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  :٢٠١٤ عام فياإليبوال  فيروس مرض فاشية
  الوباء؛ والتأهبوقف و  ؛والتحديات الراهن السياق

  ير المتضررةغقاليم األفي البلدان و 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  
جهـــود عـــن ، و فـــي غـــرب أفريقيـــااإليبـــوال مـــرض فيـــروس  عـــن فاشـــيةمعلومـــات أحـــدث اليقـــدم هـــذا التقريـــر   -١

الضـوء  مسلطاً  ،٢٠١٥ / ينايرمنذ كانون الثانيالفاشية تطور  ستعرضيهو و   ٢٠١٥.١ عام خالللها االستجابة 
الــنظم الصــحية فــي البلــدان  وبــدايات تعــافيوالبحــث والتطــوير،  بالتأهــب المتعلــق، والعمــل االســتجابةعلــى خطــوات 

المـنظم نهـاء اإللمحة عامة عن الخطوات المقبلـة لالسـتجابة، وخاصـة فـي ضـوء بعرض المتضررة. ويختتم التقرير 
  . لعمل بعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبوال

  
  ٢٠١٥ عام أثناءاإليبوال  فاشيةسياق 

  
، فــي جميــع أنحــاء غينيــا وليبيريــا وســيراليوناإليبــوال  وقــوع حــاالتفــي  كبيــراً  تراجعــاً  ٢٠١٥شــهدت بــدايات   -٢

االنتشــار الجغرافــي النتقــال مــرض تقلــص ، ٢٠١٥أبريــل  نيســان/فــي نهايــة و  .آلخــرمــن أســبوع وٕان كــان يتفــاوت 
في  في أربع مناطقو  ،غينيا في جنوبالغربية الست  محافظاتال في اً محليبشكل أساسي  ليتمركز، اإليبوالفيروس 

علــى تــدخالت الصــحة  التــي تعتمــدإلــى المرحلــة الثانيـة جهـود االســتجابة للفاشــية  تشـمال غــرب ســيراليون. ثــم انتقلــ
لوقـف تنفيـذ مسـتوى االسـتجابة المطلوبـة  تقف كحجر عثرة أمامزال هناك تحديات يالتقليدية، ومع ذلك، المومية الع

  .بشكل كامل المتبقيةسالسل االنتقال 
  
حالة جديدة  إلى أن تم تحديدتم اإلبالغ عن أي حاالت جديدة لمدة ثالثة أسابيع متتالية، لم يفي ليبيريا، و   -٣

تــم  مؤكــدة،حالــة خــر آدفــن  علــى اً يومــ ٤٢مــرور بعــد و ، ٢٠١٥مــايو  أيــار/ ٩. وفــي ٢٠١٥مــارس  آذار/ ٢٠فــي 
مطلـع فـي حالـة  ٧٤ مـا بـينتـراوح عـدد الحـاالت األسـبوعية فـي غينيـا وقـد  ليبيريـا. الفاشـية فـي عن انتهاءاإلعالن 

أعلـى عـدد  وصـلفـي سـيراليون، و أبريـل.  نيسـان/فـي األسـبوع األخيـر مـن  حاالت على أقل تقدير ٩هذا العام إلى 
إلــى  ليصــل انخفــض هــذا العــددمــا لبــث أن ولكــن  ٢٠١٥عــام خــالل األســبوع األول مــن  ٢٤٨ إلــى حــاالتالمــن 
  أبريل. نيسان/حاالت في األسبوع في نهاية  ٩
  

                                                           
الوبـاء؛ وأنشـطة االسـتجابة والتأهـب التـي أجريـت حتـى السياق الراهن والتحديات الراهنة؛ ووقـف  EBSS3/2الوثيقة  انظر   ١

 .٢٠١٤عام 
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 تواصـلقـد عوضـه ، فـي البلـدان الثالثـة  اً نشـط انتقـاالً التـي تشـهد كبيـر فـي عـدد المنـاطق النخفاض اال أن  -٤
، وفــي والمنــاطق المحيطــة بهــا فريتــاون فــي منطقــة و  ،فــي المنــاطق الغربيــة مــن ســيراليونمعــدالت االنتقــال ارتفــاع 

أبريــل  نيســان/ ٢٦فــي االســبوع المنتهــي فــي و . والمنــاطق المحيطــة بهــا كونــاكري وفــي ،مــن غينيــاة الجنوبيــالمنطقــة 
 طقامنــــالفــــي غينيــــا، و وهــــي إحــــدى محافظــــات ٪ مــــن جميــــع الحــــاالت المؤكــــدة فــــي فوركاريــــاه ٧٦ تركــــز، ٢٠١٥
  كامبيا في سيراليون.ل يةالحدود

