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تقرير مرحلي حول األمراض المستجدة والتي تعاود الظهور ،بما في ذلك حمى الضنك
وحمى الضنك النزفية
المقدمة
 .1تزالبلدانإقليمشرقاملتوسطتشكلبؤرةساخنةلألمراضاملعديةاملستجدةمنهاوتلكاليتتعاودالظهور.
ولفاشياتتلكاألمراضتأثريكبريعلىالصحةوالتنميةاالقتصاديةيفاإلقليم.وقدأبلغت 11بلداًعلىاألقلمن
بلداناإلقليم،البالغعددها 22بلدا،عنحدوثأوبئةلألمراضالـم ِ
عديةال ُـمستجدَّةعلىمدارالسنواتالعشر
ً
ُ
ِ
رةُمتملة
دم
اقبم
و
ربع
نذ
ت
الالتهديداتالوبائية
ز
نتهلاالقدرةعلىاالنتشارعلىالصعيدالعاملي.والت
املاضيةكا
ُ ِّ ُ
ُ
على التنمية يف اإلقليم عرب تناقُص اإلنتاجية ،وتكبُّد تكاليف طبية من املمكن تالفيها ،وخسارة اإليرادات من
السفر،وتقدميحافزسليبلالستثمار،وخسارةالفرصاالقتصاديةاملتاحةأمامالناس.فحركةالسفرالدولية

السياحةو
درةعلىاكتشافأحدمسبِّباتاألمراضيرياملعروفةوتشييصهمبكًرامافتئا
مناإلقليموإليهوتفاوتمستوياتال ُق
ُ
ُُيثِّالنعواملخطركبريةالنتشاراألمراضسر ًيعاعلىالصعيدالعامليمبجردظهورالعدوىأواملرضيفاإلقليم.
ٍ
امستمراعلىاألمنالصحيالعامليوالكشفعنهواالستجابة
لخطر
وتظلاحلاجةإىلالوقايةمنأيمرضمعدُيث
ً
ً
لهأولويةوطنيةوإقليميةودولية.
 .2وتتضم ن عوامل اخلطر الرئيسية اليت تسهم يف ظهور األمراض الوبائية أو سرعة انتشارها يف اإلقليم حاالت
الطوارئاإلنسانيةاحلادةواملمتدةألجلطويلممايتسببيفنظمصحيةهشة،وتزايدحركةتنقلالسكان(سفراً
يع،وتغرياملناخ،وضعفالرتصد،والقدرةالتشييصيةامليتربيةاحملدودة،وتزايداالختالطبني
ونزوحاً)،والتحضرالسر
ُّ
البشرواحليوان .ولقدكانحلاالتالطوارئاإلنسانيةاملعقدةوالنزاعاتطويلةاألمدتأثريعميقعلىالنُظُمالصحية
اكبريا.
اهلشةيفالعديدمنبلداناإلقليم،مماجعلجهودمكافحةاألمراضوالقضاءعليهاصعبةللغايةومتثِّلحتديً ً
ماحملرزيفجمالالوقايةمناألمراضاملعدية
اعاملدينهتديداتعلىالتقد 
ُّ
 .3ويفرضاالضطرابالسياسيوالصر
ومكافحتها،كمايُهيئانالفرصةلظهورأخطارصحيةمستجدة،دونالنظرإىلاحلدودالسياسية.

 .4ويف  ،2011ناقشت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط محى الضنك ومحى الضنك النزفية ،وأصدرت القرار
شم/لإ/58ق،4-الذيطلبتمبوجبهمناملديراإلقل يميتقدميتقاريردوريةإىلاللجنةاإلقليميةبشأنمايتم
ازهمنتقدميفجمالمكافحةمحىالضنكومحىالضنكالنزفيةيفاإلقليم.
ُّ
إحر
مستجدات الوضع
 .5علىمدارالعقداملنصرم،شهدتبلداناإلقليمفاشياتمتكررةلألمراضاملعديةاملستجدةكانتهلاالقدرة
علىالتسبب  يفحدوثطارئةصحيةعاملية.وطيلةالسنواتاخلمساملاضية،حدثتفاشياتاألمراضاملعديةمت
الكشفعنهااستقصاؤهاواحتواءهاسر ًيعا،لعلأبرزهافاشيةاحلمىالصفراءيفالسودان(،)2012ومتالزمةالشرق
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األوسط التنفسية يف البحرين وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن ( 2013-
،)2015والكولريايفالعراق(،)2015والعدوىبفريوسأنفلونزاالطيور( )H5N1يفمصر،ومحىالضنكيفاليمن
والسودانوباكستان( .)2015-2012ولقدجاءتجهوداستجابةالصحةالعموميةيفحينهااتسمتبالفاعلية،مما
ساعدعلىجتنُّبحاالتطوارئصحيةدوليةكربىكانتقدتنشأعنتلكالفاشيات.
