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متالزمة الشرق سبِّب للم  فيروس كورونا اعلى  ةخاصصفة األمن الصحي العالمي مع التركيز ب
 H5N1 األوسط التنفسية وفيروس األنفلونزا

 الملخص التنفيذي
الراهن خطرين مها األكرب منذ اندالع فاشية مرض فريوس اإليبوال يف يواجه األمن الصحي العاملي يف الوقت  .1

ب متالزمة الشرق سب  ل هذان التهديدان يف ظهور الفريوس التاجي )فريوس كورونا( الذي ي  غرب أفريقيا؛ ويتمث  
خرية يف إصابة ، والطفرة اليت حدثت يف اآلونة األ2102واصلة منذ سرايته املتاألوسط التنفسية يف الشرق األوسط و 

 .2112ة األوىل يف الشديد اإلمراض يف مصر منذ اكتشاف الفريوس هبا للمر   H5N1 البشر بفريوس أنفلونزا الطيور
كان إقليم شرق املتوسط يشهد عددًا من األمراض الـم سَتجد ة احليوانية املنشأ اليت   ،وعلى الرغم من هذين التهديدين

أكثر اتصااًل وترابطاً، يزداد خطر االنتشار العاملي لألمراض قليم الوقت الذي يصبح فيها اإل قد تتحول إىل أوبئة. ويف
 من اإلقليم.

رة قوية ك  ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية تذ  وحيمل املثال األخري لالنتشار العاملي لفريوس كورونا املسب   .2
، وكال الفريوس ميكن أن H5N1 أنفلونزا الطيور نا وفريوسفريوس كورو سراية د تطور خطر ص  باحلاجة الـم لح ة إىل رَ 

هبذين اخلطرين من أخطار الصحة العاملية، يف إطار استجابتها، إىل أن حاليًا رة يسببا أوبئة. وحتتاج البلدان املتضر  
ويستدعي . ن درء حدوث طارئة أخرى من طوارئ الصحة العامليةتبذل مزيدًا من اجلهود الحتواء سرايتهما، مبا يضمَ 

وتقويتها واحلفاظ عليها للوقاية مومية الوضع الراهن أن تقوم كافة البلدان األخرى يف اإلقليم ببناء ن ظ مها الصحية الع
من األخطار الصحية الـم سَتجد ة والكشف عنها واالستجابة هلا يف إطار مسؤوليتها املشرتكة واملساءلة اجلمعية عن 

ويتطلب الوضع احلايل يقظة  (.2112ألحكام املنصوص عليها يف اللوائح الصحية الدولية )محاية الصحة العاملية وفق ا
أي كارثة حمتملة من الكوارث تفادي حدوث مستمرة وتسريع وترية اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل 

 وقعت. التخفيف من آثارها يف حالو  ،الصحية العاملية اليت قد ت لقي بظالهلا على اإلقليم

ة محاية يَ غ  حة لتعزيز ق د رات مجيع الدول األعضاء باإلقليم بـ  قرتَ م  ـواللجنة اإلقليمية مدعوة للنظر يف التوصيات ال .3
 األمن الصحي على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

  المقدمـة
عدية م  ـأوبئة األمراض الجر اء عدد من أقاليم منظمة الصحة العاملية يف الوقت الراهن خماطر صحية كبرية  يواجه .4

منها على سبيل املثال  ،ق بالصحة العامليةد  حت  أخطار وهناك . ل خطرًا دامهًا على األمن الصحي العامليث  اليت ت  
رًا يف العدوى ؤخ  سط التنفسية، والزيادة الكبرية اليت حدثت م  ملتالزمة الشرق األو  سب بفاشيات فريوس كورونا امل

احمليط  يف إقليم غرب H7N9 يف إقليم شرق املتوسط، والعدوى بفريوس أنفلونزا الطيور H5N1 بفريوس أنفلونزا الطيور
ف الوترية ضاع  بل، وت  ن ذي قَ ماهلادئ، وفاشية مرض فريوس اإليبوال يف اإلقليم األفريقي. وأصبح العامل أكثر ترابطًا 
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يات أمام األمن، إذ ل هذه األخطار حتد  ث  وت   املتسارعة للعوملة خطر انتشار هذه األمراض على الصعيد العاملي.
سياسي ونكسات اقتصادية من خالل فقدان اضطراب تستطيع األمراض الـم عد ية أن ت سب ب قالقل اجتماعية و 

دُّ مقاومة مضادات امليكروبات ق د رات البلدان على التعايف. وعالوة على ذلك، تـ عَ األرواح واآلثار االقتصادية وتفاوت 
ث ل مصدر قلق بالغ يستدعي اهتمام احلكومات به كأولوية من األولويات. وملواجهة مجيع  خطراً له عواقب كارثية، وت 

 تسريع وترية اجلهود الدولية املبذولة لدرء ة بشكل متزايد إىللح  م  ـاحلاجة ال ملة، تسُّ حتَ م  ـهذه األخطار الصحية ال
 حدوث كوارث صحية عمومية على الصعيد العاملي مستقباًل.

ر وهناك ثالثة عناصر أساسية لألمن الصحي الوطين؛ وهي: الوقاية من املخاطر حيثما أمكن، والكشف املبك   .5
ؤثر على طائفة األمن الصحي الوطين يف بلد ما يالة يف الوقت املناسب. واخلطر الذي يواجه عنها، واالستجابة الفع  
ي نظَر بوجه عام إىل العبء األكرب للمخاطر الصحية العاملية على أهنا نتيجة ملشكالت عامة  و واسعة من القطاعات.

املياه مشكالت ن هذه املشكالت العبء الذي تضيفه يف جمال الصحة العمومية تنتشر يف بلد بعينه، وتتضم  
املتعلقة القضايا  والنظافة العامة واألمراض غري السارية واألمراض السارية، فضاًل عن الصرف الصحي() واإلصحاح

التغذية. ومع ذلك، فمن املمكن أن ت فض ي طوارئ الصحة العمومية، مثل األوبئة، و بصحة األمهات وحديثي الوالدة 
ي إىل حدوث اختالالت ة زمنية وجيزة. وهو ما قد يؤد  يف فرت  إىل اإلصابة باألمراض وإىل الوفاة واهلجرة بأعداد كبرية

يات أمام األهداف الصحية وغريها من األهداف اإلمنائية على اجتماعية واقتصادية بوترية سريعة، ورمبا يفرض حتد  
 املدى البعيد، خاصة عندما تكون الق د رات حمدودة.

