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افتتحت اجللسة الساعة . 14/50
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
السالم واألمن يف أفريقيا
فريوس اإليبوال
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو للمشاركة يف هذه اجللسة
ممثلي أرمينيا ،إريتريا ،إسبانيا ،إستونيا ،إسرائيل ،أفغانستان،
ألبانيا ،أملانيا ،أندورا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوغندا ،أوكرانيا،
أيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،بابوا غينيا اجلديدة ،الربازيل ،الربتغال،
بلجيكا ،بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا،
بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة واهلرسك ،بولندا ،تايلند،
تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،توغو ،تونس ،تيمور  -ليشيت،
اجلبل األسود ،جزر سليمان ،جزر مارشال ،اجلمهورية
التشيكية ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،اجلمهورية الدومينيكية،
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،مجهورية مولدوفا ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
جورجيا ،جيبويت ،الدامنرك ،رومانيا ،زامبيا ،ساموا ،سان تومي
وبرينسييب ،سان مارينو ،سانت لوسيا ،سري النكا ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،السنغال ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سرياليون،
سيشيل ،صربيا ،الصومال ،العراق ،غابون ،غانا ،غرينادا،
غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،فانواتو ،فنلندا ،فييت نام ،قربص،
قطر ،قريغيزستان ،كازاخستان ،الكامريون ،كرواتيا ،كندا،
كوبا ،كوت ديفوار ،كولومبيا ،الكونغو ،كينيا ،التفيا ،لبنان،
ليربيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،مايل ،ماليزيا ،مصر ،املغرب ،مالوي،
ملديف ،موريشيوس ،موزامبيق ،موناكو ،ميكرونيزيا ،ناميبيا،
ناورو ،النرويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا،
هندوراس ،هنغاريا ،اليابان ،اليمن ،اليونان.
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الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :عم ً
ال باملادة  39من
مقدمي اإلحاطات
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ِّ
اإلعالمية التالية أمساؤهم إىل املشاركة يف هذه اجللسة:
الدكتور ديفيد نابارو ،كبري منسقي منظومة األمم املتحدة
املعين بفريوس اإليبوال؛ والدكتورة مارغريت تشان ،املديرة
العامة ملنظمة الصحة العاملية؛ والسيد جاكسون نياما ،ممثل
منظمة أطباء بال حدود.

تقرر ذلك.
بالنيابة عن املجلس ،أرحب بالسيد نياما ،الذي ينضم
إلينا اليوم عبْر التداول بالفيديو من مونروفيا .وأود أن أشري إىل
أن السيد نياما سيكون معنا خالل جزء من هذه اجللسة فقط،
َّ
لكي يستطيع العودة إىل عمله املنقذ لألرواح يف مركز منظمة
أطباء بال حدود ملعاجلة إيبوال يف مونروفيا.
عم ً
ال باملادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو سعادة السيد توماس ماير  -هارتنغ ،رئيس وفد االحتاد
األورويب لدى األمم املتحدة ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

تقرر ذلك.
عم ً
ال باملادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو سعادة السيد تييت أنطونيو ،املراقب الدائم لالحتاد
األفريقي لدى األمم املتحدة ،إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

تقرر ذلك.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج على جدول
أعماله.
وأود أن أرحب ترحيبا حارًا باألمني العام ،معايل السيد
بان كي  -مون ،وأعطيه الكلمة اآلن.
األمني العام (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر السفرية
باور والواليات املتحدة على عقد هذه اجللسة ملجلس األمن
1453859

18/09/2014

يرفأ يف نمألاو مالسلا

بشأن مرض فريوس إيبوال .ومل يسبق ملجلس األمن أن اجتمع
سوى مرتني ملناقشة التداعيات األمنية ملسألة صحية عامة،
وكانت كلتا املرتني حول وباء اإليدز .وجلسة اليوم حول
تفشي إيبوال يف غرب أفريقيا ،شأن تلكما اجللستني ،تأيت يف
الوقت املناسب ومربَّرة بوضوح.
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لقد طلب قادة البلدان املتضررة من األمم املتحدة تنسيق
االستجابة العاملية .وحنن ملتزمون بعمل ما يلزم بالسرعة والنطاق
املطلوبني .وبقيادة د .مارغريت تشان ،تعمل منظمة الصحة
العاملية لتحديد أفضل الوسائل الوبائية ملكافحة انتشار املرض.

طت اآللية التنظيمية لالستجابة لألزمة
وللمرة األوىلَّ ،
نش ُ
لقد تطورت أزمة إيبوال إىل حالة طوارئ معقدة ذات على نطاق املنظومة .وبدأ مركز مكافحة إيبوال العمل بقيادة
أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وأمنية بارزة .أنطوين بانبوري.
واملعاناة واآلثار اجلانبية يف املنطقة وخارجها تستدعي اهتمام
وبدعم حكومة غانا ،وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا وبعثة
العامل بأسره .فإيبوال يعنينا مجيعا.
األمم املتحدة حلفظ السالم يف ليربيا ،أُقيم يف أكرا جسر جوي

وتفشي إيبوال هو األكرب الذي شهده العامل حىت اآلن.
وعدد حاالت اإلصابة يتضاعف كل ثالثة أسابيع .وقريبًا،
سيكون يف ليربيا وحدها إصابات أكثر مما شهدته أربعة عقود
من تاريخ املرض .ويف البلدان الثالثة األكثر تضررًا  -غينيا،
يدمر املرض األنظمة الصحية .فمزيد من
وليربيا وسرياليون ِّ -
األشخاص ميوتون اآلن يف ليربيا من أمراض قابلة للمعاجلة
وباإلضافة إىل العاملني املحليني والدوليني العديدين
وظروف طبية شائعة أكثر من إيبوال.
فإن منظمة الصحة العاملية ،وبرنامج
املوجودين يف امليدان أصالًَّ ،
وللفريوس حصيلة خسائر اقتصادية أيضا .فالتضخم األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج
وأسعار املواد الغذائية يف تصاعد .وجيري تعطيل وسائل النقل األغذية العاملي وغريها تقدم بنشاط مساعدة طارئة .وقد
حدد برنامج متطوعي األمم املتحدة أكثر من  200متخصص
واخلدمات االجتماعية .واحلالة شديدة املأساوية على الرغم َّ
من األشواط امللحوظة اليت قطعتها ليربيا وسرياليون يف وضع يف الرعاية الصحية وخرباء آخرين راغبني يف احلصول على
الزناع خلفهما.
التدريب واالنتشار.

لتيسري تدفُّق املستجيبني الصحيني واملعدات .وخدمات األمم
املتحدة للنقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية تعمل بني البلدان.
تعدل مهماهتا وفقًا للسياق احلايل،
وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا ِّ
ووكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم ،إيريف الدسو ،زار
مونروفيا يف األسبوع املاضي ليؤكد لقادة ليربيا دعم البعثة.

إن احلكومات الوطنية تفعل كل ما تستطيع .وإنين أُشيد
َّ
باإلجراءات اجلريئة للحكومات واملجتمعات املحلية واألفراد
على اخلطوط األمامية ،مبا يشمل العاملني الصحيني املحليني،
ومنظمة أطباء بال حدود ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب
األمحر واهلالل األمحر وهيئات األمم املتحدة .ووزن احلالة
إن هذه احلالة غري املسبوقة تستدعي خطوات استثنائية
َّ
وحجمها اآلن يستلزمان مستوى غري مسبوق من العمل
قررت تشكيل بعثة
إلنقاذ األرواح ومحاية السالم واألمن .لذاُ ،
الدويل يف حالة طوارئ صحية.
طوارئ صحية تابعة لألمم املتحدة ،جتمع املنظور االستراتيجي

تفشي
وعلى الرغم من هذه اجلهود واسعة النطاق ،فإ ّن ّ
املرض يتجاوز االستجابة .وال ميكن ألية حكومة منفردة أن
تُدير األزمة وحدها .واألمم املتحدة ال تستطيع القيام بذلك
مبفردها.
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ملنظمة الصحة العاملية مع القدرة اللوجستية والتنفيذية .وهذه املجالني الطيب واإلغاثي على املستوى الدويل ،والذين يعرضون
سمى بعثة األمم املتحدة لالستجابة الطارئة أنفسهم خلطر شخصي بينما يؤدون خدمات لآلخرين.
البعثة الدولية اليت ستُ َّ
تفشي
إليبوال ،سيكون لديها مخس أولويات هي :وقْف ِّ
إنين أشيد بقيادة الرئيس األمريكي باراك أوباما ،وأرحب
املرض ،ومعاجلة املصابني به ،وضمان اخلدمات األساسية ،و ترحيبا حارا بإعالنه أن الواليات املتحدة ستنشر  3000جندي
احلفاظ على االستقرار ومنع املزيد من انتشار األوبئة.

ستضم البعثة معًا
وبقيادة املمثل اخلاص لألمني العام،
ّ
املجموعة الكاملة من األطراف الفاعلة يف األمم املتحدة
وخربائها لدعم اجلهود الوطنية .وهي ستستفيد من قدرات
العديد من الشركاء الدوليني وأعماهلم ،بالتنسيق الوثيق مع
املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا .وستكافح لضمان أن تتفادى هذه
وتسد الثغرات وتتالءم مع
اجلهود واسعة النطاق االزدواجيةَّ ،
االستراتيجية العامة .وهدفنا هو أن تكون طليعة فريق البعثة يف
امليدان قبل هناية الشهر.
كتبت إىل جملس األمن واجلمعية العامة كليهما مع
لقد ُ
مزيد من التفاصيل .وإنين أشكرمها سلفًا على دعمهما.
وسيواصل الدكتور ديفيد نابارو دوره احليوي بصفته
مقدمًا توجيهًا استراتيجيًا
مبعوثي اخلاص املعين بإيبوالِّ ،
وحاشدًا الدعم الدويل.
سأقوم أنا وزمالئي بكل ما يف وسعنا لضمان جناح البعثة
اجلديدة .لكن فعاليتها ستعتمد بشكل حاسم على الدعم الذي
يقدمه املجتمع الدويل .وأفضل تقدير هو أننا سنكون حباجة
إىل زيادة قدرها  20ضعفا يف املساعدات .ويف وقت سابق من
هذا األسبوع ،حددت األمم املتحدة جمموعة من االحتياجات
امللحة اليت يصل إمجايل قيمتها إىل حوايل بليون دوالر على
مدى األشهر الستة املقبلة .وتتمثل إحدى املمكنات الرئيسية
يف القدرة على اإلخالء الطيب ،وذلك أمر ضروري إذا أردنا أن
نكون قادرين على إعطاء ضمانات للعاملني بشكل بطويل يف
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لتقدمي اخلربة يف جمال اخلدمات اللوجستية والتدريب واهلندسة.
وأود أيضا أن أشكر العديد من احلكومات اليت قدمت
مسامهات ،مبا يف ذلك االحتاد الروسي ،إثيوبيا ،أملانيا ،أوغندا،
أيرلندا ،إيطاليا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،جنوب أفريقيا،
رواندا ،سويسرا ،الصني ،غانا ،فرنسا ،قطر ،كندا ،كوبا،
كينيا ،اململكة املتحدة ،النرويج ،اليابان .وآمل أن حتذو الدول
األخرى اليت لديها وسائل حذوها .ويشكل مطارا السنغال
وإسبانيا مركزين لوجستيني .ويشارك يف ذلك أيضا االحتاد
األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد
األورويب والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي ،ومؤسسة
غيتس والصندوق العاملي .إننا نتطلع إىل مجيع من هم يف وضع
يسمح هلم بتقدمي املساعدة أن يقدموها .إن جمتمع األعمال،
على سبيل املثال ،يف وضع جيد ميكنه من اإلسهام يف جماالت
الصحة والنقل واالتصاالت وقطاعات املعلومات .كما أناشد
مرة أخرى شركات الطريان الكربى ،وشركات النقل البحري
استئناف رحالهتا إىل البلدان املتضررة .إن العزلة لن تؤدي
سوى إىل إعاقة اجلهود الدولية املبذولة للوصول إىل املحتاجني.
إنين أرحب مبشروع القرار الذي اعتمده جملس األمن
اليوم .وسوف أخاطب اجلمعية العامة غدا .وسنجتمع بعد
أسبوع واحد من اليوم ،على أعلى مستوى حلشد اإلرادة
السياسية ملواجهة هذا التحدي االستثنائي .وال ميكننا حتمل
التأخري .حيث أن للتقاعس عواقب وخيمة .جيب علينا أن
نسابق الزمن يف مواجهة العدوى ،مث نواجهها بكل ما أوتينا
من طاقة وقوة .وأنا أعول على دعم جملس األمن ودعم اجلمعية
العامة ،ومجيع الدول األعضاء للنجاح يف هذا االختبار.
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الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
للدكتور نابارو.
الدكتور نابارو (تكلم باإلنكليزية) :إنين أشكر جملس
األمن على إتاحة الفرصة يل ألحضر هنا بعد ظهر اليوم
للحديث عن تفشي مرض فريوس اإليبوال يف منطقة غرب
أفريقيا .لقد تشرفت بتعييين قبل ما يزيد عن شهر بقليل،
منسقا ملنظومة األمم املتحدة معنيا مبرض فريوس اإليبوال ،يف
 12آب/أغسطس .وزرت منذ ذلك احلني ،البلدان األكثر
تضررا مرتني ،وسافرت أيضا إىل عدد من العواصم ألقدم
استنتاجايت .لقد عقدت العديد من االجتماعات مع األمني
العام وفريق كبار معاونيه ،وأتيحت يل الفرصة أيضا الطالع
رئيس البنك الدويل ورؤساء الوكاالت األخرى ،خاصة رئيس
مصرف التنمية األفريقي .واستنتاجايت هي على النحو التايل.
إن هذا تفش ملرض ينتشر بشكل كبري .وحىت أكون
دقيقا فإن ذلك يعين أنه يتضاعف يف كل فترة زمنية حمددة.
وعندما حتول نسب اإلصابة إىل رسم بياين ،فإهنا تظهر منحىن
صعوديا متسارعا .وقد مسعنا من األمني العام أن األغلبية تعتقد
أن وترية التضاعف ،حتدث كل حوايل ثالثة أسابيع .وهذا
يعين أن العدوى قد تضاعفت من حيث احلجم منذ تعييين.
إن االستجابة يف تزايد أيضا ،ومسعنا من األمني العام بأنه
ليست احلكومات فقط اليت تقوم بالكثري ،ولكن تقدم العديد
من املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية أيضا موارد
إضافية .لكن االستجابة تتزايد بسرعة خطية .ويبدو رمسها
البياين كخط مستقيم .وما يعنيه ذلك هو أن تفشي الوباء،
يتسارع على حنو يسبق جهود مكافحته ،وكلما طال ذلك،
كلما كان من الصعب مكافحته ،واألهم ،متكني شعوب
البلدان املتضررة من العودة إىل االزدهار والتنمية ،اللذين
متتعت هبما تلك الشعوب خالل السنوات العشر املاضية.
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لذلك ،ونظرا لتسارع وترية تفشي املرض ،وصعوبة
مواكبته ،مثة احتمال متزايد لربوز حتديات اجتماعية واقتصادية
أمام السكان املتضررين .وأعتقد أنه حىت يكون بوسعنا جتاوز
وترية تفشي املرض ،جيب أن يصل مستوى االستجابة حوايل
 20ضعف مستوى االستجابة احلالية .وتستند هذه احلسابات
إىل تقييم للمعدل الذي ينتشر به ،وأيضا إىل إدراك أن أي زيادة
تستغرق ما بني شهر وشهرين لكي توضع موضع التنفيذ.
وتشكل الزيادة هبذا املعدل حتديا مبا فيه الكفاية ،لو
كانت هذه مشكلة طبية واضحة يتمثل عالجها ،رمبا ،يف
لقاح أو تقدمي عالج معني .ولكن هذا املرض يتسم بقدر أكرب
قليال من التعقيد ،وهناك يف الواقع حوايل  12إجراء حامسا
جيب اختاذها من أجل مكافحة املرض بشكل صحيح .لقد
أشار األمني العام إىل العناصر اخلمسة لالستراتيجية ،وال أريد
إضاعة الوقت بتكرارها .ولكن اجلزء الطيب هو عنصر مهم.
ومثة أيضا الكثري من العمل الذي يتعني القيام به الستعادة
اخلدمات األساسية ،املتمثلة يف توفري الرعاية الصحية للنساء
احلوامل ،والغذاء لألشخاص الذين جيدون صعوبة حاليا يف
توفري الغذاء ألسرهم ،بل ودعم الدخل ،ألن الكثري من األسر،
شهدت اخنفاضا كبريا يف دخلها نتيجة لتفشي املرض.
لذلك ،تعد االستجابة الفعلية والكفؤة واملعززة بدرجة
كبرية أمرا حيويا بالنسبة للبلدان املتضررة .إهنا أمر حيوي
أيضا لباقي بلدان أفريقيا ،وكما أعتقد أن الدكتورة مارغريت
تشان ستقول بعد قليل ،فإهنا أمر حيوي بالنسبة للعامل .أونا
مقتنع أنه إذا مت تنظيم الزيادة الكبرية بشكل صحيح ،فإهنا
ستحدث خالل األسابيع املقبلة ،وميكن يف الواقع أن تضع
هناية سريعة لتفشي املرض .ويسعدين حتقيق تقدم مدهش ،منذ
عدت من كوناكري بعد ظهر يوم األحد.
أوال ،أصدر االحتاد األورويب إعالنا قويا يوم االثنني يف
بروكسل خبصوص التزامه اجلماعي .ومسعنا يوم الثالثاء ،بيان
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دعم قويا من جانب الواليات املتحدة ،بشأن العناصر اليت املفاجأة تلو األخرى .وال بد لنا اآلن من مواكبته بأسرع
حددها األمني العام .وقد أشارت فالريي أموس وكيلة األمني الطرق العملية املمكنة .ويف أكثر البلدان تضررًا ،فإن عدد
العام للشؤون اإلنسانية ،خالل اجتماع ترأسته يف جنيف ،إىل حاالت اإلصابة املتزايد بشكل متسارع يهدد بدفع احلكومات
إىل حافة اهنيارالدولة.
جمموعة التزامات أساسية أخرى.
ويف يوم األربعاء ،كان هناك بيان قوي من احلكومة
الربيطانية .وبدأت العروض تتواىل من كوبا والصني ومن
حكومات أخرى.