  
اآلن اإليبـوال  مـن عدد الناجينفإن نتقال، لال وضع نهايةالمستجيبين على  وعلى الرغم من استمرار تركيز  -٥

 والذين أصيبوا بصـدمات بالفعـل، مشـاكلن، و الناجويواجه . فاشية سابقة لإليبوالفي أي الحال أعلى مما كان عليه 
علـى المـدى اإليبـوال المرتبطـة بالنجـاة مـن دراسة المضاعفات الصحية  اً حالي تم. ويجوهريةطبية ونفسية واجتماعية 

إلــى أقصــى  للمــرض تواصــلمــن التــأثير المالحــد ، و تهموضــع مبــادئ توجيهيــة لمعالجــة النــاجين ورعــاي البعيــد بهــدف
  .درجة

  
حــدوث بإمكانيــة  هم فــي العمليــة الجنســيةءقرنــامــن الــذكور اإليبــوال مــرض فيــروس مــن وقــد أبلــغ النــاجون   -٦

التحقــق منــه،  فإنــه فــي حالــة، لــم يتأكــد بعــدلفيــروس لالنتقــال الجنســي ا أنعلــى الــرغم مــن و . حــاالت انتقــال جنســي
. ويجـري تنفيـذ جـدول وقف االنتقال ووضع نهاية للفاشـيةآخر للحفاظ على  اً صعب اً تحدي، هذامسار العدوى سيمثل 

رحليـة الم وتوصي اإلرشادات. بشكل أفضل التدبير العالجي لهوتوفير االنتقال الجنسي لفهم مخاطر ثي أعمال بح
علــى أن النــاجين،  ممتــدة لجميــعفــرز فتــرة ب ،االنتقــال الجنســي لهــذا المــرض بــين النــاجينبإلدارة المخــاطر المرتبطــة 

  .مأمونةالممارسات الجنسية ال بشأنساسية األالمشورة تستكمل ب
  
  ستجابةاال
  
 كاستجابة منهـا ألزمـة اأكبر عملية طوارئ في تاريخه أنشأت قدمنظمة كانت ال، ٢٠١٤ عام بحلول نهاية  -٧
 ميـدانياً  اً موقع ٦٠أكثر من  إلى موفداً  ٨٠٠أكثر من قد تم توزيع ، كان ٢٠١٥مايو  أيار/ ٢من  اً اعتبار و يبوال. إلا

سـتجابة انتقلـت جهـود اال، ٢٠١٥في أوائل عام و في مالي.  اً موظف ٣٧ باإلضافة إلىفي غينيا وليبيريا وسيراليون، 
األولـى إلـى المرحلـة الثانيـة. مرحلتهـا ، من حدة للتصدي العاجل لفيروس إيبوالبعثة األمم المتاإليبوال، بقيادة لفاشية 
، والتشــجيع علـى تغييـر الســلوك كـريمالو  المـأموندفن الـو وعالجهــم  عـزل المرضـىعلـى  المرحلـة األولــى تؤكـد وبينمـا
  .واكتشاف الحاالتالمخالطين  وتتبععلى األهمية الحاسمة إلشراك المجتمع المحلي  تؤكدالمرحلة الثانية  فإن
  
فــي المنــاطق النائيــة  الســيماســتية والبرمجيــة خــالل موســم األمطــار، و يالتحــديات اللوجمواجهــة  ونظــرًا لتوقــع  -٨

 شـريطإلى اإليبوال على الحد من انتقال بالتالي  ٢٠١٥ عام ركزت العمليات خالل األشهر األولى من فقد ،اً جغرافي
ــ المنــاطق الســاحلية  مــن انتقــال تعزيــز الحــدك. وتســتهدف الجهــود اآلن المعديــة، وتوجيــه مــوارد إضــافية لتحقيــق ذل

وتعكـف األخـرى.  سـائر المنـاطقاليقظة فـي  ومواصلة توخي ،بين غينيا وسيراليون يةطق الحدودامنالإلى  الفيروس
المرتبطـة لتحديـد المخـاطر وكـاالت الفي جميع قطاعات الحكومـة و  تواصلمعمل برنامج  على تنفيذ المنظمة كذلك

  .والتصدي لهابالتفاصيل والعمليات  مجاالبر ب
  
الشـعور بالسـيطرة مـن العديد من المجتمعات المحلية المتضررة  فيلاليبوال المتزايد لوعي والفهم ا مّكنوقد   -٩