ة اليت من املمكن جد  ستَ م  ـية العد  م  ـررة لألمراض الوطيلة العقد املنصرم، شهد إقليم شرق املتوسط فاشيات متك .6
واحلمى  ،الكونغو النزفية-ومحى القرم ،عمحى الوادي املتصد   لفاشيات:اذه ه ومن؛ ب طارئة صحية عامليةسب  أن ت  

بلدًا على األقل من بلدان اإلقليم، البالغ  00وقد أبلغت . الشيكونغونيامحى و  ،ومحى الضنك ،والطاعون ،الصفراء
ة على مدار السنوات العشرة املاضية كانت هلا القدرة جد  ستَ م  ـية العد  م  ـألمراض اللبلداً، عن حدوث أوبئة  22عددها 

تنمية يف على ال ةتملَ حم  ت نذ ر بعواقب م دم رة وال تزال هذه التهديدات الوبائية  .على االنتشار على الصعيد العاملي
 ،د تكاليف طبية من املمكن تالفيها، وخسارة اإليرادات من السياحة والسفروتكبُّ  ،ص اإلنتاجيةاإلقليم عرب تناق  

فحركة السفر الدولية من اإلقليم وإليه  .أمام الناساملتاحة ارة الفرص االقتصادية سوخ ،حافز سليب لالستثمارتقدمي و 
بات األمراض غري سب  درة على اكتشاف أحد م  وتفاوت مستويات الق   ،ينيةسواء للسياحة أو العمل أو ألسباب د

ل عوامل خطر كبرية النتشار األمراض سريعًا على الصعيد العاملي مبجرد ظهور ث  راً، ما فتئت ت  املعروفة وتشخيصه مبك  
بات األمراض على االنتشار سريعا يف عامل اليوم الذي أضحى أكثر سب  ومع قدرة م   .العدوى أو املرض يف اإلقليم

ل هتديدًا مستمراً ث  مي   ،عد  جلميع البلدان، تظل احلاجة إىل الوقاية من أي مرض م   هتديد   ه ذلك منلث  ما مي  مع ترابطاً، 
 .والكشف عنه واالستجابة له أولوية وطنية وإقليمية ودولية ،على األمن الصحي العاملي

إذ ينحسر يف على األمن الصحي العاملي، هتديدين جديدين املدين  السياسي والصراعاالضطراب ل شك  وي   .7
إىل احلدود نظر  ة دون جد  ستَ م  ـص لظهور األخطار الصحية الرَ الف  تنشأ م يف جمال الصحة، و ما حتقق من تقدُّ ظلهما 

هذه البلدان أو ال تزال  ،دةعق  طوارئ م  حاالت ة و عدد من البلدان يف اإلقليم أزمات إنسانية ممتد   ويشهد .السياسية
م الصحة العمومية ظ  ن  هشاشة أوقات الطوارئ بسبب يف وغالبًا ما تزداد حدة التهديدات الوبائية  .تتعاىف من الصراع

، وهو ما يفتح الباب أمام االنتشار السريع لألمراض د والكشف عن األخطارلرتصُّ تفتت أنشطة ارات أو د  ق  ضعف الو 
 .احلدود وما وراءهاعرب 
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ين مها األكرب منذ أن بدأت يف االحنسار فاشية مرض ويواجه األمن الصحي العاملي يف الوقت الراهن خطرَ  .8
لفريوس التاجي )فريوس  لة املستمر  سراية الل هذان التهديدان يف ت يف غرب أفريقيا؛ ويتمث  فريوس اإليبوال اليت اندلعَ 

جديد مت الكشف عنه تنفسي تالزمة الشرق األوسط التنفسية يف الشرق األوسط، وهو فريوس مل سب باملكورونا( 
 اليت حدثت يف اآلونة األخرية يف إصابة البشر بفريوس أنفلونزا الطيورزيادة الكبرية ، وال2102ألول مرة يف اإلقليم عام 

H5N1  وفاشية فريوس كورونا  .درة على إحداث وباء مصر، وهو فريوس جديد آخر له الق  الشديد اإلمراض يف
ل أكرب جمموعة من حاالت اإلصابة ث  ت   اب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية اليت اندلعت مؤخراً يف مجهورية كوريسب  م  ـال

وهو ما . فر ببلدان يف الشرق األوسطخارج الشرق األوسط حىت اليوم، علمًا بأن احلالة الدالة كانت هلا صالت س
ة ملواجهتها قبل أن جد  ستَ بًا ألية أخطار صحية م  تأه  األمهية البالغة يف أن يظل العامل م  على ة أخرى، د، مر  ؤك  ي  

رسالة تذكري قوية مبا كان سيحدث إذا وقعت هذه األحداث يف . كما حتمل يستفحل األمر وتصعب السيطرة عليه
 .ت فيها األحداث حالياً البلدان اليت وقعَ ب مقارنةً ل فوق طاقتها الصحية أكثر هشاشة وتتحم   مهاظ  بلدان ن  

ب ملتالزمة الشرق األوسط فريوس كورونا املسب   -ويف مواجهة هذين اخلطرين على األمن الصحي العاملي  .9
ة التأكيد على حاجة الدول عيد هذه الورقت   -يف مصر  H5N1 التنفسية يف اإلقليم والعدوى بفريوس األنفلونزا

ية عد  م  ـوغريها من أخطار األمراض الاخلطرين  ينهذ راهتا األساسية الوطنية للوقاية مند  األعضاء إىل تسريع وترية بناء ق  
وسوف حتمي هذه اجلهود  (.2112لوائح الصحية الدولية )لي هلا يف ضوء اإلطار العاملي والكشف عنها والتصد  

 .ز كذلك األمن الصحي العامليعز  صحة الناس يف هذه البلدان، وت   املتسارعة الوترية

 الوضع الراهن
أحد املرضى لدى  2102ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية للمرة األوىل عام سب  م  ـف فريوس كورونا الش  اكت   .11

يادة طيلة السنوات الثالثة استمرت احلاالت يف الز  ،ف على ماهية الفريوسوبعد التعرُّ . باململكة العربية السعودية
منها تقريبًا حاالت  %52حاالت اإلصابة بني البشر على الصعيد العاملي، كانت من ئات امللت ج  املاضية، كما س  

 خاصةً و  ،( من بلدان تقع يف الشرق األوسط%52غ عنها حىت اليوم )أكثر من بل  وكانت غالبية احلاالت اليت أ  . مميتة
مان وقطر واإلمارات العربية من احلاالت(، واألردن والكويت وع   %52 لىالسعودية )مبا يزيد عاململكة العربية 

ت بعض البلدان األخرى يف اإلقليم )مصر ومجهورية إيران اإلسالمية ولبنان وتونس واليمن( عن كما أبلغَ . املتحدة
دان، ليصل إمجايل عدد اإلصابة بفريوس كورونا دة خمتربيًا هلا تاريخ سفر إىل أحد هذه البلؤك  حاالت إصابة بشرية م  

عدد من احلاالت اليت ارتبطت بالسفر إىل  رد  ص  ذلك،  حالة. وعالوة على 22حالة من بني  00دة خمتربيًا إىل ؤك  م  ـال
واليونان يف اإلقليم األورويب )النمسا وفرنسا وأملانيا يقع عدد منها  ،خارج اإلقليمإىل بلدان بلدان يف الشرق األوسط 

ومجهورية   ،والفلبني ،وماليزيا ،والصني ،فضاًل عن باقي دول العامل )اجلزائر ،وإيطاليا وهولندا وتركيا واململكة املتحدة(
 (.والواليات املتحدة األمريكية ،وتايلند ،اكوري