 .6تـُع ُّد حاالتمحىالضنكومحىالضنكالوخيمةمنأكثرحاالتالعدوىاملنتشرةاليتتنتقلإىلاإلنسانعن
كثريا
طريقالبعوض،وتظلتلكاحلاالتإحدىمشاكلالصحةالعموميةاملستجدةيفبلدانإقليمشرقاملتوسط .و ً
ماتبلغالبلدان،خاصةتلكالواقعةعلىشريطالبحراألمحر،عنحاالتمتفرقةأوفاشياتانفجاريةحلمىالضنك
بلدا،
خاللموسمذروةسرايتها .وتتوطنمحىالضنكيف 8بلدانعلىاألقلمنبلداناإلقليمالبالغعددها 22 ً
يوجدهباكثريمننواقلاألمراضالقويةمثلالبعوضالزاعج .وبينماكانيبلغيفاملاضيعنفاشياتمحىالضنك
ومحى الضنك الوخيمة من مصر ( ،)2015وباكستان ( 2011و ،)2014والسودان واليمن ( ،)2015-2012فقد
أبلغتعمان( 2014و) 2015عناحلاالتالوافدةفقطيفحنيأبلغتكلمنجيبويتوالصومالعنحاالت
ُ
متفرقة تدل على  وجود نواقل أمراض قوية يف كال البلدين مع وجود خطر السراية احمللية .وتتضمن عوامل اخلطر
الرئيسيةلسرايةحاالتمحىالضنكومحىالضنكالوخيمةيفاإلقليمتزايدالتحضر،والنموالسكايناخلارجعن
ايدالسفرجواعلى حنويريمسبوق ،باإلضافةإىلضعف
السيطرةيفاملناطقاحلضريةواملناطقشبهاحلضرية،وتز
ً
التدخالتاملتعلقةمبكافحةنواقلاألمراض.
 .7ويفحزيران/يونيو،2016ملي بلغأيمنبلدانإقليمشرقاملتوسطعنأيحاالتعدوىبفريوسزيكا،إال
يكتنييشكلمصدراللقلق،حيثثبت
أناخلطريظلكبرياً .واليزالاحتمالانتشارالفاشيةاحلاليةخارجإقليماألمر
ً
مؤخراأنساللةالزيكااملسؤولةعنالفاشيةيفالرأساألخضركانتوافدةمنالربازيلعلىاألرجح.كماُيثلخطر
ً
ايةاحملليةعقبقدومالفريوسمصدراآخرللقلق .ويبلغاخلطرذروتهيفمثانيةبلدان،أالوهي:باكستان،جيبويت
السر
ً
والسودانوالصومالوعُمانومصرواململكةالعربيةالسعوديةواليمن ،حيثيوجدالبعوضالزاعجاملصري .وعالوة
علىذلك،فإنالبعوضاملغريمننوعالبعوضةالزاعجةاملنقطةباألبيض،واليتتُعتربناقالًآخراًلألمراض،منتشريف
اإلقليم،ومتمؤخرااإلبالغعنوجودهيفمجهوريةإيراناإلسالميةواجلمهوريةالعربيةالسوريةوفلسطنيولبنانوعاد ًة
ً
اخاللموسماملطر،حيثُتزناملياه
أيض
و
اعجإىلذروهتاخاللأشهرالصيف
ز
ماتصلكثافةجتمعاتالبعوضال
ُ
ً
ٍ
ارةدورايفمدة
مؤقتًايفأوان منزلية،خاصةيفاملناطقاحلضريةاليتتعاينمنانعداماألمناملائي .وتلعبدرجةاحلر ً
بقاءنواقل األمراضالبالغةعلىقيداحلياةوتكاثرالفريوسات وفرتةالعدوى.كماقديصبتغرياملناخالعاملييف
صاحلالتوسعاجلغرايفلتوزيعالبعوضةالزاعجةيفاإلقليم،ومنمثحيمليف طياتهخطرانتشارفريوسزيكاويريهمن
حاالتالعدوىاملنقولةباملفصليات.
 .8وينتشرداءالشيكونغونيا،وهوأحد األمراضاملنقولةعنطريقالبعوض،يفالسودانوالصومال واليمن .ولقد
مؤخرامنالصومال.
شهداليمنفاشيتنيرئيسيتنييف2011و،2012ومتاإلبالغعنحاالتمتفرقةمنالسودان، و ً
ونظرا للتفاعل مع األمراض األخرى املنقولة باملفصليات ،وتشابه األعراض يف املراحل األولية لظهور املرض ،يظل
ً
تشييصالشيكونغونيايشكلحتديًايفالبلداناليتيتوطنأوينتشرهبافريوسمحىالضنكعلىحنومتزامن.
