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ة والتي تعاود الظهور، بما في ذلك حمى الضنك األمراض المستجد  تقرير مرحلي حول 
 وحمى الضنك النزفية

 المقدمة
ةمنهاوتلكاليتتعاودالظهور.تزالبلدانإقليمشرقاملتوسطتشكلبؤرةساخنةلألمراضاملعديةاملستجد  .1

بلدًاعلىاألقلمن11تولفاشياتتلكاألمراضتأثريكبريعلىالصحةوالتنميةاالقتصاديةيفاإلقليم.وقدأبلغ 
 البالغعددها الـمُ22بلداناإلقليم، لألمراضالـُمعِدية السنواتالعشربلًدا،عنحدوثأوبئة علىمدار ست جدَّة

نتهلاالقدرةعلىاالنتشارعلىالصعيدالعاملي.والتزالالتهديداتالوبائيةتُنِذربعواقبُمدمِّرةُُمتمل ةاملاضيةكا
من اإليرادات وخسارة تالفيها، املمكن من طبية تكاليف وتكبُّد اإلنتاجية، تناُقص عرب اإلقليم يف التنمية على

خسارةالفرصاالقتصاديةاملتاحةأمامالناس.فحركةالسفرالدوليةالسياحةوالسفر،وتقدميحافزسليبلالستثمار،و
ائتافرًاممراضيرياملعروفةوتشييصهمبك مناإلقليموإليهوتفاوتمستوياتالُقدرةعلىاكتشافأحدُمسبِّباتاأل

 وىأواملرضيفاإلقليم.ُُيثِّالنعواملخطركبريةالنتشاراألمراضسريًعاعلىالصعيدالعامليمبجردظهورالعد
لخطرًامستمرًاعلىاألمنالصحيالعامليوالكشفعنهواالستجابةوتظلاحلاجةإىلالوقايةمنأيمرضمعٍدُيث 

 لهأولويةوطنيةوإقليميةودولية.
حاوتتضم  .2 اإلقليم يف انتشارها سرعة أو الوبائية األمراض ظهور يف تسهم اليت الرئيسية اخلطر عوامل التن

يتسببيفنظمصحيةهشة،وتزايدحركةتنقلالسكان)سفراً واملمتدةألجلطويلمما احلادة الطوارئاإلنسانية
ونزوحاً(،والتحضرالسريع،وتغرياملناخ،وضعفالرتصُّد،والقدرةالتشييصيةامليتربيةاحملدودة،وتزايداالختالطبني

رئاإلنسانيةاملعقدةوالنزاعاتطويلةاألمدتأثريعميقعلىالُنظُمالصحيةولقدكانحلاالتالطوا البشرواحليوان.
 .لحتديًاكبريًااهلشةيفالعديدمنبلداناإلقليم،مماجعلجهودمكافحةاألمراضوالقضاءعليهاصعبةللغايةومتثِّ

احملر ويفرضاالضطرابالسياسيوالصراعاملدينهتديداتعلىالتقدُّ .3 الالوقايةمناألمراضاملعديةزيفجمم
 ومكافحتها،كمايُهيئانالفرصةلظهورأخطارصحيةمستجدة،دونالنظرإىلاحلدودالسياسية.

 .4 الضن 2011ويف محى املتوسط لشرق اإلقليمية اللجنة ناقشت الض، ومحى القرارن ك وأصدرت النزفية، ك
يميتقدميتقاريردوريةإىلاللجنةاإلقليميةبشأنمايتم،الذيطلبتمبوجبهمناملديراإلقل4-/ق58إم/لش

 كالنزفيةيفاإلقليم.كومحىالضن ميفجمالمكافحةمحىالضن إحرازهمنتقدُّ
 ات الوضعمستجد  

املستجد علىمدارالعقداملنص  .5 لألمراضاملعدية القدرةرم،شهدتبلداناإلقليمفاشياتمتكررة كانتهلا ة
يفحدوثطارئةصحيةعاملية.وطيلةالسنواتاخلمساملاضية،حدثتفاشياتاألمراضاملعديةمتعلىالتسبب

(،ومتالزمةالشرق2012الكشفعنهااستقصاؤهاواحتواءهاسريًعا،لعلأبرزهافاشيةاحلمىالصفراءيفالسودان)
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السعودية العربية واململكة يفالبحرينوُعمانوقطر واليمن)األوسطالتنفسية املتحدة -2013واإلماراتالعربية
ىالضنكيفاليمنيفمصر،ومح  (H5N1(،والعدوىبفريوسأنفلونزاالطيور)2015(،والكولريايفالعراق)2015

ولقدجاءتجهوداستجابةالصحةالعموميةيفحينهااتسمتبالفاعلية،مما (.2015-2012والسودانوباكستان)
 بحاالتطوارئصحيةدوليةكربىكانتقدتنشأعنتلكالفاشيات.ساعدعلىجتنُّ

كالوخيمةمنأكثرحاالتالعدوىاملنتشرةاليتتنتقلإىلاإلنسانعنحاالتمحىالضنكومحىالضن تـُع دُّ .6
كثريًاو طريقالبعوض،وتظلتلكاحلاالتإحدىمشاكلالصحةالعموميةاملستجدةيفبلدانإقليمشرقاملتوسط.