ومنظمة الصحة العاملية قد متكنت من إدارة العديد من
حاالت تفشي األوبئة على نطاق واسع يف السنوات األخرية
بنجاح .ولكن وباء إيبوال خمتلف أشد االختالف .وهذا على
األرجح هو أكرب حت ٍد يف زمن السلم تواجهه األمم املتحدة
ووكاالهتا على اإلطالق .فلم يسبق ألحدنا من املتمرسني يف
احتواء تفشي األوبئة على اإلطالق أن شهد ،يف حياته ،حالة
طارئة هبذا النطاق وبكل هذه الدرجة من املعاناة ومن فداحة
العواقب املتتالية .هذا ليس جمرد وباء يتفشى .هذه ليست جمرد
أزمة صحية عامة .بل هي أزمة اجتماعية وإنسانية واقتصادية
وهتديد لألمن الوطىن حىت خارج مناطق انتشار الوباء .وقد
حذرت جمموعة البنك الدويل هذا األسبوع من احتمال أن
يوجه الوباء ضربة كارثية القتصادات أكثر البلدان تضررًا.

ولكن التحدي يكمن يف التأكد من وجود تنسيق فعال
بني كل تلك العروض املختلفة ،على أساس متني جدًا يسمح
للجميع بالعمل يف أمان يف املنطقة وأال يصاب أحد منهم
بالفريوس بدوره .وينبغي أن يكون هناك دعم أساسي قوي
ميكن مجيع مقدمي املساعدة من العمل يف تآزر ويف اجتاه واضح
للغاية ،كيما تُعني املساعدة املقدمة األشخاص واملجتمعات
واحلكومات على االستجابة بشكل فعال .وكما قال يل أحد
الرؤساء يوم السبت“ ،إننا نريد أن يأيت األشخاص للعمل مع
دولتنا ومواطنيها ،ال أن يأتوا ملجرد التخلص من الفريوس”.
أخريًا ،فإن وجود مظلة واسعة جدًا أمر حيوي للغاية ،ألن
ويف بعض املناطق ،أصبح اجلوع مصدر قلق أكرب حىت من
ذلك يقتضي وقوف العامل برمته وراء البلدان وشعوهبا لتحقيق الفريوس .وعلى سبيل املثال ،فإن احلقول اخلصبة يف مقاطعة
نتائج سريعة.
لوفا ،اليت كانت يومًا سلة غذاء ليربيا ،هي اآلن أرض بور.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر الدكتور نابارو ويف تلك املقاطعة وحدها ،تويف قرابة  170من املزارعني وأفراد
أسرهم متأثرين بإيبوال .وهلذه األسباب ،ندعو ،األمني العام
على إحاطته اإلعالمية.
وأنا ،إىل تنفيذ مبادرة على مستوى األمم املتحدة جتمع بني كل
أعطي الكلمة اآلن للسيدة تشان.
أصول وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة كافة .ويف حمادثايت
السيدة تشان (منظمة الصحة العاملية) (تكلمت مع رؤساء البلدان الثالثة املتضررة ويف التصرحيات اليت أدليت هبا
باإلنكليزية) :إن الكثري من احلكومات املمثلة هنا تقدم يف الواليات املتحدة وأوروبا مؤخرًا ،طالبت دائمًا بزيادة فورية
املساعدة من خالل توفري مرافق العالج واملختربات املتنقلة وضخمة يف الدعم الدويل ،كما وصفها الدكتور ديفيد نابارو.
واملئات من الكوادر الطبية واملال .وإنين أشكرها على ذلك.
وقد بيّنا احتياجاتنا األكثر إحلاحا يف خريطة الطريق ملنظمة
إن ذلك الفريوس ،فريوس إيبوال القاتل اللعني ،يسبق الصحة العاملية لالستجابة إليبوال ويف النداء الذي أطلقته السيدة
خطواتنا بانتشاره السريع ،كما وصفه الدكتور نابارو ،حمدثًا فالريي آموس يف األسبوع املاضي بشأن اإلجراءات االثين
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عشر احلامسة .ونرحب أنا وفريق العاملني معي ترحيبًا حارًا
بالبيانات الصادرة عن حكوميت الواليات املتحدة واململكة
املتحدة يف وقت سابق من هذا االسبوع .فهذه زيادة هائلة
للدعم تقتضي تغيريًا حتويليًا يف قدرتنا اجلماعية على التصدي
لذلك الوباء والسيطرة عليه .وتلك البيانات تعبري عن القلق
على أعلى مستويات احلكومة ،بل هي أيضًا دعوة واضحة
للبلدان األخرى لكي حتذو نفس احلذو .وهناك كثريون
يفعلون ذلك ،وحنن نتطلع إىل استجابة كثريين آخرين.
إن استخدام الواليات املتحدة واململكة املتحدة والصني
وكوبا وبلدان أخرى جمموعة متنوعة من األصول ،مبا فيها
األصول العسكرية ،إمنا يبني مدى تعقد التحدي .وتكثيف
الدعم على هذا النحو من شأنه أن يساعد على تغيري األمور
بشكل جذري بالنسبة لقرابة  22مليون شخص يف البلدان
األكثر تضررًا ،ممن حتطمت حياهتم وجمتمعاهتم بفعل واحد من
أفظع األمراض على هذا الكوكب .والدعم املقدم من األمم
املتحدة ووكاالهتا يشهد أيضًا زيادة من شأهنا إحداث حتوالت
بقيادة األمني العام .فنطاق نشر موظفي منظمة الصحة العاملية
يف أفريقيا ،جنبًا إىل جنب مع املوظفني الدوليني حتت مظلتها،
مل يسبق له مثيل يف تاريخ املنظمة.
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جيدًا ما كنا بصدد التعامل معه .وملكية احلكومات وريادهتا،
بدعم من مراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض ومنظمة
أطباء بال حدود ومنظمة الصحة العاملية ،قد وفرت االستجابة
الفوربة باإلجراءات الطارئة املناسبة .وال يغيب عن بالنا اجتياز
األشخاص للحدود اليت يسهل اختراقها يف غرب أفريقيا جيئة
وذهابًا طول الوقت .وسيتعني على بلدان أخرى التعامل بنفس
الطريقة الصارمة مع احلاالت الوافدة .وإذ يستمر تدفق الدعم
لالستجابة اليت تتوىل األمم املتحدة تنسيقها ،فإنين على ثقة من
أننا نستطيع أن نفعل ذلك.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيدة تشان على
إحاطتها اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيد نياما.
السيد نياما (أطباء بال حدود) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أشكر السفرية باور على دعوة منظميت ،أطباء بال حدود،
ملخاطبة األمم اليت ميكنها أن تساعد شعيب وبلدي ومنطقيت.

يشرفين أن أمثل منظمة أطباء بال حدود .إننا نرحب
خبطة الرئيس أوباما لالستجابة لتهديد إيبوال ،ونأمل أن يتسىن
تنفيذها على الفور .كما ندعو مجيع الدول األعضاء يف األمم
املتحدة إىل تعبئة قدراهتا باملثل .فمع كل يوم مير ،ينتشر الوباء
وكل شيء اآلن مل يسبق له مثيل .كل شيء حيدث اآلن
ويدمر املزيد من األرواح.
أسرع من أي وقت مضى .واالحتياجات هائلة ،وحنن نعرف
لقد مسعت عن حاالت اإلصابة بإيبوال ألول مرة يف آذار/
ذلك .وتشري التقارير إىل أن أكثر من  5 500شخص قد
أصيبوا هبذا املرض .وتويف أكثر من  2 500شخص .ومتثل مارس .وبعد فترة وجيزة ،جاء املرض إىل هنا إىل مونروفيا.
تلك األرقام الصادمة تقديرات أدىن من الواقع إىل حد كبري .ومنذ ذلك احلني فصاعدًا ،والناس ميوتون .وانتقل هذا املرض
واملسائل املتعلقة بالصحة والرعاية الطبية والسريرية جيب أن إىل ابنة أخي ،فرانسيال كوللي ،وابن عمي ،جونبو لوويا ،ومها
تظل لب تلك االستجابة وروحها .سيستغرق األمر بعض ممرضان ،أثناء عملهما.
الوقت ،إال أن تفشي إيبوال ميكن احتواؤه.
وبينما كانوا يتلقون العالج ،ماتوا يف أواخر متوز/يوليه.
فلننظر إىل الوضع املستقر يف نيجرييا والسنغال .وعندما وقد مات العديد من الزمالء واألصدقاء وزمالء اجلامعة خالل
ظهرت أوىل احلاالت الوافدة يف هذين البلدين ،كنا نعرف األشهر القليلة املاضية.
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ونظرًا ألن لدي خلفية طبية ،شعرت بأن علي مسؤولية
عن مساعدة بلدي .وأنا رئيس فريق يف مركز العالج التابع
ملنظمة أطباء بال حدود يف مونروفيا .وأنا أعمل يف قسم الفرز،
أي تقييم حالة املرضى قبل قبوهلم ،يف خيمة احلاالت اليت يشتبه
فيها وأتعامل مع مرضى تأكدت إصابتهم بفريوس اإليبوال.
ونظرًا لعدم وجود أي عالج شاف ،ال يسعنا إال تقدمي الرعاية
الداعمة ملرضانا يف شكل املواد الغذائية واإلماهة والعالج
األساسي لألعراض .وإذا جاء العالج يف وقت مبكر مبا فيه
الكفاية ،فإن فرص البقاء على قيد احلياة تكون أفضل بكثري.
متفرجًا وأفراد شعيب يالقون حتفهم.
ال ميكنين أن أقف ّ
غري أنين وزمالئي ال نستطيع وحدنا مكافحة اإليبوال .إننا
حباجة إىل املجتمع الدويل .وجيب على املجتمع الدويل أن
يساعدنا .وأود أن أوضح املعركة اليت نواجهها.
فقد شهدنا العديد من املرضى ميوتون .إهنم ميوتون
وحدهم ،مذعورين ودون وجود ذويهم إىل جانبهم .وبوصفنا
عاملني طبيني ،جيب أن تكون لدينا طريقة خمتلفة يف التأقلم.
عندما أدخل إىل مركز عالج اإليبوال ،أُبقي تركيزي على
احتياجات املرضى .وحنن نسعى إىل توفري الرعاية واملساعدة
أوال ألولئك الذين هم أضعف بكثري ،أي الذين حيتاجون
إىل أكرب قدر من املساعدة  -الغذاء واملياه  -وأولئك الذين
يريدون التحدث إىل مستشارينا ألهنم تعرضوا لصدمة شديدة
ويتملكهم الذعر.
وحناول معاجلة من نستطيع ،ولكن ليس هناك ما يكفي
واألسرة .وحنن مضطرون لعدم قبول الناس،
من مراكز العالج
ّ
والعديد من الناس ميوتون على أعتاب بوابتنا .واآلن ،وبينما
يتسولون حياهتم
أتكلم ،هناك مرضى جيلسون أمام بوابتناّ ،
باملعىن احلريف للكلمة .وهم يشعرون عن حق بأهنم معزولون
ومهملون ووحيدون وحمرومون .فهم قد تُركوا وحدهم؛
وهم ميوتون ميتة مر ّوعة وغري كرمية .إننا خنذل املرضى لعدم
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وجود ما يكفي من املساعدة على أرض الواقع .وحنن خنذل
أولئك الذين سيصابون باملرض ال حمالة ،ألننا ال نستطيع رعاية
املرضى على حنو مناسب يف بيئة آمنة وحممية للوقاية من انتشار
الفريوس.
يف يوم من أيام هذا األسبوع ،جلست خارج مركز
العالج أتناول غدائي .والقيت صبيا اقترب من البوابة .وكان
والده قد تويف بسبب فريوس اإليبوال قبل أسبوع .ورأيته والدم
يف فمه .مل يكن لدينا متسع ،لذلك مل نتمكن من قبوله .وكان
ميكننا أن نرى أن فمه يزنف .وعندما استدار ليعود أدراجه
إىل املدينة ،راودتين فكرة أن الصيب سيستقل سيارة أجرة وأنه
سيعود إىل داره لرؤية أسرته ،ويبقى يف املزنل ليعدي أسرته.
كما أنه سيعدي اآلخرين .ويف نوبيت الليلية ،رأيت مريضًا
جاؤوا به يف سيارة إسعاف يف رحلة استغرقت حوايل 12
ساعة لعدم وجود أي مركز آخر للعالج.
إننا حباجة ماسة إىل السيطرة على املرض وحنن حباجة
إىل مساعدة املجلس .وحنن حباجة إىل ما يسمى “تعقب
املخالطني” من أجل متابعة كل شخص كان على اتصال
بشخص مصاب مبرض اإليبوال أو تويف بسببه .وحنن حباجة
إىل إذكاء الوعي بشأن املرض ألن هناك قدرا كبريا من اإلنكار
حىت اآلن وعلى الرغم من االهتمام الدويل.
وحنن حباجة إىل املزيد من مراكز الرعاية حىت يتسىن لكل
شخص أن جيد سريرًا ال أن يبقى يف املزنل لينقل العدوى
إىل اآلخرين .وحنن حباجة إىل تدريب موظفينا الطبيني على
اإلجراءات املناسبة ،كي يتسىن هلم إبقاء املراكز عاملة .وحنن
أيضًا حباجة إىل تفعيل اخلدمات الصحية وإىل ضمان أن تكون
سيارات اإلسعاف آمنة للموظفني الطبيني .فقد شهدنا العديد
من العاملني يف املجال الصحي وسائقي سيارات اإلسعاف
يأتون إىل مراكزنا وهم مرضى حيث يواجهون املصري نفسه.
وأسرة
لذا ،فإننا نرجو احلصول على طائرات مروحية ومراكز ّ
1453859

18/09/2014

يرفأ يف نمألاو مالسلا

وموظفني خرباء ،ولكننا حباجة أيضًا إىل األساسيات .فال
تزال هناك منازل يف مونروفيا ال يتوفر لديها الصابون واملاء
والدالء .وحىت تلك األشياء البسيطة ميكن أن تساعد على احلد
من انتشار الفريوس .وفريوس اإليبوال يؤثر على مجيع مظاهر
حياتنا .فقد أُغلقت املدارس واجلامعات ،إىل جانب اخلدمات
العامة .وأشعر بأن مصري بلدي ومستقبل بلدي يف مهب الريح.
إن زوجيت تعمل يف مستشفى جون فيتزجريالد كينيدي
يف مونروفيا .وحنن نعلّم أطفالنا؛ وهم يضربون مثاالً ألقراهنم.
ونطلب إىل األمم املتحدة أن تكون مثاالً لألقران من الدول
اليت متلك املوارد واألصول واملهارات الالزمة لوضع حد هلذه
الكارثة .فنحن ال منلك القدرة على التصدي لألزمة بأنفسنا.
وإذا مل يهب املجتمع الدويل ملساعدتنا ،فإننا سنفىن .وحنن
حباجة إىل مساعدة الدول األعضاء ،حباجة إليها اآلن.
الرئيسة (تكلَّمت باإلنكليزية) :أشكر السيد نياما على
إحاطته اإلعالمية.
أفهم أن املجلس مستعد للشروع يف التصويت على
مشروع القرار املعروض عليه.
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 ليشيت ،اجلبل األسود ،جزر سليمان ،جزر مارشال،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،اجلمهورية
الدومينيكية ،مجهورية كوريا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،مجهورية مولدوفا،
جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،جورجيا ،جيبويت ،الدامنرك،
رواندا ،رومانيا ،زامبيا ،ساموا ،سان تومي وبرينسييب ،سان
مارينو ،سانت لوسيا ،سري النكا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
السنغال ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سرياليون ،سيشيل،
شيلي ،صربيا ،الصومال ،الصني ،العراق ،عمان ،غابون ،غانا،
غرينادا ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،فانواتو ،فرنسا ،فنلندا،
فيجي ،فييت نام ،قربص ،قطر ،قريغيزستان ،كازاخستان،
الكامريون ،كرواتيا ،كندا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا،
كولومبيا ،الكونغو ،كينيا ،التفيا ،لبنان ،لكسمربغ ،ليربيا،
ليبيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،مايل ،ماليزيا ،مصر ،املغرب،
مالوي ،ملديف ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،موريشيوس ،موزامبيق ،موناكو ،ميكرونيزيا واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج ،نيبال ،النيجر،
نيجرييا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
هولندا ،الواليات املتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان.

معروض على أعضاء املجلس الوثيقة  ،S/2014/673اليت
تتضمن نص مشروع قرار قدمته األرجنتني ،أرمينيا ،إريتريا،
سأطرح مشروع القرار للتصويت اآلن.
أستراليا ،إستونيا ،أفغانستان ،ألبانيا ،أملانيا ،أندورا ،أنغوال،
أجري التصويت برفع األيدي.
الربازيل ،بلجيكا ،بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بنن ،بوتان،
بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة واهلرسك ،االحتاد املؤيدون:
الروسي ،إثيوبيا ،األرجنتني ،األردن ،أرمينيا ،إريتريا ،إسبانيا،
االحتاد الروسي ،واألرجنتني ،واألردن ،وأستراليا،
أستراليا ،إستونيا ،إسرائيل ،أفغانستان ،ألبانيا ،أملانيا ،أندورا،
وتشاد ،ومجهورية كوريا ،ورواندا ،وشيلي ،والصني،
أنغوال ،أوروغواي ،أوغندا ،أوكرانيا ،أيرلندا ،أيسلندا،
وفرنسا ،ولكسمربغ ،وليتوانيا ،واململكة املتحدة
إيطاليا ،بابوا غينيا اجلديدة ،باكستان ،الربازيل ،الربتغال،
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ونيجرييا ،والواليات
بلجيكا ،بلغاريا ،بليز ،بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا،
املتحدة األمريكية.
بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة واهلرسك ،بولندا ،تايلند،
تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،توغو ،تونس ،تونغا ،تيمور
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وعلى مدى األشهر العشرة املاضية حيث انتشر الفريوس الفتاك
يف سرياليون وغينيا وليربيا ،اعتمدنا على أساليب عملت على
احتواء حاالت تفشي سابقة .أما غرب أفريقيا فلم حتدث فيه
حاالت إصابة بفريوس اإليبوال من قبل ،لذلك مل يكن لدى
البلدان املتضررة علم مسبق أو خربة يف التعامل معه .وقد
ختطى الفريوس احلدود واخترق مناطق حضرية ،وساعدت
أعراف الدفن املحلية على انتشاره .وقد أثقلت سرعة اإلصابة
به كاهل العيادات واملستشفيات وأغلقت املدارس وأوقفت
األعمال جتارية وزرعت اخلوف يف املجتمعات املحلية.

