة المخاطر  :3الخطوة 
 

 ).3انظر التفاصیل، الجدول ( 19-اإلجراءات �النظر إلى الوضع الو�ائي لكوفیدأنسب تحدید  :4الخطوة 
 

ین�غي أن تضع ما یلي في  . والجماعيإذا اتخذ قرار �المضي قدمًا في حملة التطع�م تنفیذ أفضل الممارسات  :5الخطوة 
 اعت�ارك:

التنسیق؛ والتخط�ط؛ والوقا�ة من العدوى ومكافحتها؛ ونهوج استرات�ج�ة التطع�م؛ والمشار�ة المجتمع�ة؛  •
 )، 4انظر التفاصیل، الجدول و�تاحة المستلزمات إتاحًة عادلًة. (

العالم�ة �شأن مكافحة فاش�ة مرض معین، إطالق الحملة وفقًا لما یلي: إرشادات منظمة الصحة  •
-والم�ادئ التوجیه�ة الصادرة عن المنظمة �شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها في س�اق فاش�ات �وفید

 9-5ومكافحتها.  19-، والتدابیر واألحكام التنظ�م�ة المتعلقة �الوقا�ة من العدوى �كوفید19

ُتنفَّذ هذه الخطوات الخمس عمومًا �التسلسل المذ�ور، ولكن ل�س �الضرورة �الترتیب الزمني المحدد. و�مكن توقع درجة 
 معینة من التداخل في العمل�ة التدر�ج�ة.  
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 : مخطط انس�اب اتخاذ القرارات1الشكل 

 إطالق حمالت التطع�م الجماعي الوقائي 

ن فهم البلدان النتقال فیروس �وفید محل�ًا، و�النظر إلى ز�ادة خطر المراضة والوف�ات الناجم عن تعطُّل خدمات التمن�ع،   19-مع َتحسُّ
 البلدان تأجیل إجراء مز�د من حمالت التطع�م الجماعي، وتستكشف خ�ارات تنفیذها في نها�ة المطاف. تدرس 

، لتحدید ما إذا �ان ین�غي إطالق 1ة منهج�ة في اتخاذ القرارات، �ما هو موضح في الشكل ح السلطات الصح�ة �ات�اع عمل�وُتنَص 
حملة تطع�م جماعي و��ف�ة إشراك األفرقة االستشار�ة التقن�ة الوطن�ة المعن�ة �التمن�ع في إسداء المشورة �شأن تعلیق العمل 

 �استرات�ج�ات التطع�م الجماعي و/أو االستمرار في العمل بها. 

تقییم األثر المحتمل لفاشیة األمراض التي یمكن الوقایة 
ئیة منھا باللقاحات/الشدیدة الوقع باستخدام المخاطر الوبا

 19-الرئیسیة، بغض النظر عن انتقال كوفید

مكافحة 
األمراض التي 
یمكن الوقایة 

 

 ھل یُعتبر التطعیم الجماعي مفید؟ 

ھل یمكن تنفیذ حملة تطعیم عالي الجودة 
بتدابیر وافیة في مجال الوقایة من العدوى 

 ومكافحتھا؟

 ال

 ال

العمل مع الشركاء لتحقیق إتاحة 
 الموارد المطلوبة 

إعادة التقییم أسبوعیاً وتعزیز التمنیع 
 د  الروتیني والترصُّ 

التدبیر العالجي للحاالت، والمشاركة 
 المجتمعیة 

تنفیذ حملة تطعیم جماعي في إطار أفضل 
 الممارسات في أقرب وقت ممكن

إلطالق حملة تطعیم جماعي تقییم الفوائد المحتملة 
وقدرة البلد على تنفیذھا بطریقة مأمونة وفعالة، 

 19-بغض النظر عن انتقال كوفید

ھل حملة التطعیم الجماعي إجراء ذو أولویة 
 ؟19-بالنظر إلى الوضع الوبائي لكوفید

أنسب اإلجراءات بالنظر إلى الوضع تحدید 
  19-الوبائي لكوفید

التباع استراتیجیات التطعیم للحاق التخطیط 
 بالركب في المستقبل عند االقتضاء

 نعم

 نعم

 ال

  1الخطوة 

 2الخطوة 

 4الخطوة 

 3الخطوة 

مراعاة المخاطر المحتمل ترتبھا على زیادة 
المرتبط بحملة التطعیم  19-انتقال كوفید

 الجماعي 

 5الخطوة 

 نعم
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أي تعلیق مؤقت لحمالت التطع�م الجماعي   إلغاءوتضم القائمة غیر الحصر�ة الواردة أدناه الم�ادئ األساس�ة التي ین�غي مراعاتها قبل  
، 19-الوقائي. و�رد في المراجع مز�د من التفاصیل، و�مكن االطالع عل�ه في القسم الثالث من هذه الوث�قة. وفي س�اق انتقال �وفید

 �شدة على ما یلي:نحث البلدان 

بتعطُّل  ةالرصد المستمر للمخاطر المتزایدة لفاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع المرت�ط )أ(
 ؛19-الخدمات الصح�ة األساس�ة والتمن�ع الروتیني �سبب جائحة �وفید

عدم إطالق حمالت تطع�م وقائي عالي الجودة إال في ظروف مأمونة، دون تعر�ض العاملین الصحیین والمجتمع المحلي  )ب(
 للضرر دون ضرورة لذلك. 