طردة غري م  حمدودة و سراية رت إليها احلاالت من بلدان الشرق األوسط، حدثت د  ويف أكثر البلدان اليت ص   .11
ويف عام  ،ومع ذلك. ربللفريوس بني مرضى مل يسافروا إىل الشرق األوسط، لكنهم خالطوا احلاالت الوافدة عن ق  

أكثرها يف مواقع الرعاية الصحية، لكن  االرابع واخلامس يف مجهورية كوري نيغ عن حاالت جتاوزت اجليلبل  أ   2102
 .الشرق األوسطإىل را سافر مؤخ  ارتبطت مجيعها بشخص واحد 

، استمرت حاالت العدوى 2102ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية يف سب  م  ـومنذ ظهور فريوس كورونا ال .12
كبري من احلاالت نتيجة السرايات الثانوية   عن عدد  حالياً غ بل  ي  كما . سبة أولياً يف اجملتمعات يف االرتفاعكتَ م  ـالبشرية ال
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تطبيقاً منهجياً  تطبيق تدابري مكافحة العدوىإلخالل يف ية، وارتبطت هذه احلاالت باللعدوى يف مواقع الرعاية الصح
قاً.  د  تقوية أنظمة الرتصُّ رب  وقد بذلت البلدان املتضررة يف اإلقليم جهودًا كبرية لتعزيز الصحة العمومية هبا عَ وم ت س 

هود عن احتواء سراية الفريوس منذ الطفرة اهلائلة ت هذه اجلوقد أسفرَ . وتعزيز تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها
ل الظهور واص  إال أن احلاالت ال تزال ت   .2102أيار/مايو -لت يف الفرتة نيسان/أبريلج  األخرية يف عدد احلاالت اليت س  
 .وإن كانت يف جمموعات صغرية ،رة، كما تستمر السراية املرتبطة بالرعاية الصحيةبشكل متقطع يف البلدان املتضر  

، شهدت مصر ارتفاعًا كبريًا يف عدد حاالت 2102وشباط/فرباير  2102ويف الفرتة بني تشرين الثاين/نوفمرب  .13
فعدد احلاالت اليت حدثت يف هذه الفرتة جتاوز عدد احلاالت اليت  ؛H5N1 اإلصابة البشرية بفريوس أنفلونزا الطيور

من مجيع حاالت اإلصابة البشرية  %51ل مصر ث  وت   .2112دة ظهور هذا الفريوس يف منذ عو  فت يف أي بلد  ش  اكت  
وتشري التقارير إىل  .غ عنها حىت وقتنا هذا على الصعيد العامليبل  اليت أ  هبذا النوع الشديد اإلمراض من أنفلونزا الطيور 

وعلى الرغم من هذه  .ويف مجيع أحناء مصريف مجيع قطاعات إنتاج الدواجن  H5N1 انتشار فريوس أنفلونزا الطيور
 H5N1 أن خطر حدوث جائحة أنفلونزا الطيورال يبدو الطفرة غري املسبوقة يف احلاالت البشرية اليت شهدهتا مصر، ف

يف مصر ال يزال على حاله بصورة أساسية بغض  H5N1 ويبدو أن منط سراية أنفلونزا الطيور. اً ملحوظاً  تغريُّ غري  تقد ل
 .النظر عن الطفرة اليت حدثت

ن اقدرة على إصابة البشر بأمراض وخيمة، وال يزال الفريوسجديدان ومن أصل حيواين وهلما  نيفريوسكال الو  .14
أمناط فمن ناحية، ال تزال هناك فجوات كبرية يف املعارف حول . الن خطراً على األمن الصحيث  ومي   ،يثريان قلقاً عاملياً 

ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية. ويف ظل غياب هذه املعلومات البالغة األمهية، من سب  م  ـالفريوس كورونا سراية 
 أجل احلد   الت الناجعة على مستوى الصحة العمومية منالعسري وضع تدابري فعالة للمكافحة واسرتاتيجيات للتدخُّ 

أن التاريخ الطبيعي للفريوس وعوامل اخلطر املرتبطة ومما يسرتعي االنتباه . من خطر سراية املرض واحليلولة دون انتشاره
ة الفريوسية واحلركية الفريوسية وفرتة اإلصابة به واالستجابة املناعية الواقية وعوامل التقييم به واإلصابة به ومدى الشد  

وعالجات  م توافر هذه املعلومات لتطوير عقاقري جديدةويلزَ . ، كلها أمور ال تزال غري معروفةللحاالت الطيب
ومن ناحية أخرى، فإن الطفرة األخرية يف . تقييم هذه العقاقري والعالجات واللقاحاتلو  ،ولقاحات مساعدة

بزيادة فاشيات الدواجن بسبب  تفسريهااإلصابات البشرية بفريوس أنفلونزا الطيور الشديد اإلمراض يف مصر يتعذر 
وال يوجد حاليًا لقاحات أو عالجات معينة حلاالت . خ واستحكم يف مصرالذي يبدو أنه ترس   H5N1 فريوس

ويف ظل غياب اخليارات العالجية، تبقى الوقاية هي اخليار الوحيد  .H5N1اإلصابة البشرية بفريوس أنفلونزا الطيور
 .للحيلولة دون حدوث طفرة أخرى يف احلاالت مستقبالً 

 H5N1 حاليًا لكل من فريوس كورونا وفريوسومع غياب أي تدابري معينة للمكافحة، فإن السراية احملدودة  .15
 2102آذار/مارس -2102 وتشرين الثاين/نوفمرب 2102أيار/مايو -عقب الطفرات اليت حدثت يف الفرتة نيسان/أبريل

وإذا ما أخفقت اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية يف وقف سراية  .م أي ضمانة يف املستقبلقد  على التوايل ال ت  
كورونا وفريوس أنفلونزا )فريوس   نيفريوسهذين الهان بقدرة ستَ يف األماكن اليت ينتشران هبا، فينبغي أال ي  الفريوسني 

 .على إحداث طارئة صحية عمومية على الصعيد العاملي (H5N1 الطيور
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  االستجابة الحالية
املنظمة عن كثب مع الدول تتعاون ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية، سب  م  ـمنذ ظهور فريوس كورونا ال .16

 ؛ب على مستوى الصحة العموميةرة يف اإلقليم يف ثالثة جماالت رئيسية؛ وهي: حتسني التأهُّ األعضاء املتضر  
فهم أفضل للخصائص الوبائية للمرض  م يفسه  مبا ي   ،يف املعارفوهرية ومعاجلة الفجوات اجل ؛واالستجابة للفاشيات

 .الفريوسبسبب وأمناط سرايته 

رة وسائر الشركاء الدوليني يف جمال الصحة ب، عملت املنظمة، وال تزال تعمل، مع البلدان املتضر  ففي جمال التأهُّ  .17
د مبا يساعد لتبادل املعلومات األساسية حول اخلصائص الوبائية والسريرية والفريوسية لفريوس كورونا، ولتحسني الرتصُّ 

