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 جانبياجتماع 

 خاص على بوجهلمواجهة فاشيات األمراض، مع التركيز  التأهُّب
 التنفسيةالشرق األوسط  متالزمةب لالمسب  فيروس كورونا و  إيبوالمرض فيروس 

  

 :االجتماعأهداف 

 إىل إلقعء الضوء على مع يلي:تجماع  اال يهدف
 الشرق األوسط  مزاممةملب ملسب  افريوس كورونع  النعتجم عنُاحدق بعلصحة العاومية ـالمهديد الراهن ال

 .المنفسية
  م مرض فريوس إيبوال إىل اإلقليم.قدو اخلطر احملمال النعتجم عن 
  يف مواتجهةحلاعية صحة السكعن  المأهُّباختعذهع لمعزيز تدابري اليت تسمطيع بلدان اإلقليم اإلتجراءات 

 الصحة العاومية. من ووار  نْي عتني الطعرئمـ  ه

  التنفسية وسطاألالشرق  متالزمةلب كورونا المسب    فيروس

وأد ى ، 2102كفريوس تجديد يف اإلقليم ععم ملمزاممة الشرق األوسط المنفسية  ب ظهر فريوس كورونع املسب  
أُبلغ  عن مئعت احلعالت،  ذلك احلني ذومن. رض تنفسي اعد ووييممبعدد يسري من املرضى  إصعبة إىل وقمئذ  

 لإلصعبة اعالتدول اإلقليم البعلغ عددهع اثنمعن وعشرون دولة، من  ،دولة ةواىت اليوم، اكمشفت إادى عشر 
ومنذ ظهور  .ع  بلدان تجديدة عن اعالت مكمشفة خممربي ة، أبلغت أربع2102ويف ععم . أكدهع الفحص املخمربي

يف  كمسبة أوليع  اُ ـ، اسمارت اعالت العدوى البشرية الالمنفسيةالشرق األوسط ملمزاممة ب فريوس كورونع املسب  
الرععية  مواقعيف للعدوى اجملماععت يف االرتفع ، كاع أُبلغ عن عدد كبري من احلعالت نميجة للسرايعت الثعنوية 

 .لمدابري مكعفحة العدوى سقبعنمهعك المطبيق املنهجي واملم   ، وارتبطت هذه اإلصعبعتالصحية
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ته منظاة الذي أعد   املخعوروعلى الرغم من الزيعدة السريعة يف عدد اعالت العدوى البشرية، يظل تقييم 
 ة عزامة على أن تغيريا  بهع الفريوس، وليس ث  مل تمغري األمنعط الوبعئية للعدوى اليت يسب   إذ - الصحة الععملية ثعبمع  

أتجرت و  .ليةماععت احملاجملالبشر يف بني اسمارار انمقعل الفريوس على عت بي نومل تموافر ورأ على سراية الفريوس، 
 /أكموبريف تشرين األول، واليت انعقدت (2112املنشأة مبوتجب اللوائح الصحية الدولية )المقييم جلنة الطوار   هذا

2102. 

أيرى يف أن اعالت العدوى سوف تسمار يف الظهور، بل ويُنمظر ادوث ميعدة سريعة عي ويبني  المقييم احل
 . ومعمالت هنعكيف مواسم معينة الفريوسنشعط ، إذا ثُبت صْدق الفرضية احلعلية القعئلة ب2102فصل الربيع لععم 

 ويف الوقت الذي .عتكيفية سراية الفريوس إىل البشر واحليوانمعرفة  الفجوات اخلطرية يف عدد من مللء  اعتجة
هلذا  الشرق األوسط مصدرا  منطقة يف  املمواتجدةاعدية السنعم أُ كون اإلبْل إىل ااماعل   احلعليةالبي نعت شري فيه ت

ب للعدوى هبذا ض البشري املسب  المعرُّ وأنوا  إىل البشر،  اإلبلكيفية انمقعل هذا الفريوس من   تظلالفريوس، 
   غري معلومة اىت اآلن. الفريوس