ماتبلغالبلدان،خاصةتلكالواقعةعلىشريطالبحراألمحر،عنحاالتمتفرقةأوفاشياتانفجاريةحلمىالضنك
بلًدا،22بلدانعلىاألقلمنبلداناإلقليمالبالغعددها8وتتوطنمحىالضنكيف خاللموسمذروةسرايتها.

وبينماكانيبلغيفاملاضيعنفاشياتمحىالضنك بعوضالزاعج.يوجدهباكثريمننواقلاألمراضالقويةمثلال
) مصر من الوخيمة الضنك )2015ومحى وباكستان )2014و2011(، واليمن والسودان 2012-2015(، فقد(،

فقطيفحنيأبلغتكلمنجيبويتوالصومالعنحاالت2015و2014أبلغتُعمان) عناحلاالتالوافدة )
 على تدل اخلطرمتفرقة عوامل وتتضمن احمللية. السراية خطر وجود مع البلدين كال يف قوية أمراض نواقل وجود

والنموالسكايناخلارجعن الرئيسيةلسرايةحاالتمحىالضنكومحىالضنكالوخيمةيفاإلقليمتزايدالتحضر،
على وتزايدالسفرجًوا احلضرية، واملناطقشبه يفاملناطقاحلضرية إىلضعف،حنويريمسبوقالسيطرة باإلضافة

 .التدخالتاملتعلقةمبكافحةنواقلاألمراض
بلغأيمنبلدانإقليمشرقاملتوسطعنأيحاالتعدوىبفريوسزيكا،إالي،مل2016ويفحزيران/يونيو .7

ثبتواليزالاحتمالانتشارالفاشيةاحلاليةخارجإقليماألمريكتنييشكلمصدرًاللقلق،حيث أناخلطريظلكبرياً.
ولةعنالفاشيةيفالرأساألخضركانتوافدةمنالربازيلعلىاألرجح.كماُيثلخطرؤمؤخرًاأنساللةالزيكااملس

رذروتهيفمثانيةبلدان،أالوهي:باكستان،جيبويتويبلغاخلط السرايةاحملليةعقبقدومالفريوسمصدرًاآخرللقلق.
وعالوة حيثيوجدالبعوضالزاعجاملصري.،والسودانوالصومالوُعمانومصرواململكةالعربيةالسعوديةواليمن

تشريفعلىذلك،فإنالبعوضاملغريمننوعالبعوضةالزاعجةاملنقطةباألبيض،واليتتُعتربناقاًلآخراًلألمراض،من
اإلقليم،ومتمؤخًرااإلبالغعنوجودهيفمجهوريةإيراناإلسالميةواجلمهوريةالعربيةالسوريةوفلسطنيولبنانوعادًة
ماتصلكثافةجتمعاتالبعوضالزاعجإىلذروهتاخاللأشهرالصيفوأيًضاخاللموسماملطر،حيثُُتزناملياه

وتلعبدرجةاحلرارةدورًايفمدة ناطقاحلضريةاليتتعاينمنانعداماألمناملائي.مؤقًتايفأواٍنمنزلية،خاصةيفامل
نواقل الفريوساتبقاء وتكاثر علىقيداحلياة قديصبتغرياملناخالعاملييفاألمراضالبالغة العدوى.كما وفرتة

طياتهخطرانتشارفريوسزيكاويريهمنصاحلالتوسعاجلغرايفلتوزيعالبعوضةالزاعجةيفاإلقليم،ومنمثحيمليف
 حاالتالعدوىاملنقولةباملفصليات.