رات الكشف عن هذا د  ويف سبيل حتسني ق  . من سرايته ة احلد  يَ غ  ة له بـ  ر عن الفريوس واالستجابعلى الكشف املبك  
د بسرعة يف مجيع بلدان اإلقليم من خالل تدريب العاملني الفريوس اجلديد واالستجابة له، مت تكثيف جهود الرتصُّ 

داين والوقاية من العدوى د واالستقصاء امليجمال الرعاية الصحية يف اخلطوط األمامية على الرتصُّ تدريبا مالئما على 
زت هذه وقد عز   .ومكافحتها ووسائل التشخيص املختربية، فضال عن تبادل اإلرشادات اخلاصة بأفضل املمارسات

؛ ي لهل والتصد  بَ  ،ر عنهاجلهود كثرياً استعداد كل البلدان للوقاية من أي انتشار عاملي حمتمل للفريوس والكشف املبك  
يف ظهور الفريوس الذي ارتبط بالسفر العاملي بعد  احلالة الدالةالناشئة عن  تفادي السراية الثانويةى إىل وهو ما أد  

 .اإلقليمكثرية ببلدان  

وقد عملت . لالنتشار العاملي السريع لألمراضمواتية ل التجمعات البشرية الكبرية، مثل احلج والعمرة، فرصاً ث  وت   .18
ب وتعزيز األمن ستضيف هذه املناسبات الدينية، واملنظمة عن كثب لتحسني التأهُّ اململكة العربية السعودية، اليت ت

قصد هبا ي  كما مت توزيع مواد إعالمية مناسبة ومراعية للثقافة . الصحي ومنع خطر انتشار املرض على الصعيد العاملي
ن الدوليني وسائر اجملموعات احلجاج واملسافريتستهدف عن اإلبالغ عن املخاطر توعية احلجاج، كما وز عت مواد 

 .عالية اخلطورة مثل العاملني يف جمال الرعاية الصحية، مع بيان التدابري الوقائية البسيطة لتفادي العدوى

ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية فريوسًا جديداً، فقد أثارت أي فاشية له سب  م  ـا كان فريوس كورونا الم  ـول .19
واإلمارات  ،وأوفدت املنظمة بعثات إىل عدد من البلدان )األردن. وات الثالثة املاضيةالقلق واملخاوف طيلة السن

واململكة العربية السعودية( اليت أبلغت عن وقوع حاالت  ،وقطر ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،وتونس ،العربية املتحدة
مت املشورة بشأن إصابة هبا سواء أكانت حاالت حملية أم مرتبطة بالسفر، وقامت هذه البعثات بالتقصي امليداين وقد  

ضع الوبائي وساعدت هذه البعثات التقنية يف تقييم املخاطر العاملية ويف فهم الو . تدابري الصحة العمومية املناسبة
ساعدت يف احتواء الفاشية ومنع استمرار  م  ـوالفجوات يف تدابري االستجابة على مستوى الصحة العمومية، ومن ثَ 

ي امليداين وأثناء هذه البعثات كان هناك اهتمام خاص بتحسني التنسيق والتعاون للتصد  . انتشار املرض عاملياً 
قاد استقصاء سبب العدوى إىل  ،دهتا املنظمة لالستجابة للفاشياتويف إحدى هذه البعثات اليت أوف. للفاشيات

يف البحوث الرامية إىل حتديد  ةمهم  ويبقى ذلك نتيجة علمية  .الكشف عن وجود الفريوس يف اإلبل أحادية السنام
 .أصل الفريوس ومصدره

علمية حول دولية بعة اجتماعات ت املنظمة حىت اليوم أر دَ قَ يف املعارف، عَ  وهريةويف جمال معاجلة الفجوات اجل .21
ت هذه االجتماعات إسهامًا كبريًا يف حتسني الفهم العاملي وأسهمَ  .ب ملتالزمة الشرق األوسطسب  م  ـفريوس كورونا ال

مت إرشادات أفضل من أجل تقدمي استجابة صحية خاصة تطوره وعوامل اخلطر املرتبطة بسرايته، وقد   ،للفريوس
هذه االجتماعات العلمية خطة حبوث الصحة العمومية حول فريوس  وضعت كما . عيد العامليالة على الصعمومية فع  
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. يف املعارف واملعلوماتوهرية ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية عن طريق حتديد الفجوات اجلسب  م  ـكورونا ال
)الفاو( واملنظمة العاملية لصحة احليوان وسائر ت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وتعاونَ 

 الوكاالت الصحية العاملية األخرى إلعداد خطة حبوث مناسبة يف جمايل صحة اإلنسان وصحة احليوان من أجل سد  
على نات عت بي  ونتيجة هلذه اجلهود العلمية العاملية اليت قادهتا املنظمة، جتم  . الفجوات احلرجة يف املعارف واملعلومات

يف انتقال  مهماً دورًا  يتؤد  لة له، وأهنا حتمَ م  ـأن اإلبل أحادية السنام هي مصدر فريوس كورونا واملستودعات ال
ر ملحق خاص من اجمللة الصحية إلقليم شرق املتوسط حول هذا ش  ، ن  2105ويف أيار/مايو . الفريوس إىل اإلنسان

 .حول اخلصائص الوبائية والسريرية والفريوسية للفريوس كآنذاأحدث املعارف العلمية  الفريوس اجلديد، عرض

وأوفدت املنظمة، بالتعاون مع الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان، بعثتني تقنيتني رفيعيت املستوى إىل مصر؛  .21
اإلمراض اليت  نظراً الرتفاع عدد حاالت اإلصابة بأنفلونزا الطيور العالية 2102والثانية يف آذار/مارس  2115األوىل يف 

أبلغت هبا مصر. وكان الغرض من هاتني البعثتني تقييم خطر حدوث جائحة مرتبطة بالطفرة يف أعداد احلاالت، 
الة ملكافحة العدوى على الفريوس، وتقدمي املشورة إىل مصر بشأن التدابري الفع  أمناط سراية د ــ يف  ــ إن وج  وفهم التغريُّ 

ني مفيدة يف ختفيف املخاوف العاملية من خطر حدوث ني البعثتَ وكانت نتائج هاتَ . يلاملدى القصري واملتوسط والطو 
 .جائحة وشيكة، ويف التحكم كذلك يف الزيادة الكبرية يف أعداد حاالت اإلصابة

( الدول 2-/ق20 إ م/ل ت اللجنة اإلقليمية يف قرارها )شوبالنظر إىل خطر وفادة مرض فريوس اإليبوال، حث    .22
حتديد الثغرات من أجل ملة حلاالت اإليبوال، راهتا على التعامل مع أي وفادة حمتَ د  على إجراء تقييم شامل لق  األعضاء 

عت خطة عمل بلداً، ووض   21تقييمًا مشل  ،على طلب الدول األعضاء بناءً  ،ت املنظمةوأجرَ  .ي هلاالرئيسية والتصد  
ي للثغرات احلرجة اليت حددهتا البلدان يف س إىل أيار/مايو للتصد  ت يف الفرتة من آذار/مار ذ  ف  مدهتا تسعون يومًا ن  