أشكر األمني العام بان على إحاطته اإلعالمية ،والسيد
نابارو ،والسيدة تشان على مالحظاهتما ،وعلى الدور األساسي
الذي تضطلع به األمم املتحدة يف مواجهة وباء فريوس اإليبوال.
كما أود اإلعراب عن تقديري جلميع املتواجدين على اخلطوط
األمامية يف هذه املعركة  -مثل السيد جاكسون نياماه -
ويف اللحظة اليت ظهرت فيها احلاجة لالحتاد والتدخل
ممن يعرضون حياهتم للخطر ملكافحة هذا الفريوس الفتاك.
القوي حتديدا ،بدأت بعض البلدان يف إغالق حدودها .وقد
ويشعرنا ما أبدوه من تفان وتعاطف بالتواضع.
كان رد الفعل هذا ،القائم على مزيج من اخلوف والرغبة يف
يعقد جملس األمن اليوم جلسة طارئة بشأن أزمة صحية
محاية املواطنني من انتشار الفريوس أمرا مفهوما .واملشكلة هي
للمرة األوىل يف تاريخ األمم املتحدة .وقد أصدر جملس األمن
أن العزلة على الرغم من أهنا فعالة والزمة للتعامل مع من هم
للتو دعوة للعمل .ودعونا مجيع الدول إىل اختاذ إجراءات
عرضة لإلصابة بفريوس اإليبوال ،فإهنا تؤدي إىل نتائج عكسية
سريعة وحامسة للحد من زيادة انتشار اإليبوال ،وأعلنا أن
متاما عندما تفرض على بلدان بأكملها .فهذه العزلة حترمهم
التفشي احلايل ميثل هتديدا للسلم واألمن الدوليني.
من املوارد نفسها اليت حيتاجون إليها من أجل حتقيق السيطرة
وكما مسعنا اليوم من اخلرباء بصورة ال لبس فيها ،فإن على الفريوس .وبالتايل ،عندما أخربت احلكومات يف املنطقة
حجم هذا االنتشار مل يسبق له مثيل .وحبلول األسبوع القادم ،ما يزيد على  70من املحققني يف املرض أهنم إذا سافروا إىل
سيلقى أشخاص حتفهم نتيجة اإلصابة بفريوس اإليبوال يف ليربيا املناطق املتضررة من أجل التطوع لن يسمح هلم بالعودة إىل
وحدها يزيد عددهم عمن لقوا حتفهم جراء احلاالت العشرين بلداهنم ،فهي ال تعرض البلدان املتضررة يف الوقت الراهن فقط
السابقة النتشار اإليبوال جمتمعة .أما مدير مراكز مراقبة األمراض خلطر أكرب ،ولكنها أيضا تعرض بلداهنا لذلك اخلطر.
والوقاية منها املوجودة يف الواليات املتحدة فقد أخرب ممثلي
وإننا اليوم ندعو إىل إغداق البلدان املتضررة باملوارد
األمم املتحدة يف وقت سابق من هذا األسبوع قائال“ :مل أر قط اليت متس احلاجة إليها من أجل حتويل جمرى األمور يف هذا
أمراضا معدية فتاكة تنتشر هبذه السرعة” .وإن مل حيدث حتول الكفاح بدال من عزهلا .وقد أعلن الرئيس أوباما يوم الثالثاء
كبري يف حجم استجابتنا ،فمن املتوقع أن يتضاعف عدد املصابني أن الواليات املتحدة ستقوم بإنشاء مركز للقيادة العسكرية
كل ثالثة أسابيع .ولن ختتفي األزمة بإشاحة البصر عنها.
يف ليربيا ،يشمل ما يقدر بنحو  3 000من قوات الواليات
ويتمثل أحد األسباب الرئيسية لتفشي الفريوس هبذا القدر املتحدة ،من أجل دعم اجلهود املبذولة يف مجيع أحناء املنطقة.
يف أننا حىت اآلن مل نتعاون معا مبا يكفي من أجل التصدي له .ودعما جلهود األمم املتحدة ،واجلهود اإلقليمية والوطنية ،فإننا
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بصدد إنشاء جسر جوي لنقل العاملني يف املجال الصحي
واللوازم الطبية إىل غرب أفريقيا بسرعة أكرب .كما أننا بصدد
إنشاء موقع تدريب جديد من أجل إعداد آالف من العاملني
املحليني يف املجال الصحي ليتسىن هلم رعاية املرضى مبزيد من
الفعالية واألمان .وسنعمل على إنشاء وحدات عالج إضافية
جديدة ،مبا يف ذلك مناطق عزل وما يزيد على  1 000سرير.
وحنن بصدد العمل مع شركاء لتوزيع اإلمدادات وجمموعات
املواد اإلعالمية على مئات اآلالف من األسر حىت تتمكن من
وقاية نفسها بشكل أفضل.
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علي رفضه هو أب أحضر
“كان أول شخص ّ
ابنته املريضة يف صندوق سيارته .كان رجال متعلما
استعطفين الستقبال ابنته املراهقة ،قائال إنه على الرغم
من علمه بأنه ال يستطيع إنقاذ حياهتا ،ميكنه على األقل
إنقاذ بقية أفراد أسرته منها .وأسر أخرى كانت تأيت
فتتوقف بالسيارة وخترج منها املريض ،مث تقود السيارة
تاركة إياه .وحاولت أم ترك طفلها على مقعد على أمل
أهنا إذا تركته فلن يكون لدينا أي خيار سوى رعايته”.
يتجسد هذا املشهد اآلن يف عيادات يف مجيع أحناء املنطقة.
إننا ال نريد أن نعيش يف عامل يدفن فيه األب ابنته املريضة بدال
من عالجها ،فهذا يتناىف مع كل ما نؤمن به وندافع عنه .إنه
خطأ ،ويشكل خطرا حيث إن من نتخلى عنهم من املؤكد،
كما مسعنا ،أهنم سيتسببون يف إصابة آخرين.

وستقوم اليوم العديد من احلكومات  -ونأمل أن تتبعها
حكومات أخرى  -باإلعالن عن التزامات ،واالنضمام إىل
جمموعة من البلدان اليت زادت بالفعل ،مثل البلدان املسامهة بقوات
عسكرية والبلدان املسامهة بقوات الشرطة اليت تعمل بشكل جدير
بالثناء يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا .ونرحب بإعالن األمني
ويعد قرار اليوم قرارا مهما .إنه دعوة للعمل ،ليس فقط
العام عن البعثة اجلديدة لألمم املتحدة لالستجابة حلالة الطوارىء من جملس األمن ،ولكن من أسرة األمم املتحدة بأكملها .وبلغ
النامجة عن فريوس إيبوال ،األمر الذي سيؤدي إىل بذل جهد عدد مقدمي مشروع قرار اليوم أكثر من  130دولة  -أكرب
تارخيي حلشد هذه االلتزامات وتوجيهها حيث متس احلاجة إليها .عدد ملقدمي مشروع قرار ألي من قرارات جملس األمن يف
ويفوق التصدي هلذا التحدي بدرجة كبرية قدرة أي دولة تاريخ األمم املتحدة على اإلطالق .وهذا يعين أن القرارات
أو حىت أي منطقة مبفردها .فيجب أن يتم هذا من خالل عملية البالغ عددها  2 176قرار اليت قدمت قبل هذا القرار كان
جتري بتضافر اجلهود .كما يضطلع القطاع اخلاص واملؤسسات عدد مقدمي مشاريعها أقل من عدد مقدمي مشروع هذا
واملنظمات غري احلكومية بدور حاسم ينبغي أن تؤديه ،وقد القرار .إنه قدر من اإلمجاع والوحدة اليت نادرا ما نشهدها.
توىل بعضها بالفعل زمام األمور مثل منظمة “أطباء بال
ولكن إذا مل يتبع قرار اليوم عمل حبجم ونطاق يتناسبان
حدود” ومؤسسة “غيتس” .ومت انتداب بيري تربوفيك ،أحد مع الفريوس ،فسوف يُذكر بعد سنوات من اآلن كدليل على
موظفي منظمة “أطباء بال حدود” ،الشهر املاضي إىل منروفيا ،أننا زرعنا آمال مل نف بتحقيقها.
يف أكرب مركز لعالج فريوس اإليبوال مت إنشاؤه على اإلطالق.
ويف ضوء ما نعلمه اآلن عن االنتشار املفزع هلذا الفريوس
ولكنه حني وصل ،كان املركز قد امتأل بالكامل ،شأنه يف ذلك
الفتاك ،لن يكون لدينا أي عذر إذا واصلنا اإلخفاق يف العمل
شأن العيادات اليت وضفها جاكسون نياماه اليوم .واضطلع
معا لالضطالع مبا هو مطلوب  -إذا مل نضطلع باجلهود
بيري باملهمة املدمرة املتمثلة يف إخبار املرضى وأقارهبم أن منظمة
الالزمة املتاحة .لن يستطع أحد القول“ ،مل نكن ندرك أن
“أطباء بال حدود” ال ميكنها استقباهلم .وكتب بيري:
األمر ميكن أن يصبح سيئا للغاية”.
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وشعرنا مجيعا باجلزع من مناذج مسار فريوس اإليبوال اليت
شهدناها ،والنماذج اليت ترتفع اإلصابات فيها حبدة ومنحنيات
مرعبة .رأينا تلك األنواع من األشياء يف أفالم هوليوود ،ولكن
ليس يف احلياة احلقيقية يف التاريخ احلديث .تظهر تلك النماذج
ما قد حيدث إذا واصلنا السماح للخوف يف العمل أواالختالف
بتشكيل استجابتنا .علينا أن جند املوارد اليت يعتقد الكثريون
اآلن أهنم ال يستطيعون توفريها.

املشكلة قابلة للحل .نعلم كيف مننح األشخاص املصابني
بفريوس اإليبوال فرصة ملكافحة املرض وكيف نوفر هلم الرعاية
بكرامة .نعلم كيفية الوقاية من حاالت التفشي اجلديدة
للفريوس وكيفية إعداد البلدان للعثور عليها ومكافحتها،
حينما تندلع حاالت التفشي .وبينما سيستغرق تعزيز مستوى
استجابتنا وقتا طويال ،ستتردى حالة الوباء قبل أن تشهد
حتسنا ،ميكن أن تنقذ أعمالنا أرواحا ال تعد وال حتصى .إن
احلسابات بسيطة .كلما أسرعنا باختاذ االجراءات ،سنقوم
كل بلد ممثل يف هذه القاعة اليوم ميكن أن يسهم بشيء من
بإنقاذ املزيد من األرواح.
شأنه إنقاذ حياة :األطباء واملمرضون واألسرة يف املستشفيات
أطلب إىل ممثلي كل بلد هنا ،ال سيما البلدان اليت ال تزال  -كما مسعنا األغذية والصابون والدالء .إن النماذج توقعات
تتبني كيفية استجابتها ،العودة هبذه الرسالة إىل عواصمهم .للمستقبل .ولكن ما نقوم به حنن  -وأعين بـ “حنن” مجيع
إن احلسابات بسيطة :كلما أسرعنا يف اختاذ االجراءات ،وزاد البلدان اليت منثلها هنا ،وغريها  -هو ما حيدد مستقبلنا يف
عدد املسامهني منا ،سننقذ املزيد من األرواح .ميكننا تغيري الواقع .األفراد يصنعون التاريخ ،وال تصنعه النماذج .أنشئت
معامل املشكلة والتوصل إىل حلول .ال بد من التوصل إىل األمم املتحدة ملواجهة التحديات العاملية مثل ذلك التحدي.
حلول .وسأطلب إىل الذين يشككون يف ذلك ،جمرد إلقاء لذلك نتواجد هنا .لنقف ،معا ،ملواجهة هذا التحدي بصورة
نظرة على نيجرييا .مت الكشف عن حالتني لتفشي الفريوس مباشرة.
خالل انتشار الوباء .كان أحدمها يف الغوس ،اليت يبلغ عدد
أستأنف اآلن مهامي بوصفي رئيسة املجلس.
سكاهنا أكثر من  21مليون نسمة .يف غضون أسابيع قليلة،
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن.
مت حشد أكثر من ألف مهين وأجرىت أكثر من  18ألف
السيد سركي (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :تثين نيجرييا
زيارة مزنلية .تعقبوا فيها  20حالة إصابة وتوصلوا إليها ،فضال
عن  890شخصا اتصل هبم املصابون .ونتيجة لذلك اجلهد عليك ،سيديت الرئيسة ،لقيادتكم هنا يف نيويورك وقيادة
املنهجي السريع ،يبدو حىت اآلن أنه مت إحتواء حاالت التفشي رئيسكم على املسرح العاملي ،استجابة للتهديد الذي يشكله
مرض فريوس اإليبوال للعامل بأسره .وتؤكد مناقشة اليوم
يف نيجرييا.
املفتوحة على اجلدية اليت ينظر هبا املجتمع الدويل إىل حاالت
كما سأحثهم على النظر إىل الرئيس الغاين جون دراماين
تفشي مرض فريوس إيبوال .ونشكر معايل األمني العام بان
ماهاما ،الذي زار غينيا وليربيا وسرياليون هذا األسبوع،
كي مون على قيادته ،وعلى حشد اإلجراءات العاملية ملواجهة
وحذر من أن اهللع وعزل البلدان املتضررة سيجعالن انتشار
حاالت تفشي املرض .كما نشكر السيدة مارغريت تشان من
حاالت التفشي أسوأ .كما تود الواليات املتحدة أن تعرب
منظمة الصحة العاملية ،والدكتور نابارو ،والسيد جاكسون
عن امتناهنا للسنغال إلتاحتها مطارها الرئيسي ليعمل باعتباره
نياماه على إحاطاهتم اإلعالمية.
مركزا إقليميا ملوظفي خدمات الطوارئ ولإلمدادات.
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واإلمجاع الذي أظهره املجلس اليوم باختاذ القرار  2177نيجرييا ووقف تفشيه بالفعل .لذا نرحب ببالغ التقدير ،بالدعم
( )2014يبعث برسالة واضحة مفادها أن العامل ،يف الواقع ،املعلن املقدم من العديد من احلكومات يف مجيع أحناء العامل أو
سيتفاعل بتنسيق وتصميم على وقف انتشار هذا الفريوس من املزمع تقدميه.
املروع وإجياد عالج دائم له.
كما نرحب باملبادرة املقترحة من األمني العام بإنشاء بعثة
خاصة معنية بفريوس اإليبوال .ونؤيد الفكرة وسنقدم كافة
أشكال املساعدة وكل ما يف وسعنا للمساعدة يف جناحها.
وقدمت نيجرييا بالفعل املساعدة الثنائية إىل البلدان الثالثة
املتضررة .وقدمنا على سبيل املثال 3.5 ،ماليني دوالر بغية
تلبية االحتياجات األساسية العاجلة ودعم مركز تنسيق فريوس
اإليبوال يف كوناكري .كما نقدم التدريب لفنيي املختربات
وغريهم من املتخصصني من ليربيا يف هذه اللحظة.

وبينما نتكلم يف هذه اللحظة ،يذكر أن فريوس إيبوال
ينتشر بصورة مفزعة .كل يوم مير تأيت معه إصابات جديدة
وحتديات يف معركة مكافحة هذا املرض .والواقع أن العامل مل
يشهد بعد انتشار مرض قاتل مبثل ذلك املعدل السريع .ال يسعنا
إال أن نتفق مع األمني العام فيما يتعلق بالتداعيات املختلفة
النتشار هذا املرض الفتاك يف البلدان املتضررة .وتدعو خطورة
حالة الطوارئ وحجمها إىل السرعة والتنسيق واالستجابات
املبتكرة .إهنا ليست أزمة عادية .إهنا دعوة للحذر على الصعيد
وحنيط علما بأن بعض البلدان فرضت حظرا على
العاملي من عدو غري مرئي ال نكاد نعرفه ينتشر بشكل أسرع السفر وغريه من التدابري ضد البلدان اليت تعاين من حاالت
من مجيع استجاباتنا.
تفشي املرض .ونعتقد أن ذلك ليس السبيل الصحيح ملواجهة
تقف ثالثة بلدان  -غينيا وسرياليون وليربيا  -يف مركز التحدي .نعتقد أنه من األمهية مبكان تقدمي كل ما حتتاجه
العاصفة ،فعال .تواجه اآلن هتديدا خطريا ،حىت يف أفضل البلدان املتضررة من مساعدة لتتغلب على الكارثة ،بدال من
الظروف ،من شأنه أن يكون شاقا للغاية على أي بلد التعامل معاقبتها باملمارسات اخلاطئة.
معه مبفرده .حتتاج تلك البلدان بشدة إىل كافة املساعدات
وستواصل نيجرييا تأييد الربوتوكوالت املعتمدة من منظمة
اليت ميكن أن يقدمها سائر بلدان العامل .لن تتمكن نظمها الصحة العاملية اليت ال تقر إغالق احلدود والقيود املفروضة على
الصحية من التعامل مع حالة الطوارئ الشديدة .حتتاج شعوهبا السفر أو وصم أي فرد على أساس جنسيته أو جواز السفر
إىل الغذاء واملاء وغريمها من الضروريات .تتطلب مستشفياهتا الذي حيمله .كما علينا التزامات يف سياق اجلماعة االقتصادية
على وجه السرعة توريد املوظفني ،واأللبسة الواقية واألدوية لدول غرب أفريقيا مبراعاة حرية تنقل األشخاص واحترامها.
واألسرة ومعدات املختربات املتخصصة والفنيني واألطباء وسنواصل التزام اليقظة وتعزيز التفتيش يف موانئ الدخول إىل
واملمرضات واملرافق األساسية األخرى ،مبا يف ذلك املولدات أراضينا ومغادرهتا وتقدمي كل مساعدة ممكنة للبلدان الشقيقة
وسيارات اإلسعاف والوقود.
يف املنطقة للتخلص من الوباء.
إن الوقت جوهر املسألة .يرى البعض بالفعل املعركة ضد
السيد دوليتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :يصف القرار
فريوس إيبوال أهنا معركة ال ميكن الفوز هبا بسبب املعدل الذي  ))2014( 2177الذي اختذناه للتو تفشي فريوس إيبوال
ينتشر به الفريوس .من ناحية أخرى ،نريد أن نلقي نظرة أكثر باعتباره يشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني .وهذه هي
تفاؤال على احلالة من جتربتنا يف السيطرة على انتشار املرض يف
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املرة األوىل يف التاريخ اليت يعرف فيها جملس األمن أزمة صحية اإليبوال أكثر من  60مليون يورو ،أي أكثر من  90مليون
دوالر ،عبْر القنوات ذات الصلة املختلفة.
بتلك الطريقة.