 .9ويظلالسودانالبلدالوحيديفاإلقليمالذييُبلغعنفاشياتكربىللحمىالصفراء،وهيمرضآخرينتقل
عنطريقالبعوضمعأعراضنزفية .ويفعامي 2012و،2013أبلغالسودانعنفاشيةاحلمىالصفراء،أدتإىل
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ارتفاع معدالت املراضة والوفيات .ويف الصومال وجيبويت ،أظهرت دراسات مصلية عن وجود بيِّنات على انتشار
احلمىالصفراءيفكلمنجيبويتوالصومال.
 .10وُيثلظهورالفريوسالتاجي (فريوسكورونا)ال ُـمسبِّب ملتالزمةالشرقاألوسطالتنفسية يفاإلقليمواستمرار
وبعدالتعرفعلى
سرايتهمنذعام 2012أحدالتهديداتالكربىاحملدقةباألمنالصحيالعاملييفالوقتاحلايل.
ُّ
اتالثالثةاملاضية،كماس ِّجلتاملئاتمنحاالتاإلصابة
ماهيةالفريوس،استمرتاحلاالتيفالزيادةطيلةالسنو
ُ
بنيالبشرعلىالصعيدالعاملي، %36منهاتقريبًاحاالتمميتة .وكانتيالبيةاحلاالتاليتأُبلِغعنهاحىتاليوم
(أكثر من  )%85يف بلدان باإلقليم ،خاصةً اململكة العربية السعودية (مبا يزيد على  %95من احلاالت) واألردن
واإلماراتالعربيةاملتحدةوعُمانوقطروالكويت .كماأبلغتبعضالبلداناألخرىيفاإلقليم(تونسومجهوريةإيران
يةمؤَّكدةخمتربيًاهلاتاريخسفرإىلأحدتلكالبلدان،ليصل
اإلسالميةولبنانومصرواليمن)عنحاالتإصابةبشر ُ
بلدايفاإلقليم.
بلدامنبني22 ً
إمجايلعددالبلداناملبلغةعنحاالتإصابةمؤَّكدةخمتربيًابفريوسكوروناإىل11 ً
ُ
 .11وعاودت الكولريا الظهور يف اإلقليم عام  .2015وال تزال أفغانستان وباكستان والصومال تبلغ عن حاالت
متفرقةمنالكولريا،وهيمنأكثرالبلداناملتوطنهباذلكاملرضعلىمستوىاإلقليم.كماأُبلغعنحاالتكولريا
وافدة يف  2015من البحرين ومجهورية إيران اإلسالمية وعُمان وقطر ولبنان والكويت .وبعد توقف اإلبالغ ملدة
ومثلتهذهالفاشيةهتديداخشيةانتقاهلاإىلالبلداناألخرى
3سنواتتقريباً،أُبلغعناندالعفاشيةيفالعراق.
ً
نتيجةللحركةالكثريةعرباحلدودبنيالعراقوالبلداناجملاورةاملتأثرةبالنزاعات .وتوضحبياناتالرتصداملتاحةأن
لداتتوطنهباالكولريا،ويرتبطذلكبعدم كفايةإمداداتاملياه وخدمات
9منبلداناإلقليمالبالغعددها 22ب ً
اإلصحاح ،وسوءمستوىالنظافة،وييابسالمةالغذاء.وبالنظرإىلالوضعاإلنساينواألمينالذييزدادسوءًايف
اكبريامنالالجئنيوالسكانالنازحني.
اإلقليم،يزداداخلطراحملتملللكولري
ً
ا،خاصةيفالبلداناليتتستضيفعدد ً
 .12تستمر محى القرم-الكونغو النزفية ،وهي إحدى حاالت العدوى الفريوسية املنقولة بال ُقراد ،يف التسبب يف
حاالت عدوى بشرية يف حزام البلدان املتوطن هبا املرض يف اإلقليم ،ومنها أفغانستان وباكستان ومجهورية إيران
اتاألخريةيفعمان،ممايعددليالًعلىأن
اإلسالمية.ولقد اُكتشففريوسمحىالقرم-الكونغوالنزفيةخاللالسنو
ُ
هذاالفريوساملستجدقدينتقلإىلبلدانأخرىيريمتوطنهبا ،حيث اليزالاملستودعاحليواينهلذاالفريوسيري
معروف .ويٌعتقدأنالتجارةيفاحليواناتوجلوداحليواناتداخلباكستانمنناحيةوبنيأفغانستانومجهوريةإيران
دورا رئيسيًا يف انتشار محى القرم-الكونغو النزفية فيما بني األشياص الذين
اإلسالمية من ناحية أخرى تلعب ً
يتعاملونمعاحليواناتأوجلودهاأويذحبوناحليواناتاملصابةويتعرضونلل ُقرادأوخيالطونمرضىمصابنيحبمى
القرم-الكونغوالنزفية.