 مرض فيروس إيبوال 

 وأكثرهع اسمارارا   يف غرب أفريقيع هي أوسع فعشيعت املرض نطعقع   املنمشرة اعليع  فعشية مرض فريوس إيبوال  تعدُّ 
إذ ، البلدانيت حتدث يف عدد من المن نوعهع وهي كذلك الفعشية األوىل سنة.  83منذ اكمشعف الفريوس قبل 

الفعشية على حنو فعقم ويسمار ت .ونيجرييع ،وسرياليونهي غينيع، وليبرييع، و  ؛بلدان يف غرب أفريقيع ةأربع تمأثر هبع
ر يف دمعر األسر واجملماععت، وتضرُّ  بتسب  ع ممُمقلق، مع اتسع  نطعق املرض وسرايمه بكثعفة يف البلدان املمضررة، 

قد و ع. عن اجملماصعبني وعزل السكعن امل البلدان قمصعديعتال إهنعك أكربو اخلدمعت املدنية والصحية األسعسية، 
تشرين يف مطلع  اعلة 21111حنو عرتفع  اعالت اإلصعبة بعملرض لمصل إىل بممحفظع  ع  توقع تقرير اديث أظهر

 .سْوء  بعسمفحعل الوبعء عُمربر نذير  أُ مع وهو ، 2102الثعين/نوفارب 

مبوتجب اللوائح نشأة جلنة الطوار  امل ملشورةاسمنعدا  ، قعمت املديرة الععمة، 2102يف الثعمن من آب/أغسطس و 
، وأصدرت توصيعت مؤقمة ملنع وعرئة صحية عاومية تثري قلقع  دوليع  الصحية الععملية، بإعزان فعشية اإليبوال 

خعلطني واملوأكدت الموصيعت على لزوم فرض قيود على سفر مجيع اعالت اإليبوال . اسمارار انمشعر املرض ععمليع  
ضرورة . كاع شددت الموصيعت على الدوليني والمجعرة، دون فرض اظر ععم على األنشطة  املمعلقة بعلسفر هلع

 .تدبريهع عزاتجيع  و  ،ب مجيع الدول للكشف عن اعالت اإليبوال، واسمقصعئهعأن تمأه  

، 0791الفعشية األوىل للارض يف السودان ععم فقد ادثت اإلقليم؛ تجديدا  على ليس  يبوالوفريوس اإل
 نْي مجهورية الكونغو الدميوقراوية. ومنذ ذلك احلني، شهد السودان فعشيمـ  وقعت يف الفعشية اليت بعلمزامن مع 

أنه يف اعل اسمارار انعدام السيطرة على سراية املرض إىل  ةاديث عتتوقع   تشري . و 2112و 0797 يْ ععم  يني أير 
وبنعء  على روابط النقل اجلوي بني يعرج القعرة األفريقية.  يف مركز انمشعر الفعشية، فقد ينمشر مرض فريوس إيبوال 

سوف إىل اإلقليم الفريوس  وفعدةأن يطر  اثلةدول غرب أفريقيع ودول اإلقليم، فقد توقعت بعض البيعنعت امل
سوف الدوي السفر  أنشطة  االاماعالت، فإن سراية الفريوس عن وريق  كلويف   .بعض الشيء مرتفعع   يظل

 برا  أن يظهر يطر سراية املرض ومن الوارد أيضع   .لديول الفريوس إىل دول اإلقليمكثر ترتجيحع  تكون السينعريو األ
   أو حبرا .
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اجلهود الوونية تكثيف  على وتجه السرعة اإلقليم، يمعني  إىل  مرض فريوس إيبواللوفعدة هتديد  ويف ظل وتجود
سمجعبة الرامية للكشف املبكر عن أي قدوم حممال للفريوس يف أي بلد من بلدان اإلقليم وتعزيز االسمعداد لزا

 شف سريعع  ، والكوالقعدمني إىل اإلقليم ي بعلنسبة جلايع املسعفرين تجوا  ومن املهم تقوية بروتوكول المحر  . ةالسريع
واختعذ  ،مربيع  خمعلعدوى وعزهلم على الفور، واملسعرعة إىل تأكيد المشخيص إصعبمهم بعن وتجود مسعفرين مشمبه يف 

