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حالـــة إصـــابة بـــالفيروس مـــن تســـجيل اختبـــارين ألخـــر  اً يومـــ ٤٢ســـتنتهي فاشـــية اإليبـــوال هـــذه بعـــد مـــرور  :تعريـــف
  .سلبية لنتيجة

  
بلــدان  ٩وٕابــالغ  حالــة ٢٠ ٠٠٠هــذه الفاشــية، ومــع ظهــور أكثــر مــن للطبيعــة غيــر المســبوقة ل واســتجابة :الســياق

 أيلــول/ ١٨ثــم مــا لبثــت فــي  ١."STEPP" المتحــدة خطــة أطلقــت األمــم عــن حــاالت انتقــال للفيــروس، قــارات ٣ فــي
التـي تقـوم  ٢االسـتراتيجية. وتسـتند اإليبـوال للتصـدي العاجـل لفيـروس المتحـدة بعثـة األمـم أنشـأتأن  ٢٠١٤سبتمبر 
مــع ، فــي المنــاطق التــي تشــهد أكثــر حــاالت االنتقــال كثافــة علــى مراحــل ٣متدرجــة عمليــةإلــى تنفيــذ  خطــةال عليهــا

 الزيـــادة إبطـــاءبغيـــة  وتغييـــر الســـلوك، الـــدفن، والقـــدرة علـــى ســـرعة اســـتنهاض مرافـــق العـــالج علـــى المبـــدئي التركيـــز
 المخـــالطين بهـــدف وقـــف وتتبــع كتشـــاف الحـــاالت، مـــع بنـــاء قـــدرات أكثــر صـــرامة الفـــي الحـــاالت الجديــدة المطــردة
  المتبقية. نتقالاال سالسل

  
 نشـــاء مراكـــزإ و  شـــاملة، خطـــة تنفيذيـــة تـــم وضـــع، الحكومـــات الوطنيـــة وفـــي ظـــل قيـــادة حتـــى االن:المحـــرز  التقـــدم

المخصصـة  ةرَّ عدد األس تضاعف وقد. وسائل اإلعالم الجماهيري جوي، وتعزيز جسرطالق إ ، و  عمليات الطوارئل
، علـى فـي الحـاالت النمـو الهائـل توقـف ذلـك ،٢٠١٤عـام  فـي نهايـةو  المأمون. دفنال وفرق يبوال،اإلحاالت لعالج 

جحت تدابير مكافحة ن، فقد شهدت حاالت وفادة وبالنسبة للبلدان التي. التفاوت الشديد في التقدم المحرزالرغم من 
  .اً يزال ضعيفال في بعض البلدان التأهب على الرغم من أن ،في وقف الفاشيات يبوالاإلطارئة 

  

                                                           
  .٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال: استعراض االحتياجات والمتطلبات، األمم المتحدة، أيلول/ سبتمبر    ١
  .٢٠١٤آب/ أغسطس  ٢٨خارطة الطريق الخاصة باالستجابة لإليبوال، منظمة الصحة العالمية،    ٢
االسـتفادة  علـى ٢ المرحلـةوتؤكـد  االنتقال؛ إبطاء السرعة في استنهاض القدرات والبنية التحتية بهدف ١ المرحلة وأكدت   ٣

  .المتبقية نتقالحاالت اال لوقف هذه القدرات الكاملة من
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ــا هــذا والــدروسالمحــرز  التقــدم علــى ءً بنــاو  :الخطــوات التاليــة الــدور الحاســم الــذي ، وخاصــة المســتفادة حتــى يومن
 الجوانـبباالرتقـاء ، تـم واألمـل فـي ظهـور لقاحـات وطـرق تشـخيص جديـدة لإليبـوالمجتمعات المحلية، تضطلع به ال
  على النحو التالي: أكثر موضوعية تعديالت مع إجراء، الحكومات الوطنية تحت قيادةستجابة التشغيلية لال

  
  :المجاالت الرئيسية التي يتم التركيز عليها مؤخراً 

  
المحلــي،  للســياق اً وفقــ يــتم اآلن مواءمــة الخطــط منطقــة: والتواجــد بكــلالمتكاملــة  الطــوارئ خطــط   )١(