 .13تسبباألنفلونزامشكلةكبريةيفجمالالصحةالعمومية،باإلضافةإىلماهلامنتأثرياجتماعيواقتصادييف
اإلقليم .وتُ ُّ
عد حاالت العدوى التنفسية احلادة أكثر األسباب الشائعة وراء زيارة العيادات ومن ضمن األسباب
الرئيسيةلإلصابةباملرضبنياألطفالوالبالغنييفاإلقليم،مماقديؤديإىلإرباكخدماتالرعايةالصحيةاألولية
والثانوية .وخاللاخلمسسنواتاملنصرمة،أُبلغعنطفرةمومسيةمناألنفلونزا( )Aتتسببفيهاالساللة ()H5N1
pdmogمنفريوساألنفلونزامناألردنوتونسومجهوريةإيراناإلسالميةوالعراقوالكويتوليبيا ومصر .ومصرهي
البلدالوحيديفاإلقليمالذياليزاليبلغعنحاالتعدوىبشريةنامجةعنفريوسأنفلونزاالطيور.(H5N1) A
ويوجديفمصريفالوقتالراهنأعلىعددحاالتإصابةبشريةنامجةعنفريوسأنفلونزاالطيور(H5N1) A
عامليًا،كماحتتلاملرتبةالثانيةعامليًامنحيثارتفاعمعدالتالوفياتبنيمجيعالبلداناملتأثرةبذلكالفريوس.وعلى
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الريممنهذهالطفرةيرياملسبوقةيفحاالتاإلصابةالبشريةاليتشهدهتامصر،فاليبدوأنخطرحدوثجائحة
تغرياًملحوظًا .ويبدوأنمنطسرايةأنفلونزاالطيور  H5N1يفمصراليزالعلى
قدتغري ُّ
أنفلونزاالطيور  H5N1 َّ
حالهبصورةأساسيةبغضالنظرعنالطفرةاليتحدثت .ويفالعاماملاضي،أبلغتمصرعنحاليتإصابةبشرية
نامجتنيعنفريوساألنفلونزا  H9N2 Aوهوفريوسمتوطنيفجتمعاتالدواجنيفأجزاءمناإلقليم.
ُّ
المحرز حتى اآلن
التقدم
َ

 .14تواصلمنظمة  الصحةالعامليةتقدميالدعماالسرتاتيجيوامليداينوالتقينلبلداناإلقليمللكشفعناألمراض
املعديةاملستجدةوتقييماملياطراملرتبطةهباواالستجابةهلاسر ًيعاملنعانتشارحاالتالعدوىدوليًا.
للرتصد،
شرع يف تنفيذ اسرتاتيجية ُّ
 .15ويف املناطق اليت يوجد هبا حاالت محى الضنك ومحى الضنك الوخيمةُ ،
واالستجابة للفاشيات ،والتعبئة االجتماعية ،ومكافحة النواقل ،وذلك عقب اجتماع دون إقليمي عُقد يف 2012
حولمكافحة محى الضنكيف شريط البحر األمحر .وباإلضافة إىل ذلك ،نشر املكتب اإلقليمي موظفني وخرباء
دولينيالحتواءفاشياتمحىالضنك/الضنكالوخيمةيفباكستانخالل2012و،2014ويفالسودانخالل2013
و،2015ويفاليمنخالل 2012و 2013و.2015كمادعمتمنظمةالصحةالعامليةتدريبًاملشاركنيمنجيبويت
وترصد احلشرات ،والتشييص
الرتصد الوبائيُّ ،
والسودان والصومال واململكة العربية السعودية واليمن يف جماالت ُّ
امليتربي،وذلكيفمعهدالصحةالبيئيةيفسنغافورة،وهوأحداملراكزاملرجعيةالبحثيةاملتعاونة معاملنظمةيفجمال
املفصلياتوالنواقلاملرتبطةهبا.