 :المحليــةفــي عــدد قليــل مــن المجتمعــات تمثــل تحــديًا المقاومــة  التــزالة. ومــع ذلــك، االســتجابالمحليــة علــى مقــدرات 
 تفي غينيـا وسـيراليون، وتسـجل حـاال المحلي في المجتمعاإليبوال الوفيات الناجمة عن فيروس  اليزال يتم اكتشاف

تحســــين التحليــــل إلــــى وهنــــاك حاجــــة معروفــــة. انتقــــال سالســــل ب يتعــــذر ربطهــــمنــــاس أإصــــابة جديــــدة مؤكــــدة بــــين 
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المجتمـع المحلـي فـي هـذه المنـاطق للتأكـد  مشـاركةو  ،النشطترصد ، والوالتحريات المفصلة للحاالتاألنثروبولوجي، 
  في نهاية المطاف. ٕانهائهاو  هاالمتبقية يمكن تتبعاالنتقال من أن كل سالسل 

  
الشــركاء المحليــين والــدوليين تقــديم الــدعم المــالي واإلنســاني الحــرج لالســتجابة تواصــل الــدول األعضــاء و و   -١٠
الشــبكة و نبيــة والوكــاالت اإلنســانية، األج الطبيــة قويــة مــع الفــرقالروابط الــو  ،دعــم الحكومــاتوتــم بفضــل  ١.اليبــوالل

ات المعنيــة بالمْمرضــات شــبكة المختبــر  مــن قبيــل تقنيــةالشــبكات الو  ،العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا
القـدرات الهامـة لعلـم األوبئـة، تـم توسـيع نطـاق  مـن العـدوى ومكافحتهـا،الشبكة العالمية للوقايـة المستجدة والخطرة، و 

  .اً األكثر تضرر  بلدان الثالثةفي ال والمختبرية المتعلقة بمكافحة العدوى السريريةالخدمات و 
  

  أنشطة التأهب
  

 يـزال خطـر وفـادة المـرض إلـى بلـدان أخـرىالي حـاالت اإلصـابة بـاإليبوال، الإجمـعلى الرغم من انخفـاض   -١١
المنظمة بعمل مكثف في جميع األقاليم لمساعدة الـدول األعضـاء علـى تعزيـز التأهـب  . وقد اضطلعتماثَال أمامنا

حــاالت اإليبــوال  اســتعدادها الكتشــافضــمان بهــدف منظمــة مســاعدة البلــدان الالمحتملــة. وتواصــل اإليبــوال لحــاالت 
جهــود التأهــب  واســتنادًا إلــىاســتجابة ســريعة وفعالــة.  اتخــاذ، و بشــكل آمــن وفعــال هــاواإلبــالغ عن يهــاوتحر  المحتملــة

ب اللـوائح الـوطني والـدولي، بمـا فـي ذلـك األعمـال السـابقة لتطـوير القـدرات األساسـية بموجـالراهنة علـى الصـعيدين 
تأهبهـــا والتعجيـــل مـــن البلـــدان علـــى تكثيـــف  مســـاعدةمـــن األدوات ل مجموعـــة تـــم وضـــع، )٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة (

  وتيرته.
  

وحركــة الســكان والقــوة النســبية للنظــام  جــارةعلــى القــرب الجغرافــي للبلــدان المتضــررة، وديناميــات الت ءً بنــاو   -١٢
جميــع وتقــوم . التأهــبلتســريع وتيــرة  اً يتلقــون دعمــهــم و  ٢،األفريقــيقلــيم فــي اإل اً بلــد ١٤الصــحي الــوطني، تــم تحديــد 

 واختبـار، واالسـتجابة لمقتضـياتها إليبـواللللتأهـب  محـددة الميزانيـة خطط وطنيـةبتنفيذ األولوية التي تحظى بالبلدان 
ويــتم إتاحــة التقــدم المحــرز قــدرتها علــى االســتجابة. إمكانياتهــا و تــدابير لتعزيــز  اذواتخــ ،أنظمتهــا مــن خــالل المحاكــاة

درجـة  تحقيقفي البلدان هذه  في وتتمثل الغاية المتوخاة. لإليبوال التأهبب الخاصةمنظمة ال ٣على لوحة المألعلى 
٪ مــن ٢٩ حقـق، ٢٠١٥أبريـل  نيســان/مـن  اً . واعتبـار ٢٠١٥ عـام ٪ فـي األشــهر السـتة األولـى مــن٥٠ال تقـل عـن 