نت كثرياً ونتيجة لذلك، حتس  . ي هلاجماالت الوقاية من خطر وفاة مرض فريوس اإليبوال والكشف عنها والتصد  
 .مبكراً ب واالستعداد للوقاية من خطر وفادة مرض فريوس اإليبوال إىل اإلقليم والكشف عنها مستويات التأهُّ 

 الماثلة ياتالتحدِّ 
ففي األيام األوىل، . يات كبرية يف كل مرة يظهر فيها فريوس جديديواجه نظام الرعاية الصحية يف أي بلد حتد   .23

ومع عدم اإلملام بالكثري من املعلومات حول اخلصائص الوبائية وسراية الفريوس، من املمكن أن تظهر الفريوسات 
وعلى الرغم من اجلهود  .ل خطرًا كبريًا ومباشرًا على الصحة العموميةشك  نطاق واسع، وأن ت  بسرعة وتنتشر على 

ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية سب  م  ـفريوس كورونا الأمناط سراية العاملية املتواصلة، ال تزال املعرفة حمدودة حول 
ملخاوف العاملية بشأن احتمال سهولة انتقال ََل ب عد ات عاومل . ثالث سنوات منذ اندالع الفاشيةأكثر من بعد مرور 

على اإلمراض  H5N1 وال يزال فهم قدرة النوع اجلديد من فريوس أنفلونزا الطيور. الفريوس بني البشر يف املستقبل
. يف مصر وقدرته على السراية حمدوداً، ورمبا يكون هذا الفريوس مسؤواًل عن الزيادة اهلائلة يف عدد اإلصابات البشرية

ض الذي أفضى إىل هذا العدد املرتفع من اإلصابات البشرية بفريوس أنفلونزا على وجه القطع نوع التعرُّ  د بعد  د  ومل حي  
 .يف هذه الفرتة الزمنية الوجيزة H5N1 الطيور

الة على صحية فع  وقف سراية هذين الفريوسني أو توجيه تقدمي استجابة قادرة على املعرفة بالتدابري الدود حلكان و  .24
ال الت الناجعة والتدابري الوقائية الحتواء االنتشار احمللي والعاملي لك  تنفيذ التدخُّ أثرها يف عرقلة الصعيد العاملي 

يف إجراء حبوث بالغة األمهية، ويف حاالت أخرى هناك دراسات بعد البلدان مل تشرع ففي بعض احلاالت  .الفريوسني
هبا منظمة الصحة العاملية وسائر الوكاالت الصحية الدولية تبلغ مل  اهتا جزئياً، غري أهنشرعت فيها البلدان أو نفذ  
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ر ث  ؤ  ظ يف بعض األحيان أن البلدان تـ  وح  ول  . املعنية باالستجابة على الصعيد العاملي هلذه الفاشيات يف الوقت املناسب
من إبالغ املنظمة هبا على وجه السرعة، مبا خيالف مة بداًل ك  نشر املعلومات اجلديدة حول الفريوس يف جمالت حم  

إىل  يف بعض األحيانو ، إىل تعثُّر هذه املمارسةت د  وقد أ (.2112املعيار املنصوص عليه يف اللوائح الصحية الدولية )
 .الة هلذين الفريوسني، وهو ما قد يؤثر سلباً على الصحة العمومية، االستجابة العاملية الفع  شل  

ال يبدو أهنما ينتقالن بني  H5N1 فريوس كورونا وفريوس أنفلونزا الطيورمن طالع إقليمنا أن كال  ومن حسن .25
فحىت اآلن تقتصر اإلصابات إىل حد كبري على  .البشر بسهولة، بعكس فاشية مرض فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا

ب ملتالزمة الشرق األوسط سب  م  ـتعلق بفريوس كورونا الوفيما ي. ضًا مباشرًا للحيوانات املصابةضوا تعرُّ أولئك الذين تعر  
دت إصابتها خمتربيًا يف املنازل وغرف لت كذلك إصابات يف أوساط املخالطني للحاالت اليت تأك  ج  التنفسية، س  

ال يعين أن  وهذا. الطوارئ املكتظة باملستشفيات، وأكثرهم من املرضى كبار السن ومن يعانون حاالت طبية أخرى
ب ملتالزمة الشرق سب  م  ـمن فريوس كورونا ال األمر ال يبعث على القلق. وهناك قاسم مشرتك بني حاالت اإلصابة بكل  

وهو أن هذه احلاالت يسببها فريوسان تنفسيان جديدان نشآ أساساً  H5N1 األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور
ب هذان الفريوسان حاالت عدوى وخيمة وأن يسهل انتقاهلما من إنسان سب  من أصول حيوانية، ومن املمكن أن ي  

يف تعذُّر التنبؤ بسلوك  اً وتتلخص الدروس املستفادة حالي أمناط سراية فاعلة.واكتسب الفريوس  إىل آخر إذا تغري
ب طارئة صحية على سب  الفريوسات التنفسية اجلديدة اليت تنشأ من مصادر حيوانية، وتستطيع هذه الفريوسات أن ت  

ي املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة إبان تفش   2115 عام وهذا ما ملسناه يف. الصعيد العاملي مع سهولة انتقاهلا
ويف ظل الفجوات الكبرية يف استيعاب حاالت اإلصابة وعدم توافر  .2115 عام )سارس( وجائحة األنفلونزا يف

ب سب  م  ـبني خشية أن يتحول فريوس كورونا التأه   علينا أن نظل م  اعتها، يتعني  اللقاحات أو العالجات اليت ثبتت جن
وينبغي النظر إىل السراية . إىل طوارئ صحية عاملية H5N1 ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور

ملة حتَ م  ـي هلذه األخطار الصحية الالتصد  ب من أجل املتفرقة هلذين الفريوسني حاليًا باعتبارها فرصة لتحسني التأهُّ 
 . الفريوس، وال ينبغي أبداً النظر إليها كعذر أو مدعاة للتقاعس عن العمليف حال تغري  

 الدول األعضاء فيهاتنظر إجراءات ذات أولوية 
ب و  م صَ لتقدُّ فيما يلي جمموعة من األولويات االسرتاتيجية حىت تنظر فيها الدول األعضاء هبدف تسريع وترية او  .26

م صحية عمومية مرنة وقادرة على التعايف من أجل الوقاية من األخطار الصحية احلادة والكشف عنها ظ  بناء ن  
 .مظ  هذه الن  استمرار ي هلا واحلفاظ على والتصد  

ة بسبب فريوس كورونا حائجالتحديد السريع والدقيق ملدى احتمال حدوث  .ر عن األخطارالكشف المبكِّ  ( أ
سوف  ،ة األخرىجد  ستَ م  ـفضاًل عن الفريوسات التنفسية ال ،املنتشرين حالياً  H5N1 وفريوس أنفلونزا الطيور

ج د االستباقي ألنواع العدوى التنفسية احلادة الوخيمة يف مجيع بلدان اإلقليم عن طريق اتباع هن  يتطلب تعزيز الرتصُّ 
 يف قدرة الفريوس على االنتقال، رًا عن أي تغريُّ على الكشف مبك  وبينما تعتمد القدرة  .سقت  د وم  معياري وموح  