وعلى صعيد ثنائي ،ستقدم فرنسا ما جمموعه  35مليون
يورو ،أي  45مليون دوالر ،للبلدان املتضررة وجرياهنا .واجلزء
األكرب من تلك املساعدة ،أي أكثر من  20مليون يورو أو
قدم إىل غينيا .وسيتخذ عدة أشكال.
 26مليون دوالر ،سيُ َّ
وقد بدأنا نشر  25متخصصًا طبيًا يف امليدان للمسامهة يف
تعزيز مرافق الرعاية الصحية ،وال سيما مستشفى دونكا يف
كوناكري.

فمن ناحية ،ميثل الوباء هتديدا دوليا نظرا حلجمه غري
املسبوق؛ إذ لقى عدة آالف من األشخاص حتفهم بالفعل،
مع إمكانية وقوع عشرات اآلالف ،بل مئات اآلالف من
الوفيات يف املستقبل .عانت غرب أفريقيا بشكل كبري ،لكننا
نعلم أن الوباء قد ينتشر إىل خارج املنطقة .وعالوة على ذلك،
بوصف األزمة الصحية هتديدا للسالم واألمن أصبحت أزمة
اقتصادية واجتماعية ميكن أن تؤدي أيضا إىل أزمة سياسية.
ليربيا وسرياليون وغينيا مجيعا على الدرب حنو إرساء السالم
مولنا إنشاء معهد باستور ملركز للخربة.
ويف كوناكريَّ ،
بعد سنوات من إراقة الدماء .ويهدد فريوس اإليبوال مبحو مثار ويف منطقة الغابات يف غينيا ،نقوم بتمويل إنشاء مركز للعالج،
السالم وإشعال الفوضى يف تلك البلدان.
وتعزيز النظام الصحي بأكمله .وباإلضافة إىل ذلك ،أعلن
للتو عن إقامة مستشفى عسكري يف منطقة
إهنا حالة طارئة .ولذلك فمن واجبنا وقف حاالت رئيس اجلمهورية ّ
التفشي قبل أن تنتشر لتخرج عن نطاق السيطرة .وتركز الغابات يف غينيا ،بؤرة الوباء ،يف غضون األيام القليلة املقبلة.
زود املستشفى بأطباء عسكريني ومحاية مدنية ،فضال عن
مسؤوليتنا اجلماعية على ثالث أولويات :العمل ،والتنسيق وسيُ َّ
موارد جوية.
والوقاية.
ويف ما يتعلق بعملنا ،جعل رئيس اجلمهورية مكافحة
اإليبوال أولوية .وفرنسا تقف جنبًا إىل جنب مع البلدان
األفريقية يف تلك املواجهة .وباختاذ جملس األمن باإلمجاع القرار
غري املسبوق  ،)2014(2177فإنه يطلب من مجيع أصحاب
املصلحة املعنيني ،وخباصة الدول ،توفري املوارد ملكافحة الوباء.
تفشي وباء اإليبوال ،تولَّت فرنسا القيادة يف دعم
ومنذ ّ
إجراءات منظمة الصحة العاملية واملنظمات غري احلكومية يف
البلدان املتضررة .وخرباء املختربات الفرنسيون التابعون للمعهد
حددوا وجود
الوطين للصحة والبحوث الطبية ومعهد باستور َّ
الفريوس يف نيسان/أبريل ،وكانوا أول احلاضرين ميدانيًا يف
غينيا .وخرباؤهم يسهمون حاليًا يف تشخيص املرض ورصده
وتدريب األطباء .واليوم ،تبلغ مساعدة فرنسا يف مكافحة
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وعلى صعيد التعاون ،لن يكون باستطاعتنا احتواء الوباء
بدون تنسيق وثيق للموارد اليت تقدمها مجيع األطراف الفاعلة.
وعلى املستوى األورويب ،ويف ما يتعلق مببادرة فرنسا ،ستكون
لدى االحتاد األورويب قريبا جدًا آلية لتنسيق اإلخالءات الطبية
للمواطنني األوروبيني واألفرقة الدولية امليدانية .وسيخصص
االحتاد األورويب أيضا أكثر من  150مليون يورو ،أي حنو
 200مليون دوالر ،للبلدان املتضررة ،وال سيما لدعم خدمات
الرعاية الصحية لديها ،وإنشاء خمتربات متنقلة وتدريب العاملني
يف املجال الصحي .وستقدم فرنسا جزءًا كبريا من تلك
املساعدة .وعلى مستوى األمم املتحدة ،فإننا نعمل بالتعاون
الوثيق مع منظمة الصحة العاملية والدكتور ديفيد نابارو ،كبري
منسقي منظومة األمم املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال،
ِّ
بتركيز جهودنا على غينيا ،بناء على طلبه .وسنقدم دعمنا
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الكامل ،مبا يشمل العاملني ،ملركز األمم املتحدة للعمليات
وإدارة األزمات ،الكائن يف نيويورك.

يف شكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اليوم ،وهم األمني العام
بان كي  -مون؛ الدكتور ديفيد نابارو ،كبري منسقي منظومة
األمم املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال؛ السيدة مارغريت
تشان ،املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية؛ والسيد جاكسون
نياماه ،ممثل منظمة أطباء بال حدود ،على إحاطاهتم اإلعالمية
املتبصرة واملستجدات املتعلقة بوباء اإليبوال يف غرب أفريقيا.

يوجه إليها جملس األمن التحية
منظمة أطباء بال حدود ،اليت ِّ
تفشي الوباء.
يف القرار .فهذه األفرقة تعمل منذ أشهر يف بؤرة ّ
وعلينا االرتقاء إىل مستوى شجاعة هؤالء الرجال والنساء.

إن رواندا حتيِّي منظومة األمم املتحدة على تعبئتها الفورية
َّ
ضد فريوس اإليبوال .فمنظمة الصحة العاملية ،اليت أعلنت وباء
اإليبوال بصفته حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة وذات أمهية
دولية ،أطلقت خريطة طريق التصدي لإليبوال هبدف توجيه
جهود الدعم الدويل .ويف مطلع هذا األسبوع ،نشرت منظومة
األمم املتحدة ،برمتها ،ملحة عامة عن االحتياجات واملتطلبات،
توجز املوارد الالزمة ملعاجلة األزمة بفعالية يف األشهر الستة
املقبلة.

فإن جملس األمن يف القرار الذي
ويف ما يتعلق بالوقايةَّ ،
أن اإليبوال ليس
يوجه رسالة قوية وواضحة مفادها َّ
اختذناه ِّ
بال ًء مساويا تقف البشرية عاجزة أمامه .فنحن قادرون على
احتوائه إذا نُ ِّفذت املبادئ التوجيهية الصحية والوقائية البسيطة
والصارمة .وبعد ذلك لن جند ًّ
أوال وقبل كل شيء ،أود تأبني ضحايا اإليبوال الـ ،500
حال دائما إالّ مبساعدة البلدان
املتضررة على تعزيز أنظمتها الصحية .وكما نعلم ،فإ ّن البلدان مبن فيهم املوظفون الطبيون .ونتمىن الشفاء العاجل للمرضى
الذين ما انفكوا يصارعون هذا املرض .وإنين أغتنم هذه
األكثر عرضة يف األصل هي اليت أصيبت.
إن شجاعة العاملني الصحيني يف البلدان املتضررة الفرصة لكي أشكر مجيع العاملني الطبيني وغري الطبيني،
َّ
والعاملني الصحيني الدوليني الذين يكافحون الوباء ميدانيا مثل جاكسون نياماه ،على تفانيهم الناكر للذات يف خدمة
جديرة بإعجابنا .وأود اإلشادة بشكل خاص بتفاين أفرقة األشخاص املتضررين.

إن السيد ألربت شفايتزر ،احلائز على جائزة نوبل
َّ
للسالم ،والذي نذر حياته إلنقاذ أرواح اآلخرين ،وصف
واجبنا األخالقي على النحو التايل:
“على كل إنسان يف بيئته أن يناضل ملمارسة
إنسانية حقيقية جتاه اآلخرين .فمستقبل العامل يعتمد
على ذلك”.

وباإلضافة إىل تلك اجلهود ،نرحب بقرار األمني العام
إنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة
واليوم ،نناشد إنسانية اجلميع .هناك رجال ونساء وأطفال
عن فريوس إيبوال ،اليت ستكون أساسية لتعبئة املوارد ملكافحة
يعانون من اإليبوال وميوتون بسببه .فلنعمل من أجلهم اآلن.
هذا املرض ،فضال عن الوقاية اليت متس احلاجة إليها منه يف
السيد ندوهونغوريهي (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :املستقبل.
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة
إن جهود جملس األمن يف دعم عمليات السالم وبناء
َّ
بشأن اإليبوال ،وعلى تقدمي القرار  ،)2014( 2177الذي
السالم بعد انتهاء الزناع يف البلدان املتضررة الثالثة ،فضال
وقدمه أكثر من  130دولة عضوًا ،بينها مجيع
اتُّ ِخذ باإلمجاع َّ
عن التداعيات األمنية الواضحة لتفشي اإليبوال ،تُربّر اهتمامه
األعضاء الـ  15يف املجلس .وإنين أنضم إىل من تكلموا قبلي
املستحق والقرار بعقد هذه املناقشة املفتوحة .ويف هذا الصدد،
َ
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وأود أن أختتم كلميت باإلعراب عن تقدير رواندا لبعثة
األمم املتحدة يف ليربيا وللبلدان املسامهة بوحدات عسكرية
وقوات شرطة على دعم الليربيني يف تنفيذ واليتها يف هذه
املرحلة العصيبة.

ال يسع رواندا إالّ أن تتفق مع التقييم الرصني خلطر اإليبوال
املوجهة إىل األمني العام ( ،S/2014/669املُرفق)
الوارد يف الرسالة َّ
أن اإلجنازات
من رؤساء ليربيا وغينيا وسرياليون ،حتذِّر من َّ
اليت حتققت منذ هناية احلرب األهلية والزناع واالستقرار،
هشة وقابلة لالرتداد .وكلنا
وهي مثرية لإلعجاب ،أصبحت َّ
السيد مكسيميتشيف (االحتاد الروسي) (تكلم
متفقون على أ ّن تأثري اإليبوال يف البلدان املتضررة يتجاوز
نوجه امتناننا إىل األمني
بالروسية) :وحنن أيضًا نو ّد طبعًا أن ِّ
كونه مسألة صحية وإنسانيةَّ ،
ألن له تداعيات أمنية وسياسية العام ،وإىل كبري منسقي منظومة األمم املتحدة املعين مبرض
واجتماعية اقتصادية.
فريوس اإليبوال واملديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية ،فضال
وباإلضافة إىل جهود منظومة األمم املتحدة ،نرحب عن ممثل منظمة أطباء بال حدود ،على بياناهتم الشاملة جدا.
بالتعبئة اليت َّنفذهتا املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مثل
إن االنتشار السريع لفريوس اإليبوال يف القارة األفريقية
َّ
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي ،فضال وعواقبه الوخيمة مها سبب للقلق املتزايد ،الذي تشارك فيه
عن الشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف ،مثل مصرف التنمية روسيا مشاركة كاملة .والتحدي الكبري الذي يواجه غينيا،
االفريقي ،يف مكافحة هذا البالء .وإننا نرحب بالتعهدات من ليربيا ،سرياليون وعددًا من الدول األخرى يف املنطقة ال ميكن
مجيع أرجاء العامل بدعم خريطة طريق التصدي ،سواء كان
منسقة من املجتمع الدويل.
أن يبقى بدون استجابة َّ
ذلك باملوارد املالية أو البشرية أو سواها .وقد أسهمت رواندا
ويف هذا الصدد ،نعتقد أن مناقشة املجلس هلذا املوضوع
يف هذا اجلهد العاملي ،كما ذكر األمني العام.
هلا ما يربرها ،ونرحب باختاذ القرار .)2014( 2177
وحنن نتقدم إىل بلدكم ،سيديت الرئيسة ،بشكر خاص
وحنن نقدر كثريا اجلهود املتفانية اليت تبذهلا الدول الثالث
على نشر  3 000جندي يف ليربيا لدعم احتواء اإليبوال،
األشد تضررا من اإليبوال وشركاؤها والدول األخرى األعضاء
وعلى إنشاء وحدات إضافية لعالج مرض اإليبوال يف املناطق
واملنظمات غري احلكومية هبدف القضاء على املرض وتقدمي
املتضررة وعلى مساعدة إدارة الواليات املتحدة يف توظيف
الرعاية الطبية وغريها من أشكال املساعدة إىل السكان .ويف
العاملني الطبيني وتدريبهم وتنظيمهم يف البلدان املتضررة.
هذا الصدد ،نود أن نشدد على مسامهات كوبا ومنظمة أطباء
ولكي ننجح يف كبْح ّ
تفشي املرض ،ال ب ّد من تعزيز بال حدود ،واللتني كانتا من بني أوائل الذين انضموا إىل
مستوى الوعي العام لتفادي التشهري املتواصل بالبلدان صفوف اجلهات اليت تكافح اإليبوال بشكل مباشر يف غرب
والشعوب املتضررة .ويف هذا السياقِّ ،
نذكر بقرار املجلس أفريقيا.
حيث مجيع البلدان اليت علَّقت أو
التنفيذي لالحتاد األفريقي أن َّ
واسترشادا باملبادئ املتمثلة يف التضامن والصداقة مع
ألغت رحالهتا اجلوية على إعادة النظر يف قرارها ،كما أكد
الدول األفريقية واإلنسانية ،يشارك االحتاد الروسي بنشاط،
إن هذا القرار قد أسهم
األمني العام عصر اليوم .ففي احلقيقةَّ ،
منذ اكتشاف أول مظاهر هذا املرض ،يف تقدمي املساعدة
ونقص يف املساعدة
يف مزيد من تدهور اقتصادات تلك البلدان ٍ
املالية والتقنية للبلدان اليت تعاين ،وذلك على الصعيدين املتعدد
اإلنسانية.
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األطراف والثنائي .وبغية تعزيز نظام الرعاية الصحية العامة يف
غينيا وسرياليون أثناء تفشي فريوس اإليبوال ،مولت روسيا شراء
وحدات طبية منوذجية تشتمل على جمموعة خمتارة من األدوية
واملعدات الطبية اليت ميكنها توفري العالج لـ  60 000شخص
وإيصاهلا إىل هذين البلدين ،وذلك من خالل منظمة الصحة
العاملية .وسيجري إرسال وحدات مماثلة يف األيام القليلة املقبلة
إىل ألبانيا ،وهي إحدى الدول اليت تواجه خماطر عالية.
ويف مستشفى دونكا يف غينيا ،الذي جيري نقل املصابني
بفريوس اإليبوال إليه ،جرى نشر فرقة روسية متخصصة يف
مكافحة األوبئة .وتتألف الفرقة من خرباء ومتخصصني مدربني
تدريبا عاليا ،والذين يقدمون ،بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية ومنظمة أطباء بال حدود ،املساعدة إىل وزارة الصحة
يف غينيا يف تنظيم أنشطة مكافحة الوباء وتشخيص حاالت
اإلصابة باإليبوال يف املختربات البيولوجية واملتنقلة الروسية.
وبلدنا يغطي تكاليف التشغيل بالكامل ،وذلك بتكلفة قدرها 3
ماليني دوالر .وحنن نعد أيضا إلرسال معدات وقاية شخصية
إىل العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملتطوعني يف غينيا.

S/PV.7268

من اجللي أن تقدمي املساعدة للمرضى أمر يف غاية األمهية،
لكن ذلك ليس سوى جزء من املشكلة .ويف الوقت نفسه ،فإن
السبب الرئيسي وراء استمرار هذا املرض الفتاك يف االنتشار
هو االفتقار إىل نظم فعالة للوقاية والتوعية الصحية يف البلدان
املتضررة ،وهو ما يُعزى إىل النقص يف اختصاصيي علم األوبئة
واملتخصصني يف جمال السالمة البيولوجية ،فضال عن املديرين
يف جمال املرافق الصحية والصحة الوبائية .ويف هذا الصدد،
فإن االحتاد الروسي مستعد لتخصيص  2.5مليون دوالر
كمسامهة يف ميزانية منظمة الصحة العاملية للفترة -2014
 2015من أجل تعزيز تنفيذ الربوتوكوالت الصحية الدولية
اليت متثل األساس احلقيقي للتصدي العاملي للتهديدات من على
شاكلة وباء اإليبوال .وسنقدم أيضا مساعدة تقنية مباشرة إىل
البلدان اليت حتتاج إليها لتنفيذ الربوتوكوالت الصحية الدولية
يف حدود  4ماليني دوالر .وباإلضافة إىل ذلك ،نعتزم املسامهة
مببلغ  3.5مليون دوالر إىل منظمة الصحة العاملية لزيادة
استعداد املنظمة لالستجابة حلاالت الطوارئ.

