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إبراز الجهود المبذولة حتى اآلن لتأهب البلدان واألقاليم 
  المتضررة للتصدي الحتمال وفود مرض فيروس اإليبوال غير

  
  

  دورة المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوال
  
  
فيمــا يتعلــق  ١االجتمــاع األول للجنــة الطــوارئ المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة المنبثــق عــنأشــار البيــان  -١

البلـدان الخاليـة مـن حـاالت  تأهـبفـي غـرب أفريقيـا إلـى األهميـة الملحـة المعلقـة علـى  ٢٠١٤بفاشية اإليبوال لعام 
وفــود اإليبــوال حتــى  اإلصــابة بمــرض فيــروس اإليبــوال وخصوصــًا فــي أفريقيــا مــن الناحيــة العمليــة لمواجهــة احتمــال

يتســنى اتخــاذ إجــراءات ســريعة وآمنــة وحاســمة للوقايــة مــن تواصــل انتشــار المــرض. وتضــّمن هــذا البيــان توصــيات 
ة تضـرر ة وبالتحديـد الـدول التـي تتـاخم حـدودها البريـة الـدول الممتضـرر بشأن التأهب استهدفت جميـع الـدول غيـر ال

". وأشار االجتماع ومعالجتها اكتشاف حاالت اإليبوال وفحصها" مستويات الترصد وتعزيز القدرة على رفعوشملت 
الطــوارئ المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة مجــددًا إلــى هــذه التوصــيات بتســليط األضــواء أيضــًا علــى  الثــاني للجنــة

 جهود التوعية والتواصل من أجل مكافحة المخاوف غير المتناسبة.ضرورة تعزيز 
 
اجتماعـًا استشـاريًا فـي برازافيـل  ٢٠١٤أكتـوبر  تشـرين األول/ ١٠إلـى  ٨المنظمـة فـي الفتـرة مـن  وعقدت -٢

وحشدت الجهات الشريكة الدولية لتكثيف الجهود وتنسيقها بهدف دعم البلدان غير المتضررة لتعزيز تأهبها تمشيًا 
والقـدرات والممارسـات الرئيسـية التـي  مع توصيات لجنة الطوارئ. وفي عداد الحصائل المحققـة المبـادئ والمعـايير

وتهــدف هـــذه القائمـــة المرجعيـــة  ٢أرســت األســـس لوضـــع قائمــة مرجعيـــة مجمعـــة للتأهـــب لمــرض فيـــروس اإليبـــوال.
المبنيــــة علــــى األعمــــال الســــابقة التــــي اضــــطلعت بهــــا منظمــــات متعــــددة وعلــــى ســــائر األدوات والمــــواد التدريبيــــة 

وجيهــات معياريــة لتقيــيم مســتوى تأهبهــا واختبــاره مــن أجــل التصــدي ألول والتوجيهيــة إلــى تزويــد جميــع البلــدان بت
حاالت اإلصـابة بمـرض فيـروس اإليبـوال. وقـد حـددت المشـاورة أيضـًا قائمـة البلـدان ذات األولويـة فـي أفريقيـا التـي 

متضــررة تثيــر أشــد القلــق ألغــراض الحصــول علــى الــدعم اســتنادًا إلــى معــايير مثــل القــرب الجغرافــي مــن البلــدان ال
                                                           

  لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية فيما يتعلق بفاشية اإليبوال على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
http://www.who.int/ihr/ihr_ec_ebola/en/  

  اإليبوال على الموقع اإللكتروني التالي: القائمة المرجعية المجمعة للتأهب لمرض فيروس    ٢
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-preparedness-checklist/en/ 
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وأنماط التجارة والهجرة وقوة النظم الصحية الراهنة وينبغي أن يوفر الدعم المباشـر علـى أساسـها لهـذه البلـدان كـي 
 تبلغ مستوى عمليًا للتأهب في أسرع وقت ممكن.