ولقد.واليمنريقالبعوض،يفالسودانوالصومالاألمراضاملنقولةعنط وينتشرداءالشيكونغونيا،وهوأحد .8
 مؤخرًامنالصومال.،ومتاإلبالغعنحاالتمتفرقةمنالسودان،و2012و2011شهداليمنفاشيتنيرئيسيتنييف

يظل املرض، لظهور األولية املراحل يف األعراض وتشابه باملفصليات، املنقولة األخرى األمراض مع للتفاعل ونظرًا
 .علىحنومتزامنفريوسمحىالضنكهبااليتيتوطنأوينتشريشكلحتديًايفالبلدان تشييصالشيكونغونيا

اإلقليمالذييُبلغعنفاشياتكربىللحمىالصفراء،وهيمرضآخرينتقليظلالسودانالبلدالوحيديفو .9
،أبلغالسودانعنفاشيةاحلمىالصفراء،أدتإىل2013و2012ويفعامي عنطريقالبعوضمعأعراضنزفية.
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والوفيات. املراضة معدالت بيِّ ارتفاع وجود عن مصلية دراسات أظهرت وجيبويت، الصومال ويف على انتشارنات
 احلمىالصفراءيفكلمنجيبويتوالصومال.

ا .10 الوُيثلظهور يفاإلقليمواستمرارـمُلفريوسالتاجي)فريوسكورونا( الشرقاألوسطالتنفسية سبِّبملتالزمة
وبعدالتعرُّفعلى أحدالتهديداتالكربىاحملدقةباألمنالصحيالعاملييفالوقتاحلايل.2012سرايتهمنذعام

اهيةالفريوس،استمرتاحلاالتيفالزيادةطيلةالسنواتالثالثةاملاضية،كماُسجِّلتاملئاتمنحاالتاإلصابةم
 حاالتمميتة.%36بنيالبشرعلىالصعيدالعاملي، تقريًبا حىتاليوم منها احلاالتاليتأُبِلغعنها وكانتيالبية

 من امل%85)أكثر خاصًة باإلقليم، بلدان يف ( على يزيد )مبا السعودية العربية واألردن%95ملكة احلاالت( من
كماأبلغ تبعضالبلداناألخرىيفاإلقليم)تونسومجهوريةإيران واإلماراتالعربيةاملتحدةوُعمانوقطروالكويت.

أحدتلكالبلدان،ليصلاإلسالميةولبنانومصرواليمن(عنحاالتإصابةبشريةُمؤكَّدةخمتربيًاهلاتاريخسفرإىل
 بلًدايفاإلقليم.22بلًدامنبني11إمجايلعددالبلداناملبلغةعنحاالتإصابةُمؤكَّدةخمتربيًابفريوسكوروناإىل

 .11 عام اإلقليم يف الظهور الكولريا وال2015وعاودت حاالت. عن تبلغ والصومال وباكستان أفغانستان تزال
متفرقةمنالكولريا،وهيمنأكثرالبلداناملتوطنهباذلكاملرضعلىمستوىاإلقليم.كماأُبلغعنحاالتكولريا

 يف ملدة2015وافدة اإلبالغ توقف وبعد والكويت. ولبنان وقطر وُعمان اإلسالمية إيران ومجهورية البحرين من
أُبلغعناندالعفاشيةيفالعراق.3 إىلالبلداناألخرى سنواتتقريباً، ومثلتهذهالفاشيةهتديًداخشيةانتقاهلا

بالنزاعات. املتأثرة بنيالعراقوالبلداناجملاورة عرباحلدود الكثرية للحركة أن نتيجة املتاحة وتوضحبياناتالرتصد
9 البالغعددها ويرتبب22منبلداناإلقليم الكولريا، تتوطنهبا إمداداتاملياهلًدا كفاية وخدماتطذلكبعدم

وسوءمستوىالنظافة،وييابسالمةالغذاء.وبالنظرإىلالوضعاإلنساينواألمينالذييزدادسوًءايف،اإلصحاح
 .الالجئنيوالسكانالنازحنياإلقليم،يزداداخلطراحملتملللكولريا،خاصةيفالبلداناليتتستضيفعدًداكبريًامن

القرم .12 محى بالقُ-تستمر املنقولة الفريوسية العدوى حاالت إحدى وهي النزفية، يفالكونغو التسبب يف راد،
 اإلقليم، يف املرض هبا املتوطن البلدان حزام يف بشرية عدوى إيرانومنهاحاالت ومجهورية وباكستان أفغانستان

الكونغوالنزفيةخاللالسنواتاألخريةيفُعمان،ممايعددلياًلعلىأن-ىالقرماُكتشففريوسمح اإلسالمية.ولقد
اليزالاملستودعاحليواينهلذاالفريوسيريثحي،هذاالفريوساملستجدقدينتقلإىلبلدانأخرىيريمتوطنهبا

احيةوبنيأفغانستانومجهوريةإيرانويٌعتقدأنالتجارةيفاحليواناتوجلوداحليواناتداخلباكستانمنن معروف.
القرم محى انتشار يف رئيسًيا دورًا تلعب أخرى ناحية من الذين-اإلسالمية األشياص بني فيما النزفية الكونغو