ونرى أن من األمهية مبكان أن أبلغ املجلس بأن القطاع
وروسيا ،إذ تضع يف اعتبارها اآلثار األوسع نطاقا للوباء ،اخلاص الروسي أيضا يبذل جهودا ملكافحة الوباء .وعلى سبيل
مبا يف ذلك خطره على األمن الغذائي ،جتهز بالتعاون مع برنامج املثال ،فقد مولت شركة روسال الروسية شراء معدات للوقاية
األغذية العاملي لتقدمي مساعدات غذائية إىل البلدان الثالثة األكثر الصحية حلساب وزارة الصحة يف غينيا.
ونرحب باجلهود النشطة اليت يبذهلا األمني العام يف سبيل
تضررا بتكلفة تصل إىل أكثر من مليون دوالر .ويساهم الدعم
الذي نقدمه مسامهة كبرية يف الدراسة العلمية لفريوس اإليبوال .إعداد استجابة منسقة وفعالة من جانب املجتمع الدويل لوباء
وقد أجرى اخلرباء واملتخصصون الروس بنجاح جتارب قبل اإليبوال .ونرى أن من األمهية مبكان أن يتابع مجيع املشاركني
إكلينيكية للتلقيح ضد اإليبوال .وحنن ننتظر تصديق منظمة عن كثب املجاالت الرئيسية اليت بينتها منظمة الصحة العاملية
الصحة العاملية على هذا اللقاح .وبعد ذلك ،إذا كانت مثة حاجة بالتفصيل يف منشورها املعنون “خريطة الطريق لالستجابة
إىل مساعدتنا ،فإننا سنكون جاهزين لتقدميها .وعالوة على لإليبوال” .واملساعدة املقدمة من االحتاد الروسي تنسجم
ذلك ،فقد طورت روسيا نظم اختبار عالية احلساسية لتشخيص متاما مع األحكام الرئيسية لتلك الوثيقة ،وحنن على استعداد
فريوس اإليبوال وحنن على استعداد لتزويد مجيع املختربات يف لالستمرار يف املشاركة يف تنفيذ االستراتيجية الدولية من أجل
جمال مكافحة هذا الوباء هبا حتت رعاية منظمة الصحة العاملية .مكافحة هذا املرض بالتنسيق مع حكومات الدول املتضررة
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وكيانات منظومة األمم املتحدة ،وبطبيعة احلال ،مع الشركاء
اآلخرين.

ثانيا ،يتطلب وباء اإليبوال احلايل ،الذي بات يشكل خطرا
إقليميا يف هذه املرحلة ،تعاونا إقليميا استباقيا .وحنث مجيع
البلدان ،مبا فيها تلك املوجودة يف املنطقة ،على االمتناع عن
إغالق حدودها ،مما يترتب عليه عزل البلدان املتضررة وهو
األمر الذي يؤدي فحسب إىل زيادة الضرر وتعطيل اجلهود
الرامية إىل وقف انتشار اإليبوال .ويف هذا الصدد ،نرحب
جبعل غانا مركزا لوجستيا ملكافحة اإليبوال يف غرب أفريقيا.
وسيكون ذلك مبثابة ممر حيوي لوصول اإلمدادات اليت متس
احلاجة إليها واملوظفني الصحيني إىل البلدان املتضررة.

ضوء ذلك ،أود أن أعرض على املجلس بعض املالحظات
بشأن هذه املسألة.

ويف الواقع ،فإن مكافحة هذا الوباء الذي مل يسبق له
مثيل هي أحد أكثر التحديات إحلاحا اليت نواجهها مجيعا
اليوم .وينبغي أن نكون متحدين يف االرتقاء إىل مستوى
التحدي .وتؤكد مجهورية كوريا من جديد التزامها هبذا
التحالف الدويل.

السيد أوه جون (مجهورية كوريا) (تكلم باإلنكليزية):
تقدر مجهورية كوريا مبادرة الواليات املتحدة بعقد هذه
املناقشة املفتوحة واختاذ القرار املتعلق بأزمة فريوس اإليبوال
(القرار  .))2014( 2117كما نشكر مقدمي اإلحاطات
اإلعالمية الذين عرضوا علينا صورة شاملة ملدى خطورة
احلالة .ونود أن نشيد بقيادة األمني العام ونرحب باقتراحه
الذي جاء يف الوقت املناسب والداعي إىل إنشاء بعثة األمم
ثالثا ،يتعني علينا أيضا أن ننظر جبدية يف الطريقة اليت
املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال.
ونشيد أيضا مبنظمة الصحة العاملية ومجيع اجلهات اليت تقف يف ميكن هبا لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم أن تواصل دعم
اخلطوط األمامية ملكافحة اإليبوال ،وال سيما العمل النبيل الذي اجلهود القطرية يف التصدي لتهديد اإليبوال .وقد أظهرت
يقوم به العاملون يف جمال تقدمي املعونة يف بيئة بالغة الصعوبة .بعثة األمم املتحدة يف ليربيا قدرة كبرية على التحمل وثبت
يف األحوال العادية ،رمبا ال يدخل انتشار مرض ما يف أهنا أداة حمورية ملساعدة اجلهود اجلارية الرامية إىل مواجهة
نطاق فهمنا التقليدي للسالم واألمن .غري أن أزمة اإليبوال األزمة .ولئن كنا قد كفلنا متديدا تقنيا لوالية البعثة ،يتعني
هذه متزق نسيج املجتمعات املتضررة ذاته وهتدد املكاسب اليت علينا تعزيز الدور الداعم الذي تضطلع به البعثة يف واليتها.
حتققت من خالل أنشطتنا الدولية لبناء السالم يف تلك البلدان .واستمرار وتعزيز عمل بعثة حفظ السالم ميثالن حبد ذاهتما
وعلى هذا النحو ،فإن السالم واألمن يواجهان هتديدا خطريا تذكرة تبعث على االطمئنان بالتزام األمم املتحدة بالوقوف
على الصعيدين الوطين واإلقليمي وعلى الصعيد العاملي .ويف إىل جانب املتضررين.

أوال ،يتطلب األمر استجابة دولية كبرية ومنسقة للتصدي
لوباء اإليبوال .ونعتقد أن املرض ،ولئن كان يشكل هتديدا
خطريا ،فإن باإلمكان الوقاية منه ومكافحته على السواء .وقبل
وحنن نقدم مساعدات إنسانية للبلدان املتضررة ،وننظر
خروج الوضع عن نطاق السيطرة ،مبا لذلك من نتائج مدمرة،
جيب أن ننتبه إىل املخاطر وأن نستجيب على الصعيد الدويل .أيضا يف تقدمي مسامهات إضافية لدعم عمل األمم املتحدة
وينبغي لألمم املتحدة ،وهي أفضل حمفل لتنسيق اجلهود الدولية ،ومنظمة الصحة العاملية ،يف هذه املرحلة احلرجة.
أن تساعد على تعزيز نظم االستجابة وأن توجه التيارات
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
العديدة املختلفة للمعونة اليت تتدفق ملكافحة هذا الوباء.
ليتوانيا.
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السيدة مورموكايته (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية):
أشكر رئاسة الواليات املتحدة ملجلس األمن على عقد
هذه املناقشة الطارئة بشأن تفشي مرض اإليبوال بشكل غري
مسبوق .وليتوانيا تؤيد البيان الذي سيُدىل به بالنيابة عن
االحتاد األورويب.

S/PV.7268

حاجة ماسة إليها .كما شهدنا منع أشخاص يشتبه إصابتهم
باملرض من احلصول على املساعدة وفرض إجراءات حظر سفر.
ويشكل تفشي مرض اإليبوال اختبارا للتضامن الدويل والستعدادنا
للتصدي للتهديدات غري التقليدية ،اليت إن مل يكبح مجاحها ،رمبا
تكون مدمرة مثل أي صراع وأن تترتب عليها عواقب بعيدة
املدى .وكما قال األمني العام يف مكان آخر“ :سيتسبب كل
يوم تأخري يف زيادة مطردة يف التكاليف واملعاناة”.

ويثين وفد بلدي على قيادة األمني العام واستجابة األمم
املتحدة السريعة واملركزة هلذه األزمة ،مبا يف ذلك خطط
إننا نثين على اجلهود امليدانية اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة
إنشاء بعثة للتصدي هلذه احلالة الطارئة يف جمال الصحة لتنسيق
يف ليربيا ،مبا يف ذلك إيصال املعلومات إىل عامة الليربيني
استجابة املجتمع الدويل لتفشي اإليبوال.
ونعرب عن دعمنا الكامل لكبري منسقي منظومة األمم خبصوص بروتوكوالت السالمة والصحة وغريها من التدابري
املتحدة املعين بفريوس اإليبوال ،الدكتور ديفيد نابارو ،ملنع انتقال عدوى اإليبوال .ومن األمور ذات األولوية القصوى
وأنطوين بانبوري نائب املنسق املعين باإليبوال ومدير عملية التواصل مع اجلمهور بصورة واضحة وعلى حنو دقيق وفعال
إدارة األزمة .كما نشكر املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية ،بشأن تدابري الوقاية واختاذ إجراءات وقائية منسقة جيدا .ومما
السيدة مارغريت تشان ،على إحاطتها اإلعالمية اليوم وعلى يثلج صدري معرفة أن مثة مشاركة ليتوانية متواضعة يف بعثة
كل اجلهود اليت تبذهلا املنظمة ملواجهة انتشار فريوس اإليبوال .األمم املتحدة يف ليربيا ،وهي تؤدي عملها احليوي املتعلق
مبساعدة بلد اجتاحه هذا الوباء غري املسبوق.
إن قلوبنا مع أسر الضحايا واملرضى ،وكذلك مع
ويرحب وفد بلدي بااللتزام السياسي القوي مبكافحة
الشجعان واملتفانني من األطباء والعاملني يف جمال الرعاية
الصحية ،مثل أولئك الذي يعملون يف منظمة أطباء بال حدود ،تفشي اإليبوال ،والذي عرب عنه رؤساء دول احتاد هنر مانو
والذين خياطرون بأرواحهم ويقومون بكل ما يف وسعهم من  -غينيا وكوت ديفوار وليربيا وسرياليون  -يف مؤمتر قمتهم
االستثنائية الذي عقد يف غينيا يف  1آب/أغسطس .كما نثين
أجل وقف تزايد انتشار املرض ومساعدة املرضى.
على التزام االحتاد األفريقي ،الذي أذن جملس السالم واألمن
إن اآلثار االقتصادية واالجتماعية واألمنية لألزمة الصحية،
التابع له مؤخرا بالقيام يإيفاد أول بعثة إنسانية له على اإلطالق
كما قال آخرون ،ستؤثر بشكل كبري على البلدان املعنية .فقد
إىل املنطقة ،وعلى اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملا
أصاب التفشي اهلائل لإليبوال بلدانا خرجت قبل عقد فقط أو
تبذله من جهود يف جمال مكافحة زيادة انتشار هذا املرض
حنو ذلك من صراعات مدمرة ،ويهدد اآلن بشل اقتصاداهتا
القاتل.
وينشر اخلوف وميزق النسيج االجتماعي اهلش ويعكس اجتاه
وقد أشار زميلنا الفرنسي من جانبه ،إىل أن االحتاد
املكاسب اليت حتققت نتيجة ذلك التطور السلمي.
األورويب يعمل بشأن استجابة شاملة لوباء اإليبوال ،وقد تعهد
إن اخلوف ينتشر كالنار يف اهلشيم .وقد شهدنا بالفعل بالفعل بتقدمي قرابة  150مليون يورو يف صورة متويل لبلدان
إغالق مطارات ،مما حال دون وصول املساعدات اليت توجد غرب أفريقيا املتضررة من فريوس اإليبوال.
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خالل جيل واحد ،عانت شعوب ليربيا وسرياليون وغينيا
من صراعات ومآسي ،تركت آثارا إنسانية عديدة ،يلزمها
حتما وقت حىت تتعاىف منها بصورة كاملة .وجيب علينا
مجيعا أن نعمل معا لضمان أن تكون استجابة املجتمع الدويل
ومنظومة األمم املتحدة سريعة ومركزة ودائمة مبا يكفي لوقف
انتشار املرض واحلفاظ على مكاسب تلك الدول اليت حققتها
بشق األنفس.

تناشد املجتمع الدويل معاجلة األزمة باهتمام بالغ وتقدمي
املساعدة الفورية للبلدان يف املناطق املتضررة .وألن األمراض
ال تعترف باحلدود الوطنية ،فإن تقدمي املساعدة يف هذه األزمة
هو عمل ينم حقا عن رهافة احلس .ونأمل أن جتلب مساعدة
املجتمع الدويل األمل للسكان يف املناطق املتضررة؛ وأن
تساعد على التخفيف من الشعور بالعجز واهللع والعزلة؛ وأن
تبين الثقة للتصدي للوباء على نطاق أوسع.

إننا نشيد جبهود ومسامهات خمتلف البلدان ،مبا فيها تلك
اليت أُعلن عنها اليوم .وجيري حاليا وضع اللمسات األخرية
على قرارات بلدي املتعلقة مبسامهتنا الوطنية.

ثانيا ،ينبغي للمجتمع الدويل مواصلة تنسيق خمتلف
االستجابات لألزمة .والصني تدعم الدور القيادي لألمم
املتحدة فيما خيص تنسيق االستجابات الدولية هلذا الوباء،
وترحب مببادرة األمني العام بان كي  -مون املتعلقة بإنشاء
بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن
فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا ،واليت نعتقد أهنا ستساعد على
حشد خمتلف األطراف لتحقيق التكامل بني جهود املساعدة
الدولية وسترسي التآزر يف العملية برمتها .والصني تدعم
منظمة الصحة العاملية فيما خيص مواصلة استخدام خربهتا يف
اجلهود املبذولة لرصد الوباء ومكافحته لتيسري البحث والتطوير
السريعني خلطط للعالج ولقاحات ولتكثيف محالت الوقاية.
وجيب على أجهزة ووكاالت األمم املتحدة األخرى تنسيق
جهودها من أجل اإلسهام يف اجلهود املشتركة الرامية إىل
التصدي ألزمة.

السيد وانغ من (الصني) (تكلم بالصينية) :ترحب الصني
بعقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن أزمة مرض اإليبوال .ونود
أن نشكر األمني العام بان كي  -مون ،والدكتور نابارو
واملديرة العامة مارغريت تشان على إحاطاهتم اإلعالمية .كما
استمعت الصني بعناية إىل بيان ممثل منظمة أطباء بال حدود.

ينتشر وباء اإليبوال حاليا بسرعة يف مجيع أحناء بلدان
غرب أفريقيا ،مبا يف ذلك سرياليون وليربيا وغينيا ،مهددا
بشكل خطري صحة وحياة سكاهنا .وقد حتولت أزمة اإليبوال
بالفعل من مشكلة صحية عامة إىل مشكلة معقدة ومتعددة
األوجه ،تؤثر على السياسة واألمن واالقتصاد واملجتمعات يف
البلدان املعنية ،وهتدد أمن الصحة العامة على الصعيد الدويل.
ثالثا ،ينبغي للمجتمع الدويل معاجلة األسباب اجلذرية
ويف هذا الصدد ،أصبحت األزمة متثل حتديا أمنيا استثنائيا وغري
وأعراض املشكلة عن طريق مساعدة البلدان األفريقية على
تقليدي بالنسبة للمجتمع الدويل ككل.
تسريع تنميتها االقتصادية واالجتماعية .لقد أثقل تفشي مرض
وتعتقد الصني أنه ينبغي بذل جهود يف املجاالت الثالثة
اإليبوال احلايل كاهل أنظمة الصحة العامة يف البلدان الثالثة ،مما
التالية :أوال ،ينبغي للمجتمع الدويل التصدي لتفشي اإليبوال،
ترتب عليه أيضا إعاقة تنميتها االقتصادية واالجتماعية اهلشة
مع شعور أكرب بالطابع العاجل من خالل سرعة تقدمي املساعدة
بالفعل وتنمية جرياهنا .ويتعني أال يغيب عن ذهن املجتمع
للبلدان املتضررة .والوقت هو جوهر املسألة يف أزمة اإليبوال
الدويل ،عند تقدمي اإلغاثة الطبية واملساعدة الطارئة إىل تلك
احلالية ،حيث أن هذا املرض ينتشر بسرعة .وكلما ُسمح له
البلدان ملساعدهتا على مواجهة الوباء احلايل ،االحتياجات
باالنتشار ،كانت عملية احتوائه أكثر صعوبة وتكلفة .والصني
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 200مليون يوان ،يف صورة أموال سائلة وأغذية ومواد ،سيتم
إرساهلا إىل سرياليون وليربيا وغينيا .وستقدم الصني أيضا مليوين
دوالر أمريكي نقدا إىل كل من منظمة الصحة العاملية واالحتاد
األفريقي ،وذلك دعما جلهودمها اهلادفة إىل مكافحة الوباء.