  .٢٠١٤ديسمبر  كانون األول/٪ في ٧، مقابل هذه الغاية التي تحظى باألولويةالبلدان 
  

) ٢٠٠٥تعزيــز اللــوائح الصــحية الدوليــة (برتبط مباشــرة حيــث يــ البلــدان،فــي دعــم التأهــب  ويتواصــل تعمــيم  -١٣
مــن  اً جــزء المتعــددة تمثــل عــن األخطــارالناجمــة دارة الطــوارئ الصــحية الالزمــة إلوالتأكــد مــن أن القــدرات األساســية 

                                                           
 منظمــة أطبــاء (مثــلاإلنســانية المنظمــات غيــر الحكوميــة و : مــا يلــي الشــركاء الرئيســيون للمنظمــة فــي العمليــاتويشــمل    ١
عـن  الً فضـ؛ )األطفـال، ومنظمة إنقاذ األحمر للصليب، واللجنة الدولية اإلغاثة الدولية، لجنة الهيئة الطبية الدولية، حدود بال

وصــناديقها  المتحــدة، ووكــاالت األمــم لهــاالتابعــة  الطبيــةاأللويــة و  كوبــا حكومــة :بمــا فــي ذلــك، الشــركاء اآلخــرين العديــد مــن
صــندوق و ، واليونيســيف، الشــؤون اإلنســانية المتحــدة لتنســيق األمــم، ومكتــب برنــامج األغذيــة العــالمي (بمــا فــي ذلــك وبرامجهــا

واالتحــــاد برنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي)؛ و ، األيــــدزدة المشــــترك لمكافحــــة حــــبرنــــامج األمــــم المتو  ،األمــــم المتحــــدة للســــكان
المنظمـة و ، األحمـر والصـليب األحمـر الهـالل لجمعيـات، واالتحـاد الـدولي لـدول غـرب أفريقيـا، والجماعة االقتصـادية األفريقي
 للهجرة.الدولية 

 أفريقيــــا الوســــطى جمهوريــــةو  الكــــاميرونو  فاصــــو بوركينــــاو وتشــــمل البلــــدان األربعــــة عشــــر التــــي تحظــــى باألولويــــة بــــنن    ٢
 توغو.و  السنغالو  النيجرو  موريتانياو  ماليو  غاناو  غامبياو  ٕاثيوبياو  بيساو – غينياو  ديفوار كوتو 
أيــار/  ٨تــم االطــالع فــي ( http://apps.who.int/ebola/preparedness/map: يمكــن االطــالع عليهــا علــى الموقــع التــالي   ٣

 .)٢٠١٥مايو 
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إطـار  تمخضـت عـن وضـعيبـوال لإلادة من التأهب النتائج والدروس المستفف. قادرة على الصموداألنظمة الصحية ال
مـــن خـــالل تنفيـــذ أنشـــطة التأهـــب المخـــاطر المتعـــددة دارة إ و  ،تعزيـــز األمـــن الصـــحي العـــالمي بهـــدفمشـــترك للعمـــل 

  .معرضة للخطرفي البلدان ال ةصلالمتوا
  

  ١)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

  اإليبوالالمعنية بلجنة الطوارئ 
  

ـــة الطـــوارئ ٢٠١٥ عـــام فـــي  -١٤ ـــة، اجتمعـــت لجن ـــ المعني ـــة (اإليبوال ب ـــوائح الصـــحية الدولي ) ٢٠٠٥بموجـــب الل
 منظورهـا اللجنـةوأكـدت . ٢٠١٥أبريـل  نيسـان/ ٩الثانيـة فـي ، و ٢٠١٥ / ينـايركانون الثاني ٢٠في األولي مرتين، 
ـــة  مـــن أن الفاشـــية تمثـــل ٢٠١٤أغســـطس  فـــي آب/ ـــة صـــحية عمومي ـــًا دوليـــاً طارئ / فـــي كـــانون الثـــانيو . تثيـــر قلق
الشــــاغل  يــــزال يمثــــلالاإليبــــوال حــــاالت بالنســــبة ل، خلصــــت اللجنــــة إلــــى أن "الوصــــول إلــــى الصــــفر" ٢٠١٥ ينــــاير

تـدابير إلـى الـتخلص مـن ال ٢٠١٥أبريل  نيسان/التراخي. ودعا االجتماع الذي عقد في  محذرة من مغبة، األساسي
  .على الصعيد الدولي التجارة والنقلمع خل ادتوطنية اإلضافية التي تال
  