رادأوخيالطونمرضىمصابنيحبمىيتعاملونمعاحليواناتأوجلودهاأويذحبوناحليواناتاملصابةويتعرضونللقُ
 .والنزفيةالكونغ-القرم

تسبباألنفلونزامشكلةكبريةيفجمالالصحةالعمومية،باإلضافةإىلماهلامنتأثرياجتماعيواقتصادييف .13
األسباب اإلقليم. ضمن ومن العيادات زيارة وراء الشائعة األسباب أكثر احلادة التنفسية العدوى حاالت وتُعدُّ

لغنييفاإلقليم،مماقديؤديإىلإرباكخدماتالرعايةالصحيةاألوليةالرئيسيةلإلصابةباملرضبنياألطفالوالبا
(H5N1) تتسببفيهاالساللة(Aوخاللاخلمسسنواتاملنصرمة،أُبلغعنطفرةمومسيةمناألنفلونزا) والثانوية.
pdmogومصرهي مصر.و وليبيامنفريوساألنفلونزامناألردنوتونسومجهوريةإيراناإلسالميةوالعراقوالكويت

.A (H5N1)البلدالوحيديفاإلقليمالذياليزاليبلغعنحاالتعدوىبشريةنامجةعنفريوسأنفلونزاالطيور
الطيور  A (H5N1) ويوجديفمصريفالوقتالراهنأعلىعددحاالتإصابةبشريةنامجةعنفريوسأنفلونزا

مجيعالبلداناملتأثرةبذلكالفريوس.وعلىبنياملًيامنحيثارتفاعمعدالتالوفياتعاملًيا،كماحتتلاملرتبةالثانيةع
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الريممنهذهالطفرةيرياملسبوقةيفحاالتاإلصابةالبشريةاليتشهدهتامصر،فاليبدوأنخطرحدوثجائحة
الطيور ملحوظًا. H5N1 أنفلونزا ًا تغريُّ الطيورويبدوأنمنطسرايةأنفل قدتغريَّ يفمصراليزالعلى H5N1 ونزا

أبلغتمصرعنحاليتإصابةبشرية حالهبصورةأساسيةبغضالنظرعنالطفرةاليتحدثت. ويفالعاماملاضي،
 .متوطنيفجتمعاتالدواجنيفأجزاءمناإلقليمفريوسوهو H9N2 A نامجتنيعنفريوساألنفلونزا

 التقدُّم المحَرز حتى اآلن
الصحةالعامليةتقدميالدعماالسرتاتيجيوامليداينوالتقينلبلداناإلقليمللكشفعناألمراضمنظمةتواصل .14

 املعديةاملستجدةوتقييماملياطراملرتبطةهباواالستجابةهلاسريًعاملنعانتشارحاالتالعدوىدولًيا.
 .15 املناطق الاليتويف الضنك ومحى الضنك محى حاالت هبا للرتصُّد،يوجد اسرتاتيجية تنفيذ يف ُشرع وخيمة،

 يف ُعقد إقليمي دون اجتماع عقب وذلك النواقل، ومكافحة االجتماعية، والتعبئة للفاشيات، 2012واالستجابة
األمحر. محىالضنكيفشريطالبحر وخرباء حولمكافحة املكتباإلقليميموظفني نشر إىلذلك، وباإلضافة

2013،ويفالسودانخالل2014و2012اتمحىالضنك/الضنكالوخيمةيفباكستانخاللدولينيالحتواءفاشي
ملشاركنيمنجيبويت2015و2013و2012،ويفاليمنخالل2015و تدريًبا العاملية الصحة دعمتمنظمة .كما

وترصُّ الوبائي، الرتصُّد جماالت يف واليمن السعودية العربية واململكة والصومال والتشييصوالسودان احلشرات، د
معاملنظمةيفجمال امليتربي،وذلكيفمعهدالصحةالبيئيةيفسنغافورة،وهوأحداملراكزاملرجعيةالبحثيةاملتعاونة

 املفصلياتوالنواقلاملرتبطةهبا.
 .16 1ويف 2016ُشباط/فرباير قلًقا تثري عموميًة صحيًة طارئًة العاملية الصحة منظمة أعلنت يتعلق دولًيا، فيما

اإلقليميمبجموعاتحاالتِصغ رحجمالرأسواالضطراباتالعصبيةاحملتملارتباطهابفريوسزيكا.وعقداملكتب
ثالثجوالتمناالجتماعاتالطارئةضمتمجيعالدولاألعضاءوالوكاالتالشريكةالرئيسيةهبدفتعزيزتدابري