ر، والعزل السليم للاريض الكشف املمزايد عن احلعالت املشمبه هبع يف وقت مبك   . إنتدابري اامواء املرض سريعع  
املخمربي، وتطبيق املاعرسعت املزائاة ملكعفحة العدوى واالسمقصعءات ات المأكيد املشمبه به، واإلسرا  يف إتجراء

مع سبق يف كل . و من انمشعر الفريوس يف اعل قدومه إىل اإلقليم الوبعئية هي الضاعنعت الوايدة للمعجيل بعحلد  
 ،داملبكر، والرتص   المشخيص :هيو  ؛ثبمت فععلية ثزاثة تديزات أسعسية يف وقف سراية املرضفقد ، من فعشيعت

تدابري مكعفحة تطبيق ، والرععية املثعلية للارضى، ومنهع العزل و اخعلطني للحعالت املصعبةللع الشعمل والممبُّ 
يلزم أيذهع يف االعمبعر من تجعنب البلدان مبع  اهلعمة من إتجراءات الصحة العاومية دوهنعك عد .فععلةالالعدوى 

الوونية على مجيع  المأهُّبيموافق مع النهج الذي توصي منظاة الصحة الععملية بعتبععه لإلسرا  من وترية تجهود 
  ان.البلدإىل ديول الالنظم الصحية، مبع يف ذلك منعفذ  مسمويعت

  االستجابةجهود منظمة الصحة العالمية تواصل 

 ودوليع   مع السلطعت الوونية ومع نطعق واسع من الشركعء وونيع   وثيقع   منظاة الصحة الععملية تععونع   تمععون
يف أكثر تكايلية قيعسية ملكعفحة مرض فريوس إيبوال يف مجيع البلدان املمضررة، وتنفيذ تدابري ة تنفيذ المدابري الي  غْ بُـ 

مسمويعت لمنسيق هذه  ةف من أربعيمأل   ميدانيع   منظاة الصحة الععملية كيعنع   شك لتوقد  .البلدان تضررا  
طرية، واملكمب اإلقلياي القُ  واملكعتبالعاليعت امليدانية للانظاة على مسموى املنعوق،  :هيو  ؛االسمجعبة

 قواعدوتقوم  .بغينيع ،ُكنعكرينظاة بإنشعء مركز  لمنسيق عاليعت الطوار  يف  املوقعمت  .ألفريقيع، ومقر املنظاة
الوونية واإلقلياية والدولية بمنسيق اسمقبعل وختصيص سمويعت دعم العاليعت املشرتكة لألمم املمحدة، على امل

تنفيذ إتجراءات االسمجعبة احلعمسة هلذه ة ي  غْ بُـ املوارد االسرتاتيجية واملسعمهعت العينية من احلكومعت والشركعء 
  .املهاة

التجريبيةالعالجات واللقاحات   

روة عمن عنعصر ي هعمع   عنصرا   إيبوال ملرض فريوسة والوقعئية ويبقى الوصول إىل المديزات الطبية العزاتجي  
من اللقعاعت والعزاتجعت  يسريا   وعلى الرغم من أن عددا   .هلذا املرضسمجعبة اليت اعمادهتع املنظاة يف االالطريق 

لعالية تقييم سريري  بعداملخمربية واحليوانية، فهي مل ختضع  جالناعذ  إيبوال أظهرت نمعئج واعدة يفعزاج املرشحة ل
مل ُيصرح بعسمعاعهلع من تجعنب و ، اإلنسعن اسمخدمهعإذا مع ق من مأمونيمهع وجنععمهع مزائاة وصعرمة للمحقُّ 

ى اتسع  نطعق الفعشية وتزايد الوفيعت النعمجة عنهع، والرتكيز املكثف عليهع يف أد  و  .الوونيةرقعبية السلطعت ال
عت، لدعم، اركب  وتوفري تلك الُ مطوير للمعجيل ب ، إىل المشديد على املطلب امللح  ةيري يف اآلونة األالنعس أاعديث 