 خطـــوط ٤ تنفيـــذ والقـــدرة علـــى مرتفعـــة)، متوســـطة/ منخفضـــةأيـــة حـــاالت، (عـــدم وجـــود  وكثافـــة االنتقـــال
وفــرق ومقاطعـة ومحافظـة، فـي كـل منطقـة  تقـوم بوظيفتهـا عمليـات الطـوارئل مراكـز ويتطلـب هـذا ١.للعمـل
وتعزيــز ، / العــاملين لــدى الشــركاءمــن المــوظفين فٍ ، وعــدد كــارئيســيدور قيــادي بــ تضــطلع محليــة صــحية
  المناطق المتضررة.واالتصاالت والربط) في جميع أنحاء  (النقل ستيةياللوج القدرات

  
نشـــر عـــدد كبيـــر  وهنـــاك حاجـــة إلـــى الترصـــد النشـــط والقـــدرات الوبائيـــة علـــى المســـتوى الميـــداني:  )٢(

، وٕاجـراء التحليـل الوبـائي لالضـطالع باإلشـراف التقنيـين الـدوليين والخبـراءموظفين الـوطنيين إضافي من ال
المختبريـة، البيانـات الوبائيـة و ربط بـين جميـع التي تدير وتـ نظم المعلومات وسيتم تعزيز .وتقصى الحاالت

  .قائمة المخالطينب التي يمكن ربطهاو  الحاالت الجديدة المؤكدة لنسبة اً وفق األداء العامتتبع  مع
  
 -المــؤثرة  المحليــةالمشــاركة الكاملــة للشخصــيات و  التحديــدإن  والملكيــة المجتمعيــة: علــم اإلنســان  )٣(

 وتغييـر الســلوك الحقيقيـة المجتمعيـةملكيـة لتعزيـز ال مطلـوب - والنسـاء والشـباب والدينيـة والقبليـة السياسـية
هـــذا العمـــل بتوســـيع نطـــاق  وسيسترشـــد جديـــدة علـــى االســـتجابة.قـــدرات الللاالســـتخدام األمثـــل  بغيـــة تعظـــيم

 المجتمعيـــةالممانعـــة" مثـــل " النتـــائج الرئيســـية وســـيتم رصـــد. االســـتفادة مـــن العلمـــاء المعنيـــين بعلـــم اإلنســـان
  .أسبوعياً الحوادث األمنية و 
  
فــي المنــاطق الجديــدة التــي أصــيبت  قــادة المجتمــع ينبغــي إشــراك االســتجابة الســريعة: القــدرة علــى  )٤(

 إنشـاء اً ويجري حالي .األنشطة الخاصة بعزل الحاالت، والدفن، وتتبع المخالطين كما يجب تنفيذ ،بالعدوى
الوطنيـة  علـى المسـتويات مسـبقاً  المـوارد البشـرية والماديـةتخصـيص  مـع لهذا الغـرض، بروتوكوالت محددة

  دون الوطنية.و 
  
بيانــات تــوفر ال ومــن المنتظـر، السـريريةقيـد التجــارب  اللقاحــات هنالـك اثنــان مـن :لقاحـات اإليبــوال  )٥(

فـي سـتؤكد التجـارب التـي سـتجرى . و ٢٠١٥ ينـاير اع بنهايـة كـانون الثـاني/نواالسـتم المبدئية عن السالمة
، األفريقيـــة البلـــدان فـــي العديـــد مـــن واالســـتمناع والمأمونيـــة الجرعـــات، علـــى ٢٠١٥ عـــام األول مـــن الربـــع
وكميـات اللقاحـات، سـيتم  هذه النتائج على اً اعتمادو  وسيراليون. ليبيريا، و في غينيا سيتم تقييم النجاعة كما

، والمخــالطين الصــحيةالعــاملين فــي مجــال الرعايــة وضــع نهــج متــدرج بشــأن اســتخدام هــذه المنتجــات مــع 
 وســـتعتبر جموعيـــة.ال أو الحمـــالت و/الـــذين يمثلـــون درجـــة عاليـــة مـــن المخـــاطر، وفـــي حمـــالت االحتـــواء 

  عنه. الً وليست بدي ًال للنهج القائماستكما اللقاحات
  
تفاعــــل البــــوليميراز المتسلســــل المرشــــحة والتــــي تتســــم إن اختبــــارات  :جديــــدةال تشــــخيصوســــائل ال  )٦(