وأسفراالجتماعاألخريعنخطةتأهُّبإقليميةلفريوسزيكامعجمموعة اإلقليم.التأهُّبواالستعداديفمجيعأرجاء
بفريوس وافدة إصابة منأجلالكشفاملبكرعنأيحالة الرتصُّدواالستجابة لتعزيز مناإلجراءاتاملوصىهبا

متالبدءبهالكثريمننواقلاألمراض،ويفحزاماإلقليماملتوطنبهالفريوسويوجد زيكا،واحتواءالسرايةاحملليةسريًعا.
 يفتنفيذجمموعةمناألنشطةاملتكاملةاليتتشملتدخالتالوقايةمنالبعوضالزاعجوترصدهومكافحته.

 .17 األول/ديسمرب كانون يف الصفراء احلمى ضد اجلماعية الوقائي التطعيم محالت أوىل السودان ،2014وأطلق
يقربمن عاًمايفالوالياتالسبعاليت60أشهرو9مليونشيصترتاوحأعمارهمبني7.5حيثمتتطعيمما

املرض. هبذا اإلصابة خطر هبا  يرتفع حول مسح إجراء على اشتمل املياطر تقييم التلقيح محلة االنتشاروسبق
علىنتائ2013-2012املصليللفريوسودراساتعناحلشراتيف وبناء مناطقإيكولوجية. جعمليةمشلتأربع

تقييماملياطر،اسُتهدفتاملناطقاليتينتشرهبافريوساحلمىالصفراءبصورةنشطةحبمالتتطعيموقائيبغرض
 القضاءعلىخطراحلمىالصفراءيفالسودان.

الدولوم .18 مع كثب عن املنظمة تتعاون التنفسية، األوسط الشرق ملتالزمة الـُمسبِّب كورونا فريوس ظهور نذ
 واالستجابةاألعضاء العمومية؛ الصحة مستوى على التأهُّب حتسني وهي: رئيسية؛ جماالت ثالثة يف املتضرِّرة

فهمأفضللليصائصالوبائيةللفريوسوأمناطسراية يفاملعارف،مباُيسِهميفالكربىللفاشيات؛ومعاجلةالثغرات
اجلديدواالستجابةله،ُكثفتجهودالرتصُّديفويفسبيلحتسنيُقُدراتالكشفعنالفريوس املرضالذييسببه.

مجيعبلداناإلقليممنخاللتدريبالعاملنييفجمالالرعايةالصحيةيفاخلطوطاألماميةعلىالرتصُّدواالستقصاء
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فضالً ووسائلالتشييصامليتربية، منالعدوىومكافحتها بأفضلامليداينوالوقاية عنتبادلاإلرشاداتاخلاصة
منظمةالصحةالعامليةبعثاتتقنيةإىلالعديدمنالبلداناليتأبلغتعنحاالتإصابةأوفدتولقد ملمارسات.ا

)األردنواإلماراتالعربيةاملتحدةوتونسومجهوريةإيراناإلسالميةوقطرواململكةالعربيةالسعودية(إلجراءاستقصاء
ويفجمالمعاجلةالثغراتاجلوهريةيفاملعارف،ع ق د ت املالئمة. عموميةميداينوتقدمياملشورةبشأنتدابريالصحةال

ولقد املنظمةحىتاليومأربعةاجتماعاتعلميةدوليةحولفريوسكوروناالـُمسبِّبملتالزمةالشرقاألوسطالتنفسية.
الشرق الـُمسبِّبملتالزمة كورونا حولفريوس العمومية حبوثالصحة خطة يفإعداد أسهمتتلكاالجتماعات

عنكثبمع يفاملعارف.الكربىاألوسطالتنفسيةعنطريقحتديدالثغرات العاملية الصحة ولقدعملتمنظمة
عامليةلصحةاحليوانوسائرالوكاالتالعامليةاألخرىاملعنيةمنظمةاأليذيةوالزراعةلألمماملتحدة)الفاو(واملنظمةال

 .الكربىبالصحةإلعدادخطةحبوثمناسبةيفجمايلصحةاإلنسانوصحةاحليوانمنأجلسد تلكالثغرات
اسرتاتيجيللتأهُّبللكولرياواالستجابةهلاكيتسرتشدبهالدولاألعضاءيفإعدادخططالتأهُّبإطاروُوضع .19

واالستجابةاخلاصةهبا.وتضمنتجهودتعزيزالقدراتعلىاالستجابةلألوبئةتعزيزترصُّداألمراض،وحتسنيالتدبري
لدعم اخلرباء ونشر الطبية، اإلمدادات وتوفري الصحة، جمال يف العاملني تدريب خالل من للحاالت العالجي