 .16ويف  1 ُشباط/فرباير  ،2016أعلنت منظمة الصحة العاملية طارئةً صحيةً عموميةً تثري قل ًقا دوليًا فيما يتعلق
ِ
مبجموعاتحاالتصغرحجمالرأسواالضطراباتالعصبيةاحملتملارتباطهابفريوسزيكا.وعقداملكتباإلقليمي
ثالثجوالتمناالجتماعاتالطارئةضمتمجيعالدولاألعضاءوالوكاالتالشريكةالرئيسيةهبدفتعزيزتدابري
أسفراالجتماعاألخريعنخطةتأهبإقليميةلفريوسزيكامعجمموعة
التأهبواالستعداديفمجيعأرجاءاإلقليم .و
ُّ
ُّ
يزالرتصدواالستجابةمنأجلالكشفاملبكرعنأيحالةإصابةوافدةبفريوس
مناإلجراءاتاملوصىهبالتعز
ُّ
زيكا،واحتواءالسرايةاحملليةسر ًيعا .ويفحزاماإلقليماملتوطنبهالفريوسويوجدبهالكثريمننواقلاألمراض،متالبدء
يفتنفيذجمموعةمناألنشطةاملتكاملةاليتتشملتدخالتالوقايةمنالبعوضالزاعجوترصدهومكافحته.
 .17وأطلق السودان أوىل محالت التطعيم الوقائي اجلماعية ضد احلمى الصفراء يف كانون األول/ديسمرب ،2014
عامايفالوالياتالسبعاليت
حيثمتتطعيممايقربمن 7.5مليونشيصترتاوحأعمارهمبني 9أشهرو 60 ً
يرتفع هبا خطر اإلصابة هبذا املرض .وسبق محلة التلقيح تقييم املياطر اشتمل على إجراء مسح حول االنتشار
املصليللفريوسودراسات عناحلشراتيف 2013-2012مشلتأربع مناطقإيكولوجية.وبناءعلىنتائجعملية
تقييماملياطر،استُهدفتاملناطقاليتينتشرهبافريوساحلمىالصفراءبصورةنشطةحبمالتتطعيموقائيبغرض
القضاءعلىخطراحلمىالصفراءيفالسودان.
 .18ومنذ ظهور فريوس كورونا ال ُـمسبِّب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،تتعاون املنظمة عن كثب مع الدول
التأهب على مستوى الصحة العمومية؛ واالستجابة
املتضررة يف ثالثة جماالت رئيسية؛ وهي :حتسني ُّ
األعضاء  ِّ
للفاشيات؛ومعاجلةالثغراتالكربى يفاملعارف،مبايُس ِهميف فهمأفضللليصائصالوبائيةللفريوسوأمناطسراية
ثفتجهودالرتصديف
املرضالذييسببه .ويفسبيلحتسنيقُ ُدراتالكشفعنالفريوساجلديدواالستجابةله، ُك
ُّ
يبالعاملنييفجمالالرعايةالصحيةيفاخلطوطاألماميةعلىالرتصدواالستقصاء
مجيعبلداناإلقليممنخاللتدر
ُّ
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الً عنتبادلاإلرشاداتاخلاصةبأفضل
امليداينوالوقايةمنالعدوىومكافحتهاووسائلالتشييصامليتربية،فض 
املمارسات .ولقدأوفدت  منظمةالصحةالعامليةبعثاتتقنيةإىلالعديدمنالبلداناليتأبلغتعنحاالتإصابة
(األردنواإلماراتالعربيةاملتحدةوتونسومجهوريةإيراناإلسالميةوقطرواململكةالعربيةالسعودية)إلجراءاستقصاء
ميداينوتقدمياملشورةبشأنتدابريالصحةالعمومية املالئمة .ويفجمالمعاجلةالثغراتاجلوهريةيفاملعارف،عقدت
املنظمةحىتاليومأربعةاجتماعاتعلميةدوليةحولفريوسكوروناال ُـمسبِّبملتالزمةالشرقاألوسطالتنفسية .ولقد
أسهمت تلك االجتماعات يف إعداد خطة حبوث الصحة العمومية حول فريوس كورونا ال ُـمسبِّب ملتالزمة الشرق
األوسطالتنفسيةعنطريقحتديدالثغراتالكربى يفاملعارف .ولقدعملتمنظمةالصحةالعامليةعنكثبمع
منظمةاأليذيةوالزراعةلألمماملتحدة(الفاو)واملنظمةالعامليةلصحةاحليوانوسائرالوكاالتالعامليةاألخرىاملعنية
بالصحةإلعدادخطةحبوثمناسبةيفجمايلصحةاإلنسانوصحةاحليوانمنأجلسدتلكالثغراتالكربى.
االستجابةهلاكيتسرتشدبهالدولاألعضاءيفإعدادخططالتأهب
اتيجيللتأهبللكولرياو
ووضعإطاراسرت
ُّ
ُّ
ُ .19
يزترصداألمراض،وحتسنيالتدبري
واالستجابةاخلاصةهبا.وتضمنتجهودتعزيزالقدراتعلىاالستجابةلألوبئةتعز ُّ
العالجي للحاالت من خالل تدريب العاملني يف جمال الصحة ،وتوفري اإلمدادات الطبية ،ونشر اخلرباء لدعم
السلطات الصحية والشركاء .ولقد دخلت اجلهود اإلقليميةملكافحة فاشيات الكولريا والوقايةمنها مرحلةجديدة
عقبتنفيذمحلةالتطعيماجلماعيةاألوىلباستيداماللقاحاتالفمويةاملضادةللكولريامنامليزونالعاملياستجابةً
للفاشيةاليتاندلعتيفالعراق.