الحجـــر  ن قبيـــل فـــرضاتخـــاذ تـــدابير صـــحية إضـــافية، مـــأن  مفادهـــا الضـــوء علـــى حقيقـــةاللجنـــة وســـلطت   -١٥
 سـافرتـداخل بشـكل يرفـض الـدخول، وٕالغـاء الـرحالت الجويـة وٕاغـالق الحـدود، و لمسـافرين العائـدين، على ا الصحي

  .على حد سواء جهود االستجابة والتعافي ويؤثر سلبًا على ،الدوليعلى الصعيد مع السفر والنقل 
  

طبيعة التدابير اإلضافية تأكيد على منظمة مع الدول األعضاء المع تنفيذ توصيات اللجنة، تعمل  اً وتمشي  -١٦
المـديرة صـدرها ت، والتأكد من أن التوصيات المؤقتـة التـي تم اتخاذها ومسوغاتها من منظور الصحة العموميةيالتي 
، كــــان هنــــاك ٢٠١٥أبريــــل  نيســــان/ ١وفــــي . تمامــــاً ) مفهومــــة ٢٠٠٥اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة (جــــب بمو  العامــــة
عنـدما وجـدت المنظمـة طلبـات التحقـق طلبـًا مـن  ٤٧ وتـم إرسـال ؛اً بلـد ٦٩ مـنعن مثل هذه التـدابير، بالغًا  ٥٧٠

  .مسوغَا لها ٢٣أن هذه التدابير مفرطة، وتلقت بالفعل 
  

  إنشاء لجنة المراجعة
  

لجنـــة للمراجعـــة بموجـــب اللـــوائح  إلنشـــاءأعـــدت المـــديرة العامـــة خيـــارات  ٢وفـــي ضـــوء الطلبـــات المتزايـــدة،  -١٧
) فــي فاشــية االيبــوال واالســتجابة لهــا، بغيــة ٢٠٠٥) لدراســة دور اللــوائح الصــحية الدوليــة (٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

  تحقيق األهداف التالية:
  

) فيما يتعلق بالوقايـة مـن فاشـية اإليبـوال والتأهـب لهـا ٢٠٠٥(تقييم فعالية اللوائح الصحية الدولية   أ)(
والحـــوافز ذات الصـــلة، والتوصـــيات  األخطـــارواالســـتجابة لمقتضـــياتها، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى 

المؤقتــة والتــدابير اإلضــافية، ومســتويات الطــوارئ واإلعــالن عــن طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا، 
  ية والتحقق منها؛وبناء القدرات األساس

  

                                                           
 .٦٨/٢٢انظر الوثيقة ج   ١

 .٥٣، الفقرة EBSS3.R1انظر القرار    ٢
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 ذيوالتأثير  ٢٠١١١تقييم ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من توصيات لجنة المراجعة السابقة في   ب)(
  ) فيما يتعلق بفاشية االيبوال الحالية؛٢٠٠٥الصلة على فعالية اللوائح الصحية الدولية (

  
والفعاليــة والكفــاءة بالنســبة للــوائح الصــحية التوصــية بــالخطوات الالزمــة لتحســين األداء والشــفافية   ج)(

)، وتعزيــز التأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ التــي قــد تحــدث فــي المســتقبل ويكــون لهــا ٢٠٠٥الدوليــة (
  عواقب صحية، مع وضع جداول زمنية مقترحة ألية خطوات من هذا القبيل.

  
) ولـوائح ٢٠٠٥مـن اللـوائح الصـحية الدوليـة (للفصـل الثالـث مـن الجـزء التاسـع  اً وستتم هذه المراجعـة وفقـ   -١٨

، عامـــة بتعيـــين أعضـــاء لجنـــة المراجعـــةوســـتقوم المـــديرة ال ٢.المنظمـــة الخاصـــة بأفرقـــة ولجـــان الخبـــراء االستشـــاريين
المعنيــين بــاللوائح الصــحية الدوليــة، مــع األخــذ بعــين االعتبــار لعــدد مــن العناصــر،  ٣واختيــارهم مــن قائمــة الخبــراء

فــي ذلــك: التمثيــل الجغرافــي العــادل؛ التــوازن بــين الجنســين؛ والتــوازن بــين الخبــراء مــن البلــدان المتقدمــة والبلــدان  بمــا
والخبــرات العمليــة مــن مختلــف أجــزاء العــالم؛ والتــوازن المالئــم بــين  والــُنهجالناميــة؛ وتمثيــل مختلــف اآلراء العلميــة 

  التخصصات.
  