�طر�قة مأمونة وفعالة على الرغم  -على المستوى الوطني أو دون الوطني-تقی�م قدرة البلد على تنفیذ حملة تطع�م جماعي  )ج(
من خالل تقی�م ما یلي: �فا�ة الموارد ال�شر�ة؛ وقدرة سلسلة التبر�د؛ والحواجز اللوجست�ة واألخرى   19-دمن اندالع فاش�ة �وفی

انظر المتعلقة �النقل؛ والقدرة على االلتزام بتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها؛ وتدفق المواد؛ واالحت�اجات المال�ة (
 )؛ 2التفاصیل، الجدول 

، و�شراك قادة المجتمع المحلي في عمل�ة 19-لمحلي في التماس الخدمات الصح�ة في س�اق �وفیدفهم سلو��ات المجتمع ا )د(
الطلب واإلق�ال مع وضع استرات�ج�ات التواصل �شأن المخاطر  ز�ادةاتخاذ القرارات، وتصم�م وتخط�ط األنشطة لضمان 

 )؛ 2انظر التفاصیل، الجدول المخصصة في الوقت نفسه؛ (

یق ومراق�ة قو�ة للتخط�ط لوضع استرات�ج�ات التطع�م غیر التقلید�ة التي تحترم اشتراطات الت�اعد الجسدي إنشاء آل�ات تنس )ه(
قد یتطلب هذا النهج الجدید تمدید فترة الحملة، وز�ادة عدد العاملین الصحیین و .  19-�االشتراك مع فرق العمل المعن�ة �كوفید

 )؛  4ر التفاصیل، الجدول انظالمعنیین أو تكی�ف استرات�ج�ات التواصل (

السعي إلى تحقیق الكفاءة من خالل تقد�م الخدمات على نحو متكامل واعتماد نهوج مرت�طة �س�اقات محددة لتلب�ة احت�اجات  )و(
 المجتمع أو تبدید مخاوفه على أفضل وجه، متى �ان ذلك ممكنا؛

ة من العدوى ومكافحتها �كم�ات �اف�ة، و�تاحتها لجم�ع ضمان القدرة على الحصول على المواد الالزمة لتلب�ة متطل�ات الوقا� )ز(
 )؛4انظر التفاصیل، الجدول العاملین الصحیین على جم�ع المستو�ات، ورصد استخدامها عن �ثب (

إعطاء األولو�ة لتدر�ب العاملین الصحیین، �ما في ذلك الملقِّحون، على االلتزام الصارم بتوص�ات الوقا�ة من العدوى  )ح(
 )؛1انظر الملحق الصادرة عن المنظمة في مواقع التطع�م وجلساته (ومكافحتها 

 التمن�ع. في أعقابضمان إنشاء نظام إشراف قوي ونظام رصد فعال �سجل األحداث الضارة  )ط(
 

 إطالق حمالت تطع�م جماعي لالستجا�ة للفاش�ات 

، �عرض هذا القسم مز�دًا من التفاصیل عن �ل خطوة من 1الموضح في الشكل  اتبناء على المخطط االنس�ابي التخاذ القرار 
الخطوات الخمس �ما هو موضح في القسم األول، في س�اق فاش�ة حادة من فاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها 

 �اللقاحات/الشدیدة الوقع. 
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قا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع �استخدام المعاییر الو�ائ�ة : تقی�م األثر المحتمل لفاش�ات األمراض التي �مكن الو 1الخطوة 
 الرئ�س�ة

المعاییر الرئ�س�ة التي ین�غي أن تأخذها السلطات الصح�ة في االعت�ار عند تقی�م أثر فاش�ات األمراض التي �مكن   1�عرض الجدول  
الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع.  والقائمة غیر حصر�ة وتهدف إلى توج�ه عمل�ة اتخاذ القرارات. ولئن �انت المعاییر قابلة 

وضع في االعت�ار عند التقی�م  خصوص�ات �ل تُ مراض �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/شدیدة الوقع، فین�غي أن للتطبیق على أي أ
 مرض من األمراض المذ�ورة و�ذلك االتجاهات التار�خ�ة لها في المنطقة المتضررة.

 

�المخاطر الواجب مراعاتها عند تقی�م أثر فاش�ات األمراض االعت�ارات الو�ائ�ة الرئ�س�ة وغیرها من االعت�ارات المتعلقة    -1الجدول  
 19-التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع، �غض النظر عن سینار�وهات انتقال �وفید

 االعت�ارات الرئ�س�ة  المعاییر الو�ائ�ة  

احتمال اإلصا�ة في   1
 صفوف السكان  

المنطقة مؤخرًا �اندالع فاش�ة؟ هل ُأطلقت حمالت ن المرض؟ هل تضررت  ما مستوى توطُّ 
تطع�م وقائي أو في إطار االستجا�ة لفاش�ة من الفاش�ات في الفترة السا�قة المتراوحة بین 
سنتین وثالث سنوات؟ ما درجة التغط�ة �التطع�م حسب التقدیرات (في صفوف الرضع 

لموالید في المنطقة؟ هل هناك وعامة السكان)؟ ما نس�ة الحاالت التي ُطِعمت؟ ما معدل ا
 تحر�ات سكان�ة جماع�ة حال�ة أو متوقعة؟

كم عدد الحاالت والوف�ات التي ُأبِلغ بها، وما االتجاه العام للفاش�ة؟ هل هي فاش�ة حدیثة  شدة االنتقال وحجمه   2
أم مستمرة منذ عدة أساب�ع/أشهر؟ ما أكثر الفئات العمر�ة ونوع الجنس تضررًا (معدال 

هجوم والوف�ات)؟ ما معدل المضاعفات الوخ�مة والوف�ات الناجمة عن المرض؟ ما سرعة ال
 التكاثر الفعال؟ وحجم االنتقال 

من هل تقع الحاالت في منطقة جغراف�ة محل�ة؟ هل تتضرر مناطق متعددة في البلد  االنتشار الجغرافي   3
ة؟ هل امتد انتشار الفاش�ة الفاش�ة؟ هل تتضرر من الفاش�ة مناطق سكان�ة شدیدة الكثاف