  
واســتكملت األفرقــة الدوليــة المعنيــة بالتأهــب لإليبــوال والمؤلفــة مــن خبــراء مــن بعثــة األمــم المتحــدة المعنيــة  -٣
ومنظمــة الصــحة العالميــة والجهــات الشــريكة الدوليــة بحلــول األســبوع الثــاني مــن كــانون الســتجابة لطارئــة اإليبــوال با

بــنن وبوركينــا إلــى بلــدًا مــن البلــدان ذات األولويــة فــي أفريقيــا أي  ١٤بعثــات التقيــيم إلــى  ٢٠١٤ديســمبر  األول/
ثيوبيـا وغامبيـا وغانـا وغينيـا بيسـاو ومـالي وموريتانيـا ديفـوار وإ  فاصو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت

عـن كشف للوالنيجر والسنغال وتوغو. وأجريت الزيارات على وجه االستعجال لضمان تأهب كل بلد قدر اإلمكان 
فعالـة مـن أجـل الوقايـة  اسـتجابةوإلعـداد والتبليـغ عنهـا حاالت اإلصابة المحتملة بمرض فيروس اإليبـوال وتقصـيها 

شار فاشية أكبر. وساهم العمل المشترك الذي اضطلع به الموظفون الوطنيون والدوليون في تحديث خطط من انت
العمـــل الوطنيـــة للتأهـــب لمـــرض فيـــروس اإليبـــوال التـــي حـــددت الثغـــرات واإلجـــراءات الالزمـــة ألغـــراض التحســـين. 

األكثر فعالية ن فيها تقديم الدعم الخطط أيضًا الجهات الشريكة المانحة بتوجيهات بشأن المجاالت التي يمك وتمد
المتفـق عليهـا. وقـد أفضـت الزيـارات إلـى إجـراءات لمساعدة تلك البلدان على تعزيز قدراتها الوطنيـة وبلـوغ المعـالم 

 المتابعة بالنسبة إلى البلدان المشاركة والجهات الشريكة الدولية والمنظمة.
  

وٕاضافة إلى التركيز على البلدان ذات األولويـة فـي أفريقيـا، ُبـذلت جهـود جبـارة فـي جميـع أقـاليم المنظمـة  -٤
لتعزيز التأهب لإليبوال. وُنظمت دورات تدريبية وحلقات عمل وعمليات محاكـاة اسـتهدفت مجموعـات البلـدان بينمـا 

رات ووضـــع خطـــط العمـــل وتقـــديم الـــدعم أجريـــت زيـــارات إلـــى بعـــض البلـــدان فـــي جميـــع األقـــاليم الســـتعراض القـــد
المباشر. ولدى المكاتب اإلقليمية أيضًا خطط للتصدي لمرض فيروس اإليبوال إذ أنشئت مراكز لعمليات الطـوارئ 
وأفرقــة لالســتجابة الســريعة أو يجــري إنشـــاؤها وتحفــظ مخزونــات معــدات الوقايـــة الشخصــية األساســية فــي أمـــاكن 

 الفورية للبلدان التي تكشف عن حاالت اإلصابة بمرض فيروس اإليبوال.استراتيجية لتلبية االحتياجات 
  

، وفضًال عن الجهود العاجلة المبذولة لتهيئة البلدان لمواجهة احتمال وفود حاالت مرض فيـروس اإليبـوال -٥
تشــارك المنظمــة فـــي مناقشــات مـــع الجهــات الشــريكة بشـــأن الســبل األكثـــر فعاليــة لمســاعدة البلـــدان علــى التأهـــب 
الكافي لمواجهة مجموعة أوسـع نطاقـًا مـن التحـديات المطروحـة فـي مجـال األمـن الصـحي فـي المسـتقبل. ويتصـل 

زالــــت التفاصــــيل الكاملــــة ومالصــــحية. التأهــــب الفــــوري لإليبــــوال والتأهــــب األطــــول أمــــدًا بــــاألمن الصــــحي والــــنظم ا
متاحــة فــي الوقــت الحــالي إال أن هنــاك عنصــرًا حاســمًا للمضــي قــدمًا وهــو إشــراك الجهــات الشــريكة مــن أجــل  غيــر