 .20وبالنظرإىلخطروفادةمرضفريوساإليبوال،حثَّتاللجنةاإلقليميةيفقرارهاشم/لإ/61ق 2-()2014
الدولاألعضاءعلىإجراءتقييمشاملل ُق ُدراهتاعلىالتعاملمعأيوفادةُمتملةحلاالتاإليبوال،منأجلحتديد
الثغراتالرئيسيةوالتصدِّيهلا .وبناءً علىطلبالدولاألعضاء،أجرتمنظمةالصحةالعامليةعمليات تقييميف
يوما ونُ ِّ
فذت يف الفرتة بني آذار/مارس
20 ً
بلدا .و ً
استنادا إىل نتائج عمليات التقييم ،أٌعدت خطة عمل ملدة  90 ً
وأيار/مايو 2015 للتصديللثغراتالرئيسيةاليتمتحتديدهايفجماالتالوقايةمنخطروفادةمرضفريوسإيبوال
والكشفعنهواالستجابةله.
بلدايفاإلقليم
وو
ُّ
ضعتأنظمةلرتصداألمراضاملشاهبةلألنفلونزاوأنواعالعدوىالتنفسيةاحلادةالوخيمةيف16 ً
ُ .21
لبناءالقدراتاحملليةعلىالكشفاملبكرعنأيفريوسأنفلونزاجديدلهالقدرةعلىإحداثجائحةوالتعرفعليه
كزاوطنيًالألنفلونزايفاإلقليملعزلفريوساألنفلونزاوحتديدتسلسله
واالستجابةله .كمامتإنشاءماجمموعه 16مر ً
عيفتنفيذإطارالتأهبملواجهةاألنفلونزااجلائحة،
وعالوةعلىماسبق،شر
واختبارمقاومتهملضاداتالفريوسات.
ُّ
ُ
وهوعبارةعنمبادرةمتفردةللشراكةبنيالقطاعنيالعامواخلاص،يف 7بلدانمتوسطةومنيفضةالدخلهبدف
تعزيز  قدرات الكشف عن عدوى األنفلونزا اليت هلا القدرة على إحداث جائحة واالستجابة هلا ،وكذلك لزيادة
إمكانيةاحلصولعلىاللقاحاتويريهامناإلمداداتاملرتبطةباجلوائح.
 .22وبالنظر إىل اتساع النطاق اجلغرايف حلمى القرم -الكونغو النزفية ،فإن املكتب اإلقليمي يعمل على تكثيف
الرتصد للكشف املبكر عن
اجلهود الرامية إىل الوقاية من حاالت اإلصابة البشرية ومكافحتها ،خاصة يف مناطق ُّ
حاالتاإلصابةالبشرية،وإتاحةاخلياراتالعالجية،ومكافحةال ُقراد.
 .23وأنشئتشبكةإقليميةمناخلرباءواملؤسساتالتقنيةلتيسريدعماالستجابةللفاشياتالدولية،وذلكاستجابة
للمعدل املتزايد الندالع فاشيات األمراض يف اإلقليم ومدة استمرارها ونطاقها .ويف تشرين األول/أكتوبر ،2014
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أقرتاللجنةاإلقليميةيفدورهتااحلاديةوالستنيالقرارشم/لإ/61ق،1-والذييدعوإىلإعدادكوادروطنيةمن
اخلرباءيفجمالإدارةالطوارئوإعدادقائمةإقليميةمناخلرباءمنأجلاالنتشارالسريعيفحاالتالطوارئ.
التحديات
 .24يشهدحاليًامزيدمنالبلدانيفاإلقليمحاالتطوارئإنسانيةممتدةومستمرة،تضررعلىأثرهايفالوقت
احلايلأكثرمن56مليونشيص .ويواجهالنازحونداخليًاوالالجئونواجملتمعاتاحمليطةاملستضيفةهلمخطراًشديداً
بسبباندالعفاشياتُمتملةلألمراضاملعدية.ويالبًاماتزدادحدةالتهديداتالوبائيةيفمثلهذهاملواقف،ويُعزى
اتالرتصدوالكشفعنهذهالتهديدات.