اإلقليمي ولقددخلتاجلهود والشركاء. الصحية جديدةالسلطات مرحلة منها والوقاية الكولريا فاشيات ملكافحة ة
عقبتنفيذمحلةالتطعيماجلماعيةاألوىلباستيداماللقاحاتالفمويةاملضادةللكولريامنامليزونالعاملياستجابًة

 للفاشيةاليتاندلعتيفالعراق.
اإلقليمي .20 مرضفريوساإليبوال،حثَّتاللجنة شوبالنظرإىلخطروفادة (2014)2-/ق61إم/لةيفقرارها

الدولاألعضاءعلىإجراءتقييمشامللُقُدراهتاعلىالتعاملمعأيوفادةُمت ملةحلاالتاإليبوال،منأجلحتديد
والتصدِّيهلا.  الثغراتالرئيسية العاملية الصحة علىطلبالدولاألعضاء،أجرتمنظمة تقييميفعملياتوبناًء

بلًدا.20 عململدة أٌعدتخطة عملياتالتقييم، إىلنتائج بنيآذار/مارس90واستناًدا ونُفذِّتيفالفرتة يوًما
للتصديللثغراتالرئيسيةاليتمتحتديدهايفجماالتالوقايةمنخطروفادةمرضفريوسإيبوال2015وأيار/مايو

 والكشفعنهواالستجابةله.
بلًدايفاإلقليم16املشاهبةلألنفلونزاوأنواعالعدوىالتنفسيةاحلادةالوخيمةيفوُوضعتأنظمةلرتصُّداألمراض .21

لبناءالقدراتاحملليةعلىالكشفاملبكرعنأيفريوسأنفلونزاجديدلهالقدرةعلىإحداثجائحةوالتعرفعليه
قليملعزلفريوساألنفلونزاوحتديدتسلسلهمركزًاوطنًيالألنفلونزايفاإل16كمامتإنشاءماجمموعه .واالستجابةله

وعالوةعلىماسبق،ُشرعيفتنفيذإطارالتأهُّبملواجهةاألنفلونزااجلائحة، واختبارمقاومتهملضاداتالفريوسات.
للشراكةبنيالقطاعنيالعامواخلاص،يف متفردة عنمبادرة الدخلهبدف7وهوعبارة بلدانمتوسطةومنيفضة

لزيادةتعزيز وكذلك هلا، واالستجابة جائحة إحداث على القدرة هلا اليت األنفلونزا عدوى عن الكشف قدرات
 إمكانيةاحلصولعلىاللقاحاتويريهامناإلمداداتاملرتبطةباجلوائح.

القرم .22 حلمى اجلغرايف النطاق اتساع إىل تكثي-وبالنظر على يعمل اإلقليمي املكتب فإن النزفية، فالكونغو
 الرامية عنإىلاجلهود املبكر للكشف الرتصُّد مناطق يف خاصة ومكافحتها، البشرية اإلصابة حاالت من الوقاية

 راد.حاالتاإلصابةالبشرية،وإتاحةاخلياراتالعالجية،ومكافحةالقُ
،وذلكاستجابةوأنشئتشبكةإقليميةمناخلرباءواملؤسساتالتقنيةلتيسريدعماالستجابةللفاشياتالدولية .23

 ونطاقها.املتزايدللمعدل استمرارها ومدة اإلقليم يف األمراض فاشيات  الندالع األول/أكتوبر تشرين ،2014ويف
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،والذييدعوإىلإعدادكوادروطنيةمن1-/ق61أقرتاللجنةاإلقليميةيفدورهتااحلاديةوالستنيالقرارشم/لإ
 .وإعدادقائمةإقليميةمناخلرباءمنأجلاالنتشارالسريعيفحاالتالطوارئاخلرباءيفجمالإدارةالطوارئ

 التحد يات 
يفالوقتي .24 علىأثرها تضرر ومستمرة، ممتدة مزيدمنالبلدانيفاإلقليمحاالتطوارئإنسانية شهدحالًيا

واجملتمعاتاحمليطةاملستضيفةهلمخطراًشديداًويواجهالنازحونداخلًياوالالجئون مليونشيص.56احلايلأكثرمن
بسبباندالعفاشياتُمتملةلألمراضاملعدية.ويالًباماتزدادحدةالتهديداتالوبائيةيفمثلهذهاملواقف،ويُعزى