إيجــاد ســبل لتحســين جهــود تنفيــذ المبــادرات الراهنــة علــى أمثــل وجــه وتنســيقها، بمــا يشــمل مبــادرات تعزيــز الــنظم 
والمبــادرات والخطــة العالميــة لألمــن الصــحي بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة  الصــحية وتعزيــز القــدرات األساســية

الثنائية العديدة كـي تسـّرع وتيـرة تنفيـذها ويعـزز التـآزر فيمـا بينهـا. وفـي هـذا الصـدد، سـلطت لجنـة مراجعـة اللـوائح 
يـذ اللـوائح الصـحية نوفمبر األضواء على ضرورة تعزيز تنف تشرين الثاني/ ١٤و ١٣ الصحية الدولية المعقودة في

 الدولية وقدمت اإلرشاد بشأن تعزيز تنفيذها.
  

والعنصــر الثــاني الحاســم هــو ضــمان اســتعادة قــدرات الــنظم الصــحية فــي غينيــا وليبريــا وســيراليون وهــي  -٦
البلدان األشد تضررًا من مرض فيروس اإليبوال. وفي هذا الصدد، عقدت المنظمة اجتماعًا رفيـع المسـتوى للبلـدان 

ديسمبر لبدء هذه العملية. وهنـاك عنصـر ثالـث وهـو اسـتخدام نهـج  كانون األول/ ١١و ١٠ات الشريكة في والجه
ســيما القــدرات الضــرورية لضــمان تحســين الكشــف عــن األمــراض تشــديد علــى تعزيــز بعــض القــدرات والتــدريجي لل

عتبـــر جميــع القــدرات فــي إطـــار وترصــدها المبكــرين والتبليــغ واالتصــال واالســـتجابة الســريعة والفعالــة للطــوارئ. وت
األمــــن الصــــحي والــــنظم الصــــحية أساســــية إال أن هــــذه القــــدرات تكتســــي أهميــــة خاصــــة لوقــــف انتشــــار الفاشــــيات 
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واألمـــراض المســـتجدة األصـــغر واأليســـر احتـــواء وتحولهـــا إلـــى فاشـــيات كبيـــرة غيـــر مكتشـــفة. وســـيخفف التصـــدي 
 تمع العالمي.للفاشيات عندما تكون صغيرة الضغط على البلدان والمج

  
وقــد أنشــأت كــل األقــاليم فــرق عمــل إقليميــة معنيــة بــاإليبوال ووضــعت خططــًا إقليميــة لالســتجابة وأحاطــت  -٧

وزارات الصـــحة فـــي بلـــدانها بالمعلومـــات بانتظـــام. وأجـــرى المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا والمكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا 
ة إقليميـة لتقيـيم قـدرة البلـدان فـي األقـاليم المعنيـة علـى والمكتب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ مسـوحات إلكترونيـ

بلـــدان علـــى الـــدعم لتعزيـــز قدراتـــه لالســـتجابة  ١١٠التصـــدي لإليبـــوال. وعـــالوة علـــى ذلـــك، حصـــل مـــا يزيـــد علـــى 
لمقتضــيات الصــحة العموميــة فيمــا يتصــل بمــرض فيــروس اإليبــوال وأشــرفت المنظمــة علــى بعثــات متعــددة الجهــات 

دًا من هـذه البلـدان إلجـراء عمليـات تقيـيم أكثـر تعمقـًا لمسـتويات التأهـب (انظـر الجـدول أدنـاه). بل ٧٥الشريكة في 
ونظمـــت المكاتـــب اإلقليميـــة أيضـــًا حلقـــات عمـــل تدريبيـــة إقليميـــة أو دون إقليميـــة متعلقـــة بـــالتبليغ عـــن المخـــاطر 

ا والتـدبير العالجـي للحـاالت ودعمـت واالختبار والسالمة البيولوجية في المختبـرات والوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـ
 تنظيم حلقات عمل وعمليات محاكاة وطنية في عدة بلدان.