 إلى بلدان أخرى أم أن هناك خطرًا ینذر �انتشارها دول�ًا؟ 

ك�ف ستؤثر الت�اینات الموسم�ة والدور�ة على تطور الفاش�ة؟ في أي وقت من الموسم  األنماط الموسم�ة  4
 الفاش�ة؟ تندلع

الس�اق االجتماعي   5
 الس�اسي

الهشة أو التي تدور بها نزاعات أو المعرضة للخطر، هل تندلع الفاش�ة في البیئات 
كمخ�مات المشردین داخل�ًا أو الالجئین؟ هل تتضرر من الفاش�ة القطاعات الضع�فة من 
السكان (كاألطفال الذین تقل أعمارهم عن خمس سنوات والحوامل والمسنین والجماعات 

 مع المحلي الفاش�ة؟التي �صعب الوصول إلیها والسجناء وغیرهم)؟ ��ف یرى المجت
 

 : تقی�م الفوائد المحتملة إلطالق حملة تطع�م جماعي وقدرة البلد على تنفیذها �طر�قة مأمونة وفعالة2الخطوة 

ین�غي، �لما أمكن، إعطاء األولو�ة لتمن�ع الفئات السكان�ة الضع�فة المعرضة لخطر المراضة والوف�ات �سبب األمراض التي �مكن 
حملة الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع. ومع ذلك، ین�غي أن تجري البلدان تقی�مًا دق�قًا للمخاطر والفوائد قبل أن تقرر ما إذا �انت  
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على متخذي القرارات   2ولتسهیل اتخاذ القرار، �عرض الجدول    .  19-سبل االستجا�ة أثناء جائحة �وفید  أنسبلجماعي هي  التطع�م ا
 .االعت�ارات الرئ�س�ة حسب معاییر الموازنة بین الفوائد والمخاطر

التطع�م الجماعي مقابل مخاطرها، �غض النظر عن : االعت�ارات الرئ�س�ة الواجب مراعاتها عند تقی�م فوائد تنفیذ حمالت  2الجدول  
 19-سینار�وهات انتقال �وفید

معاییر الموازنة بین الفوائد  
 المخاطرو 

 االعت�ارات الرئ�س�ة 

تقی�م أثر حملة التطع�م الجماعي 
على انتقال األمراض التي �مكن 
الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة 

 الوقع 

تقدیر أثرها المحتمل على انقطاع انتقال األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة 
 .الوقع

  .تقدیر مستوى الخفض المحتمل في المراضة والوف�ات

 .یز الوقا�ة الجماع�ةتقدیر احتمال تحف

 د األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحاتعلى ترصُّ  19-النظر في أثر �وفید

تحدید قدرة البلد على تنفیذ حملة 
 تطع�م جماعي عالي الجودة 

تقی�م قدرات الموارد ال�شر�ة وتوافرها �ما في ذلك حصر الموظفین المدر�ین (كالمعنیین �شلل 
 والشر�اء في التنم�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة ومنظمات المجتمع المدني.األطفال) 

: توافر موارد ، أيتحدید االحت�اجات من الموارد الماد�ة وتقی�م قدرات الشراء واللوجست�ات
كاف�ة وواف�ة �الغرض تشمل الكمامات ومعدات الحما�ة الشخص�ة اإلضاف�ة على النحو 

 ). 1(الملحق  11-9المطلوب 

ب لال  .19-لتعطُّل المحتمل في نقل شحنات اإلمدادات �سبب القیود التي فرضها �وفیدتحسُّ

  أتقدیر القدرة االقتصاد�ة والمال�ة �ما في ذلك األموال الالزمة والمتاحة.

د األحداث الضارة في أعقاب التمن�ع، ولحمالت ما  تحدید احت�اجات الرصد الالزمة لترصُّ
د �وفید  . 19-�عد التطع�م ذات الصلة بترصُّ

تنفیذ حملة تطع�م عدم تقدیر أثر 
 جماعي على الصحة العموم�ة  

التضخ�م واالنتشار  مخاطرتقدیر خطر حدوث ز�ادة هائلة في المراضة والوف�ات وز�ادة 
 السر�عین.

مراعاة الضغط الذي تتعرض له الخدمات الصح�ة من جراء ز�ادة عبء األمراض التي 
�مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع وأثرها غیر الم�اشر على الوف�ات الناجمة عن 

المناع العوز (مثل ز�ادة الوف�ات الناجمة عن المالر�ا والحص�ة وفیروس أمراض أخرى 
ال�شري/األیدز والوف�ات الناجمة عن السل التي لوحظت أثناء فاش�ة اإلیبوال التي اندلعت 

 12�سبب تعطُّل الخدمات الصح�ة). 2015-2014خالل الفترة 

 
الستجابة للفاشیات  فیما یخص البلدان المستوفیة لشروط التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع، تغطى إمدادات اللقاحات والتكالیف التشغیلیة لحمالت ا   أ

ا فیما یخص لقاح الحصبة، فتغطى التكا(حتى الحد  لیف  األقصى) في حاالت الكولیرا والتھاب السحایا بالمكورات السحائیة والتیفود والحمى الصفراء. أمَّ
 من خالل صندوق االستجابة لفاشیات الحصبة والحصبة األلمانیة. 
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�عیدًا عن البرامج الروتین�ة وعن مراعاة تعطُّل الخدمات الصح�ة األساس�ة وتحو�ل الموارد 
 .19-االستجا�ة لكوفید

�سبب ز�ادة الطلب على الرعا�ة الصح�ة من   19-تقدیر ز�ادة خطر التعرض لعدوى �وفید
 حاالت األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع.

