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  ووقف الوباء؛ لسياق الراهن والتحديات الراهنة؛ا
  التأهب في البلدان واألقاليم غير المتضررةو 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
فاشــيات اإليبــوال أكبــر مــن هــي  ٢٠١٤اإليبــوال (أو اإليبــوال) التــي انــدلعت فــي عــام  مــرض فيــروسفاشــية   -١

 ١آالف الحـاالت والوفيـات.خّلفـت عـدد غيـر مسـبوق مـن البلـدان و بألحقت الضـرر إذ طالق، على اإلوأكثرها تعقيدًا 
الخـدمات اإلضـرار بو  األسـر والمجتمعـات المحليـةفـي تـدمير وقـع شـديد بو واسـع علـى نطـاق وتسّبب انتقـال المـرض 

آثـــارًا شـــاملة علـــى الوبـــاء وخّلـــف االقتصـــادات وعـــزل الســـكان المتضـــررين. تقـــويض و  المدنيـــة والصـــحية األساســـية
ــيم  اســتقرار ــًا بــاألمن الصــحي العــالمي ، و اً واقتصــادي اً اجتماعيــاإلقل ــدًا محيق ألن مــن الســهل عليــه أن هــو يمثــل تهدي

علــى قــدرات  هــائالً  ضــغطاً ســّلط الوبــاء وعــالوة علــى ذلــك،  .السلســة الســكانوتــنقالت الســفر الــدولي يعرقــل حركــة 
اصــــة الخهــــا هياكــــل منظمــــة الصــــحة العالميــــة (المنظمــــة) ونظمهــــا وقــــدراتها االســــتجابة الوطنيــــة والدوليــــة، بمــــا في

  .حاالت الطوارئو باالستجابة للفاشيات 
  
علــى الصــعيدين لــه واالســتجابة  انتشــار الفيــروسســياق الفاشــية وتــورد ملخصــًا بمســتوى هــذه الوثيقــة وتبــّين   -٢

فـــي البلـــدان ٕاقامـــة نظـــم صـــحية قـــادرة علـــى الصـــمود والبحـــث والتطـــوير و بشـــأن التأهـــب والعمـــل  القطـــري والعـــالمي
  الالزمة لوضع حد للفاشية.ستراتيجية االلمحة عامة عن ب. وتختتم الوثيقة به المتضررة

  
  سياق وباء اإليبوال في غرب أفريقيا

  
صــــت أولــــى حــــاالت اإلصــــابة بفاشــــية   -٣ شــــهر آذار/ غــــرب أفريقيــــا فــــي أواخــــر بالمندلعــــة حاليــــًا االيبــــوال ُشخِّ

لمدة ثالثة أشهر من دون أن ُيكشف عنه في البلد قد دار غينيا. وبحلول ذلك الوقت، كان الفيروس ب ٢٠١٤  مارس
ُوِجــدت  الدالليــةالــة وُيعتقــد أن الح، المجــاورين لهــايبيريــا وســيراليون غينيــا فــي لخــارج حــدود إلــى وانتشــر  علــى األقــل

ة المــذكورة جميعهــا مــن مشــاكل الثالثــتعــاني البلــدان . و ٢٠١٣/ ديســمبر ولشــهر كــانون األكيــدو فــي يمحافظــة غو ب
، المبذولـة فيهـا غم الجهـود الحثيثـةبـر ب األهليـة واالضـطرابات، و و مـن الحـر طويلة سنوات عقب تعرضها ل ةاقتصادي
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المؤلفة من السكان فئات تجري و والقدرات المختبرية. ها النظم المعنية بالترصد ة، بما فيواهننظمها الصحية تزال ال
بـين البلـدان. تـنقالت سـهلة ومنتظمـة حـدود يسـهل اختراقهـا منـاطق متاخمـة لمحلية تقطـن  أسر مترابطة ومجتمعات

البيئــة الطبيعيــة غييــر عــن تقطــع األخشــاب والتعــدين علــى مــدى العقــود الســابقة نشــطة أســفرت مزاولــة الســكان ألقــد و 
ى لتعـيش علـ المستودع الطبيعي للفيروس، هاعتقد أنخفافيش الفاكهة، التي يُ انتقلت هكذا الكثيفة، و الغابات  لمناطق

  .بوالات من قبيل فيروس اإليفيروسالئمًا النتشار م اً سياق، وهو ما يمّثل إجماًال المستوطنات البشريةمقربة من 
  
لــم تشــهد مــن قبــل انــدالع فاشــيات مــرض فيــروس اإليبــوال  ســيراليونو أ ١ليبيريــاو أيــا أن غينإلــى  نظربــالو   -٤

قد ُأِصيبوا بحاالت مرضية أخرى مألوفـة أو اإليبوال أن مرضى في  بدايةً اشتبهوا الرعاية الصحية  عامليفإن ، فيها
المجتمـع الـدولي ُأخِطـر يبـوال و اإلروس ُشـخِّص فيـه فيـبحلول الوقت الـذي و مثل الكوليرا أو حمى السا. ، أكثر سائدة