الطويلة األجل لتلك البلدان وأن يزيد مسامهته ودعمه لتطوير
نظمها للرعاية الطبية والصحية وأن يساعدها على أن تنشئ
يف أقرب وقت ممكن أنظمة صحية شاملة ونظما للوقاية من
األوبئة ومكافحتها .ويف غضون ذلك ،ينبغي للمجتمع الدويل
أن يساعد بقوة تلك البلدان على دفع عجلة تنميتها االقتصادية
وستواصل الصني عملها مع مجيع بلدان العامل ومساندهتا
واالجتماعية وتعزيز تطوير بنيتها التحتية وإدارهتا العامة ،وذلك لبلدان غرب أفريقيا املعنية بغية مساعدهتا على مواجهة األزمة
لتعزيز قدراهتا فيما خيص الوقاية من األوبئة ومكافحتها.
احلالية .ونأمل أن يكون مبقدور بلدان غرب أفريقيا وشعوهبا،
عانت الصني يف عام  2003من وباء املتالزمة التنفسية بفضل الدعم الشامل من املجتمع الدويل ،التغلب على األزمة
احلادة الوخيمة (سارس) ،لذلك فإننا نتعاطف بشدة مع شعوب يف القريب العاجل ،واستعادة االستقرار الوطين واستئناف
البلدان األفريقية املعنية .ويساور القيادة واحلكومة الصينية قلق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أقرب وقت ممكن.
عميق جراء تفشي اإليبوال يف غرب أفريقيا .وقدم بلدي منذ
السيد كوينالن (أستراليا) (تكلم باإلنكليزية) :كما
بداية الوباء مساعدات إىل البلدان املعنية وأطلعها على خربة نعترف بذلك اآلن ،بعد فوات األوان تقريبا ،إن تفشي فريوس
الصني فيما خيص مكافحة األوبئة .ولدعم البلدان األفريقية اإليبوال يف غرب أفريقيا غري مسبوق من حيث نطاقه ومداه
يف استجابتها لتفشي االيبوال ،قدمت الصني مساعدات مالية اجلغرايف وأثره .وقد مسعنا أن أعداد اإلصابات والوفيات
وعينية مبكرا يف نيسان/أبريل .ويف شهر آب/أغسطس ،قمنا املرتفعة أصال تتزايد على حنو هائل ،إذ تتضاعف كل ثالثة
بتجميع مواد إغاثة ومواد خاصة مبكافحة العدوى بقيمة  30أسابيع .وازدادت األعباء على األنظمة الصحية يف البلدان
مليون يوان وأرسلناها إىل البلدان الثالثة فورا ،كما أوفدت املتضررة لدرجة أهنا أصبحت على شفى االهنيار .واملرضى
الصني فريقني من اخلرباء يف جمال الصحة العامة واألطباء إىل واملصابون “ -الذين يتوسلون من أجل إنقاذ حياهتم” ،كما
املناطق املتضررة لتوفري النُصح واملساعدة.
قل للتو جاكسون نياما ممثل منظمة “أطباء بال حدود” -
ومنذ اندالع األزمة ،ظل الفريق الطيب الصيين يف امليدان
لتقدمي مساعدة نشطة للسكان املحليني فيما خيص مكافحة
هذا الوباء والوقاية منه .وأرسلت الصني إىل سرياليون يف
اآلونة األخرية فريقا طبيا مكونا من  59عضوا وخمتربا لألمن
البيولوجي إلجراء اختبارات ومتابعة حاالت املرضى اخلاضعني
للمالحظة .وأوفدت الصني أيضا  174خبريا وعامال يف
املجال الطيب إىل املناطق املتضررة يف سرياليون وليربيا وغينيا.

يُمنعون من ولوج مراكز العالج فيموتون .ومن الواضح أن
ذلك يف حد ذاته أمر مروع ،لكنه يزيد أيضا من استفحال
تفشي املرض .واألنظمة الصحية ال تستطيع مواجهة مرض
متوطن آخر ،بل ليس مبقدورها تقدمي أبسط العالجات .وقد
استمعنا جمددا اليوم للتوقعات املخيفة إن تُرك اإليبوال يواصل
تفشيه الرهيب.

وأنوه بقيادة الواليات املتحدة بعقد جلسة اليوم االستثنائية
وأعلن الرئيس الصيين شي جني بينغ ،الذي يقوم بزيارة التارخيية ،وحنن مدينون على حنو خاص للرئيس أوباما إلعالنه
إىل اهلند ،يف وقت سابق اليوم أن احلكومة الصينية قررت ،هذا األسبوع عن جهود غري مسبوقة من جانب الواليات
باإلضافة إىل املسامهتني السابقتني ،تقدمي مسامهة أخرى قيمتها املتحدة للمساعدة على وقف هذا الوباء.
1453859

21/66

S/PV.7268

يرفأ يف نمألاو مالسلا

18/09/2014

الفريوس ،وفقا ملا تسمح هبا قدراهتا ووالياهتا .وحنن نعرف
أن حفظة السالم ال ميكن أن يتحولوا إىل عاملني على اخلط
األمامي يف جمال الرعاية الصحية ،لكنهم كما تثبت البعثة
ذلك ،ميكن أن يقوموا بدور حاسم يف توعية اجلمهور بتدابري
الوقاية من اإليبوال ،واألهم من ذلك ،تبديد مشاعر اخلوف
وتفنيد املعلومات املضللة .وبعثات األمم املتحدة تدعم صون
القانون والنظام ،ولديها أيضا القدرات اللوجيستية والتنظيمية
اليت تشتد احلاجة إليها.

إننا نعلم أن تفشي اإليبوال حتول إىل ما هو أكثر من أزمة
صحية؛ إذ أنه له عواقب إنسانية واقتصادية واجتماعية قد متتد
ُمتجاوز ًة بكثري نطاق البلدان املتضررة .والنساء يتأثرن على
حنو غري متناسب ،إذ يشكلن ،مثلما هو احلال دائما 70 ،يف
املائة من حاالت اإليبوال .وتشكل املمرضات غالبية الضحايا
من أفراد اخلدمات الطبية .وقد يتسبب اإليبوال يف تراجع
املكتسبات اليت حتققت يف جمال بناء السالم والتنمية .وتوقعات
النمو االقتصادي جيري ختفيضها فعال ،مما يؤثر بالفعل على
استقرار منطقة خارجة من الزناع تواجه خماطر الصراع املزمن،
إن القيود الشاملة اليت جيري فرضها على السفر وعبور
مثل ارتفاع بطالة الشباب .ومن البديهي أن األزمة تشكل احلدود يف مجيع أرجاء املنطقة بغية احتواء تفشي الفريوس
هتديدا للسالم واألمن الدوليني.
حتدث ،مثلما مسعنا ،أثرا عكسيا ،مما يزيد من صعوبة إيصال
وأمامنا الكثري من األمور اليت ينبغي أن نتداركها إن كنا املوظفني الطبيني واإلمدادات الطبية عرب اجلو ،ويُ َقيِّ ُد الروابط
نريد النجاح يف عكس مسار املنحىن الوبائي وتغيري منحاه يف جمايل التجارة والنقل .ونشكر غانا على إبقائها جسر البعثة
املتفجر احلايل .وال يزال بإمكاننا عكس مسار آثار تفشي اجلوي احلاسم إىل مونروفيا .وميكننا ،بل جيب علينا أن نبقي
الوباء ،لكن لن نفلح يف ذلك إال إذا كانت االستجابة  -ال على احلدود مفتوحة بصورة حصيفة ،ونزيد يف الوقت ذاته من
سيما القدرة على عزل املصابني وعالجهم  -استجاب ًة ُمعزز ًة تيقظنا لوقف انتشار إيبوال.
بصورة كبرية وعلى وجه السرعة .ليس لدينا وقت نضيعه.
وتلتزم أستراليا بدعم االستجابة الدولية .فقد أعلن
ومن احليوي على وجه اإلطالق أن نقوم باستجابة عاجلة وزير خارجيتنا هذا األسبوع أن أستراليا ستقدم فورا مبلغا
و ُم َّ
نسقة .وتؤيد أستراليا تأييدا قويا جهود األمني العام ،من إضافيا قيمته  7ماليني دوالر ،مبا يف ذلك لالستجابة اإلقليمية
خالل الدكتور نابارو ،وهي تعمل بصورة وثيقة مع السيدة املوحدة ملنظمة الصحة العاملية ،وستدعم توفري اخلدمات الطبية
تشان ومنظمة الصحة العاملية ،لكفالة إسهام منظومة األمم للخطوط األمامية .وقد مسعنا اليوم أن االستجابة الدولية جيب
املتحدة بصورة فورية وفعالة ومنسقة يف اجلهد العاملي للقضاء أن تتضاعف  20مرة إن كنا نريد أن نستبق الوباء .وستظل
على تفشي الوباء .ونقر بأننا نواجه حتديا غري مسبوق يتطلب أستراليا تقيم تقييما سريعا للغاية املجاالت اليت ميكننا اإلسهام
استجابة غري مسبوقة أيضا .وبالتايل ،فإن أستراليا حتيي وتؤيد فيها على أفضل وجه.
مبادرة األمني العام إلنشاء أول بعثة دولية لألمم املتحدة يف
ويف اخلتام ،أود أن أشيد بالعاملني يف جمال الرعاية الصحية،
جمال الصحة العامة فورا ،وهي بعثة األمم املتحدة للتصدي
و  99يف املائة منهم من املوظفني الوطنيني ،الذين يواجهون
حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال.
يف عني املكان هذا املرض الفظيع ،لكنه مرض ما زال من
وميكن لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ،ال سيما بعثة املمكن القضاء عليه .إهنم يعملون بال كلل معرضني أنفسهم
األمم املتحدة يف ليربيا ،أن تدعم أيضا جهود مكافحة تفشي خلطر شديد من أجل إنقاذ األرواح واحلد من املعاناة .ومات
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العديد منهم .وكلهم حباجة على وجه االستعجال لدعمنا
الكامل والثابت.
السري مارك اليل غرانت (اململكة املتحدة) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر األمني العام والدكتور نابارو والسيد تشان
والسيد نياما على إحاطاهتم اإلعالمية القوية واملؤثرة اليوم.
وأشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة بشأن أزمة
صحية هلا تداعيات عميقة علينا مجيعا.
لقد أصبح وباء اإليبوال احلايل أزمة إنسانية واجتماعية
واقتصادية للبلدان الثالثة األكثر تضررا يف غرب أفريقيا
وسكاهنا البالغ عددهم  22مليون نسمة .ويشكل هتديدا
للسالم واألمن الدوليني .وما مل نتخذ إجراء اآلن ،فإنه قد
يصبح كارثة ستدمر االقتصادات وتبدد ما حتقق يف األعوام
األخرية من مكتسبات بعد انتهاء الزناعات.
ومن األمهية مبكان أن يتعاون املجتمع الدويل على
مكافحة الوباء ووقفه ،بتقدمي املساعدة ألشد البلدان تضررا،
ولكن أيضا مبساعدة البلدان األخرى يف املنطقة على التأهب
الحتمال انتشار املرض فيها .ومن املهم أن نتذكر أن إيبوال
مرض ميكن الوقاية منه واحتواؤه ،لكن ذلك لن يتحقق إال
إذا تعاونا مجيعا على وقفه ومواجهة اخلوف والوصم املرتبطني
باملرض .وجيب علينا أال نترك اخلوف يتحكم يف استجابتنا؛
بل جيب علينا عوضا عن ذلك أن نتخذ إجراء .وبالتايل،
فإننا نرحب مببادرة عقد هذه اجللسة ونؤيد تأييدا تاما القرار
 ،)2014( 2177الذي يضفي مزيدا من االستعجال على
جهود مكافحة املرض.
وتضطلع األمم املتحدة بدور حيوي يف السيطرة على
فريوس إيبوال .ولذلك نرحب مبا بُذل من جهود حىت اآلن
لتنسيق استجابة منظومة األمم املتحدة ،ال سيما إعالن األمني
العام اليوم عن إنشاء بعثة خاصة لألمم املتحدة للتصدي
حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال .وتقوم اململكة
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املتحدة أيضا بدورها .فالعمل جار بالفعل لبناء مركز صحي
يف فريتاون بتكلفة  60مليون دوالر .وسيمنح املركز الثقة
للعاملني يف املجال الصحي الذين يشاركون يف هذا اجلهد
بشجاعة .وقد انضم إليهم فعال خرباء عسكريون بريطانيون
وموظفون من منظمة إنقاذ الطفولة باململكة املتحدة للعمل يف
عني املكان بغية تشغيل املركز .وأعلن أمس وزير خارجيتنا عن
الزيادة بصورة كبرية يف جمموعة تدابري الدعم .ويقع يف صلب
هذه التدابري التزام بتويل ريادة جهود توفري ما جمموعه  700من
األسرة املخصصة لعالج الفريوس لسرياليون وحتمل تكلفتها.
وأكثر من  200من تلك األسرة يف طريقها فعال إىل سرياليون.
وسنقدم اآلن  500من األسرة اإلضافية ،وسنعمل مع الشركاء
لتوفري وتدريب املوظفني الدوليني املطلوبني لتشغيلها.
وببساطة ،ليس لدينا وقت نضيّعه .فكل يوم مير يعين
املزيد من حاالت اإليبوال واملزيد من الوفيات النامجة عن
اإليبوال .ولذلك نشارك يف اجلهد احلايل ،من خالل التعهد
بدعم الشركاء ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية ،والصليب
األمحر ،ومنظمة أطباء بال حدود ،وجلنة اإلنقاذ الدولية ،واحتاد
االستجابة لإليبوال ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وأجزاء
أخرى من منظومة األمم املتحدة يف جهدها اجلبار لتعزيز
االستجابة .كما نساعد على احتواء فريوس اإليبوال من خالل
التزاماتنا الطويلة األمد جتاه املؤسسات املتعددة األطراف ،مثل
مصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل واالحتاد األورويب
على حنو خاص ،الذي نعمل فيه بصورة وثيقة مع شركائنا
األوروبيني لتحقيق االستفادة القصوى من خربتنا اجلماعية.
وكما َّ
ذكر بذلك زميلي األسترايل للتو ،فإن النساء
يتعرضن بصورة متزايدة خلطر اإلصابة بفريوس اإليبوال أكثر
مما يتعرض له الرجال .وبالتايل ،فإننا حنتاج إىل مبادرات تعزز
اإلجراءات العملية اجلماعية على صعيد املجتمعات املحلية
وعلى الصعيد الوطين بغية محاية النساء .وجيب أن تكون املرأة
يف صلب أي مناقشات بشأن االستجابة لتفشي اإليبوال.
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ونرحب مبا أعلن عنه اآلخرون من دعم ،مثل املساعدة مجيع أحناء غرب أفريقيا .وجيب أن تعطى هلم كل الضمانات
السخية اليت قدمتها الواليات املتحدة إىل ليربيا ،وإعالن فرنسا املمكنة للحفاظ على سالمتهم.
هذا األسبوع أهنا ستزيد من دعمها إىل غينيا ،وتعهدات تقدمي
وأود أن أعرب عن تأييدي للبيان الذي سيديل به املراقب
املساعدة من بلدان مثل الصني وكندا وكوبا .لكننا حنتاج إىل عن االحتاد األورويب.
جهد عاملي جبار ومستمر إن كنا نريد القضاء على هذه اآلفة.
وتتشاطر لكسمربغ القلق العميق إزاء االنتشار اهلائل
وتشري التوقعات احلالية إىل أنه ميكن أن يدوم عدة أشهر ،بل
لوباء اإليبوال .ومل يعد األمر جمرد حالة طوارئ إنسانية،
سنوات ،وقد يؤثر على حياة ماليني الناس.
وإمنا اصبح أزمة متعددة األبعاد هتدد املؤسسات واملجتمعات
وجيب أال ندع هذا حيدث.
واالقتصادات للبلدان املتضررة من الوباء وغرب أفريقيا
ولذلك ،ندعو اليوم مجيع البلدان لالنضمام إىل هذا برمتها .وكاستجابة ،حنن حباجة إىل تعبئة عامة للمجتمع
التحالف العاملي ضد اإليبوال ،بدون تردد ودون شك ،الدويل .إن القرار  )2014(2177الذي اختذناه للتو مببادرة
وبتصميم على وضع حد لتفشي هذا الوباء الرهيب .وما من الواليات املتحدة ،وحظيت لكسمربغ بشرف املشاركة
مل يكن هناك دفعة فورية مشتركة على الصعيد العاملي ،فسيقتل يف تقدميه ،جيسد التزام جملس األمن بالتصدي هلذا اخلطر الذي
اإليبوال املزيد من اآلالف مما سيضر باملجتمعات جليل القادم .يواجه السالم واألمن.
وقد حان الوقت الختاذ إجراءات موحدة .وأدعو مجيع
الدول لالنضمام إىل هذه الدعوة املدوية بدون تأخري قبل أن
تتحول هذه األزمة إىل كارثة.

ولكي نضع حدا لوباء اإليبوال ،جيب أن نستخدم مجيع
الوسائل املتاحة لنا  -العامة واخلاصة ،املدنية والعسكرية.
وتؤدي األمم املتحدة دورا جوهريا يف تنسيق هذا اجلهد
العاملي .وهذا هو سبب تشكيل بعثة األمم املتحدة بعثة األمم
املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال
اليت أعلن عنها للتو األمني العام .وحنن نؤيد متاما إطالق أعمال
البعثة يف أقرب وقت ممكن.

السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية):
أشكر الواليات املتحدة على مبادرهتا بعقد هذه املناقشة
اخلاصة بشأن مسألة تشكل مصدر قلق لنا مجيعا .وأشكر
األمني العام؛ والدكتور دافيد نابارو ،كبري منسقي منظومة
ومن ناحية ،جيب على البعثة دعم اجلهود اليت تبذهلا
األمم املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال واملدير العام ملنظمة
الصحة العاملية ،والدكتورة مارغريت تشان ،على إحاطتهم البلدان اليت عصف هبا الوباء لكي تتمكن من احتوائه؛ ومن
اإلعالمية ،وكذلك السيد جاكسون نياما ممثل منظمة “أطباء ناحية أخرى ،مساعدة بلدان املنطقة اليت مل تتأثر بفريوس
عززة
بال حدود” على شهادته من امليدان.
اإليبوال بعد ملنع تفشيه .إن بعثة األمم املتحدة هذه املُ ِّ
وتشيد لكسمربغ بااللتزام البطويل ملتطوعي منظمة أطباء للصحة ستنسق أيضا املسامهات املقدمة من اجلميع وتوصلها.
ولكسمربغ ،من جانبها ،باإلضافة إىل املسامهات اليت
بال حدود واآلالف من العاملني يف جمال الرعاية الصحية ،على
الصعيدين الوطين والدويل ،يف ليربيا ،وسرياليون ،وغينيا ،ويف قدمتها بالفعل من خالل االحتاد األورويب ،تشارك يف التعهدات
التالية :برنامج استجابة منظمة الصحة العاملية لإليبوال ،برنامج
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احلماية والعالج التابع ملنظمة “أطباء بال حدود” ،العملية واإلرهاب ،واآلفات األخرى اليت كثريا ما تؤثر على القارة
اخلاصة لربنامج األغذية العاملي الرامية إىل تقدمي اخلدمات األفريقية ،فإن وباء اإليبوال ميثل هتديدا للسالم واألمن يف
اجلوية اإلنسانية يف غينيا وليربيا وسرياليون ،ومبادرة ملكافحة أفريقيا وسائر أحناء العامل.
اإليبوال بالتعاون مع مستشفى جامعة الغوس التعليمي.
والبلدان الثالثة املعنية مباشرة باألمر يف القارة األفريقية هي:

ويف ضوء االجتماع رفيع املستوى الذي سيعقده األمني
العام يف  25أيلول/سبتمرب ،فإننا ننظر يف إمكانية تقدمي مزيد من
املسامهات ،بتشاور وثيق مع بلدان غرب أفريقيا واألمم املتحدة.