ذلكإىلهشاشةنُظُمالصحةالعموميةوضعفأوتشتتقدر
ُّ
حتدياتكبريةعلىمستوىاإلقليمأمامجهودالتأهبحلمىالضنك/محىالضنكالوخيمةويريهامن
 .25وتوجد
ُّ
األمراضالفريوسيةمثلالشيكونغونياواحلمىالصفراءومكافحتها.وتشملهذهالتحدياتمايلي :أوالً،بعضالدول
ٍ
التعاينمنضعفشديديف
يفاحلزامالذيتتوطنفيهالعدوىالفريوسيةاملنقولةعنطريقاملفصلياتوالبعوضالتز
نظرا لطبيعة األمراض املنقولة باملفصليات املعقدة ،فإهنا تتطلب تعاوناً متعدد
قدراهتا على ُّ
ترصد النواقل .ثانيًاً ،
التيصصات ومتعدد القطاعات ،باإلضافة إىل اتباع هنْج للتدبري املتكامل لنواقل األمراض تشرتك فيه خمتلف
القطاعاتواجملتمعات .ثالثًا،اخنفاضالوعيباملياطراملتعلقةبتلكاألمراض،وقديكونذلكبسببالثغراتيف
أخريا،وجودثغرات
املعارفاملتعلقةمبجموعةمناملسائل،ومنها نطاقاملضاعفاتوالعبءعلىاألمدالطويل .و ً
متويليةكربىفيمايتعلقبالوقايةمنحاالتالعدوىاملنقولةباملفصلياتومكافحتها.واليرىاملاحنونعلىالصعيد
العاملي،وخاصةعلىمستوىاإلقليم،أنحاالتالعدوىاملنقولةباملفصلياتمثلمحىالضنكوداءالشيكونغونيا
ومرضفريوسزيكاومضاعفاهتاتشكلطارئةصحيةعمومية،مبايفذلك،مماقلصبشدةتعبئةاملوارد .وبدونتوافر
مجيعتلكالعناصرالبالغةاألمهية،ستظلمعظمجهودالوقايةواملكافحةمهددةبالفشل.
 .26وهناكحتدياتأخرى كربى أمامجهودالوقايةمناألمراضاملستجدةومكافحتهامنهاالثغراتاجلوهريةيف
الرتصدللكشفاملبكرعناألمراض
املعارفبعواملاخلطراملتعلقةبسرايةاألمراضاملستجدة،وضعفوتفاوتنظم ُّ
ية،وعدمكفايةاالستثماريفأنشطةترصداألمراضواالستجابة
واالستجابةهلا،وضعفالقدرةالتشييصيةامليترب
ُّ
هلا،وتعطُّلخدماتالصحةالعموميةيفاملناطقاملتضررةبالنزاعاتوحاالتالطوارئاألخرى،وييابخطةشاملة
للتأهب واالس تجابة للوقاية من أي خطر ُمتمل على الصحة العمومية وكشفه واالستجابة ملقتضياته يف الوقت
ُّ
املناسب.
األمنالصحييفاإلقليمأمراًبالغاألمهية .والتزالالثغراتيفالنظمالصحةالعموميةحت ول بشدةدون

 .27يـُع ُّد 
استيفاءالقدراتاألساسيةالالزمةيفجمالالصحةالعموميةمبوجباللوائحالصحيةالدولية(.)2005وعلىالريم
منااللتزامالسياسيعلىمستوىبلداناإلقليم،التزالنظمالصحةالعموميةيفكثريمنالبلدانتفتقرإىلالقدرات
يزجهودالرتصدواالستجابةملكافحةحاالتالعدوىاملستجدة.
واملواردالالزمةلتعز
ُّ
الموصى بها
اإلجراءات
َ

 .28حتتاجالبلدانإىلتسريعوتريةاجلهوداليتتبذهلاإلقامةنظامصحيمرنواحلفاظعليهمنأجلالكشفعنأي
هتديداتحادةعلىالصحةالعموميةواالستجابةهلا.وباإلضافةإىلتكثيفتلكاجلهودوتوسيعنطاقها،جيبأن
تركز اإلجراءات على األمن الصحي ،خاص ًة التزام مجيع البلدان التام بالقدرات األساسية الالزمة مبوجب اللوائح
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الصحيةالدولية( .)2005وعلىالريممنأنتقييماتالبلدانالذاتيةقدأظهرتمستوياتمرتفعةإىلحدمامن
وفِدتاستجابةًالحتمالوفادةفريوساإليبوال،ثغراتكربىيف
تنفيذاللوائح،وجدتبعثاتالتقييمالالحقة،اليتأُ 
البلدان اليت رفعت تقار ًيرا تفيد الوفاء بالتزاماهتا .وينبغي بذل اجلهود املتضافرة للتغلب على تلك الثغرات ،واليت
تتضمنييابهياكلالتنسيقالتنفيذي،ومراكزعملياتالطوارئ،ورصدالتحدياتالصحيةاحلادةيفحينها.ولقد
حدد املكتب اإلقليمي خطوات معينة يلزم على  البلدان اُتاذها ،ويقدم يف الوقت نفسه املساعدة التقنية وبناء
اتدعمالاللتزامالتامباللوائحالصحيةالدولية.