وكــذلك فــي متعــددة فــي المنـاطق الريفيــة النائيــة انتقــال انتشـر علــى نطــاق واســع عبــر سالسـل قــد ان الفيــروس كــ، هبـ
تـــدابير تلـــك البلـــدان ككـــل عـــن تقـــويض أثـــر فـــي العـــدوى حـــاالت اتســـاع نطـــاق وأســـفر كونـــاكري.  هـــاالمـــدن، بمـــا في

المتعلقـة بحمـل مراسـم الومنهـا الممارسـات الثقافيـة والسـلوكية التقليديـة، ، كما أسـهمت تقليديةمكافحتها من الناحية ال
  .عدل شديدمبانتقال الفيروس في استمرار  الدفن،الجنائز و 

  
مــن خــالل النقــل الجــوي.  فيهــاعــرف لإليبــوال انتشــار أول لــى نيجيريــا فــي إ يوليــوتمــوز/ فــي الفيــروس وورد   -٥

ســبانيا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى أمــالي والســنغال و كــل مــن إلــى ي وفــدت الحقــًا تــالوقــد عــززت الحــاالت 
  العالم.في وتهديدها لألمن الصحي ابع الفاشية العالمي ط ٢يرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكيةأو 
  

  ةـاالستجاب
  

  توسيع نطاق جهود االستجابة
  
ن هذه الفاشية أديناميات انتقال المرض أوضحت ، ٢٠١٤ يونيوحزيران/ النصف الثاني من شهر بحلول   -٦

االسـتجابة لفاشـية تنسـيق إقليمـي معنـي بدون ركـز نِشئ في تموز/ يوليـو مأُ و سابقة. نظيراتها الأكبر من  اً تحديّ تمثل 
عقــب عقــد غينيــا وليبيريــا وســيراليون و كــل مــن رؤســاء كــاملتين لمشــاركة وقيــادة وذلــك ب ،غينيــا، يبــوال فــي كونــاكرياإل

ــ ٢٠١٤/ أغســطس فــي نهايــة شــهر آبو . أفريقيــاً بلــدًا  ١١مــن اجتمــاع طــارئ لــوزراء الصــحة  التــي رغم الجهــود وب
بـه كانـت  البلـدان الثالثـة األكثـر تضـرراً كـل فـي المـرض حـاالت فـإن ن، و والشـركاء الـدولي الحكومات الوطنيةبذلتها 

واألساســـية لمكافحـــة اإليبـــوال، والمكّونـــة مّمـــا يلـــي: التقليديـــة مجموعـــة القـــدرات زيـــادة بمعـــدل فـــاق بكثيـــر آخـــذة فـــي ال
 مـناآللـدفن امراسـم ) ٤ت عالجيـًا؛ (تـدبير الحـاال) ٣؛ (ملكيـة المجتمـع) ٢إيجاد الحاالت وتتبـع المخـالطين؛ ( )١(

القــدرة علــى توســيع نطــاق تلــك فــإن ، هــا المعقــدطابعو اتســاع رقعتهــا الجغرافيــة و الفاشــية لحجــم  نظــراً أنــه بيــد  .والكــريم
؛ سـتيةيالقـدرات اللوجاسـمة، ومنهـا عوامـل التمكـين الحفيمـا يتعلـق بعـّدة تحـديات  توُوِجهـمحـدودة. كانت التدخالت 

أمــن تحقيــق الرعايــة الطبيــة و وتــوفير الخبــرات الدوليــة؛ تعبئــة محليــين وتــدريبهم؛ و أجــور المــوظفين الو  ؛النقــل الجــويو 
المســتلزمات األساســية؛ تــأمين و هــم عالجتهم و رعــايلعــزل المرضــى و كافيــة مرافــق تــوافر و الرعايــة الصــحية؛  عــاملي
  .مرض فيروس اإليبوال لمكافحة انتشارالمجتمعية  جو والنه

                                                           
انتقال غير مقترنة بحاالت  يبوالمرض اإلفيروس لإلصابة ب معزولةلحالة وصف  ١٩٩٥ورد في كانون األول/ ديسمبر    ١

 .مدينة بليبو، ليبيريافي  ةثانوي

يبـوال فـي اإلمـرض فيـروس لبانـدالع فاشـية  ٢٠١٤آب/ أغسـطس  ٢٤يوم المنظمة أبلغت جمهورية الكونغو الديمقراطية    ٢
تشـــرين  ٢٠وفــي غــرب أفريقيــا. تــي تلحـــق ضــررها بإيكواتــور، وهـــي فاشــية ال عالقــة لهــا بتلــك المقاطعــة الواقعــة ب جيــرابلــدة 

لحالـــة لالثـــاني لبي ســـالختبـــار إجـــراء االعلـــى  يومـــاً  ٤٢ ُأعِلـــن عـــن انتهـــاء تلـــك الفاشـــية عقـــب مـــرور ،٢٠١٤ نـــوفمبرالثـــاني/ 
 .األخيرة
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لمـوارد وتـوفير ا السـتجابة لإليبـوالتنقيح خطـط تشـغيلية بشـأن امساعدة الحكومات والشركاء في ى لوسعيًا إ  -٧
"خارطــة  ٢٠١٤آب/ أغســطس  ٢٨يــوم منظمــة ال، أصــدرت ي كــل بلــد علــى حــدةفــ اهتنفيــذالالزمــة لتلــك الخطــط و 