وفاش�ات  19-المستهدفین المخاطَر المرت�طَة �كوفیدتحدید ��ف�ة إدراك المجتمع والسكان  تقی�م قوة المشار�ة المجتمع�ة
 األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع. 

مراعاة إشراك ممثلي المجتمع المحلي في عمل�ة اتخاذ القرارات وفي التخط�ط للتدخالت 
 وتنفیذها. 

لجمهور �الفوائد مراعاة تكی�ف المشار�ة المجتمع�ة واسترات�ج�ات التواصل إلعالم ا
 والمخاطر المحتملة المرت�طة بتدابیر المكافحة المتخذة.

فهم احت�اجات التواصل �شأن المخاطر في حالة وقوع حدث ضار في أعقاب التمن�ع أو 
 .19-تفاقم مرض �وفید

 

 التطع�م الجماعيالمرت�ط �حملة    19-: مراعاة المخاطر المحتمل ترتبها على ز�ادة انتقال �وفید3الخطوة  

أو تضخم انتقاله بین األشخاص   19-قد تز�د التجمعات الكبیرة أثناء حمالت التطع�م الجماعي من مخاطر وفادة فیروس مرض �وفید
ولم ُ�فهم �عد حجم هذه المخاطر فهمًا جیدًا، ولكن نتائج دراسات النمذجة الجار�ة قد  13داخل المجتمعات و�ین العاملین الصحیین.

قر��ًا مز�دًا من البینات الالزمة لمواصلة توفیر ما یلزم  عمل�ة اتخاذ القرارات من معلومات. وفي الوقت نفسه، عند تقی�م المخاطر توفر  
 المرت�ط �إطالق حملة تطع�م جماعي، ننصح البلدان �شدة �النظر ف�ما یلي:  19-المحتملة النتقال �وفید

 14.اطق المتضررةفي البلد والمن 19-سینار�و انتقال �وفید )أ(

قد تختلف مخاطر نوع ومستوى تدابیر الرصد والتدخالت التي تفرضها الحكومات والتزام أفراد المجتمع بهذه التدابیر:  )ب(
أثناء التطع�م الجماعي في المناطق التي ُتنفَّذ فیها تدابیر حظر قو�ة تنفیذًا جیدًا عنه في المناطق التي ال  19-انتقال �وفید
 سكان �الحظر أو ُینفَّذ فیها تنفیذًا متراخ�ًا.یلتزم فیها ال

) إضفاء 1عن طر�ق ما یلي معا: ( 19-�مكن تقلیل مخاطر انتقال �وفید استرات�ج�ات التطع�م وطر�قة إعطاء اللقاح:  )ج(
لتطع�م للحد الالمر�ز�ة على إ�صال  اللقاحات من خالل مراكز التطع�م المتقدمة أو المواقع المتنقلة و/ أو ز�ادة عدد مواقع ا

) تناول اللقاحات الفمو�ة ذات�ًا تحت المالحظة أو تسل�مها تحت المالحظة الم�اشرة في قنینات 2من التجمعات الكبیرة، (
 ذات جرعة واحدة (مثل لقاح الكولیرا الفموي) الذي �حد من المخالطة بین الملقحین والمستفیدین.  

ومكافحتها أثناء الحملة والتواصل والمشار�ة الفعالة مع   19-ا�ة من عدوى �وفیدالقدرة على تنفیذ تدابیر صارمة في مجال الوق
من خالل تنفیذ تحري حاالته تحر�ًا سل�مًا، واحترام الت�اعد الجسدي بین الحاضر�ن  19-�مكن تقلیل مخاطر انتقال �وفید  المجتمع:

وتوافر الكمامات ومعدات الوقا�ة  ،ات الوقا�ة من العدوى ومكافحتهاأثناء الحملة وفرق التطع�م (�مقدار متر واحد)، وااللتزام �ممارس
). ومن شأن حمالت التطع�م أن تكون أكثر فاعل�ة إذا 1(انظر الملحق  9،10الشخص�ة اإلضاف�ة �كم�ات �اف�ة حسب المطلوب. 

 متخذة للحفاظ عل الصحة العموم�ة.كانت لدى المجتمعات المحل�ة ثقة في تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها واإلجراءات ال
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 19-د أنسب اإلجراءات �النظر إلى الوضع الو�ائي لكوفیدیحدت -4الخطوة 

، �مكن للسلطات الصح�ة عندئذ تحدید أكثر 3إلى  1استنادًا إلى تحلیل المخاطر والفوائد الذي أجري في الخطوات من 
لفاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع وسینار�و انتقال  اإلجراءات مالءمة وفقا للمخاطر الو�ائ�ة  

التدخالت الموصى بها في إطار التصدي للمخاطر   3الذي �شهده البلد. و�وجه الرسم الب�اني الوارد في الجدول    19-كوفید 
 المزدوجة.

 

 في حملة التطع�م الجماعي إذا اتخذ قرار �المضي قدماً  أفضل الممارساتتنفیذ : 5الخطوة 

ع البلدان على استكشاف نهوج   هناك العدید من االسترات�ج�ات المناس�ة إلطالق حمالت التطع�م الجماعي. ومن ثم، ُتشجَّ
تطع�م بدیلة أو غیر تقلید�ة أو مختلطة في مرحلة م�كرة من التخط�ط، وات�اع توص�ات منظمة الصحة العالم�ة �شأن تنظ�م  

، بدعم من أصحاب المصلحة على الُصعد المحلي واإلقل�مي والدولي 19- م العالي الجودة في س�اق �وفید حمالت التطع� 
 )1(الملحق 

 
: التدخالت الموصى بها حسب المخاطر الو�ائ�ة لفاش�ات األمراض التي �مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة 3الجدول  