 
ذلك البعثـات أو التـدخالت األخـرى  البلدان المدعومة عن طريق أنشطة التأهب، بما في  اإلقليم

  ٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/ نهايةبحلول 
وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وبورونـــدي  وبـــنن وبوركينـــا فاصـــو(أنغـــوال وبوتســـوانا  ٣٩  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيـا االسـتوائية وٕاريتريـا وكوت ديفوار وتشاد  والكاميرون
وكينيـــا وليســـوتو ومدغشـــقر ومـــالوي بيســـاو  -وغامبيـــا وغانـــا وغينيـــا وغـــابون  وٕاثيوبيـــا

مهوريـة الكونغـو وروانــدا وسـان تــومي وجوالنيجــر وموريشـيوس وناميبيـا  ومـالي وموريتانيــا
وتوغــو وسيشــيل وجنــوب أفريقيــا وجنــوب الســودان وســوازيلند وتنزانيــا والســنغال وبرينســيبي 

بلـدًا  ١٤وأوغندا وزامبيا وزمبابوي) (أجريـت بعثـات التأهـب المتعـددة الجهـات الشـريكة فـي 
  )بالخط العريضمبينًا 

 المكتب اإلقليمي
منظمة  لألمريكتين/

للبلدان الصحة 
  األمريكية

بعثــة للتأهــب (أنتيغــوا وبربــودا وجــزر البهامــا وبربــادوس وكوســتاريكا وكوبــا ودومينيكــا  ٢٤
وٕاكـــوادور والســـلفادور وغرينـــادا وغواتيمـــاال وغيانـــا وهـــايتي وهنـــدوراس وجامايكـــا ونيكـــاراغوا 

ين غرينــادو وبنمــا وبــاراغواي وبيــرو وســانت كيــتس ونــيفس وســانت لوســيا وســانت فنســنت 
  وسورينام وترينيداد وتوباغو وأوروغواي).

المكتب اإلقليمي لشرق 
  المتوسط

بعثــة للتأهـــب (أفغانســـتان والبحــرين وجيبـــوتي ومصـــر وٕايــران والعـــراق واألردن ولبنـــان  ٢٠
وليبيـا والكويـت والمغـرب واألراضـي الفلســطينية المحتلـة وباكسـتان وقطـر والمملكـة العربيــة 

  ان وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن).السعودية والصومال والسود
 المكتب اإلقليمي

  ألوروبا
ــــــــا و  ٥ ــــــــات للتأهــــــــب (ألباني ــــــــآبعث ــــــــة مقدوني  ةذربيجــــــــان وكازاخســــــــتان وصــــــــربيا وجمهوري

  السابقة)  اليوغوسالفية
لجنوب  المكتب اإلقليمي

  شرق آسيا
النكـــا  ل وســـريندونيســـيا وملـــديف وميانمـــار ونيبـــاإ بعثـــات للتأهـــب (بـــنغالديش وبوتـــان و  ٩

  ليشتي وتايلند)  - وتيمور
لغرب  المكتب اإلقليمي
  المحيط الهادئ

بلــــدًا مــــدعومًا (كمبوديــــا والصــــين وجــــزر كــــوك وواليــــات ميكرونيزيــــا الموحــــدة وفيجــــي  ٢١
وجمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية وماليزيـــا وجـــزر مارشـــال ومنغوليـــا ونـــاورو  كيريبـــاتيو 

ونيوي وباالو وبابوا غينيـا الجديـدة والفلبـين وسـاموا وجـزر سـليمان وتونغـا وتوفـالو وفـانواتو 
  نام) وفييت
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 وتشمل األنشطة اإلقليمية اإلضافية ما يلي: -٨
 
تدريبية محددة بالتعاون مع أفرقة الدعم المشتركة بـين البلـدان والمقـر أعد المكتب اإلقليمي ألفريقيا موادًا  -٩

وأتاحهــا لجميــع البلــدان. ويركــز المكتــب اإلقليمــي اآلن علــى مســاعدة البلــدان األربعــة عشــر التــي تمــت  الرئيســي
 زيارتهــا بهــدف وضــع خطــط عمليــة ذات ميزانيــة خاصــة وتنفيــذها بــدعم مــن جميــع الجهــات الشــريكة يشــمل اقتــراح

 التمويل المقدم إلى المفوضية األوروبية الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا.
  

منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة الصــيغة النهائيــة إلطــار إقليمــي  ووضــع المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين/ -١٠
ايــة لتعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى التأهــب وشــاطر هــذا اإلطــار مــع جميــع البلــدان وهــو يــدير مخزونــات معــدات الوق

 على الطلب. الشخصية بما في ذلك توزيع هذه المعدات على البلدان بناءً 
  

وأجرى المكتب اإلقليمي ألوروبـا تقييمـًا لحالـة التأهـب للتـدبير العالجـي لحـاالت اإلصـابة بـالحمى النزفيـة  -١١
في جميع الدول األعضاء في اإلقليم األوروبي بالشـراكة الوثيقـة مـع المفوضـية الفيروسية المشتبه فيها أو المؤكدة 

االتصــال الصــوتي لجميــع الــدول األعضــاء الــثالث والخمســين.  األوروبيــة. وتعقــد مــؤتمرات أســبوعية عبــر الفيــديو/
ي إطـــار وقـــد عمـــل المكتـــب اإلقليمـــي بمشـــاركة المفوضـــية األوروبيـــة علـــى وضـــع البروتوكـــول وتقـــديم المســـاعدة فـــ

عمليات اإلجالء الطبي للمهنيين الصحيين من البلدان المتضررة إضافة إلى إعداد أفالم فيديو إعالمية وتعميمها 
علــى عامــة الجمهــور بجميــع اللغــات الرســمية. وأحــاط المكتــب اإلقليمــي مجلــس وزراء االتحــاد األوروبــي والبرلمــان 

اإليبــوال ومســألة االسـتجابة لهــا. وتنفــذ الخطــة اإلقليميــة األوروبـي بالمعلومــات وبحــث معهمــا فاشـية مــرض فيــروس 
 لتعزيز تأهب الدول األعضاء وتقصي الحاالت المشتبه فيها واالستجابة ألي فاشية لمرض فيروس اإليبوال.

  
وشـــاطر المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط مجموعـــة كاملـــة مـــن التـــدابير األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة  -١٢

قلــيم شــرق المتوســط باالســتناد إلــى توجيهــات المنظمــة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك معلومــات العموميــة مــع جميــع بلــدان إ
مصــورة متحركــة. وتنفــذ خطــة احتياطيــة تهــدف إلــى ضــمان االســتجابة ونشــر فريــق احتيــاطي إقليمــي علــى وجــه 

اجتماعًا  أي بلد داخل اإلقليم في حال حدوث فاشية لمرض فيروس اإليبوال. وسينظم المكتب اإلقليمي  السرعة في
ينــاير لتقيــيم نتــائج الزيــارات القطريــة ووضــع خطــة عمــل إقليميــة لتعزيــز قــدرات  إقليميــًا فــي شــهر كــانون الثــاني/

 االستجابة في مجال الصحة العمومية.
  

وأعد المكتب اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا قائمـة بـالموظفين المتخصصـين المتـأهبين للتعبئـة فـي غضـون  -١٣
زويـد البلـدان بمعـدات الوقايـة الشخصـية وسـائر اإلمـدادات. وعينـت كـل البلـدان مرافـق ساعة والعاملين علـى ت ٤٨

صــحية تعنــى بالتــدبير العالجــي للحــاالت المشــتبه فيهــا بينمــا ُعــززت القــدرة علــى الشــحن الــدولي للمــواد المعديــة 
 ويجري تنظيم دورات تدريبية على نطاق واسع بخصوص ممارسات مكافحة العدوى.