لالزمــة واأوســع المبذولــة علــى نطــاق لجهــود لالمقــدم لــدعم الــدولي ًا لنســيقتو . "الخاصــة باالســتجابة لإليبــوال الطريــق
بتدشـين األمـم المتحـدة قامـت ، باسـتمرار الخـدمات األساسـيةضـمان تقـديم و اإليبـوال لمكافحة ة الوطني نشطةاأللتنفيذ 
بعثــــة األمــــم المتحــــدة بإنشــــاء ، و المــــذكورةخارطــــة الطريــــق التــــي تضــــمنت  ،١الخماســــية العناصــــر STEPPخطــــة 

الفاشـية لحجـم  نظـراً ، وذلك تسـهيًال لتنفيـذ تلـك الخطـة. و ٢٠١٤أيلول/ سبتمبر  ١٨في  ٢لالستجابة الطارئة لإليبوال
فـي منـه مرحلـة األولـى التهـدف علـى نهـج تـدريجي، مبنيـة  STEPPخطـة فـإن ، اللذين لـم ُيشـهد لهمـا مثيـل هاونطاق

ن خالل التركيـز علـى م جديدةالحاالت الهائلة في الزيادة الإبطاء عجلة بأسرع وقت ممكن القيام بإلى  المقام األول
الراميـة يات كـريم والتشـجيع علـى تغييـر السـلوكالمن و اآلدفن المراسم فير ، وتو على وجه السرعةإقامة مرافق للعالج 

عقــب إنشــائها  بعثــة األمــم المتحــدة لالســتجابة الطارئــة لإليبــوالوقامــت انتقــال العــدوى. شــدة اإلســراع فــي تقليــل إلــى 
مــن فـي مرافـق عـزل المرضـى وتنفيـذ نسـبة مماثلـة ٪ مـن الحــاالت ٧٠مثـل فـي عـزل نسـبة تي هـدفبتحديـد ، مباشـرة

  .٢٠١٤يسمبر كانون األول/ د ١بحلول يوم آمن وكريم على نحو مراسم الدفن 
  
زّودهــا ، وتبــه لبلــدان المتضــررةًا لدعمــلمــرض االســتجابة لمجــال فــي  حيويــاً  الــدول األعضــاء دوراً وتــؤدي   -٨
 لعل األهم مـنيبوال، و مرضى اإلومراكز عالج  يةمرافق المختبر الالشخصية و  حمايةمعدات الالالزم و مالي العم بالد
وقـتهم يوميـًا  والـدوليينمـنهم ن و الرعاية الصحية المحلي وعامليكّرس و  ستجابة.المعنيين بااللموظفين ، توفيرها لذلك

تغيير صفوفها من أجل  المجتمعات المحليةفيما تنظم مرضى اإليبوال، أو ملل لرعاية كلل على نحو حاسم ودونما 
الــدعم ، كمــا أحــدث بــوالانتهــاء اإليٕادارة الوضــع فــي أعقــاب المــرض و يات الراميــة إلــى إبطــاء عجلــة انتقــال الســلوك
إنجــاز أعمــال التنفيــذ مــن جانــب علــى قــدم وســاق ويجــري . اً كبيــر للمــرض أثــرًا الســتجابة المقــدم فــي ميــدان ا الــدولي
األمـم منظمـة العـالمي و  غذيـةرنـامج األ، بما فيها بهابرامجها و صناديقالمتخصصة التابعة لألمم المتحدة و  تالوكاال

ـــة ـــرت وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان.  )اليونيســـيف( المتحـــدة للطفول مكافحـــة راكـــز ممنهـــا وكـــاالت وطنيـــة، ووّف
الــذي أبدتــه التفــاني بينمــا أفضــى تقنيــة هائلــة، قــدرات ، التابعــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة األمــراض والوقايــة منهــا

أصــول عســكرية كبيــرة فــي تــوفير يرلنــدا الشــمالية والواليــات المتحــدة األمريكيــة إ المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و 
االتحــاد األفريقــي والجماعــة االقتصــادية لــدول فــور علــى الوتعهــد العمليــات والخــدمات اللوجســتية. معــالم ر يــتغيإلــى 

البلــدان فــي الصــحة العموميــة مــن أجــل نشــرهم لســريرية و اشــؤون الالمعنيــين بخبــراء الالعديــد مــن د بإيفــاغــرب أفريقيــا 
إرســال خبــراء لــدعم إلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا إلــى الشــبكة العالميــة لالشــركاء فــي مــا ســارع نيبالمتضــررة، 
إدارة علــى إنســانية وأخــرى وطنيــة ودوليــة حكوميــة منظمــات غيــر عكــف وت .الواقــع علــى أرضللمــرض االســتجابة 

االتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب وتــولى فــي الخطــوط األماميــة. ة المــرض مكافحــيبــوال و مرضــى اإلمراكــز عــالج 
منظمـة أطبـاء أما كريم. اآلمن والالدفن الضطالع بمراسم فرق لالونشر المئات من تدريب األحمر والهالل األحمر 

د مــن المنظمــات غيــر يواظــب العديــالثالثــة، فيمــا راكــز العــالج فــي جميــع البلــدان تشــغيل مفهــي تواصــل بــال حــدود 
انتهـاًء رسـم الخـرائط و مـرورًا بمـن نظـم االتصـاالت و  الـدعم فـي مجـاالت رئيسـية، بـدءاً تقـديم علـى الحكومية األخرى 

جهود الالمساعدة في تقديم وال و يبمرضى اإلدارة مراكز عالج على إالمنظمة الدولية للهجرة وتعكف بناء. بأنشطة ال
  لحدود.مرض عبر اافحة الالمبذولة باإلقليم بشأن مكالكبيرة 

                                                           
ـــــــديم مان بعـــــــدواها؛ وضـــــــ الج المصـــــــابينوقـــــــف الفاشـــــــية؛ وعـــــــ   ١ ـــــــى االســـــــتقرار؛ و الخـــــــدمات األساســـــــية؛ تق ـــــــاظ عل الحف
ــــــــةو    الرجــــــــاء االطــــــــالع علــــــــى المنشــــــــور المعنــــــــون: .حاليــــــــاً غيــــــــر المتضــــــــررة بهــــــــا فــــــــي البلــــــــدان الفاشــــــــيات  مــــــــن الوقاي
 Ebola Virus Disease Outbreak: Overview of needs and requirement ،ـــاح علـــى الـــ  إللكترونـــيارابط والمُت

 .https://docs.unocha.org/sites/dms/cap/ebola_outbreak_sep_2014.pdf  التالي:

اإللكترونـــي  رابطالطارئـــة لإليبـــوال، ُمتـــاح علـــى الـــالســـتجابة لن إنشـــاء بعثـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأمـــن األمـــين العـــام بيـــان    ٢
 .http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8006  التالي:
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، تضــافر جهــود الحكومــات الوطنيــة وشــركائهاوبفضــل ، ٢٠١٤ ديســمبرشــهر كــانون األول/ نهايــة لغايــة و   -٩
مــن توثيــق عــرى عمليــات الطــوارئ الوطنيــة لمراكــز الوتمّكنــت  ،للمــرض ية شــاملة لالســتجابةشــغيلخطــة تُوِضــعت 

ضـخمة فـي وبـذلت جهـود  ،بـالمرض وداخلهـا البلـدان المتضـررةبـين جسـر جـوي موثـوق وُأِقـيم نسيق في كل بلـد، الت
المعنيـة بمراسـم فـرق عـدد اليبوال و مرضى اإلة عالج عدد أسرّ إلى أكثر من الضعف ِزيد االتصاالت العامة، و مجال 

معــدل ُخفِّــض المرضــية، و حــاالت عــدد الالنمــو الهائــل فــي تــم وقــف . و اإلقلــيم ككــل المتاحــة فــي أنحــاءو دفن اآلمــن الــ
اآلمـــن الـــدفن ومراســـم مســـتويات العـــالج التـــي اقتـــرن فيهـــا ارتفـــاع انتقـــال المـــرض إلـــى الصـــفر فـــي بعـــض المنـــاطق 
فـــي معظـــم مكافحتهـــا تـــدابير ارتفـــع مســـتوى الـــوعي بـــاإليبوال و . و بتكثيـــف أنشـــطة إيجـــاد الحـــاالت وتتبـــع مخالطيهـــا

تبـاين كبيـر. تخّللـه يات المعرفة إلى تغيير في السلوكمدى ترجمة ، على أن كافة البلدان الثالثةبالموجودة المناطق 
فـــإن ، اإلقلـــيم فـــي جميـــع أنحـــاءلعـــالج والـــدفن اآلمـــن امـــن قـــدرات اآلن وجـــود مـــا يكفـــي  رغموبـــٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، و 

ملكيـة تحقيـق المجتمع إلـى بين صفوف وعي نشر المرحلة تحول من من تلك القدرات يستدعي ال الكاملباالستفادة 
يبـوال فـي البلـدان الثالثـة األكثـر اإللقضـاء علـى اأن  . ومـن الواضـح أيضـاً فئـات السـكان المتضـررةالكاملة لالبرنامج 

وتتبــع  بمرحلــة شــاملة إليجــاد الحــاالتالمرحلــة األولــى  وقــدرات أنشــطةسيســتلزم دمــج  فــي غــرب أفريقيــا بهــا تضــرراً 
المنتشـرة وبائيـات الالتعامل مـع في بغرض وتصميم أنشطة االستجابة على نحو ي ملكية المجتمعتحقيق و مخالطيها 

  .معّينة منطقة جغرافيةب
  

  ١التأهبأنشطة 
  

مـــن األمـــور ذات األهميـــة العاجلـــة أن تكـــون البلـــدان التـــي ال توجـــد فيهـــا حـــاالت إصـــابة بمـــرض فيـــروس   -١٠
ــًا للــدخول المحتمــل للفيــروس بحيــث يمكــن أن تتخــذ إجــراءات ســريعة وحاســمة ومأمونــة لمنــع  اإليبــوال مســتعدة عملي

المرض من مواصلة االنتشـار. وقـد أنشـأت كـل األقـاليم فـرق عمـل إقليميـة معنيـة بـاإليبوال، ووضـعت خطـط إقليميـة 
وُبـــذلت جهـــود كبيـــرة فـــي كـــل أقـــاليم  لالســـتجابة، وأطلعـــت وزارات الصـــحة علـــى المعلومـــات أوًال بـــأول فـــي بلـــدانها.