 .ذلكإىلهشاشةنُُظمالصحةالعموميةوضعفأوتشتتقدراتالرتصُّدوالكشفعنهذهالتهديدات
مةويريهامنحتدياتكبريةعلىمستوىاإلقليمأمامجهودالتأهُّبحلمىالضنك/محىالضنكالوخيوتوجد .25

أواًل،بعضالدول واحلمىالصفراءومكافحتها.وتشملهذهالتحدياتمايلي: مثلالشيكونغونيااألمراضالفريوسية
ملفصلياتوالبعوضالتزالتعاينمنضعٍفشديديفيفاحلزامالذيتتوطنفيهالعدوىالفريوسيةاملنقولةعنطريقا

متعدد تعاونًا تتطلب فإهنا املعقدة، باملفصليات املنقولة األمراض لطبيعة نظرًا ثانًيا، النواقل. ترصُّد على قدراهتا
خمتلف فيه تشرتك األمراض لنواقل املتكامل للتدبري هْنج اتباع إىل باإلضافة القطاعات، ومتعدد التيصصات

ثالثًا،اخنفاضالوعيباملياطراملتعلقةبتلكاألمراض،وقديكونذلكبسببالثغراتيف القطاعاتواجملتمعات.
 مناملسائل، علىاألمدالطويل.ومنهااملعارفاملتعلقةمبجموعة ثغرات نطاقاملضاعفاتوالعبء وأخريًا،وجود

املنقولةباملفصلياتومكافحتها.واليرىاملاحنونعلىالصعيدمتويليةكربىفيمايتعلقبالوقايةمنحاالتالعدوى
نقولةباملفصلياتمثلمحىالضنكوداءالشيكونغونياالعاملي،وخاصةعلىمستوىاإلقليم،أنحاالتالعدوىامل

ونتوافروبد ومرضفريوسزيكاومضاعفاهتاتشكلطارئةصحيةعمومية،مبايفذلك،مماقلصبشدةتعبئةاملوارد.
 مجيعتلكالعناصرالبالغةاألمهية،ستظلمعظمجهودالوقايةواملكافحةمهددةبالفشل.

يف .26 الثغراتاجلوهرية منها ومكافحتها مناألمراضاملستجدة الوقاية وهناكحتدياتأخرىكربىأمامجهود
الرتصُّدللكشفاملبكرعناألمراضاملعارفبعواملاخلطراملتعلقةبسرايةاألمراضاملستجدة،وضعفوتفاوتنظم

واالستجابةهلا،وضعفالقدرةالتشييصيةامليتربية،وعدمكفايةاالستثماريفأنشطةترصُّداألمراضواالستجابة
هلا،وتعطُّلخدماتالصحةالعموميةيفاملناطقاملتضررةبالنزاعاتوحاالتالطوارئاألخرى،وييابخطةشاملة

واالس الوقتللتأهُّب يف ملقتضياته واالستجابة وكشفه العمومية الصحة على ُمتمل خطر أي من للوقاية تجابة
 املناسب.

بشدةدونلوالتزالالثغراتيفالنظمالصحةالعموميةحتو بالغاألمهية.اًاألمنالصحييفاإلقليمأمريـُع دُّ .27
(.وعلىالريم2005مبوجباللوائحالصحيةالدولية)استيفاءالقدراتاألساسيةالالزمةيفجمالالصحةالعمومية

منااللتزامالسياسيعلىمستوىبلداناإلقليم،التزالنظمالصحةالعموميةيفكثريمنالبلدانتفتقرإىلالقدرات
 واملواردالالزمةلتعزيزجهودالرتصُّدواالستجابةملكافحةحاالتالعدوىاملستجدة.

 ااإلجراءات الموَصى به
حتتاجالبلدانإىلتسريعوتريةاجلهوداليتتبذهلاإلقامةنظامصحيمرنواحلفاظعليهمنأجلالكشفعنأي .28

هتديداتحادةعلىالصحةالعموميةواالستجابةهلا.وباإلضافةإىلتكثيفتلكاجلهودوتوسيعنطاقها،جيبأن
البل مجيع التزام خاصًة الصحي، األمن على اإلجراءات اللوائحتركز مبوجب الالزمة األساسية بالقدرات التام دان
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وعلىالريممنأنتقييماتالبلدانالذاتيةقدأظهرتمستوياتمرتفعةإىلحدمامن (.2005الصحيةالدولية)
يفدتاستجابًةالحتمالوفادةفريوساإليبوال،ثغراتكربىوفِتنفيذاللوائح،وجدتبعثاتالتقييمالالحقة،اليتأُ

واليت الثغرات، تلك على للتغلب املتضافرة اجلهود بذل وينبغي بالتزاماهتا. الوفاء تفيد تقاريرًا رفعت اليت البلدان
تتضمنييابهياكلالتنسيقالتنفيذي،ومراكزعملياتالطوارئ،ورصدالتحدياتالصحيةاحلادةيفحينها.ولقد

 على يلزم معينة خطوات اإلقليمي املكتب وبناءحدد التقنية املساعدة نفسه الوقت يف ويقدم اُتاذها، البلدان
  القدراتدعًمالاللتزامالتامباللوائحالصحيةالدولية.