 عقدهتع منظاة الصحة الععملية اليتاخلرباء مشعورات  لقد حبثتو . أو رمبع إععدة توتجيه، تجهود االسمجعبة املسمارة
صت إىل أنه مع المسليم بعلظروف اخلعصة لفعشية إيبوال، فإن الطبيعة المجريبية هذه االعمبعرات وغريهع، ويلُ  مؤيرا  

اليت تساح بمقييم واقع يف امل يصوصع  ، سمخدامهعاأن تعيق  ينبغيال  بعلفريوسللعزاتجعت والمديزات املمعلقة 
  ع.وجنععمهة هذه العزاتجعت والمديزات مأموني
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ومن احملمال أن تموافر بنهعية هذا الععم  ،القريب املدىعلى  علكثريب دُ عر إيبوال ت  ضد فريوس  لقعاعتالأن يبدو و 
ميكن المعجيل و  هاع(.اسمانععالموليد املنععي هلاع )و منمجني اثنني املمعلقة مبأمونية لمجعرب لنمعئج املرالة األوىل 

كاع  .للاسمجيبني يف اخلط األمعمي، مثل الععملني يف جمعل الرععية الصحية 2102يف  نياملنمجين هذبعسمعاعل 
 إليضععهعالدم الكعمل للنعتجني من إيبوال أو أمصعهلم على رأس األولويعت اليت تسمخدم أُدرتجت العزاتجعت 

ة على نطعق واسع، مبع يف ذلك األضداد دالعزاتجية اجلدي اسمعاعل العقعقري ااماعالت أمع م.زيد من المقييمل
 ج.الوقت الزامم لموسيع نطعق اإلنمع  يف االعمبعر أيذا  فسوف تكون حمدودة، القريب،  املدى على ،نشأوايدة امل

بعة تقييم مأمونية وجنععة املنمجعت املخمعرة من يزال الربوتوكوالت املعيعرية املم   سوف يسمارعلى أية اعل،  لكن
 .يف املراكز املععجلر ة

 قدما   المضي  ُسُبل 

يف جمعالت  المأهُّب للصحة تقمضي أن تبعدر الدول إىل تعزيز تدابري نْي ن الوييا  إن مواتجهة هذين المهديديْ 
إذا ف .، وممعرسعت مكعفحة العدوى يف املرافق الصحيةاملخعورالمشخيص املخمربي، واإلبزاغ عن أدوات د، و ص  الرت 

دول إىل فريوس إيبوال  قدرمإذا  وأب ملمزاممة الشرق األوسط المنفسية، املسب   كورونع  سراية فريوس من السهل أصبح
أو الوقعية منه بعد ديوله، فقد حتدث اضطرابعت سيعسية  حمليع   مهومل يكن يف اإلمكعن إيقعف سراي ،اإلقليم

ن مشرتكة، فإن االسمجعبة اإلقلياية للمهديديْ مجععية و  ن هذه املسؤوليةومع كوْ  .ع  واقمصعدية واتجماععية أوسع نطعق
، ولن فهذه المهديدات الصحية ليست هي األوىل .علة واعمسة لفريوسي كورونع وإيبوال يلزم أن تكون فع  احلعلينْي 

ة دول كلاليت تضطلع هبع  وتبقى املسؤولية األيزاقية  .د الصحة العاومية يف اإلقليماليت تظهر وهتد   ،األيرية تكون
وأمنهم القومي،  السكعنعلى أية هتديدات تواتجه صحة  المعرف مبكرا   هتدف إىلظم  اإلقليم لوضع نُ  من دول

 .وإيقعفهع والوقعية منهع

  ة من االجتماعالنتائج المرجو  

د، واألدوات املخمربية ب يف جمعالت الرتصُّ مدابري الوونية للمأهُّ الإذكعء وعي الدول األعضعء بعحلعتجة إىل تعزيز 
 .، وممعرسعت مكعفحة العدوى يف املرافق الصحيةاملخعورللمشخيص، واإلبزاغ عن 

  