رات د  ب جديد لألمراض، والتنبؤ بتطوره وانتشاره، يف املقام األول على امتالك ق  سب  ف سريعًا على أي م  والتعرُّ 
هذه ق طب  ت  رات وأن د  ا أن حتصل البلدان على هذه الق  التشخيص املختربية الالزمة، فمن األمهية مبكان إم  

جاً تعاونياً مع أحد املختربات املرجعية من أجل تتبع تطور الفريوس ورصده باستمرار، والتنبؤ هن   يرسأو ت   ،املعارف
 ملحوظ يف األمناط الوبائية والسريرية للمرض اليت ومن شأن أي تغريُّ . ر حبدوث حائجةنذ  مبكراً بأي هتديدات ت  

 ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيورسب  م  ـفريوس كورونا ال دت حىت تارخيه يف سرايةص  ر  
H5N1    متدة أو غري م  ـفضاًل عن السراية ال ،رة، أو السراية دون وجود ارتباط وبائي ظاهريف البلدان املتضر
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مبا يف ذلك استخدام  ،يللتقص   بة يف مواقع الرعاية الصحية أن يستثري استجابة سريعة ومناسبةسَ كتَ م  ـالنمطية ال
ي ة من التقص  مد  ستَ م  ـوسوف تكون هذه املعلومات، ال.  يف تطور الفريوسالتسلسل الوراثي الكتشاف أي تغريُّ 

 .ملالوبائي واملختربي املتكامل، ضرورية للحفاظ على اإلنذار العاملي ولفهم اخلطر العاملي احملتَ 

ق رَ رات الصحة العمومية لدى الف  د   على وجه السرعة تعزيز ق  يتعني   .ةجد  ست  لألخطار الم   العاجلي التصدِّ  ( ب
ع املخالطني للحاالت األولية وإجراء استقصاءات حوهلا إما بتشكيل ن من تتبُّ ي امليداين حىت تتمك  املعنية بالتقص  

أو عرب إشراك الزمالء )احلاصلون على  ،بة لالستجابة السريعة على املستويني الوطين ودون الوطيندر  م   ق  رَ ف  
له فريوس  ث  واالحتواء السريع ألي خطر مي  . دواج  الزمالة( يف برامج التدريب امليداين يف جمال الوبائيات، حيثما و  

أو أي خطر آخر من  H5N1 ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية أو فريوس أنفلونزا الطيورسب  م  ـكورونا ال
هو السبيل الوحيد  ،ي امليداين املناسب وتدابري املكافحة الصحيحةحي من خالل التقص  أخطار األمن الص

فشلت تدابري االحتواء يف وقف سراية هذين الفريوسني وغريمها يف إن للحيلولة دون انتشار هذه األخطار عامليًا 
 .مصادرها

ب سب  م  ـة لسراية فريوس كورونا البالنظر إىل احلاالت املتكرر  .الوقاية من حدوث فاشيات في المستشفيات ( ج
 تعزيز تدابري الوقاية ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وغريه من األمراض احليوانية املنشأ يف املستشفيات، يتعني  

به يف إصابتهم باألمراض يف شتَ م  ـومنهجيًا على مجيع املرضى ال من العدوى ومكافحتها وتطبيقها تطبيقًا شامالً 
وخلق ثقافة  ،وينبغي حتقيق ذلك مبزيج من القيادة والضوابط اإلدارية والبيئية. مواقع الرعاية الصحيةأي موقع من 

وسوف تعود هذه التدابري بفوائد تتجاوز . أمهية تطبيق تدابري صارمة للوقاية من العدوى ومكافحتهان بؤم  ت
إىل غريمها من األخطار   H5N1 نفلونزا الطيورب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وفريوس أسب  م  ـفريوس كورونا ال

 .ل أن تنتقل اإلصابة هبا يف املستشفياتمَ تَ ية احليوانية املنشأ اليت حي  عد  م  ـلها األمراض الث  الكثرية اليت ت  

دُّ معاجلة الفجوات الرئيسية يف تـ عَ  .لوماتل المعللفجوات الجوهرية في المعارف وتباد   رالمبكِّ ي التصدِّ  ( د
ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية بني البشر إحدى سب  م  ـالبحوث واملعارف حول سراية فريوس كورونا ال

ض كبري حول السراية وعوامل اخلطر املرتبطة بالتعرُّ   األولويات، إذ ال تزال املعلومات املتوافرة حالياً حمدودة إىل حد  
العدوى يف التجمعات البشرية ويف اإلبل، ودور احلاالت  ومواقع الرعاية الصحية ودرجة للفريوس يف املنازل

وعلى نفس . الصامتة أو اليت ال تظهر عليها األعراض يف نقل العدوى، واالستجابة املناعية الطبيعية للفريوس
إذا كانت التغيريات يف خصائص  خاصةً  H5N1 املنوال، فمن األمهية مبكان دراسة تطور فريوس أنفلونزا الطيور

د أثناء الطفرة اليت حدثَ  ةاملضاداألجسام دات ول  م   ل عالمة ث  رًا يف مصر، ت  ؤخ  ت م  للفريوس، على حنو ما ر ص 
وهناك جمال آخر . ب يف حدوث جائحةر التسبُّ خطاكتسابه رة على قدرة الفريوس على االنتقال بسهولة و مبك  

ت إىل حاالت ض واليت أد  اخلطر احملددة املرتبطة بالتعرُّ حًا يف املعارف املتوافرة حاليًا يتعلق بعوامل يعاين ش  
واخنفاض مستويات سراية  .أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض يف الدواجنباإلصابة البشرية يف اآلونة األخرية 

وقت يف املعارف يف أسرع  ةهم  هذين الفريوسني نسبياً يف الوقت الراهن يفتح الباب أمام معاجلة هذه الفجوات امل
ممكن، ودعم اجلهود العاملية املبذولة الحتواء األخطار واحليلولة دون حتول أي منهما إىل طارئة من طوارئ 

ب وال تزال هذه املعلومات تكتسب أمهية بالغة لوضع اسرتاتيجيات وقائية مناسبة وحتسني التأهُّ . الصحية العاملية
يف  H5N1 الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور ب ملتالزمةسب  م  ـحلاالت اإلصابة بفريوس كورونا ال

ويلزم يف أقرب وقت ممكن إطالع منظمة الصحة العاملية وسائر . ل أن تواجه خماطرمَ تَ مجيع البلدان اليت حي  
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لغة األمهية لها هذا املرضان على هذه املعلومات الباث  الوكاالت العاملية املعنية باالستجابة العاملية لألخطار اليت مي  
  .الة ألي حدث من األحداثه استجابة الصحة العمومية الفع  وج  اليت قد ت  

خيارات عالجية حمددة حلاالت اإلصابة ال توجد  ت. ما دامَ إشراك المجتمعات في االستراتيجيات الوقائية ( ه
الوقاية من فال تزال ، H5N1 ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيورسب  م  ـبفريوس كورونا ال