المنظمة من أجل تعزيز التأهب لمواجهة اإليبوال، بما في ذلك المسوح اإللكترونيـة اإلقليميـة الراميـة إلـى تقـدير قـدرة 
أنشـأت خطـط لالسـتجابة لإليبـوال و  لـديها. كما أن المكاتـب اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة البلدان على االستجابة لإليبوال

ـــًا لالســـتجابة الســـريعة، أو مراكـــز  ـــة للطـــوارئ وفرق ويجـــري توزيـــع المخزونـــات . إنشـــائهانهـــا فـــي ســـبيلها إلـــى أعامل
االحتياطية من معدات الحماية الشخصية بغية االستجابة لالحتياجـات الفوريـة للبلـدان التـي تكتشـف حـاالت مـرض 

  فيروس اإليبوال.
  

 المتحــدة األمــم بعثــةجهــة اإليبــوال، التــي تضــم خبــراء مــن وأنجــزت الفــرق الدوليــة لتعزيــز دعــم التأهــب لموا  -١١
بلـــدًا ذا  ١٤لميــة والشــركاء الــدوليين، بعثــات التقيــيم المرســلة إلــى اومنظمــة الصــحة الع لإليبــوال الطارئــة لالســتجابة

ة أولوية في أفريقيا. وفي جميع الحاالت لوحظ أن هذه البلدان تحتاج إلى دعم كبير من أجـل بلـوغ مسـتويات مالئمـ
وتم تقديم الدعم لتحسين مسـتويات التأهـب  من التأهب في كثير من العناصر األحد عشر، إن لم يكن فيها جميعًا. 

  بلدًا آخر من جميع أنحاء العالم. ٧١في 
  

  ٢اللوائح الصحية الدولية
  

في غرب أفريقيا تشكل طارئة صحية  أعلنت المديرة العامة أن فاشية اإليبوال ٢٠١٤آب/ أغسطس  ٨في   -١٢
عموميـة تثيــر قلقـًا دوليــًا. وطبقـًا لشــروط اإلخطـار المنصــوص عليهــا فـي اللــوائح، ومـن خــالل قنـوات أخــرى، أبلغــت 

                                                           
لالطـــالع علـــى المزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن أنشـــطة  EBSS/3/INF./3 (EB136/INF./6)الرجـــاء الرجـــوع إلـــى الوثيقـــة رقـــم     ١

 التأهب لإليبوال والتقدم المحرز والتحديات فيما يتعلق بتعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال اإلنذار واالستجابة.

لالطالع علـى المزيـد مـن التفاصـيل عـن تفعيـل وتنفيـذ  EBSS/3/INF./4 (EB136/INF./7) الرجاء الرجوع إلى الوثيقة رقم    ٢
 ) استجابة لفاشية اإليبوال في غرب أفريقيا.٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
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الدول األعضاء منذ ذلك الحين عـن مئـات الشـائعات المتعلقـة بحـاالت إيبـوال محتملـة، وجـرت متابعـة كـل منهـا مـع 
  لمالية والتقنية والبشرية المحدودة من أجل التحقق من هذه الحاالت أو استبعادها.تخصيص الكثير من الموارد ا

  
/ األول مـرات، فـي آب/ أغسـطس وأيلـول/ سـبتمبر وتشـرينباإليبوال ثالث  لمعنيةاالطوارئ  واجتمعت لجنة -١٣

المغـادرة وتشـمل التوصـيات الفـرز عنـد أكتوبر، وقامت المديرة العامة في كـل مـرة بتأييـد وٕاصـدار توصـيات مؤقتـة. 
إجــراءات الســفر العاديــة فــي كــل البلــدان غيــر المتضــررة.  مــع تطبيــقللمســافرين الــذين يغــادرون البلــدان المتضــررة، 

باســـتثناء  ،وتشـــير التوصـــيات المؤقتـــة إلـــى أنـــه ال ينبغـــي فـــرض أي حظـــر علـــى الســـفر الـــدولي أو التجـــارة الدوليـــة
ذلــك فــإن بعــض الــدول األعضــاء غيــر المتضــررة مــن  ومــع يتعلــق بحــاالت مــرض فيــروس اإليبــوال ومخالطيهــا. مــا

 اإليبوال والتي نفذت تدابير صحية إضافية، بما في ذلك القيود على السفر.
 