ــذاتي، وتــتم فــي الوقــت الحقيقــي  بالســرعة،  فــي المختبــرات االختبــار عمليــة مــن شــأنها تبســيطواالحتــواء ال
                                                           

  .المأمون وبشكل كريم الدفنالتدبير العالجي للحاالت، و ، و تتبع المخالطينو  اكتشاف الحاالت، إشراك المجتمع المحلي   ١
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 العاديـة. المرافـق الصـحية بمـا فـي ذلـك إجـراؤه فـي أمـاكن أخـرىاالختبار، ليتم المركزية  القائمة مع تعزيز
 لألجهزة المعنية بـإجراء االختبـارات، سريعة آليات والتي قد توفر جديدةال المناعية االختبارات ويجري تقييم

فـرز و ، الرعاية المجتمعية وفي مراكز االنتقالية في المرافق عدوى ومعالجتها المرضىحاالت  تحديد أشدو 
  العادية. في المرافق الصحية المرضى

  
وتيــرة  وســيتم تســريع :األساســية الصــحية وغيرهــا مــن الخــدماتالمــأمون للخــدمات  إعــادة التنشــيط  )٧(

فــرز المــريض، واتبــاع  مــن خــالل الخــدمات الصــحية األساســية الوصــول اآلمــن إلــىنطــاق  لتوســيع العمــل
، واإلرشــادات المناســبة للوقايــة مــن فيهــا بــوال المشــتبهالخاصــة بالتــدبير العالجــي لحــاالت اإليبروتوكــوالت ال

ـــة)خاصـــة بالنســـبة لإلجـــراءات ومكافحتهـــا ( العـــدوى ـــة، وآليـــات الغزوي ـــة،ال اإلحال  واإلثابـــة المناســـبة موثوق
  .وغيرها من الخدمات بشكل مأمونمدارس ال إعادة فتحضمان مماثل ل وسيتم إيالء اهتمام للموظفين.

  
  :التأكيد عليها باستمرار يتم المجاالت الرئيسية التي

  
 جمع وتحليل االهتمام بتحليل الثغرات التي تكتنف عملية سيتمتحليل واستخدام إدارة المعلومات:   )١(

بشـكل عاجـل  سـتجابةاال ورصـدوالنتائج المختبريـة والمخـالطين،  عن الحاالت األساسية وتبادل المعلومات
وسيتم تمكين كل . عليها ءً االستجابة المحلية بنا وتوجيه جهود في كل منطقة محفزات االنتقالتعزيز فهم ل

البيانـات  موحـدة لجمـع أدوات الجهود الرامية إلى تنفيـذ وقيادة المعلومات ذات الصلة، لتعزيز ١رائدة وكالة
  تبادلها.و 
  
المزمــع ينبغــي اســتكمال المراكــز  :الــدفنالقــدرات المتعلقــة بو ، والمختبــرات اإلدارة المثلــى للحــاالت  )٢(

الجغرافيـــة، التغطيـــة مـــع تعـــديل حجمهــا بمـــا يضـــمن  ٢مركـــزاً  ٦٤إنشــاؤها لمعالجـــة اإليبـــوال والبـــالغ عــددها 
 اً امتــداد الرعايــة المجتمعيــة تمثــل مراكــز. وســتظل البقــاء علــى قيــد الحيــاة وتحســين وتعظــيم االســتفادة منهــا،

 وسـيتم رصـد. معلومـات جديـدة تـوافرمع العالج و  بالفرزبروتوكوالت الخاصة ال وسوف يستمر تقييم. اً هام
  عبء المرض. مع القدرات المتعلقة بالدفن وسيتم مواءمة النتائج المختبرية عن كثب وتحسينها. توقيت

  
ــــر الحــــدود التنســــيق  )٣( ــــي المعلومــــات  :واالتصــــاالت عب ــــدة للتشــــارك ف ــــادرات جدي وســــيتم إنشــــاء مب

كوت والسنغال و  مالي وكذلك اً ان الثالثة األكثر تضرر الخاصة باالستجابة عبر الحدود بين البلد  واألنشطة
 الفرصـة تتبـع المخـالطين تحسـين سـبل يـوفر. كمـا الوفـادة واالسـتجابة لهـا بيساو للحد مـن - غينياديفوار و 
  لزيادة تقليص حاالت الوفادة الجديدة. التحري عند الخروج نجاعة لتعزيز