ضة للخطر، ض هلذين الفريوسني، من خالل السلوكيات احملفوفة باملخاطر يف أوساط الفئات السكانية املعر  التعرُّ 
وينبغي أن تتسق  .الزاوية اليت تقوم عليها االسرتاتيجيات احلالية لوقف سراية هذين الفريوسني حجرل تشك  

طر واملشاركة اجملتمعية وما يرتبط هبا من إجراءات على مستوى الصحة العمومية، اسرتاتيجية اإلبالغ عن املخا
وينبغي أن تستهدف هذه االسرتاتيجية على حنو مناسب كل الفئات السكانية املعنية . ناتبي  الوأن تستند إىل 

ل والعاملني يف جمال الرعاية مثل اجلمهور العام ووسائل اإلعالم واملزارعني والعاملني يف قطاع الدواجن وتربية اجلما
ما يلزم تنسيق هذه االسرتاتيجية ومواءمتها كمجيعها.   ك هذه الفئاتشر  الصحية والعاملني يف جمال التجارة وأن ت  

 .شتتأ وم  ز  ج جم  ي صحة احليوان وصحة اإلنسان لتفادي اتباع هن  قطاعَ سي ما  ال ،بني مجيع القطاعات

الة للعدوى بفريوس كورونا وفريوس أنفلونزا ت املكافحة الفع  ضَ تخ  . التنسيق والتعاون بين القطاعات تقوية ( و
ي صحة احليوان وصحة اإلنسان والعمل معًا يف منها ضرورة تعاون قطاعَ  ة،مهم   عن دروس   H5N1 الطيور

وسوف . ل املعلومات بسرعةك وتباد  مبا يف ذلك االستقصاء امليداين املشرتَ  ،د واالستجابة املشرتكةأنشطة الرتصُّ 
ضة جديدة ذات منشأ ر  ديناميات السراية فضاًل عن حتسني التنبؤ بظهور عوامل مم  ليساعد ذلك يف فهم أفضل 

رق األوسط التنفسية ب ملتالزمة الشسب  م  ـا كان فريوس كورونا الم  ـول. حيواين يف مواقع اختالط البشر باحليوانات
من أجل  ،بن الرتكيز على التأهُّ ينبغي أن يتضم  فبان عدوى حيوانية املنشأ، سب  ي   H5N1 وفريوس أنفلونزا الطيور

الوقاية يف مراحلها األوىل من خالل حتسني أنشطة  ،لها هذان الفريوسانث  ر عن األخطار اليت مي  الكشف املبك  
ويف سبيل احتواء االنتشار احلايل للعدوى بفريوس  .  قطاعي صحة اإلنسان واحليوانوتبادل املعلومات بني دالرتصُّ 

، ينبغي تعزيز التنسيق والتعاون الفعالني بني وزارة الصحة وباقي الوزارات H5N1كورونا وفريوس أنفلونزا الطيور
ل تشكيل جلنة للتنسيق بني خاصة وزارة الزراعة واخلدمات البيطرية وخدمات احلياة الربية، من خال ،والقطاعات

د االستجابة امليدانية استناداً رش  ه هذا الربنامج وي  وج  ينبغي أن ي  و  القطاعات املتعددة يكون هلا برنامج تشغيلي.
ن إجراء تقييم غ عنها وتفسري النتائج مبا يضمَ بل  م  ـت للحاالت اليَ جر  إىل مراجعة ورصد االستقصاءات اليت أ  

 .منهجي للمخاطر

 ما  د  ق   ل المضي  ب  س  
سراية ل األولوية احلالية يف مواصلة تقييم اخلطر العاملي، والتخفيف من وطأة األخطار الصحية املرتبطة بتتمث   .27

يف  H5N1ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور سب  م  ـمن فريوس كورونا ال وانتشار العدوى بكل  
د ب والرتصُّ اإلقليم. كما جيب احلفاظ على احلذر والتيقظ على مستوى الصحة العمومية عن طريق حتسني تدابري التأهُّ 

واالستعداد الرامية إىل الكشف مبكرًا عن أي عالمة تدل على أن كال الفريوسني قد أصبحا أكثر كفاءة يف االنتقال 
على الصعيد العاملي. وينبغي على وجه عاجل تكثيف اجلهود  با جائحةمن شخص آلخر، ومن املمكن أن يسب  

ي إىل حتسني استجابة الصحة الثغرات احلالية يف املعارف، وهو ما يؤد   سدسواء من أجل  الوطنية والدولية على حد  
ناجعة للحشد  العمومية واحتواء األخطار املرتبطة هبذين الفريوسني. وينبغي يف الفرتة االنتقالية تطبيق اسرتاتيجية

أو تكثيف هذه األنشطة للوقاية من أي إصابة بشرية بفريوس   ،اجملتمعي واإلبالغ عن املخاطر على مستوى البلدان
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ضة خلطر اإلصابة. والكشف عنها مبكرًا يف أوساط الفئات السكانية املعر   H5N1نا وفريوس أنفلونزا الطيور و كور 
 ة من السراية الثانوية يف املنازل وحدوث فاشيات يف املستشفيات.ض الوقايتدابري عاجلة بغرَ اختاذ وينبغي 

رات الالزمة، د  كيدة لبناء الق  األواضحة و الاجة الضوء على احلالوضع الراهن يف اإلقليم ي سل ط وينبغي كذلك أن  .28
ي رًا والتصد  نه مبك  ب جائحة والكشف عسب  مل أن ي  تَ د حيواين املنشأ حي  جَ ستَ يف كل البلدان، للوقاية من أي خطر م  
ضات احليوانية اليت رمبا تتجاوز حدود النوع البيولوجي واخلصائص الوبائية مر  م  ـله، وللوصول إىل فهم أفضل لظهور ال

 ضات والتنبؤ حبدوثها، وذلك عن طريق العمل عن كثب والتعاون مع قطاعي صحة احليوان واحلياة الربية.مر  م  ـهلذه ال

على األمن الصحي العاملي  H5N1لها فريوس كورونا وفريوس أنفلونزا الطيور ث  األخطار اليت مي  ويبقي احتواء  .29
مسؤولية مجاعية ومشرتكة بني البلدان ومنظمة الصحة العاملية وسائر الوكاالت الدولية املعنية بالصحة. فهذه األخطار 

مها أن لز  واجب أخالقي ي   ،دون استثناء ،ليمالصحية ليست األوىل ولن تكون األخرية. ويظل على كل بلدان اإلق
ف مبكرًا على أي أخطار على صحة سكاهنا وأمنها الوطين ووقف هذه م صحية عمومية ميكنها التعرُّ ظ  تكون هلا ن  

 األخطار والوقاية منها.