ئق ذات الصـلة ومـا خلـص إليـه التقيـيم المؤقـت الـذي أجـراه فريـق الخبـراء اللجنـة بجميـع الوثـاوسيتم موافـاة   -١٩
اســتنتاجات. وســيتم إجــراء مراجعــة مستفيضــة لتنفيــذ توصــيات لجنــة المراجعــة بشــأن طريقــة عمــل  مــن ٤المســتقلين

  كجزء من عملية المراجعة. ٢٠٠٩٥) في H1N1) فيما يتعلق بجائحة (٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

قوم خبـــراء تقنيـــون واألمانـــة بــدعم لجنـــة المراجعـــة، حســـب االقتضــاء، فـــي الجوانـــب المتعلقـــة بالصـــحة وســي  -٢٠
  )، واالستجابة للطوارئ.٢٠٠٥العمومية، واللوائح الصحية الدولية (

  
وستعقد المـديرة العامـة الـدورة األولـى للجنـة المراجعـة بعـد انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين،   -٢١
قــــدم النتــــائج األوليــــة للجنــــة إلــــى المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة والتــــي ســــتعقد فــــي وت

. ومــن المقتــرح تقــديم تقريــر نهــائي إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين فــي ٢٠١٦الثــاني/ ينــاير  كــانون
  للنظر فيه. ٢٠١٦مايو  أيار/

  
  البحث والتطوير

  
بالتعــاون مـــع مجتمــع البحـــوث والتطــوير، عملـــت المنظمــة علـــى تيســير ســـبل مراجعــة ودراســـة العديــد مـــن   -٢٢

اللقاحــات والعقــاقير والعالجــات، ووســائل التشــخيص الالزمــة لعــالج مــرض فيــروس االيبــوال واكتشــافه. وقــد عقــدت 

                                                           
  .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج   ١
الثامنــة واألربعــون، جنيــف: منظمــة الصــحة  الطبعــة، الوثــائق األساســيةلــوائح أفرقــة ولجــان الخبــراء االستشــاريين،  انظــر   ٢

أيـار/  ٨(تم االطالع فـي  /http://apps.who.int/gb/bdوكذلك الرابط التالي:  ١٣٠إلى  ١٢١الصفحات من  ٢٠١٤العالمية؛ 
  .)٢٠١٥مايو 

يمكـــــــــــــــن االطـــــــــــــــالع علـــــــــــــــى المزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــات عـــــــــــــــن قائمـــــــــــــــة الخبـــــــــــــــراء علـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــالي:    ٣
http://www.who.int/ihr/procedures/ihr_committees/en/  ٢٠١٥ ر/ مايوأيا ٨(تم االطالع في(.  

  .٦٨/٢٥انظر الوثيقة ج    ٤
  ، الملحق.٦٤/١٠الوثيقة جانظر    ٥
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. وقـــد ســـمح تســـريع وتيـــرة اً دمالمنظمـــة العديـــد مـــن المشـــاورات لمراجعـــة البيانـــات الناشـــئة، ومناقشـــة ســـبل المضـــي قـــ
  إجراءات المراجعة بسرعة تتبع العديد من اللقاحات ووسائل التشخيص.

  
وفقـــًا لتقيـــيم المنظمـــة  ٢٠١٥فبرايـــر  وتـــم إدراج أول اختبـــار مستضـــد ســـريع لتشـــخيص اإليبـــوال فـــي شـــباط/  -٢٣

جــودة والســالمة واألداء المقبولــة وهــو إجــراء جديــد قــدم لضــمان االلتــزام بمعــايير ال -الخــاص بــالطوارئ واالســتخدام 
تقيــيم العديــد مــن االختبــارات الجديــدة األخــرى، بمــا فــي ذلــك  اً للمنتجــات الطبيــة الجديــدة أثنــاء الوبــاء. ويجــري حاليــ

  إجراء أربعة تجارب مقارنة الختبارات التشخيص السريع في سيراليون.
  

ج باستخدام دم وبالزمـا النـاقهين، ويجـري تحليـل إجراء تجارب سريرية في غينيا وسيراليون للعال اآلنويتم   -٢٤
من أكثر  TKM-Ebolaو ZMapp نالبيانات المستقاة من التجارب السابقة على البالزما في ليبيريا. ويعتبر الدوائي

  للدراسات قبل السريرية التي أجريت على الحيوان. اً األدوية الواعدة في عالج اإليبوال وفق
  

 آذار/ ٢٣فــــي غينيــــا فــــي - VSV-EBOV -مــــن دراســــات فعاليــــة لقــــاح اإليبــــوال  ٣وقــــد بــــدأت المرحلــــة   -٢٥
. وفي غينيا قاد التجربـة تحـالف يمثـل الحكومـة فـي غينيـا ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٩وفي سيراليون في  ٢٠١٥ مارس