 14. 19-الوقع وسینار�و �وفید 

الخصائص 
الو�ائ�ة لفاش�ة 
األمراض التي 
�مكن الوقا�ة 
منها �اللقاحات 

واألمراض 
 الشدیدة الوقع

      ب 19-سینار�وهات انتقال �وفید

ال 
توجد 
 حاالت 

حاالت 
 متفرقة

مجموعا
ت من 
 الحاالت 

انتقال بین 
أفراد 
 المجتمع

  

 اإلجراءات الموصى بها

 الروتیني)(جم�ع السینار�وهات: تعز�ز التمن�ع 

درجة منخفضة 
 من المخاطر 

       
    

لفاش�ة إلى جانب لتنفیذ التطع�م في إطار االستجا�ة  
التدابیر النموذج�ة في مجال الوقا�ة من العدوى 

 ومكافحتها  

درجة متوسطة 
 من المخاطر  

        

    

إعادة التقی�م أسبوع�ًا، وتنفیذ تدابیر مكافحة 
التي �مكن الوقا�ة منها فاش�ات األمراض 

�اللقاحات/الشدیدة الوقع، والنظر في إطالق حملة 
 تطع�م وقائي

 
   لبلدان، لكن یمكن تطبیقھا أیضاً على المستوى دون الوطني.حسب تصنیف ا 19-النتقال كوفید ُوِضعت سیناریوھات منظمة الصحة العالمیة   ب
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إعادة تقی�م تدابیر مكافحة فاش�ات األمراض التي 
�مكن الوقا�ة منها �اللقاحات/الشدیدة الوقع أسبوع�ًا 

 وتنفیذها

درجة مرتفعة 
 من المخاطر 

        
  

  
قد �كون لكل من تنفیذ الحملة أو تأجیلها أثر سلبي. 

   حالة على حدةحسب �ل ین�غي اتخاذ القرار 

 حاالت متفرقة في منطقة محل�ة منعزلة جغراف�ًا حیث توجد مناعة جماع�ةدرجة منخفضة من المخاطر: 
 منعزلة جغراف�ًا دون/ مع قلیل من المناعة الجماع�ة: مجموعة من الحاالت في منطقة محل�ة درجة متوسطة من المخاطر
 : مخاطر حدوث ز�ادة سر�عة في الحاالت، وتضرر منطقتین أو أكثر، وظروف نزاع هشة، وسكان ضعفاءدرجة مرتفعة من المخاطر

تشمل حمالت التطع�م  �مكن اعت�ار حملة التطع�م الجماعي، متى �ان ذلك مالئمًا وممكنًا، "فرصة سانحة" لتدخالت أخرى  و 
واستخدام  ،المتعدد المستضدات، أو تنفیذ تدخالت صح�ة أخرى على نحو متكامل، مثل فیتامین (أ)، وطرد الدیدان

الناموس�ات المعالجة �مبیدات الحشرات. ومع ذلك، �جب تقی�م األثر اإل�جابي المتوقع وجدوى التدخالت المتكاملة �عنا�ة،  
ز�ادة �بیرة من حجم الحشود و�طیل مدتي التنفیذ والمخالطة بین العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة  ألن هذا التكامل قد یز�د  

 والمستفیدین. وال ین�غي المساس �شدة �جودة حملة التطع�م الجماعي.  

 .19-مجاالت أفضل الممارسات المطلو�ة لتنفیذ حملة التطع�م الجماعي بنجاح في س�اق �وفید  4و�صف الجدول 
 

 تنفیذ أفضل الممارسات في حمالت التطع�م الجماعيالواجب مراعاتها قبل رئ�س�ة العت�ارات اال: 4جدول ال

المجاالت 
المالئمة لتنفیذ  

أفضل 
 الممارسات 

  االعت�ارات الرئ�س�ة

برنامج  ومع الشر�اء في  19-إنشاء آل�ة تنسیق ورقا�ة قو�ة للعمل جن�ًا إلى جنب مع فرق عمل �وفید   التنسیق
  التمن�ع ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع المحلي وو�االت الصحة الدول�ة والجهات المانحة.

ین�غي أن �شمل التخط�ط التفصیلي ما یلي: معلومات محدثة عن السكان المستهدفین (مثل الهجرة الداخل�ة، من   التخط�ط
الر�في قبل/أثناء الحظر)، وأفضل تقدیرات االحت�اجات من الكمامات قبیل االنتقال من القطاع الحضري إلى القطاع  

والتصرُّف في  ،ومعدات الحما�ة الشخص�ة اإلضاف�ة، والتدابیر الكاف�ة في مجالي الوقا�ة من العدوى ومكافحتها
  9،10،15النفا�ات 

حملة عال�ة الجودة، مع إیالء االعت�ار مراعاة االحت�اجات اإلضاف�ة من الموارد ال�شر�ة والمال�ة لضمان تنفیذ 
 ومكافحته. 19-الواجب لآلثار المترت�ة على الت�اعد الجسدي أو التدابیر الخاصة �الوقا�ة من �وفید

ضمان تحدیث إجراءات التشغیل الموحدة والتدر�ب على الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، واستخدام معدات الحما�ة 
 .الشخص�ة، وأي نهج تطع�م معدل
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الوقا�ة من 
العدوى 

ومكافحتها 
9،10 

الحال�ة الصادرة عن المنظمة �خصوص  19-ین�غي عدم تنفیذ األنشطة إال في حالة توافقها مع إرشادات �وفید
  تقلیل انتقال العدوى إلى أدنى حد ممكن.