 االستنتاجات والتوصيات

سرع بوترية ما الصحة العاملية، أن ت    على كل البلدان، يف إطار مسؤولياهتا اجلماعية واملشرتكة حلمايةيتعني   .31
قبل أن يصبح طارئة  تبذله من جهود متواصلة لبناء نظام صحي عمومي قادر على الوقاية بكفاءة من أي خطر  

ي له بسرعة، واستمرار هذا النظام واحلفاظ عليه. وعلى البلدان اليت تشهد والكشف عن هذا اخلطر والتصد   ،عاملية
تعزيز  H5N1ب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور سب  م  ـية فريوس كورونا اليف الوقت احلايل سرا

الثغرات احلالية يف املعارف املرتبطة هبذين الفريوسني من خالل مزيد من التعاون والتآزر على  لسداجلهود املبذولة 
 اجلميع.تقع على عاتق الصعيد العاملي. فحماية صحة الناس من هذه األخطار احملتملة مسؤولية 

بلدان وتعزيزها عامل أساسي يف بناء عامل أكثر أماناً. وسيكون لبناء ق د رات الواألمن الصحي العاملي  .31
ي ألخطار الصحة العمومية احلادة والتعايف األمثل للوصول إىل مستويات مناسبة من التأهب واالستعداد والتصد  

( هي احملرك الرئيسي للجهود 2115وتظل اللوائح الصحية الدولية )منها، دور حاسم يف محاية األمن الصحي العاملي. 
ملي لتعزيز األمن الصحي الوطين والعاملي، وتتيح الفرصة أمام كل دولة من الدول املبذولة على الصعيدين الوطين والعا

تصبح أخطارًا عاملية  أن ميكنراهتا على الوقاية من أي أخطار حملية على الصحة د  األعضاء باملنظمة لتحسني ق  
رات د  لدول األعضاء لبناء الق  م هذه اللوائح حوافز لقد  وت  . ي هلا بكفاءةوالكشف عنها يف الوقت املناسب والتصد  

 على مساءلة الدول األعضاء. ص أيضاً تن  األمن الصحي الوطين، و احملدقة بكاف  لألخطار شكل   ي بالالزمة للتصد  

ة ذات األصل احليواين. وسيظل هذا جد  ستَ م  ـبقعة ساخنة ألنواع العدوى اليف األصل إقليم شرق املتوسط و  .32
م صحة ظ  ن والتكاتف يف وضع رؤية لبناء ن  ر الدول األعضاء التضام  ظه  الصحة العاملية حىت ت  األمر أحد حماور اهتمام 

ب سب  م  ـوفريوس كورونا ال H5N1لها فريوس أنفلونزا الطيور ث  قادرة على الوقاية من األخطار اليت مي  و عمومية قوية 
 م.ظ  لية، مع احلفاظ على هذه الن  ي هلا بفعاملتالزمة الشرق األوسط التنفسية والكشف عنها والتصد  
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 ة للدول األعضاء:حَ رَ قتَـ م  ـوفيما يلي التوصيات ال .33

االلتزام رمسيًا بالوفاء  2-/ق20 إ م/ل ة إىل الدول األعضاء يف قرارها شطلبت اللجنة اإلقليميعلى حنو ما  .0
اللوائح الصحية الدولية واحلفاظ  رات األساسية املطلوبة مبوجبد  لبناء الق   2102بالتاريخ احملدد يف حزيران/يونيو 

د ص  د الوبائي والفريوسي يف مواقع اختالط اإلنسان باحليوان من أجل رَ ، مبا يف ذلك تعزيز الرتصُّ صيانتهاعليها و 
رات التشخيص املختربية د  األخطار الصحية احلادة احليوانية املنشأ والكشف عنها والتخفيف من آثارها، وبناء ق  

 ة.باعتبارها أولوي

 2-/ق25 إ م/ل طلبت اللجنة اإلقليمية إىل الدول األعضاء مبوجب القرارين شوعلى حنو ما  .2
ما يف مواقع الرعاية سي   إنشاء/تقوية برنامج وطين للوقاية من العدوى ومكافحتها، ال 5-/ق25 إ م/ل ش و

 الصحية باستخدام كل املكونات األساسية حسب توصيات منظمة الصحة العاملية.

د اإلنذاري م الرتصُّ ظ  الدعم الالزم إلطار التأهب لألنفلونزا اجلائحة وكذلك سائر اجلهود الدولية، وإرساء ن  حشد  .5
ر يف الوقت احلقيقي عن طريق دمج )اخلافر( للعدوى التنفسية احلادة الوخيمة مع وجود أنظمة لإلنذار املبك  

ب جائحة سب  ة اليت قد ت  جد  ستَ م  ـألخطار الصحية الد اص  البيانات السريرية واملختربية والوبائية من أجل رَ 
 وحتديدها والكشف عنها سريعاً.

ب ملتالزمة سب  م  ـحول فريوس كورونا الاملتوافرة بسد الفجوات اجلوهرية املتبقية يف املعارف  ،على حنو عاجل ،القيام .2
املنظمة وسائر الوكاالت الدعم من من خالل تقدمي  H5N1الشرق األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور 

 لى الصعيدين اإلقليمي والعاملي.العاملية املعنية بالصحة إىل البحوث التعاونية ع

ب خطة العمل بتهم املنظمة مبوجَ ق االستجابة السريعة الوطنية الذين در  رَ ف  توظيف إضفاء الطابع املؤسسي على  .2
د سلسلة من الدورات التدريبية الرئيسية، وإشراك عن طريق عق  لتسعني يوماً ملكافحة مرض فريوس اإليبوال ذات ا

 ة على الصحة.ق يف االستقصاءات امليدانية وتدابري االحتواء السريعة ألية أخطار جديدة ومستجد  رَ هذه الف  

ي صحة احليوان واخلدمات البيطرية للقيام باستقصاءات مشرتكة ني مع قطاعَ الَ ضمان التعاون والتنسيق الفع   .2
ل السريع تقييم املخاطر يف إطار املسؤولية واملساءلة املشرتكة حلماية صحة اإلنسان، فضاًل عن تيسري التباد  و 

ب ملتالزمة الشرق سب  م  ـمن خطر سراية فريوس كورونا ال قة للمكافحة من أجل احلد  نس  للمعلومات لبذل جهود م  
 .H5N1األوسط التنفسية وفريوس أنفلونزا الطيور 

إلبالغ عن املخاطر يف حاالت الطوارئ واملشاركة اجملتمعية عن طريق إنشاء اهليكل املطلوب ااسرتاتيجية  تفعيل .5
لكل من اإلعالم واإلبالغ عن األزمات، وهو ما يتيح تقدمي التدريب املناسب والكايف للعاملني على املستويني 

 .واختبارها ميدانياً االستجابة يف جمال االتصاالت الوطين ودون الوطين، وإعداد خطط 

ل املنظمة تقدمي الدعم واص  ين على األمن الصحي يف اإلقليم، فسوف ت  وبالنظر إىل هذين اخلطرين املستمر   .34
م الصحة العمومية هبا يف جماالت الوقاية والكشف ظ  إىل الدول األعضاء يف ما تبذله من جهود لتحسني ن  

ب واالستعداد ملرض فريوس اإليبوال أثناء تقييم تدابري التأهُّ  ستف ادةلـم  اكن االستفادة من الدروس ومي. واالستجابة
د ومكافحة ما يف جماالت الرتصُّ سي   تعاوين، الالتقين الدعم من خالل اللتحديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني 

 .العدوى واإلبالغ عن املخاطر واالستجابة السريعة