  
يزيــد احتمــال إصــابة العــاملين فــي مجــال  بالعــدوى:إصــابة العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية   )٤(

الجهــود المبذولــة  ســيتم زيــادة. و لمعــدالت إصــابة عامــة الســكان اً ضــعف ٢٥بنحــو  الرعايــة الصــحية بالعــدوى
بشــكل  العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية علــى الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــاتزويــد وتجهيــز و  لتــدريب
المعــالجين التقليــديين، حيــث توجــد أعلــى والصــيدليات ولــدى  الصــحية الرعايــة فــي مرافــق، وخاصــة كبيــر

  مخاطر االنتقال.معدالت 
                                                           

التـدبير العالجـي للحـاالت واكتشـافها/  منظمـة الصـحة العالميـة بشـأنفـي  وتتمثل الوكاالت العامة الرائـدة لكـل خـط عمـل   ١
االتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب األحمــر بشــأن الــدفن المــأمون ، التعبئــة االجتماعيــة بشــأن واليونيســيف ،وتتبــع المخــالطين
  .بأدوار تنسيقية رئيسية يضطلع الشركاء اآلخرون في كل بلدو  .وبصورة كريمة

  على تطور الخطط الوطنية واالحتياجات. ءً . سيتواصل تعديل هذا الرقم بنا٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١ي ف   ٢
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يتزايــد  ،فــي غينيــا المصــابة بالعــدوى المحافظــات تزايــد عــدد مــع :المنــاطق الحدوديــة فــي التأهــب  )٥(
 ، فــإن منــاطقفــي معظــم البلــدان ثغــرات وجــدت التأهــب بعثــات تقيــيم علــى الــرغم مــن أنو  خطــر الوفــادة.

 الدوليــة. الحصــول علــى المســاعدةســتحظى بأولويــة تكــون معرضــة بشــكل خــاص للخطــر، و  البريــة الحــدود
 ديفـواركوت و  بيساو - غينياوالسنغال و مالي الترصد النشط في المناطق المتاخمة لوسائل  إنشاءويحظى 

  .بأولوية خاصة
  

مـن  والوقايـة، وعلـم األوبئـة، فـي مجـال الترصـدالمهرة  عدد الموظفين: سيتم استنهاض اآلثار المترتبة على الموارد
 ويـــتم تعزيــــز المســـتوى دون الــــوطني.الســـيما علــــى وٕاشــــراك المجتمـــع المحلــــي بشـــكل كبيــــر، و ، العـــدوى ومكافحتهـــا

. دفــع المرتبــات للعــاملين الــوطنيين فــي الوقــت المناســب ولضــمان هــؤالء المــوظفيننشــر وتــدريب و يجــاد العمليــات إل
وســائل و  واللقاحــات، دون الوطنيــة العمليــاتومراكــز عبــر الحــدود ، والعمليــات دون الــوطنيالتواجــد فتوســيع نطــاق 

مــع  الميزانيــة الحاليــة علــى اإلضــافية هــذه التكــاليف وستضــاف الميزانيــة. علــى آثــارســيكون لهــا  الجديــدةالتشــخيص 
  .٢٠١٥ بنهاية كانون الثاني/ ينايرالتقديرات تحسين 

  
دمت حتــى اآلن قُــالتــي  المســاهماتاإلضــافية علــى اســتكمال  هــذه االســتثماراتتعتمــد  :العالقــة مــع التعــافي المبكــر

، الميـداني، وعلـم األوبئـة المجتمعيـة، والترصـد، والملكيـة دون الوطنية القدرات التركيز علىف المبكر. لخطة التعافي
القـــدرات  بنـــاءيعتمد علـــى ســـ وٕادارة المعلومـــات األساســـية، والوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا ،والخـــدمات الصـــحية 

الصـــحية فـــي  حـــاالت الطـــوارئ وٕادارة اً نطاقــ األوســـع علـــى الخـــدمات الصـــحية مباشــرة التـــي يمكـــن تطبيقهـــا الوطنيــة
وبمجـــرد توقـــف حـــاالت  نظـــام شـــامل وفعـــال لترصـــد األمـــراض. مـــن خـــاللالتعامـــل معهـــا  فـــي ذلـــك بمـــا، المســـتقبل
 البشرية أو المادية إلى التعافي. ءً سوا باالستجابةقدرات األخرى الخاصة ، سيتم توجيه الاالنتقال
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