الضنك .29 الضنك/محى محى تفرضها اليت والتحديات العمومية الصحة أمام الوشيكة التهديدات إىل وبالنظر
تنيوانتشرتخارجهما،فهناكحاجةملحةإىلتكثيفجهودالوخيمةوفاشيةزيكااليتاندلعتمؤخًرايفاألمريك

عن باإلبالغ املتضررة البلدان قيام منها بوسائل نطاقها، وتوسيع اإلقليم يف واالستجابة اإلصابة التأهب حاالت
هاويتطلبذلكزيادةاجلهودوتضافرهامنجانبكافةاجلهاتاملعنيةذاتاملصلحة،مبافي البشريةبصفةسنوية.

احلكوماتوالشركاءيفجمالالتنميةواجملتمعاملدينواجملتمعاتاحمللية.وستواصلمنظمةالصحةالعامليةتوجيهوتنسيق
اخلاصة االسرتاتيجيات ومراجعة األولويات وحتديد للبلدان، واإلرشاد التقين الدعم وتقدمي والتدابري، اجلهود تلك

الشركاءوزيادةمشاركتهم،وتكثيفتعبئةاملواردعلىاملستوياتكافةقاعدةيعباملرحلةالتاليةمناالستجابة،وتوس
للتصديحلمىالضنك/محىالضنكالوخيمة،وعدوىفريوسزيكا،ويريهامناألمراضالفريوسيةاملنقولةعنطريق

  املفصليات.
األخطارالصحيةاملرتبطةبسرايةوهناكأولويةأخرىتتمثليفمواصلةتقييماخلطرالعامليوالتيفيفمنوطأة .30

 H5N1 وانتشارالعدوىبكلمنفريوسكوروناالـُمسبِّبملتالزمةالشرقاألوسطالتنفسيةوفريوسأنفلونزاالطيور
العموميةعنطريقحتسنيتدابريالتأهُّب يفاإلقليم. كماجيباحلفاظعلىاحلذروالتيقظعلىمستوىالصحة

ادالراميةإىلالكشفمبكرًاعنأيعالمةتدلعلىأنكالالفريوسنيقدأصبحاأكثركفاءةيفوالرتصُّدواالستعد
سواءمنأجلسد االنتقالمنشيصآلخر.وينبغيعلىوجهعاجلتكثيفاجلهودالوطنيةوالدوليةعلىحدٍّ

العموم الصحة استجابة حتسني إىل يؤدِّي ما وهو املعارف، يف احلالية هبذينالثغرات املرتبطة األخطار واحتواء ية
  الفريوسني.

علىكلالبلدان،يفإطارمسؤولياهتااجلماعيةحلمايةالصحةالعاملية،أنُتسر عوتريةماتبذلهمنجهود .31 ويتعنيَّ
متواصلةلبناءنظامصحيعموميقادرعلىالوقايةبكفاءةمنأيخطٍرقبلأنيصبحطارئةعاملية،والكشفعن

محايةأمنالصحةالعموميةمنخاللالتأهُّبو ذااخلطروالتصدِّيلهبسرعة،واستمرارهذاالنظامواحلفاظعليه.ه
وتظل املستويات. مجيع وعلى األوقات كل يف عليها احلفاظ ينبغي حيوية مهمة والتعايف واالستجابة واالستعداد

  لوطنيةوالدوليةمنأجلتعزيزاألمنالصحيوطنياًوعاملًيا.اللوائحالصحيةالدوليةهياحملركالرئيسيللجهودا
الرتصُّد .32 جماالت يف املياطر من عالية مستويات تواجه اليت البلدان دعم العاملية الصحة منظمة وستواصل

املستجد  عنفاشياتاألمراضاملعدية هلا.والكشفاملبكر واالستجابة تواجههوإدراًكا ة مناملكتباإلقليميملا
جهودالوقايةواملكافحةمنتعقيدات،خاصةيفحاالتالطوارئاملعقدة،فإنهسيعملعلىإعدادخططتأهُّب
البؤرات مناطق وحتديد للمياطر شاملة تقييم عملية إىل استناًدا الوبائية، لألمراض ومتكاملة شاملة واستجابة

الساخنة.