حة مستلزمات الوقا�ة االلتزام الصارم �الممارسات الجیدة في مجال الوقا�ة من العدوى ومكافحتها �ما في ذلك إتا
من العدوى ومكافحتها المالئمة إتاحة �اف�ة، من قبیل الكمامات أو مطهرات الیدین أو وحدات غسل الیدین �الماء 
والصابون، لضمان تطبیق االحت�اطات االعت�اد�ة واألخرى المرت�طة �االنتقال لحما�ة العاملین الصحیین ال من 

ألخرى التي �مكن أن تنتقل عن طر�ق المخالطة الم�اشرة بین األشخاص فحسب، بل من المْمرضات ا  19-كوفید
 16، وذلك وفقًا لتوص�ات منظمة الصحة العالم�ة.أو إصا�ات الوخز �اإلبر أ�ضاً 

استرات�ج�ات 
  التطع�م

 استرات�ج�ات مصممة خص�صًا للتمكین من تنفیذ حملة التطع�م �أكثر الطر�ق مأمون�ة وفاعل�ة.
ز�ادة اإلطار الزمني وعدد مواقع التطع�م، �حیث �مكن تطع�م عدد أقل من األشخاص في �ل موقع/یوم مراعاة 

 �ما یتماشى مع جهود الت�اعد الجسدي.

مراعاة إطالق حمالت مصممة خص�صًا ذات أهداف محددة في المناطق ذات المخاطر المرتفعة و/أو في أوساط 
 الفئات الشدیدة التعرض للمخاطر.

إضفاء الطا�ع الالمر�زي على مواقع التطع�م �استخدام مراكز تطع�م متنقلة ومتقدمة، وتحو�ل األماكن  مراعاة 
من العامة أو الخاصة الفارغة، مثل المدارس والمالعب، إلى مواقع تطع�م. و�مكن النظر في التطع�م �التنقل 

 منزل إلى آخر في حالة �فا�ة الموارد ال�شر�ة والقدرات اللوجست�ة وقدرات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها.  

لتقد�م اللقاحات. فعلى سبیل المثال، ُ�عطى لقاح الكولیرا الفموي   مستحدثةاستخدم إجراءات تشغیل�ة غیر تقلید�ة أو  
ال یتطلب إعطاؤه توافر موظفین مهرة، و�مكن تقد�مه �طر�قة �استخدام قنینة ذات جرعة واحدة ومستقرة حرار�ًا. و 

 التناول الذاتي تحت المالحظة الم�اشرة، مع تجنب المخالطة الجسد�ة بین الملقحین والمستفیدین.

المشار�ة 
 المجتمع�ة

م، ونشر إشراك قادة المجتمع وغیرهم من العناصر الفاعلة في المجتمع الموثوق بهم في التخط�ط لحمالت التطع�
الرسائل الصح�ة (من قبیل نشرها في إذاعات المجتمعات المحل�ة ووسائل التواصل االجتماعي) �شأن الوقا�ة من 

-وتشج�ع األفراد على التماس الرعا�ة إذا ظهرت عل�م أعراض �حتمل أن تكون من أعراض �وفید ،19-كوفید
91 .10 ،17 

 .19-ة مخاطر اإلصا�ة �كوفیدجعل الجمهور یثق في قدرة الحملة على تجنب ز�اد

خالل حملة التطع�م إلى أدنى حد ممكن، فعلى سبیل   19-العمل عن �ثب مع المجتمع لتقلیل خطر انتقال �وفید
المثال، ین�غي تشج�ع األشخاص الذین تظهر عل�م أعراض الحمى واألعراض التنفس�ة على التماس الرعا�ة 

 الصح�ة قبل التطع�م. 
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اإلتاحة 
  المنصفة

ضمان إتاحة مخزونات اللقاحات الطارئة الالزمة لالستجا�ة لفاش�ات الكولیرا والحص�ة والتهاب السحا�ا  
السماح �إتاحة إمدادات اللقاحات والتكال�ف التشغیل�ة الالزمة و وشلل األطفال والحمى الصفراء وجاهز�تها.  

  جلتنظ�م حمالت التطع�م الجماعي �سرعة و�نصاف.

   19-تنظ�م حمالت التطع�م الجماعي في س�اق جائحة �وفید  -الملحق 

 توص�ة لتنظ�م موقع التطع�م
 تنفیذ جلسات تطع�م في مناطق جیدة التهو�ة ُتطهَّر �كثرة.  •

التطع�م ضمان توافر معقم الیدین أو محطة لغسل الیدین �الصابون والماء ل�ستخدمها المستفیدون والمرافقون عند مدخل مواقع  •
 والمرافق الصح�ة.

واحد) وُتترك مسافة تبلغ مترًا واحدًا بین المستفیدین  مرافقُتوضع حدود على عدد أفراد األسرة المرافقین للشخص الذي ُ�طعَّم ( •
 في جم�ع األوقات. وُتترك مسافة تبلغ مترًا واحدًا بین المرافقین �ذلك.

ُتترك دائمًا مسافة تبلغ مترًا و . 19-دخول موقع التطع�م لمنع انتشار �وفید �خضع المستفیدون والمرافقون للتحري الصحي قبل •
 ما یلي: لواحدًا بین القائم �التحري والمستفید/المرافقین. و�ن�غي أن �شمل التحري إجراء تقی�مات 

أو مؤ�دة إصابتها �ه أو أشخاص  19-(أي مخالطة حالة  مشت�ه في إصابتها �كوفید 19-خطر التعرض لكوفید ‘1’
في المنزل أو أثناء السفر الشخصي إلى منطقة ذات حاالت مؤ�دة   19-آخر�ن تظهر علیهم أعراض مشابهة لكوفید

 أو مخالطة مسافر�ن قادمین منها)، 

 لل�الغین واألطفال.    19-�وفید األعراض الموضحة في تعر�فات حالة ‘2’

 ، ف�مكن المضي في إعطاء التطع�م. نت�جة التحري سلب�ة�ذا �انت و 

م �مامة طب�ة، وال ُ�عطى اللقاح في موقع التطع�م، وُ�رجع إلى الخدمة لتقی�م اإلصا�ة نت�جة التحري إ�جاب�ةا إذا �انت  أمَّ  ، فُتقدَّ
م اللقاح في موقع تقی�م �وفید 19-�كوفید ل التطع�م لمدة 19-من عدمها، و�ذا أمكن، ُ�قدَّ  14.  أمَّا إذا لم �كن ذلك ممكنًا، فُیؤجَّ

 یومًا �عد زوال األعراض. 