غينيا وسرياليون وليربيا .وتفيد أحدث األرقام من منظمة الصحة
العاملية بأن  2 600شخص قد لقوا حتفهم ،باإلضافة إىل ما
ال يقل عن  5 000من احلاالت املبلغ عنها يف البلدان الثالثة
جمتمعة .ولألسف ،فإن هذه األرقام قد تكون أقل من األعداد
الفعلية ،حيث إن العديد من احلاالت ال يتم اإلبالغ عنها.

األمني العام؛ والدكتور دافيد نابارو،كبري منسقي منظومة
األمم املتحدة لإليبوال؛ والدكتورة مارغريت تشان ،املديرة
العامة ملنظمة الصحة العاملية؛ والسيد جاكسون نياما ممثل
منظمة “أطباء بال حدود” يف ليربيا على إحاطاهتم اإلعالمية.

وحسب توقعات البنك الدويل ،يُخشى من اخنفاض
الناتج املحلي اإلمجايل بنحو  2.5يف املائة يف البلدان الثالثة
املتضررة .إن الوفيات النامجة عن اإليبوال ،وتضعضع اخلدمات
الصحية واالجتماعية األساسية ،واالفتقار إىل التنظيم
ملؤسسات الدولة ،اليت تشمل حاالت إغالق املستشفيات يف
بعض البلدان ،ليست سوى بعض من العديد من اآلثار املترتبة
على وباء فريوس اإليبوال .واحلالة ليربيا مثال توضيحي يف هذا
الصدد ،وتربر على نطاق واسع الدعوة املوجهة إىل األمني

جيب أن تسري اإلجراءات السريعة لوقف اإليبوال جنبا إىل
جنب مع اجلهود الطويلة األجل الرامية إىل احليلولة دون حدوث
أزمة من هذا القبيل مستقبال .جيب أن نتصدى للتحديات
ليربيا هي البلد األكثر تضررا حىت اآلن ،بالنظر إىل حجم
اهليكلية اليت ابتلي هبا مواطنو غرب أفريقيا وجعلتهم يعيشون الدمار الذي تسبب به اإليبوال يف البلد .وكما ذكر األمني
يف فقر وعدم استقرار ،واليت تزيد من تعرضهم لصدمات من العام ،فإن اإليبوال ليس جمرد أزمة صحة العامة؛ إمنا له آثار
قبيل وباء اإليبوال.
إنسانية واجتماعية واقتصادية طويلة األجل ،كما ميكن أن
وسيكون للجنة بناء السالم دور يف هذا السياق من خالل يهدد االستقرار االقتصادي يف البلدان املتضررة.
ٌ
دعم تعزيز مؤسسات الدولة الفعالة واخلاضعة للمساءلة.
أما على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ،فإن للتدابري
وتشكيلة غينيا التابعة ،اليت أتشرف برئاستها ،تصغي حبرص اليت اختذهتا بعض البلدان وبعض شركات النقل الدولية للحد
لسلطات مجهورية غينيا من أجل استعراض أولويات بناء من حركة املرور اجلوية والبحرية مع البلدان املتضررة من
السالم يف ضوء األزمة احلالية ،وحنن على استعداد للعمل مع اإليبوال ،على الصعيدين االقتصادي واالجتماعيوخيمة على
زمالئنا من تشكيليت سرياليون وليربيا من أجل تعزيز النهج اقتصادات البلدان ،ألهنا تؤدي إىل اخنفاض يف مستوى النشاط
اإلقليمي يف هذا السياق.
يف العديد من القطاعات ،وتؤثر على األحوال املعيشية
السيد مانغارال (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر للسكان.

ونشيد أيضا بقيادة الواليات املتحدة ،خالل رئاستها
جملس األمن ،على تكريس هذه اجللسة اخلاصة لوباء اإليبوال.
باإلضافة إىل احلروب األهلية ،واآلثار الوخيمة لتغري املناخ،
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العام يف  29آب/أغسطس املاضي من زعماء البلدان الثالثة ،وقرار البنك الدويل ،الذي أعلن عن تقدمي حوايل  105ماليني
دوالر تقسم بني البلدان الثالثة.
لرفع التدابري املشار إليها أعاله.
كما دعا جملس السالم واألمن لالحتاد األفريقي ،خالل
دورته االستثنائية السادسة عشرة املعقودة بأديس أبابا يف 8
أيلول/سبتمرب ،إىل اختاذ تدابري مماثلة كي حتول دون عزلة
البلدان املتضررة .واستجابة لذلك ،قررت السنغال فتح ممر
إنساين من أجل تيسري إيصال املساعدة إىل البلدان املتضررة،
ووافقت غانا على إنشاء جسر جوي مع ليربيا للرحالت
اجلوية اإلنسانية.

على الصعيد الثنائي ،يسرنا أن حنيط علمًا بقرار حكومة
الواليات املتحدة صرف مبلغ كبري قوامه  250مليون دوالر
كمساعدة مالية ،مبا يف ذلك إيفاد فريق متخصص يتألف من
 3 000جندي ملكافحة تفشي اإليبوال .وحنن نشكر الشركاء
الثنائيني كالصني وفرنسا وكوبا واململكة املتحدة وشيلي
وباكستان وغريها على اإلسهام يف مكافحة فريوس إيبوال.
واالجتماع الوزاري بشأن فريوس إيبوال الذي سيعقد يف االسبوع
املقبل على هامش املناقشة العامة للجمعية العامة سيمكننا بال
شك من حتسني حتديد األولويات وتنسيق املساعدات الدولية
من أجل مكافحة ذلك الوباء مبزيد من الفعالية.

ووفقا لألمم املتحدة ،فإن تكاليف مكافحة هذا الوباء
إيبوال يف غرب أفريقيا أن جمموع ما ال يقل عن بليون دوالر،
نصفها تقريبا لليربيا وحدها.

السيدة برسيبال (األرجنتني) (تكلمت باإلسبانية):
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة
الطارئة ومتكني مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة من
تبادل آرائها وخماوفها بشأن تفشي إيبوال يف غرب أفريقيا.
فآثاره والتهديد الذي ينطوي عليه يشملنا مجيعًا ويتطلب
استجابة عاملية .أود أيضا أن أشكر األمني العام والدكتور
ديفيد نابارو ،كبري منسقي منظومة األمم املتحدة املعين مبرض
فريوس اإليبوال .والسيدة مارغريت شان ،املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية؛ والسيد جاكسون نياما ،ممثل منظمة أطباء

يف أفريقيا ككل ،فإننا نشهد استمرار انتشار وباء إيبوال
حيث ظهرت مؤخرا حاالت يف نيجرييا مت احتواؤها حلسن
احلظ .هذا االجتاه يبني بوضوح أن احلالة ،أبعد ما تكون عن
احتوائها ،كما أن القارة ،بل وحىت سائر أحناء العامل معرضان
ختامًا ،وكما قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،
للخطر.
نعتقد أن األزمة اليت نواجهها اليوم مل يسبق هلا مثيل يف عصرنا.
وحنن سعداء باستجابة املجتمع الدويل ،بقيادة جملس وهلذا السبب ،نعتقد أنه لن يتسىن لنا مواصلة احلد من انتشار
األمن ،وإن كانت متأخرة إىل حد ما .وتبين جلسة اليوم وباء إيبوال ما مل يكن املجتمع الدويل قادرًا على االستجابة
ّ
املكرسة لفريوس اإليبوال الوعي اجلماعي املتزايد خبطورة بسرعة وفعالية أكرب .ومن األولويات يف هذه املعركة تركيز
احلالة ،ال سيما من خالل القرار  )2014( 2177الذي االهتمام بشكل خاص على األطفال والنساء والقطاعات
اختذناه للتو باإلمجاع ،والذي يدعو إىل حشد جهود املجتمع الضعيفة األخرى يف املجتمع .وبلدي مستعد لتقدمي مسامهة
مالية سنعلن عن قيمتها قريبًا.
الدويل من أجل مكافحة هذه اآلفة.

ونرحب ببوادر التضامن من قبل االحتاد األفريقي ،الذي
قرر جملسه للسالم واألمن إيفاد فريق من العسكريني واملدنيني
إىل ليربيا ملكافحة فريوس إيبوال ،ونثين على اجلهود املماثلة
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .كما نرحب بقرار
االحتاد األورويب بتقدمي  140مليون يورو كمساعدة مالية،
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ولألسف ،فإن تفشي اإليبوال يهدد ذلك التقدم ،وما مل يتم
احتواؤه يف القريب العاجل ،قد يترتب على ذلك عواقب
إنسانية واقتصادية واجتماعية أسوأ بالنسبة للبلدان املتضررة
واستقرارها ودميقراطيتها وأمنها.

بال حدود ،على أفكارهم ومعارفهم ،وقبل كل شيء ،على
التزامهم .وأود أن أعرب عن عميق تقديرنا لكل العمل الذي
يضطلعون به ملحاولة وقف انتشار ذلك الوباء اخلطري .وباسم
شعب وحكومة مجهورية األرجنتني ،أود أن أعرب لآلالف
من الضحايا وحكومات بالدهم عن بالغ أسفنا وعميق
لذلك ،نرى أنه يف هذا الوقت من اليأس وعدم اليقني
تضامننا .وما من شك يف أن األرجنتني ستتعاون أيضا يف إطار واخلوف بالنسبة للكثريين ،ال ميكننا أن نكون أنانيني .جيب أن
هذه البعثة اجلديدة ،فقضيتها متس العامل أمجع.
تتضافر كل جهودنا بتنسيق من األمم املتحدة ،وليس بالتنافس
ولألسف ،فإن هذه ليست املرة األوىل اليت ينعقد فيها فيما بيننا .وعليه ،فقد شاركت األرجنتني يف تقدمي القرار
جملس األمن للنظر يف حالة نشأت بسبب أزمة يف جمال الصحة  )2014( 2177وأيدت اختاذه من قبل املجلس الذي مافتئ
العامة .وينبغي أال يغيب عن بالنا أن املجلس قد تناول يف يدعم حتقيق االستقرار يف بعض من أعمق البلدان تأثرًا والذي
السابق أثر فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وما يترتب ال ميكن له أن يقف مكتوف األيدي بينما يستجيب املجتمع
عليه من تبعات على األوضاع األمنية العامة يف املجتمعات الدويل .فليس اجلوع والفقر واملرض من األسباب املباشرة
املختلفة .وخطورة وباء اإليبوال الراهن تربر اجتماعنا اليوم بال للزناعات ،ومن الصحيح أيضا أن حاالت انعدام األمن قد
جدال .فإن مل تتصف استجابتنا باالستعجال وإخالص النية ،تنشأ نتيجة العديد من املظامل.
ومل تواكبها سياسات صحية بشأن العالج والوقاية والتوعية،
وترى األرجنتني أنه ينبغي إقامة تعاون مناسب بني
قد تتأثر األحوال املعيشية للشعوب يف شىت أحناء العامل على اهليئات املختلفة وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف ميثاق األمم
حنو خطري ،مثلما تتضرر حياة آالف األشخاص يف بلدان املتحدة .ومن املهم أال يغيب عن بالنا أن مسؤولية التعامل
غرب أفريقيا .وإذا مل نعمل على وجه االستعجال وااللتزام ،مع أسباب ذلك الوباء وعواقبه بشكل موضوعي هي من
ستحاسبنا ضمائرنا والتزامنا املؤسسي.
اختصاص هيئات ووكاالت أخرى يف منظومة األمم املتحدة،
كاجلمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي والوكاالت
املتخصصة كمنظمة الصحة العاملية .لذلك ،وإذ ندعم التعاون
من جانب جملس األمن ،نعتقد أيضا أنه ينبغي أن تكون
اجلمعية العامة هي املسؤولة عن االستجابة القتراح األمني
العام بشأن إنشاء بعثة خاصة يف املنطقة .وأنا على يقني من أن
األرجنتني ستعمل بكل اإلحلاح واملسؤولية الالزمني لضمان
أن تصبح بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة
عن فريوس إيبوال حقيقة واقعة يف غضون األيام القادمة.

وشأننا شأن األمني العام ،ترى األرجنتني أن وباء
اإليبوال ليس جمرد مشكلة صحية فحسب .بل هو واقع متعدد
األبعاد ،وال بد من التعامل معه من هذا املنطلق .وحنن ندرك
أن هذا الوباء لديه القدرة على أن يقتل احلاضر وأن جيرح
املستقبل ،ليقوض بذلك إمكانيات التنمية البشرية واالجتماعية
واالقتصادية ،الكامنة يف جذور معظم الصراعات اليت نتعامل
معها يف املجلس ،واليت قد يكون هلا عواقب على األمن.
ويف واقع األمر ،فإن بؤرة الوباء منطقة عانت من صراعات
حادة ،وبعد بذل الكثري من اجلهد والشجاعة والذكاء،
ختامًا ،ال يفوتين التأكيد على أن تفشي الوباء هبذا الشكل
بدأت تتكون لدى الناس توقعات أفضل بشان املستقبل .كان ميكن معاجلته مبزيد من الفعالية لو كانت لدى بلدان

1453859

27/66

S/PV.7268

يرفأ يف نمألاو مالسلا

18/09/2014

إن تفشي وباء اإليبوال الذي يفتك حاليا بليربيا وسرياليون
وغينيا ويواصل انتشاره على نطاق غري معهود قد سلط الضوء
على ضرورة تبين هنج شامل للتعامل مع هذا الوباء .مل يسبق
للمجتمع الدويل أن رأي تفشيا لإليبوال ينتشر يف املدن واملناطق
الريفية هبذه السرعة وهبذا املدى والوخامة والتعقيد ،إذ أنه بات
يشكل أزمة للدول املتضررة ولقارة أفريقيا واملجتمع الدويل برمته.

املنطقة نظم مكتملة وأكثر صالبة للرعاية الصحية وبنية حتتية
أفضل وقدرات بشرية أكثر تأهيالً .ولكن ما نراه هو واقع
بلداننا النامية .فذلك هو واقع الفقر ،وليس حتمية قدرية.
وقبل أقل من ثالث سنوات ،ويف نفس هذه القاعة ،أعربت
السيدة شان عن قلقها إزاء التفاوت بني البلدان الغنية والبلدان
الفقرية ،مشرية إىل أن الفجوة يف اإلنفاق على الرعاية الصحية
بينهما تراوحت من دوالر واحد للشخص إىل قرابة 7 000
إن التحدي ملرض اإليبوال الذي حيصد األرواح بأعداد
دوالر (انظر  .)S/PV.6668كما أن الفرق يف متوسط العمر كبرية ومل يسلم أحد منه ،جاء يف فترة كانت قد عادت
املتوقع بني بعض البلدان جتاوز  40عامًا.
فيها غينيا وليربيا وسرياليون إىل حالة االستقرار السياسي
إن ما حنن بصدده هو عدم املساواة واألجحاف .عقب معاناهتا لسنوات عديدة من اجلفاف واحلروب األهلية
والتحدي الذي يواجهنا يتمثل يف توزيع أكثر عدالً للثروة والزناعات .إن هذه األزمة تشهد منوا على حنو متضاعف
وإصالح النظام املايل الدويل بغية إجياد متويل للتنمية يقوم على وتؤدي كل حالة عدوى جديدة إىل مزيد من احلاالت ،كما
التضامن والتعاون ،وليس الصدقات فحسب ،بغية ختفيف أن العاملني يف جمال الرعاية الصحية ما زالوا يواجهون أعباء
املعاناة .وجيب أن ننظر يف ثقل عبء الديون السيادية .وينبغي ثقيلة وبات االعتناء باملرضى ودفن املوتى مقرونا باملخاطر،
أن يكون لدى وكاالت األمم املتحدة امليزانيات الكافية اليت وجنم عن هذه األزمة تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرية.
متكنها من العمل بشكل فعال.
وعلى الرغم من التحديات املحدقة يف امليدان ،إال أنه
أخريًا ،نود أن نعرب عن احترامنا لكل أولئك الذين
يعملون ،بكل جوارحهم ،يف قلب الوباء ،من أجل وقف
تلك اآلفة ،وأن نسلط الضوء على الدعم املقدم من العديد من
البلدان واملنظمات لتلك املهمة .وحنن ممتنون أيضا لألمني العام
على ريادته ونتوجه بالشكر له ولوكاالت املنظمة.

وإميانا باملبادئ والقيم اليت تأسست عليها األمم املتحدة ،فقد
واصل األردن املضي يف االضطالع بدوره يف ليربيا ،حيث
قمنا بنشر  234عنصرا من عناصر وحدات الشرطة املشكلة،
باإلضافة إىل  12مراقبا .ويتوقع سفر ثالثة مراقبني خالل
األسبوع القادم .وقد مت تنسيب ثالثة آخرين للمشاركة يف
املهمة .ويأيت هذا إسهاما يف دعم اجلهود الدولية يف هذا الصدد،
حيث يعمل األردن حاليا على تأمني املعدات الضرورية حلماية
السرايا األردنية من العدوى ،إضافة إىل ما تقدمه األمم املتحدة
من معدات خاصة حلماية العاملني.