 ن الشـركاء باتبـاع تصـميموفي كندا وفي النـرويج، ومنظمـة الصـحة العالميـة، ومنظمـة أطبـاء بـال حـدود، وغيـرهم مـ
. وفــي ســيراليون، تمــت الدراســة بقيــادة وزارة الصــحة وبرعايــة مراكــز مكافحــة ""تطعــيم األفــراد المحيطــين بالمصــاب

األمراض والوقاية منها (الواليات المتحدة األمريكية) وهي تعتمد على التصاميم العشوائية الفردية ضـمن مجموعـات 
مـن دراسـة أكبـر لقيـاس نجاعـة اللقـاح فـي ليبيريـا فـي إطـار جهـد تعـاوني  ٢اء المرحلة تم تلقيحها بالتتابع. ويتم إجر 

بين حكومة ليبيريا، والمعاهد الوطنية المعنية بالصـحة (الواليـات المتحـدة األمريكيـة)، مـع إعطـاء كـل مجموعـة مـن 
مـن  ٢المرحلـة  . ومن المقـرر إجـراءغفل، أو دواء ChAd3-ZEBOVأو  rVSV-ZEBOVالمجموعات الثالث إما 

من التجارب الخاصـة  ١في عدد من البلدان األفريقية. وقد تم االنتهاء من المرحلة  ChAd3-ZEBOVتجربة لقاح 
  باثنين من اللقاحات المرشحة األخرى.

  
على مخطط للبحث والتطوير في حاالت األوبئة أو الطوارئ الصحية، والتي تفتقر  ءً وستعمل المنظمة بنا  -٢٦
الحلول الوقائية والعالجية أو التي توجد بهـا هـذه الحلـول ولكـن بشـكل غيـر كـاف. وفـي مجـال اللقاحـات،  إلى اً تمام

علـى ســبيل المثـال، قــد يشـمل ذلــك إنشـاء "مالمــح للمنــتج المسـتهدف" بشــكل اسـتباقي لتوجيــه عمليـة التنميــة وتحديــد 
طوير نماذج قوية لما قبل المرحلة السريرية سبل تسريع المسارات التنظيمية. ويمكن أن تركز أنشطة األدوية على ت

  الستباق تطوير عقاقير جديدة.
  

  بناء النظم الصحية القادرة على الصمود في البلدان المتضررة بااليبوال
  

الحالية فكرة أن القـدرة علـى الصـمود يجـب أن تكـون هـي األسـاس فـي كـل نظـام  لقد رسخت فاشية اإليبوال  -٢٧
صــحي بالمنــاطق. ويركــز إطــار المنظمــة الخــاص باســتجابة قطــاع الصــحة والتعــافي مــن اإليبــوال والصــمود أمامهــا 

  على هذه المجاالت الثالثة من مجاالت العمل المترابطة .
  

البلـدان المتضـررة علـى إعـادة تنشـيط المرافـق الصـحية بشـكل  وتضطلع المنظمة بـدور قيـادي فـي مسـاعدة  -٢٨
مــــأمون، والتخطــــيط لكيفيــــة تعــــافي النظــــام الصــــحي، والعمــــل مــــع الســــلطات الصــــحية الوطنيــــة، والمنظمــــات غيــــر 
الحكومية، والخبراء التقنيين، وغيرهم من الشركاء لدعم جهود التعافي المبكـر كخطـوة صـوب تطـور الـنظم الصـحية 

لبعيـــد. وتشـــمل احتياجـــات التعـــافي المبكـــر العاجلـــة تعزيـــز الوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا وســـالمة علـــى المـــدى ا
  المرضى؛ وزيادة قدرة القوى العاملة الصحية؛ وتعزيز الترصد؛ وٕاعادة التنشيط اآلمن للخدمات الصحية األساسية.
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فــي إعــادة بنــاء الــنظم الصــحية وقــد شــرعت المنظمــة بالتعــاون الوثيــق مــع الحكومــات الوطنيــة فــي التحــول   -٢٩
وتطويرها على المدى الطويل. وباإلضافة إلى ذلك، عملت على مساعدة السلطات الوطنية في إعداد خطط تعافي 

  النظام الصحي المحسوبة التكاليف. وتواصل المنظمة تقديم الدعم للبلدان المتضررة في تنفيذ مثل هذه الخطط.
  