تواصــل المنظمــة مــع الــدول األعضــاء بانتظــام، وعملــت عــن كثــب مــع الشــركاء تولــدعم تنفيــذ التوصــيات   -١٤

وقــرر علــى وجــه الخصــوص رؤســاء كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الطيــران المــدني الــدولي  المعنيــين.
 الـدولي الجـوي النقـل واتحـاد المطـارات لرابطـات الدولي والمجلس التابعة لألمم المتحدة)٠ العالمية السياحة ومنظمة
 فـي المعلومـات وتقـديم الوضع رصد تتولى والنقل بالسفر معنية ملع فرقة تفعيل والسياحة للسفر العالمي والمجلس
أيضــًا. وانضــمت إليهــا الحقــًا وكــاالت أخــرى، ومنهــا  المســافرين وٕالــى والســياحة الســفر قطــاع إلــى المناســب التوقيــت

  والتجارة. البحري المنظمة البحرية الدولية، مع توسيع نطاق فرقة العمل ليشمل الشحن
  

  ١البحث والتطوير
  

بـة المتصاعدة، وباالستناد إلـى نصـائح الخبـراء المسـتقلين وأفضـل البيانـات المتاحـة والرقاواستجابة للفاشية   -١٥
بـرامج العمـل الخاصـة بـالطوارئ مـن أجـل اإلسـراع فـي تطـوير اللقاحـات والتطـوير  األخالقية، تناولـت دوائـر البحـث

ولويـــة لعـــدد مـــن المنتجـــات ونتيجـــة لـــذلك ُأعطيـــت األوالعالجـــات ووســـائل التشـــخيص المحتملـــة الخاصـــة بـــاإليبوال. 
لمواصـــلة البحـــث، بمـــا فـــي ذلـــك لقاحـــان مرشـــحان ودواءان مضـــادان للفيـــروس والـــدم الكامـــل المـــأخوذ مـــن النـــاقهين 
والبالزمـــا المـــأخوذة مـــن النـــاقهين. وعـــالوة علـــى ذلـــك يعمـــل كـــل مـــن الـــدول األعضـــاء والشـــركاء ومنظمـــة الصـــحة 

م وتسريع تطوير وسائل التشخيص المكيفة، واالستعراضات المشـتركة العالمية على إجراءات الطوارئ المتعلقة بتقيي
  لبروتوكوالت التجارب السريرية.

  
بهــدف تقيــيم نجاعــة اللقاحــات الرئيســية المرشــحة فــي  ٣ومــن المتوقــع أن تبــدأ التجــارب الســريرية للمرحلــة   -١٦

باإلضــافة إلــى ذلــك مــن المتوقــع أن تبــدأ و البلــدان الثالثــة األشــد تضــررًا فــي كــانون الثــاني/ ينــاير وشــباط/ فبرايــر. 
فــي الكــاميرون وغانــا ومــالي ونيجيريــا والســنغال  ChAd3-ZEBOVوالخاصــة باللقــاح  ٢التجــارب الســريرية للمرحلــة 

وهناك لقاحان آخران مرشحان من المقرر أن يـدخال التجـارب السـريرية فـي . ٢٠١٥في أواخر كانون الثاني/ يناير 
، وهناك المزيد من اللقاحات المرشحة التـي تتقـدم نحـو التقيـيم السـريري فـي وقـت الحـق ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير 

معالجة الشواغل ذات الصلة باإلتاحة أعلن مجلس التحالف العالمي من أجل اللقاحـات من العام. وللمساعدة على 
شـراء لقاحـات اإليبـوال، مليـون دوالر أمريكـي ل ٣٠٠، التزامـه بتقـديم ٢٠١٤ كانون األول/ ديسـمبر ١١والتمنيع، في 

مليـون دوالر أمريكــي  ٩٠ويمكـن اســتخدام مبلـغ يصـل وتمنيـع السـكان المعرضـين للمخـاطر فــي البلـدان المتضـررة. 
في دعم البلدان في إدخال اللقاحـات، وٕاعـادة بنـاء الـنظم الصـحية التـي لحـق بهـا الـدمار، واسـتعادة خـدمات التمنيـع 

  في البلدان المتضررة من اإليبوال. 
                                                           

لالطـــالع علـــى المزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن حالـــة  EBSS/3/INF./1 (EB136/INF./4) الرجـــاء الرجـــوع إلـــى الوثيقـــة رقـــم     ١
قدم المحـرز والتحـديات فيمـا يتعلـق بالمسـائل الخاصـة بتـوافر اإلمـدادات والتمويـل لقاحات معينة وعالجات وأدوات أخرى، والت

 والمسؤولية.
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  ١بناء نظم صحية قادرة على الصمود في البلدان المتضررة من اإليبوال
  

بـرغم تحسـنها فـي بعـض المجـاالت  في وقت بداية الفاشية كانت قدرة النظم الصحية في البلدان المتضررة  -١٧
في  ، بماتزال محدودة. وكان العديد من وظائف النظم الصحية التي ُتعد ضرورية في حاجة إلى استثمارات كبيرةال