، و�ن�غي تدبیرها عالج�ًا 19-الذین تكون نت�جة خضوعهم للتحري إ�جاب�ة حاالت مشت�ه في إصابتها �كوفیدوُ�عتبر األشخاص 
 10تلك، وفقًا إلرشادات المنظمة. ا�صفته

 ب أماكن االنتظار أو الغرف المزدحمة. وف�ما یلي �عض االسترات�ج�ات التي �مكن ات�اعها في ذلك: تجنُّ  •

o ات الصح�ة األساس�ة األخرى، حسب االقتضاء؛ دمج أنشطة التطع�م في الخدم 

 

یدیر فریق التنسیق الدولي مخزونات الطوارئ الالزمة لمكافحة الكولیرا والتھاب السحایا والحمى الصفراء ویمولھا التحالف   ج
ستجابة لفاشیات الحصبة والحصبة صندوق اال  ولقاح الحصبة متاح من خالل العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع (تحالف اللقاحات).

. وتدیر المخزون العالمي من /fund-response-https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreakاأللمانیة. 
منظمة الصحة العالمیة نیابة عن الدول األعضاء فیھا. ویسدي فریق استشاري، یضم ممثلین   2مط لقاح شلل األطفال الفموي من الن

عن شركاء المبادرة العالمیة الستئصال شلل األطفال (مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا، ومنظمة الصحة العالمیة، والیونیسیف، 
لى المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة بشأن صرف ھذا اللقاح  ومؤسسة بیل ومیلندا غیتس) وأعضاء مستقلین، المشورة إ

 من المخزون العالمي. 

https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/
https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/
https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/
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o  التخط�ط لتنفیذ جلسات تطع�م قصیرة ومد فترة الحملة؛ 

o  استخدام األماكن المفتوحة وااللتزام �التوص�ة �الت�اعد االجتماعي داخل المرفق أو موقع التطع�م؛ 

o  سلفًا (مثل ارتفاع ضغط الدم أو تنفیذ جلسات تطع�م تقتصر على األشخاص الذین �عانون من حاالت طب�ة موجودة
 أمراض القلب أو أمراض الجهاز التنفسي أو مرض السكري).

فصل موقع التطع�م عن موقع تقد�م الخدمات العالج�ة، �لما أمكن، و�كون ذلك من خالل تخص�ص ساعات مختلفة وأماكن  •
 مختلفة على سبیل المثال).

 

 توص�ات للملقحین 
ف ید�ك �عد إعطاء التطع�م إلى �ل مستفید �استخدام الصابون والماء أو �مطهر یدین �حتوي على الكحول بنس�ة تتراوح  • َنظِّ

 %. 80إلى  60من 

ال �حتاج الملقح إلى ارتداء القفازات، ما لم �كن جلد المستفید غیر سل�م، أي عندما �كون هناك طفح جلدي أو آفة أو قطع  •
�ذا �ان استخدام القفازات �عتبر ضرور�ًا، ف�جب على الملقح أن �غیر القفازات �عد �ل مستفید وأن یتخلص و  على سبیل المثال.

ف یداه.   منها �طر�قة سل�مة في صندوق مزود �غطاء، ثم ُینظِّ

في  ، �مكن أن ینظر الملقحبین أفراد المجتمع على نطاق واسع 19-انتقال فیروس �وفیدفي المناطق التي �حدث فیها  •
ال تشهد االستخدام الموسع للكمامات الطب�ة/الجراح�ة، مثل استخدام الكمامة نفسها طوال نو�ة التطع�م.  أمَّا في المناطق التي 

، فال ُ�عتبر استخدام الملقح الكمامات الطب�ة ضرور�ًا.  وأمَّا في بین أفراد المجتمع على نطاق واسع 19-انتقال فیروس �وفید
د ضع�فة، فُیراعى استخدام الملقح المناطق التي �كو  ن فیها انتقال العدوى غیر معروف جیدًا، أو تكون فیها نظم الترصُّ

�األفراد، مثل التناول الذاتي للقاح الكولیرا الفموي، ال ُ�شترط استخدام معدات  وفي حالة عدم وجود مخالطة م�اشرةالكمامات. 
 10الحما�ة الشخص�ة. 

�اللقاحات الفمو�ة األحاد�ة الجرعة، مثل لقاح الكولیرا الفموي، یوصى �أن یتناوله المستفید ذات�ًا وف�ما �خص حمالت التطع�م  •
  تحت إشراف فر�ق التطع�م للحد من المخالطة الجسد�ة بین الملقح والمستفید.

رعا�ة، على النحو ین�غي أال �عطي الملقحون اللقاحات إذا ظهرت علیهم أي أعراض أمراض تنفس�ة، و�ن�غي أن یلتمسوا ال •
 الموصى �ه على الصعید الوطني.