  
ووضع المكتب اإلقليمي لغرب المحـيط الهـادئ إطـارًا إقليميـًا للعمـل مـن أجـل توجيـه تأهـب البلـدان ونّظـم  -١٤

ــيم (شــارك فيهــا  ــدًا) الختبــار مــدى تأهــب  ٢٣عمليــة محاكــاة متعلقــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة علــى نطــاق اإلقل بل
فـي مسـح إلكترونـي متصـل بمسـتوى تأهـب  بلـداً  ٢٦البلدان والمنظمة للتصدي لإليبـوال. وٕاضـافة إلـى ذلـك، شـارك 

سيما عبر عقـد لالحتياجات والتحديات الخاصة والالبلدان. ويقدم الدعم المحدد إلى إقليم محيط الهادئ لالستجابة 
اجتماع إقليم المحيط الهادئ بشأن اللوائح الصحية الدولية وتخطيط التأهب. وقد ُنظمت دورة تدريبية سابقة للنشر 

وسجل أستراليا شبكة المنظمة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها في أستراليا بالتعاون مع  بشأن اإليبوال
لخبراء اإلغاثة. وتولى المكتب اإلقليمي شراء معدات للوقايـة الشخصـية وتوزيعهـا. وأسـدت المنظمـة مشـورتها إلـى 

  شأن اإليبوال.رابطة أمم جنوب شرق آسيا وثالثة بلدان عبر اجتماع وزراء الصحة ب
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بلــدًا فــي أفريقيــا لتقيــيم التأهــب لإليبــوال ودعمــه األضــواء  ١٤وٕاجمــاًال، ســلطت الزيــارات التــي أجريــت إلــى  -١٥
علــى وجــود ثغــرات كبيــرة تشــمل االفتقــار إلــى مراكــز لعمليــات الطــوارئ أو أفرقــة فعالــة لالســتجابة الســريعة أو عــدم 

إلـــى ســـتيات. وهنـــاك أيضـــًا حاجـــة كبيـــرة يفايـــة اإلمـــدادات واللوجتنفيـــذ المعـــايير الـــدنيا لمكافحـــة العـــدوى أو عـــدم ك
حـاالت وتعزيـز قـدرات االختبـار مخالطي الوالتدريب في مجال تتبع  إجراءات تشغيلية معيارية لمراسم الدفن األمن

سـية في المختبـرات ووضـع اسـتراتيجيات فعالـة لالتصـال وتعبئـة المجتمـع. وأخيـرًا ولـيس آخـرًا، تتسـم القـدرات األسا
 بموجب اللوائح الصحية الدولية في نقاط الدخول على نطاق جميع البلدان بضعفها.

  
ــًا لظهــور حــاالت معزولــة لإلصــابة  -١٦ وفــي حــين أن بعــض البلــدان فــي أقــاليم أخــرى قــد يكــون أحســن تأهب

ثغــرات واحتياجــات كبيــرة فــي عــدة بلــدان فيمــا يتصــل علــى ســبيل المثــال  هنــاكتــزال فالبمــرض فيــروس اإليبــوال، 
والـدورات  ،واإلجراءات التشغيلية المعياريـة الخاصـة بأفرقـة االسـتجابة السـريعة ،باستراتيجيات التبليغ عن المخاطر

س اإليبـــوال، بالنســـبة إلــى مـــرض فيــرو  الوقايـــة مــن العـــدوى ومكافحتهــا وتـــدبيرها العالجــيأنشــطة التدريبيــة لتوحيـــد 
تحــري مــرض فيــروس اإليبــوال وٕارســال العينــات إلــى المختبــرات مــن أجــل والقــدرات لالختبــار المشــترك بــين البلــدان 

  الخارجية عند الضرورة والقدرات في نقاط الدخول.
  
  

=     =     =  