ذلك البنية التحتية واللوجيستيات والمعلومات الصحية وتصريف الشؤون. وكان يتولى تقديم الخدمات عدد قليل من 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يعملون في ظروف سيئة. وبالرغم من زيـادة اإلنفـاق الحكـومي علـى الصـحة 

شكل المدفوعات المباشرة مقابل الخدمات  الباً غوالذي يتخذ فإنه كان منخفضًا، في حين أن إنفاق القطاع الخاص، 
الصــحية، كــان مرتفعــًا نســبيًا. وكــان الضــعف يشــوب قــدرات الترصــد واالســتجابة بوجــه خــاص، األمــر الــذي أعــاق 

  تبادل المعلومات وتجهيز استجابة مالئمة ومناسبة التوقيت في مواجهة الفاشية.
  

اء في أن استعادة قدرات النظم الصحية ينبغي أن تبدأ اآلن، بالرغم مـن أن ويتمثل التوافق الناشئ في اآلر   -١٨
بناء النظم القادرة على الصمود يعتمد على ملكية البلدان وقيادتها. وسيتطلب هذا العمل التزامات طويلـة األمـد مـن 

ية وتعزيـز والحاجـة ماسـة إلـى تكامـل المجموعـة الكاملـة مـن الخـدمات الصـح كافـة. الرئيسية جانب الجهات الفاعلة
وسـيتم تحسـين وسـيتم اسـتخدام الـدروس التـي اسـتفيدت أثنـاء االسـتجابة لإليبـوال قدرات الوقاية والكشف واالسـتجابة. 

تحقيــق تلــك البلــدان نحــو  لتقــدمومــن األمــور الضــرورية  م الصــحية علــى جميــع المســتويات.ظدمــج الترصــد فــي الــنُ 
مة اســتعادة والتنســيق بــين المــانحين لضــمان اســتدا شــركاءأهــداف التغطيــة الصــحية الشــاملة مســاءلة الحكومــات وال

  .القدرات
  

  ٢،٣الخطوات القادمة
  

 المتحــدة األمــم بعثــةبــالرغم مــن تحقيــق بعــض النجاحــات الملحوظــة فــي غضــون أربعــة شــهور مــن إنشــاء   -١٩
حالة مؤكدة  ٢٠ ٠٠٠أكثر من  تم اإلبالغ عن تزال مثبطة إلى حد بعيد:فإن األعداد ال لإليبوال الطارئة لالستجابة

وفـاة. ولـن ُتعتبـر فاشـية  ٧٠٠٠، مـع اإلبـالغ عـن أكثـر مـن ومحتملة ومشتبه فيها لإلصابة بمرض فيـروس اإليبـوال
يومـًا بعـد إجـراء الفحـص مـرتين آلخـر حالـة تظهـر وٕاعطائـه  ٤٢اإليبوال في غـرب أفريقيـا قـد انتهـت إال عنـد مـرور 

   في المرتين. للفيروس نتيجة سلبية
  

ويعنــي هــذا بالضــرورة تعــديًال فــي محــاور التركيــز االســتراتيجي فــي البلــدان األشــد تضــررًا. وتســتند المرحلــة   -٢٠
ــالتطبيق  الثانيــة مــن االســتجابة إلــى اللوجيســتيات األساســية والبنيــة التحتيــة واالســتثمار فــي تغييــر الســلوك، وذلــك ب

لقطــع سالســل ســريان اإليبــوال.  طبيــق الصــارم ضــروري الصــارم للبحــث عــن الحــاالت وتتبــع المخــالطين، وهــذا الت
حتــى ســريان اإليبــوال الواســع االنتشــار والمكثــف يمكــن الحــد منــه بــالتطبيق المســتمر لهــذه التــدخالت الثالثــة علــى و 

ويجــب أن تصــمم األولويــات علــى نحــو أو الــدوائر أو المقاطعــات الــثالث والســتين المتضــررة.  المحافظــات نطــاق 
 جغرافيـًا، مـع وضـع خطـط وغايـات مكيفـة مـع السـياق المحلـي فـي كـل دائـرة ومحافظـة ومقاطعـة، وتحـديثهامناسب 
حسب كثافة السريان وملكية المجتمعات المحلية والقـدرة علـى تنفيـذ التـدخالت األساسـية لمكافحـة وتوجيهها  بانتظام

                                                           
العمـــل  عـــن التفاصـــيل مـــن المزيـــد علـــى لالطـــالع EBSS/3/INF./2 (EB136/INF./5) رقـــم الوثيقـــة إلـــى الرجـــوع الرجـــاء    ١

 المستقبلي لتعزيز النظم الصحية في البلدان المتضررة.

زيــد مــن التفاصــيل عــن االســتراتيجية التــي لالطــالع علــى الم EBSS/3/3 (EB136/49) الرجــاء الرجــوع إلــى الوثيقــة رقــم    ٢
 وضعتها المنظمة إلنهاء فاشية اإليبوال في غرب أفريقيا.