 

 (المؤ�دة أو المشت�ه فیها)  19-تطع�م حاالت �وفید

 . 19-ال توجد حال�ًا موانع طب�ة معروفة لتطع�م األشخاص المصابین �كوفید

رعا�ة صح�ة بنشر العدوى على أو المشت�ه في إصابته �ه وال �ق�م في مرفق    19-ومع ذلك، �خاطر الشخص المؤ�دة إصابته �كوفید
-اآلخر�ن. ولهذا السبب، ین�غي لهؤالء األفراد تأجیل التطع�م حتى تزول أعراضهم، و�فضل أن �كون ذلك �عد إجراء اخت�اري �وفید 

یل ساعة على أن تكون نت�جتهما سلب�ة. و�ذا تعذَّر إجراء االخت�ار، توصي منظمة الصحة العالم�ة بتأج 24متتالیین �فارق  19
 �عد زوال األعراض. أیومًا تبد 14التطع�م لمدة 

 



 : إرشادات مبدئیة19-كوفیدإطار التخاذ القرارات: تنفیذ حمالت التطعیم الجماعي في سیاق جائحة 

-13 - 

 المراجع
1. Vaccination in Acute Humanitarian Emergencies :A Framework for Decision Making .Geneva :World 

Health Organization;2017 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/255575, accessed 11 May 2020). 

جن�ف: منظمة الصحة  .: إرشادات مبدئ�ة19-م�ادئ توجیه�ة خاصة �أنشطة التمن�ع أثناء وقوع جائحة �وفید .2
 .)2020مایو  أ�ار/ 11، تم االطالع في https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590( 2020العالم�ة؛ 

. جن�ف: منظمة الصحة العالم�ة، منظمة األمم المتحدة للطفولة 19-أسئلة متكررة. التمن�ع في س�اق جائحة �وفید .3
 أ�ار/ 11، تم االطالع في https://apps.who.int/iris/handle/10665/331818( 2020(الیون�س�ف)؛ 

 .)2020 مایو

4. Polio eradication programme continuity: implementation in the context of the COVID-19 pandemic 
World Health Organization; 2020 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-
POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf, accessed 11 May 2020). 

5. Response to measles outbreaks in measles mortality reduction settings .Geneva :World Health 
Organization; 2009 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/70047 ,accessed 11 May 2020). 

6. Managing meningitis epidemics in Africa: A quick reference guide for health authorities and health-
care workers. Geneva :World Health Organization; 2015 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/154595,accessed 11 May 2020). 

7. Cholera outbreak response: Field manual. The Global Task Force on Cholera Control (GTFCC); 2019 
(https://www.gtfcc.org/wp-content/uploads/2020/04/gtfcc-cholera-outbreak-response-field-manual.pdf, 
accessed 11 May 2020). 

8. Managing yellow fever epidemics. Geneva: World Health Organization; 2019 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/329432, accessed 11 May 2020).  

) واالعت�ارات الالزمة أثناء 19-یداالستخدام الرشید لمعدات الحما�ة الشخص�ة في مكافحة مرض فیروس �ورونا (كوف .9
 2020: منظمة الصحة العالم�ة؛ جن�ففترات النقص الحاد: إرشادات مبدئ�ة. 

)https://apps.who.int/iris/handle/10665/331695 2020مایو  أ�ار/ 11، تم االطالع في(. 

10. Community-based health care, including outreach and campaigns, in the context of the COVID-19 
pandemic. World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF); 
2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331975, accessed 11 May 2020). 

11. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Essential resource planning: WHO surge 
calculators- Forecasting supplies, diagnostics and equipment requirements. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-essential-supplies-
forecasting-tool, accessed 11 May 2020). 

12. Parpia, A. S., Ndeffo-Mbah, M. L., Wenzel, N. S., & Galvani, A. P., 2016. Effects of Response to 
2014-2015 Ebola Outbreak on Deaths from Malaria, HIV/AIDS, and Tuberculosis, West Africa. 
Emerging infectious diseases, 22(3), 433–441. (https://doi.org/10.3201/eid2203.150977, accessed 
11 May 2020). 

13. Key planning recommendations for Mass Gatherings in the context of COVID-19. Geneva: World 
Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331004, accessed 20 May 2020). 

د العالمي لمرض �وفید .14 : منظمة جن�ف .:إرشادات مبدئ�ة19-الناجم عن العدوى ال�شر�ة �فیروس �وفید 19-الترصُّ
 أ�ار/ 11، تم االطالع في :apps.who.int/iris/handle/10665/331506//https( 2020الصحة العالم�ة؛ 

  .)2020 مایو

https://apps.who.int/iris/handle/10665/255575
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331590
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331818
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70047
https://apps.who.int/iris/handle/10665/154595
https://www.gtfcc.org/wp-content/uploads/2020/04/gtfcc-cholera-outbreak-response-field-manual.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329432
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331695
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331975
https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-essential-supplies-forecasting-tool
https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-essential-supplies-forecasting-tool
https://doi.org/10.3201/eid2203.150977
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331004
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331506


 : إرشادات مبدئیة19-كوفیدإطار التخاذ القرارات: تنفیذ حمالت التطعیم الجماعي في سیاق جائحة 

-14 - 

: منظمة الصحة جن�ف: إرشادات مبدئ�ة. 19-الم�اه واإلصحاح والنظافة العامة و�دارة النفا�ات في س�اق جائحة �وفید .15
  .)2020مایو  أ�ار/ 11، تم االطالع في https://apps.who.int/iris/handle/10665/331499( 2020العالم�ة؛ 

16. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights roles and responsibilities of health workers, 
including key considerations for occupational safety and health. Geneva: World Health Organization; 
2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331510, accessed 11 May 2020). 

17. The COVID-19 risk communication package for healthcare facilities. WPRO: World Health 
Organization; 2020 (https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482, accessed 11 May 2020). 

 

 شكر وتقدیر  

شاور مع المكاتب اإلقل�م�ة التا�عة لمنظمة الصحة العالم�ة، والیون�س�ف، والتحالف العالمي من أجل  أعدت هذه الوث�قة �الت
 أط�اء ال �حدود. منظمة اللقاحات والتمن�ع، و 
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