لــدعم تنفيــذ الخطــط الوطنيــة،  ةكــل علــى حــد اً بلــدان الثالثــة األكثــر تضــرر وستواصــل المنظمــة العمــل مــع ال  -٣٠
وستركز على القيود المفروضة على النظام الصحي التي كانت موجودة باألساس قبل ظهور الوباء، والتي ساهمت 
 فــــي مســــاره. وســــيتم استكشــــاف الــــنهج الجديــــدة المحفــــزة لتنميــــة القــــدرات، مــــن قبيــــل توأمــــة الشــــراكات علــــى ســــبيل

   وسيتم تجميع الدروس الخاصة بكيفية إعادة تنشيط الخدمات الصحية بشكل مأمون والتشارك فيها المثال.
  

  الخطوات التالية
  

نقل المسؤوليات والوظائف واألصول الخاصـة ببعثـة األمـم المتحـدة للتصـدي العاجـل لفيـروس إيبـوال يجري   -٣١
وصـناديقها وبرامجهـا فـي كـل بلـد. وقـد اختتمـت بعثـة إلـى السـلطات الوطنيـة، ووكـاالت األمـم المتحـدة المتخصصـة 

األمــم المتحــدة للتصــدي العاجــل لفيــروس إيبــوال عملياتهــا فــي مــالي، وهــي بصــدد إغــالق مكاتبهــا فــي ليبيريــا بحلــول 
. ٢٠١٥، وفــي غينيــا بنهايــة آب/ أغســطس ٢٠١٥يوليــو  ، وفــي ســيراليون بنهايــة تمــوز/٢٠١٥مــايو  نهايــة أيــار/

بعثــة األمــم المتحــدة للتصــدي العاجــل لفيــروس إيبــوال فــي البلــدان المتضــررة بالتــدريج، فســتبرز  ونظــرًا لــتقلص دور
  القيادة التقنية للمنظمة وجهدها لتنسيق االستجابة بشكل أكبر على الساحة.

  
م مــن الــدروس لّ وتحظــى الخطــوة التاليــة فــي االســتجابة والمتمثلــة فــي اســتكمال التقــدم وبنــاء القــدرات والــتع  -٣٢

المســـتفادة حتـــى اآلن بأهميـــة حاســـمة. ولتســـريع معـــدل انخفـــاض الحـــاالت، والوصـــول إلـــى نهايـــة الفاشـــية، ينبغـــي 
مضاعفة الجهود في كل قطاعات العمل الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على التحليل األنثروبولوجي، والتحـري 

ســـوف تسترشـــد هـــذه الجهـــود بخطـــة االســـتجابة و حلـــي. التفصـــيلي للحـــاالت، والترصـــد النشـــط، وٕاشـــراك المجتمـــع الم
  ١.: اندالع فاشية اإليبوال في غرب أفريقيا٢٠١٥االستراتيجية للمنظمة لعام 

  
جســــيمًا علــــى ســــبل  اً واليــــزال تقــــاعس المجتمعــــات المحليــــة المتضــــررة أو المعرضــــة للخطــــر يمثــــل خطــــر   -٣٣

" بــين الجهــات المانحــة والمجتمعــات المحليــة. ويعتبــر االســتجابة، وعلــى نفــس نســق مــا يحدثــه "اإلجهــاد مــن اإليبــوال
القضاء على اإليبوال ضروريًا لضمان إعادة تفعيل الخدمات األساسية وتعافي البلدان المتضررة في المستقبل. ومن 

لضـمان  اً . ويعتبـر اسـتمرار الـدعم الـدولي أساسـي٢٠١٦ثـم سـتحافظ المنظمـة علـى نفـس القـدرات الميدانيـة فـي عـام 
  ء على الفاشية.القضا

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
الــوارد فــي  المقــرر اإلجرائــيجمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى اإلحاطــة علمــًا بهــذا التقريــر، والنظــر فــي مشــروع   -٣٤

)، بغــرض فحــص ٢٠٠٥، والموافقــة علــى إنشــاء لجنــة مراجعــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (٦٨/٥١الوثيقــة ج
 ) في فاشية االيبوال واالستجابة لها.٢٠٠٥دور اللوائح الصحية الدولية (

  
=     =     =  

                                                           
علـى  غـرب أفريقيـاانـدالع فاشـية اإليبـوال فـي : ٢٠١٥ لعـاممنظمـة لخطـة االسـتجابة االسـتراتيجية ليمكن االطالع علـى     ١

أيـار/  ٨ فـي (تـم االطـالع /http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-strategic-plan/en: التاليالعنوان 
  .)٢٠١٥ مايو