القدر
ً

 .29وبالنظر إىل التهديدات الوشيكة أمام الصحة العمومية والتحديات اليت تفرضها محى الضنك/محى الضنك
يكااليتاندلعتمؤخرايفاألمريكتنيوانتشرتخارجهما،فهناكحاجةملحةإىلتكثيفجهود
الوخيمةوفاشيةز
ً
التأهب واالستجابة يف اإلقليم وتوسيع نطاقها ،بوسائل منها قيام البلدان املتضررة باإلبالغ عن حاالت اإلصابة
البشريةبصفةسنوية .ويتطلبذلكزيادةاجلهودوتضافرهامنجانبكافةاجلهاتاملعنيةذاتاملصلحة،مبافيها
احلكوماتوالشركاءيفجمالالتنميةواجملتمعاملدينواجملتمعاتاحمللية.وستواصلمنظمةالصحةالعامليةتوجيهوتنسيق
تلك اجلهود والتدابري ،وتقدمي الدعم التقين واإلرشاد للبلدان ،وحتديد األولويات ومراجعة االسرتاتيجيات اخلاصة
باملرحلةالتاليةمناالستجابة،وتوسيعقاعدة الشركاءوزيادةمشاركتهم،وتكثيفتعبئةاملواردعلىاملستوياتكافة
للتصديحلمىالضنك/محىالضنكالوخيمة،وعدوىفريوسزيكا،ويريهامناألمراضالفريوسيةاملنقولةعنطريق
املفصليات.
 .30وهناكأولويةأخرىتتمثليفمواصلةتقييماخلطرالعامليوالتيفيفمنوطأةاألخطارالصحيةاملرتبطةبسراية
وانتشارالعدوىبكلمنفريوسكوروناال ُـمسبِّبملتالزمةالشرقاألوسطالتنفسيةوفريوسأنفلونزاالطيور  H5N1
يقحتسنيتدابريالتأهب
يفاإلقليم .كماجيباحلفاظعلىاحلذروالتيقظعلىمستوىالصحةالعموميةعنطر
ُّ
اميةإىلالكشفمبكراعنأيعالمةتدلعلىأنكالالفريوسنيقدأصبحاأكثركفاءةيف
الرتصدواالستعدادالر
و ُّ
ً
ليةعلىحد سواءمنأجلسد
ٍّ
االنتقالمنشيصآلخر.وينبغيعلىوجهعاجلتكثيفاجلهودالوطنيةوالدو
يؤدي إىل حتسني استجابة الصحة العمومية واحتواء األخطار املرتبطة هبذين
الثغرات احلالية يف املعارف ،وهو ما ِّ
الفريوسني.
ويتعنيعلىكلالبلدان،يفإطارمسؤولياهتااجلماعيةحلمايةالصحةالعاملية،أنتُسرعوتريةماتبذلهمنجهود
َّ .31
متواصلةلبناءنظامصحيعموميقادرعلىالوقايةبكفاءةمنأيخط ٍرقبلأنيصبحطارئةعاملية،والكشفعن
محايةأمنالصحةالعموميةمنخاللالتأهب
هذااخلطروالتصدِّيلهبسرعة،واستمرارهذاالنظامواحلفاظعليه .و
ُّ
واالستعداد واالستجابة والتعايف مهمة حيوية ينبغي احلفاظ عليها يف كل األوقات وعلى مجيع املستويات .وتظل
اللوائحالصحيةالدوليةهياحملركالرئيسيللجهودالوطنيةوالدوليةمنأجلتعزيزاألمنالصحيوطنياًوعامليًا.
الرتصد
 .32وستواصل منظمة الصحة العاملية دعم البلدان اليت تواجه مستويات عالية من املياطر يف جماالت ُّ
والكشفاملبكرعنفاشياتاألمراضاملعديةاملستجدةواالستجابةهلا .وإدرا ًكا مناملكتباإلقليميملاتواجهه
ارئاملعقدة،فإنهسيعملعلىإعدادخططتأهب
جهودالوقايةواملكافحةمنتعقيدات،خاصةيفحاالتالطو
ُّ
استنادا إىل عملية تقييم شاملة للمياطر وحتديد مناطق البؤرات
واستجابة شاملة ومتكاملة لألمراض الوبائية،
ً
الساخنة.

7