 – AFR/RC64//9 “Ebola virus outbreak in West Africa: Update and lessons learntالرجـاء الرجـوع إلـى الوثيقـة     ٣

Report of the Secretariat” (1 August 2014) for further region-specific lessons learnt and proposed actions 
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لي للحـــاالت يتزايـــد بـــبطء كمـــا أن عـــدد يـــزال العـــدد اإلجمـــاغينيـــا حيـــث ال فـــياإليبـــوال. وينطبـــق ذلـــك بوجـــه خـــاص 
  المقاطعات الموبوءة زاد بأكثر من الضعف بين بداية تشرين األول/ أكتوبر ونهاية كانون األول/ ديسمبر. 

  
وتعطـــي التطـــورات الواعـــدة التـــي حـــدثت فـــي مجـــال اللقاحـــات والعالجـــات ووســـائل التشـــخيص المحتملـــة   -٢١

ن هذه األدوات ستعزز جهود االستجابة، ولكن يجب أن يستمر العمل على الخاصة باإليبوال حتى اآلن األمل في أ
من أجل الحمايـة مـن اسـتمرار االنتشـار. وفـي حـين أن بعـض البلـدان قـد تكـون أفضـل التأهب على مستوى البلدان 

مجاالت في في كثير من البلدان  زالت هناك ثغراتماتأهبًا لظهور حاالت منعزلة لإلصابة بمرض فيروس اإليبوال 
منها مثًال استراتيجيات اإلبالغ عن المخـاطر، ومعـايير التشـغيل الموحـدة لفـرق االسـتجابة السـريعة، والتـدريب علـى 

حـاالت مـرض فيـروس اإليبـوال، والقـدرة علـى والتـدبير العالجـي لاألساليب النموذجية للوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا 
دان وعلـــى إرســـال العينـــات إلـــى مختبـــرات خـــارج البلـــدان عنـــد الفحـــص الخـــاص بمـــرض فيـــروس اإليبـــوال داخـــل البلـــ

  الضرورة، والقدرات الالزمة في نقاط الدخول.
  

وبالرغم من أن معدل االنتشار العام قد يكون في تراجـع ال تـزال هنـاك مخـاطر كبيـرة السـتمرار الفاشـيات.   -٢٢
و المعرضة لمخاطر العدوى بها أو لمخاطر ومن شأن التغاضي في المجتمعات المحلية التي ظهرت فيها اإليبوال أ

، األمــر عــودة العــدوى إلــى الظهــور أن يقــوض التقــدم المحــرز فــي تغييــر الســلوكيات المنطويــة علــى مخــاطر شــديدة
الجغرافي. ومن أشد المخاطر التي توجد مع اسـتمرار السـريان "اإلنهـاك النـاجم عـن الذي يسمح للفيروس باالنتشار 

فـــإذا حـــول العـــالم اهتمامـــه عـــن هـــذه الفاشـــية وقلـــل الـــدعم الخـــاص  ين والمجتمعـــات المحليـــة.اإليبـــوال" بـــين المـــانح
باالســتجابة لهــا ســينطوي ذلــك علــى مخــاطر كبيــرة لتــوطن اإليبــوال فــي هــذه المنطقــة دون اإلقليميــة. وممــا يزيــد هــذا 

رد اعــتالل مــن بــين اعــتالالت األمــر تعقيــدًا اعتيــاد المجتمعــات المحليــة علــى وجــود اإليبــوال وقبولهــا علــى أنهــا مجــ
وٕاشــراكهم إشــراكًا تامــًا، أي وســيلزم رســم خريطــة أهــم األشــخاص المــؤثرين محليــًا  عديــدة يمكــن أن تصــيب أســرها.

 والحاليـة ، مـن أجـل التحـول عـن المسـتويات العاليـة عمومـاً الشـبابو الساسة وأفراد القبائل والزعماء الدينيون والنساء 
وعــي المجتمعــات المحليــة إلــى الملكيــة الحقيقيــة للمجتمعــات المحليــة وتغييــر الســلوك، وهمــا أمــران ضــروريان مــن 

  للقضاء على اإليبوال في غرب أفريقيا.
  

ومـــع إزالـــة وكانــت القيـــادة الحكوميـــة القويـــة الوطنيــة والمحليـــة، وســـتظل، أمـــرًا أساســيًا لالســـتجابة لإليبـــوال.   -٢٣
وتحويلهــا إلــى المســتوى دون الــوطني يجــب إنشــاء "مراكــز لعمليــات الطــوارئ" تعمــل بكامــل  المركزيــة فــي االســتجابة

طاقتهــا ودمــج الفــرق الصــحية الحكوميــة المحليــة واضــطالعها بــدور رئيســي فــي كــل محافظــة ودائــرة ومقاطعــة فــي 
لوبائيـة الميدانيـة مـن أجـل وستقود هـذه المراكـز عمليـة التغييـر التـدريجي فـي القـدرات االبلدان الثالثة األشد تضررًا. 

بلوغ الترصد النشط العالي الجودة، والبحث السريع والكامل عن الحاالت، والتتبـع الشـامل لمخـالطي الحـاالت، وهـو 
  ضروري إلنهاء هذه الفاشية.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٢٤
  
  

=     =     =  