السيدة قعوار (األردن) :أود يف البداية أن أتقدم
إليكم ،سيديت الرئيسة ،بالشكر على مبادرتكم بتنظيم هذه
اجللسة اهلامة ،وأن أعرب كذلك عن التقدير لألمني العام
لألمم املتحدة ،السيد بان كي  -مون ،وإىل منسق منظومة
إن احتواء هذا الوباء يتطلب اختاذ تدابري استثنائية وتنسيق
األمم املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال ،الدكتور نابارو،
واملديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية ،السيدة مارغريت تشان ،االستجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة .وهنا ،فإننا نود
وممثل منظمة أطباء بال حدود ،السيد جاكسون نياماه ،على اإلعراب عن تقديرنا ملبادرة األمني العام لألمم املتحدة بالدعوة
إحاطاهتم اإلعالمية القيمة.
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إىل إنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة الالزمة لكي تعتمد تلك البلدان املتضررة وتنفذ التدابري التقنية
عن فريوس إيبوال لتباشر عملها اعتبارا من  29أيلول/سبتمرب .والسياسات املحددة اليت حتتاجها للتصدي حلالة الطوارئ.
وختاما ،فإننا نود التأكيد على ضرورة إيالء األولوية
للتدابري الوقائية لوقف انتشار اإليبوال .وهنا ،حيث األردن
املجتمع الدويل على مواصلة العمل الفوري لدعم احلكومات
املتضررة يف منطقة غرب أفريقيا يف جهودها الستعادة
مكتسباهتا التنموية اليت تقوضت جراء انتشار هذا الوباء.

على املجتمع الدويل أن يتخذ إجراءات ضمن املوارد
واملؤسسات اليت حتت تصرفه ،مثل جلنة بناء السالم ،حيث أن
تلك البلدان الثالثة جزء من جدول أعماهلا .وجيب أيضا أن
يكون هناك التنسيق الالزم فيما بني الدول املتضررة واألمم
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وفيما بني الدول
والوكاالت املاحنة ،بغية تفادي االزدواجية يف اجلهود املبذولة
ولتحقيق االستخدام األمثل للموارد.

حكومات تلك البلدان .وصفت منظمة الصحة العاملية اإليبوال
قبل أيام قليلة بأنه “حالة طوارئ متعلقة بالصحة العامة وذات
أمهية دولية” ،وباألمس ،أعلن مسؤول كبري يف تلك املنظمة
أن األزمة اليت نواجهها أزمة “ال مثيل هلا يف العصر احلديث”،
مشريا إىل أن عدد املصابني قد تضاعفت خالل  21يوما.

ومن النقاط ذات األمهية احلامسة اليت علينا أن نتناوهلا يف
هذه األزمة إجياد آليات فعالة لكسر سلسلة انتقال الفريوس،
الذي أثر ،إىل حد كبري ،على النساء والفئات الضعيفة .ويف
ذلك الصدد ،ينبغي أن نركز على تعليم السكان والعاملني يف
املجال الطيب من أجل القضاء على أشكال التحيز املغلوطة عن
الفريوس ،وجتنب الوصم وكفالة اضطالع املجتمعات املحلية
واألسر بأدوارها الصحيحة.

السيد باروس ميليت (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :نشكر
رئاسة الواليات املتحدة األمريكية على عقد هذه املناقشة وعلى
عرض القرار  ،)2014( 2177الذي اختذناه اليوم ،والذي
وعلى الرغم من أن شيلي تدرك أن بعثة السالم ليست
شاركت شيلي يف تقدميه .وأود أيضا أن أشكر املتكلمني عملية تتعلق بالصحة العامة ،ينبغي لنا أن ننظر يف الكيفية اليت
اآلخرين الذين سبقوين ومقدمي اإلحاطات.
ميكننا هبا ،كما هو يف حالة ليربيا ،تعديل عمل تلك البعثة يف
تعرب شيلي عن أسفها ألن هذه املأساة أودت حبياة آالف امليدان من أجل توفري ما يلزم من تعاون مع سلطات البلدان
األشخاص وأثرت على غرب أفريقيا ،وال سيما سرياليون املتضررة دون إغفال احلاجة إىل كفالة محاية وأمن العاملني يف
وغينيا وليربيا .ونعرب عن تضامننا مع األسر املتضررة ومع املجال اإلنساين من أجل عمليات تتعلق بالصحة وحفظ السالم.

يقوض الوباء االستقرار االجتماعي واالقتصادي لتلك
البلدان ،اخلارجة من الصراع ،يف وقت متضي فيه قدما بعزم
يف عملياهتا لبناء السالم .جتاوزت التهديدات اليت يتعرض هلا
السالم واألمن الدوليان احلدود التقليدية للزناعات املسلحة
بني الدول وداخلها .لذلك ،جيب على املجلس ،ضمن نطاق
اختصاصاته وباسم املجتمع الدويل ،عندما يكون هناك خطر
حقيقي من أي نوع أو منشأ يهدد االستقرار واألمن والسالم يف
منطقة أو إقليم بصدد عملية لبناء السالم وتدعمه بعثات األمم
املتحدة ،أن يتخذ القرارات الالزمة اليت تكفل هتيئة الظروف
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واستنادا إىل الدراسة اليت نشرهتا أمس جمموعة البنك
الدويل ،إذا استمر الفريوس يف االنتشار يف أشد البلدان تضررا،
فإن األثر االقتصادي يف تلك البلدان ميكن أن يزداد مثاين
مرات ،األمر الذي ميكن أن يكون له عواقب كارثية ،وتوصي
الدراسة بأن يتم يف أسرع وقت ممكن تنفيذ تدابري الحتواء
الفريوس وتقدمي االستجابات متعددة القطاعات اليت من شأهنا
يف الوقت نفسه خفض درجة عدم اليقني .ولذلك السبب،
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من الضروري توجيه نداء بعدم فرض أية قيود على تدفق
األفراد والتجارة وتعطيل خدمات النقل اجلوي والبحري ،اليت
من شأهنا أن تتسبب يف حصار من شأنه أن يفاقم التأثري
االقتصادي السليب يف تلك البلدان ويزيد اخلوف يف املجتمع
من العواقب غري املتوقعة .ال تدعم الدراسة هذه التدابري ،وهو
ما يشري إىل اخلطر الذي تنطوي عليه هذه العمليات.
أخريا ،تقدر شيلي وتؤكد التضامن الدويل للبلدان
املختلفة ،مثل كوبا والواليات املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة ،فضال عن االحتاد األفريقي ،من بني آخرين ،اليت
تسهم استجابتها السريعة يف هذا االجتاه .وباملثل ،نشعر
باالرتياح إزاء القرار الصحيح لألمني العام بتعيني الدكتور
دافيد نابارو يف منصب منسق منظومة األمم املتحدة املعين
مبرض فريوس اإليبوال ،وسوف ندعم عمله ومبادرته الرامية
إىل إنشاء حتالف عاملي ضد الوباء.

18/09/2014

وسرياليون  -كان الشعب الليربي ،مع الدعم الثابت من بعثة
األمم املتحدة يف ليربيا ،يتمتع بفوائد السالم الذي حتقق يف
عام  ،2003بعد  14عامًا من الصراع األهلي الدامي .خالل
تلك السنوات من اهلدوء ،جنحنا يف إضفاء الطابع املؤسسي
على ثقافة الدميقراطية وبدأنا يف اختاذ بعض اخلطوات الواثقة،
بدعم من األمم املتحدة والشركاء الدوليني اآلخرين ،من أجل
التصدي لإلرث االجتماعي واالقتصادي املدمر الذي خلفته
احلرب األهلية الليربية اليت طال أمدها.

منذ تفشي اإليبوال ،اختذت حكومة ليربيا جمموعة من
التدابري ،مبا يف ذلك تعزيز محالت التوعية واحلمالت الوقائية
من أجل معاجلة اإلنكار الذي تبلور واملمارسات التقليدية
املتجذرة اليت هتيئ تربة خصبة النتشار املرض .أعلنّا حالة
الطوارئ ،وحنن نواصل تكريس مبالغ كبرية من مواردنا
الضئيلة هلذا الكفاح .كما حشدنا املشاركة البناءة من شعبنا
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل يف املعركة وحنن نقوم باستمرار باستعراض االستراتيجيات
وتنقيحها لالستجابة للطبيعة املتطورة لألزمة.
وزير خارجية ليربيا.

السيد نغافون (ليربيا) (تكلم باإلنكليزية) :أنقل إليكم
حتيات فخامة السيدة إلني جونسون  -سريليف ،رئيسة
مجهورية ليربيا ،والليربيني يف الداخل واخلارج .تشيد ليربيا
بكم ،سيديت الرئيسة ،وأعضاء املجلس اآلخرين ،لرفع مستوى
أزمة اإليبوال لتدرج على جدول أعمال هذه اهليئة وإبراز
احلاجة امللحة للعمل الدويل.
نأمل أن تسهم مداوالت اليوم يف حفز املجتمع العاملي
على االستجابة املتناسبة من حيث السرعة واحل ّدة للتحدي
املتمثل يف فريوس اإليبوال.
حىت  22آذار/مارس  -2014عندما اجتاح بلدنا مرض
فريوس اإليبوال وبدأ يعيث فسادًا يف فويا ،وهي مدينة صغرية
يف منطقة مثلّث حدودي حيث تلتقي حدود ليربيا وغينيا
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وعلى الرغم من جهودنا ،املدعومة من قبل شركائنا
الدوليني  -وأبرزهم منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة أطباء
بال حدود ،ومركز الواليات املتحدة ملراقبة األمراض  -فإن
مرض اإليبوال يواصل التفشي بوترية أسرع من وترية جهودنا
اجلماعية الرامية إىل احتوائه .وقد امتدت قبضته الفتاكة اآلن
إىل ما يقرب من  2 800شخص يف ليربيا ،مما أدى إىل فقدان
 1 500من األرواح الغالية .وقد أصيب بالعدوى حىت اآلن
 170من املجتمع الصغري للعاملني يف جمال الرعاية الصحية
لدينا ،مات  80منهم .ولألسف ،بالنظر إىل أن النساء يشكلن
اجلزء األكرب من العاملني يف جمال الرعاية الصحية وهن اللوايت
يقمن كما جرت العادة برعاية املرضى من أفراد األسرة ،فإن
ما يقرب من  70يف املائة من مجيع األشخاص املصابني بعدوى
فريوس اإليبوال يف ليربيا هم من النساء.
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إن اخلسائر الفادحة اليت أوقعها اإليبوال يف صفوف
العاملني يف جمال الرعاية الصحية ويف نظام الصحة العامة لدينا
قد قوضت بصورة خطرية قدرتنا على االستجابة املالئمة
لألمراض املعتادة مثل املالريا واحلمى التيفودية واحلصبة
واإلسهال .وعالوة على ذلك ،يتزايد عدد النساء احلوامل
الالئي مينت أثناء الوالدة.
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جديدة لألمم املتحدة  -بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت
الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال  -لتحسني االستجابة وتعبئة
متس احلاجة إليه بطريقة
املجتمع الدويل كي يق ّدم الدعم الذي ّ
منسقة .نشكر املجتمع الدويل األوسع نطاقًا ،مبا يف ذلك
ّ
االحتاد األفريقي ،على كل اجلهد واملوارد  -املالية والبشرية
واملادية  -اليت مت تكريسها حىت اآلن ملكافحة اإليبوال.

وحىت قبل تفشي املرض ،كنا نصارع حتديات عمالقة.
وهي تشمل إجياد العمالة املنتجة بالنسبة لعدد كبري من أبناء
شعبنا  -وال سيما الشباب ،وبعضهم من املقاتلني السابقني
 وتعزيز سيادة القانون وتنفيذ تدابري إلصالح قطاع األمن.وكنا نشارك مشاركة كاملة يف خمتلف أنشطة بناء السالم
وتوطيد السالم عن طريق مشاركة ليربيا يف جلنة بناء السالم.
وكنا أيضا نبذل جهودًا شجاعة لالمتثال للربوتوكوالت
اإلقليمية الرامية إىل وقف انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة ،واجلرمية العابرة للحدود الوطنية .وقد صرف تفشي
وقوض
فريوس اإليبوال انتباهنا عن تلك األولويات الوطنية ّ
بصورة كبرية قدرتنا على التصدي هلا ،مع ما يالزم ذلك من
ويف حني أننا نشيد ببعض أعضاء املجتمع الدويل على
خماطرة التأثري سلبًا على السالم واألمن يف بلدنا ويف منطقتنا .م ّد يد التضامن والتعاطف معنا وحنن نصارع هذا الفريوس،
كان أثر فريوس اإليبوال متعدد األبعاد .فقد أثر سلبًا يف إال أننا نشعر بالصدمة وما زال القلق يساورنا إزاء اإلجراءات
مجيع قطاعات اقتصادنا وأوقف فعليًا تق ّدم دولتنا .ويشري تقييم اليت تتخذها أطراف أخرى يف فرض قيود على السفر وغريها
أويل إىل اخنفاض مق ّدر يف النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل من القيود جتاه البلدان املتضررة من اإليبوال .تلك اإلجراءات،
بنسبة  3.4يف املائة ،منحدرًا من توقعات سابقة بنسبة  5.9اليت تتناىف مع توصيات منظمة الصحة العاملية ،وهيئة الطريان
يف املائة إىل نسبة منخفضة قدرها  2.5يف املائة .ومن املتوقّع املدين الدولية وغريمها من اخلرباء ،تكاد تعادل الوصم العام
أن تتحمل قطاعات التعدين والزراعة واخلدمات العبء األكرب وقد بدأت اآلن تقوض بشكل خطري اجلهود اإلنسانية يف
من األزمة .وفيما حنزن يوميًا لفقدان فرد من أفراد األسرة أو بالدنا .وبالتايل ،فإننا نناشد الدول األعضاء املعنية إعادة النظر
صديق أو مواطن من أبناء بلدنا نتيجة اإليبوال ،بتنا نشعر بقلق يف سياساهتا يف ضوء املشورة اليت تقدمها الوكاالت الدولية
متزايد إزاء الصعوبات االجتماعية واالقتصادية الطويلة األجل املتخصصة.
تق ّدم ليربيا حكومة وشعبًا عميق االمتنان للرئيس باراك
أوباما وشعب الواليات املتحدة على اإلعالن املطمئن بأن
حكومة الواليات املتحدة ستتخذ مجلة من املبادرات اجلريئة
والعملية ،مبا يف ذلك نشر مهندسني وعسكريني وموظفني
طبيني ومعدات إىل منطقتنا إلنشاء وحدات عالج جديدة
وتدريب موظفني وطنيني .وبوصفها دولة كربى ،قامت
بتحرك كبري ،وحيدونا األمل يف أن املسامهات التكميلية
واإلضافية واجلديدة ستصل قريبًا إىل منطقتنا يف تعبري حقيقي
عن التضامن الدويل.

اليت ستقترن مبرض اإليبوال.
لقد وضع اخلرباء توقعات قامتة جدًا ملا قد حيدث يف
تعرب ليربيا عن تقديرها العميق لألمني العام على العديد األسابيع أو األشهر القليلة املقبلة ،إذا مل يقم املجتمع الدويل
من املبادرات اليت تقدم هبا ،مبا يف ذلك إعالنه اليوم عن بعثة بعمل أكرب وأكثر جرأة ويف الوقت املناسب لوقف انتقال
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عدوى اإليبوال .قبل ثالثة أسابيع فقط ،ق ّدرت منظمة
الصحة العاملية أن  20 000شخص معرضون خلطر اإلصابة
بالعدوى ،نصفهم من املمكن أن يكونوا من ليربيا وحدها.
وقبل يومني ،ويف حني أعلن الرئيس أوباما على حنو مناسب
أن وباء اإليبوال يشكل خطرًا حمتم ً
ال يهدد األمن العاملي ،فإنه
أعرب عن خماوف من أن مئات اآلالف من األشخاص قد
يصابون بالفريوسه إذا استمر االجتاه الراهن.

18/09/2014

مسألة حامسة يف جدول أعمال جملس األمن ،وأقصد الوباء
الرهيب الناتج عن احلمى الزنفية لفريوس اإليبوال .كما أود أن
أشكر مجيع أعضاء املجلس اآلخرين ،وأرحب حبضور األمني
العام ،السيد بان كي  -مون ،واملدير العام ملنظمة الصحة
العاملية السيدة مارغريت شان ،والدكتور دافيد نابارو كبري
منسقي منظومة األمم املتحدة لإليبوال.
ويرحب وفدي باختاذ املجلس باإلمجاع للقرار 2177
( )2014وعدد الدول املثري لإلعجاب  130-دولة  -اليت
شاركت يف تقدميه .وبالتايل فقد أظهر املجلس فهمه الصحيح
للحاجة امللحة إىلالتوصل إىل حل شامل على الصعيد العاملي
ملواجهة آفة مل يسبق هلا مثيل هتدد حقا السالم واألمن يف
منطقة غرب أفريقيا برمتها  -بل قد أقول إهنا هتدد أمننا
اجلماعي.

ال ميكن للمجتمع الدويل أن يبقى سلبيًا ويسمح بتحقق
تلك التنبؤات املر ّوعة .وال ميكننا أن جنلس مكتويف األيدي
ونتفرج ،كما لو كنا نشاهد فيلمًا على شاشات التلفزيون .إن
ّ
الواقع املحزن هو أننا لسنا نشاهد فيلمًا مسج ً
ال مسبقًا ذروة
أحداثه حمددة سلفًا .حنن البلدان املتضررة ،فض ً
ال عن البلدان
واملؤسسات واألفراد ذوي الضمري احلي يف مجيع أحناء العامل،
مجيعنا جهات فاعلة يف سري األحداث املتطورة هاته وميكن
وإضافة إىل اجلانب الصحي واهللع واسع النطاق الذي
أن نؤثر يف النتيجة النهائية ،بناء على ما نفعله أو لن نفعله .سيطر على شعوبنا ،فقد أثرت العواقب االقتصادية واالجتماعية
وسيكون عارًا مأساويًا أال نتخذ إجراء بسرعة وبقوة وعلى للمرض تأثريا سلبيا على التنمية يف بلداننا ورفاه شعوبنا .ويعرقل
حنو متضافر لوضع حد النتشار هذا املرض الفتّاك.
اإليبوال النشاط االقتصادي مؤثرا على مجيع القطاعات ،وال
ولذلك فإننا نشكر جملس األمن على القرار االستشرايف سيما النقل الربي والتجارة والسياحة والزراعة ،وهو ما ميكن
 )2014( 2177الذي اختذ هنا اليوم ،ونشجع مجيع الدول أن يؤدي إىل حدوث اخنفاض يف الناتج املحلي اإلمجايل بنحو
األعضاء على تأييد القرار عن طريق اختاذ إجراءات ملموسة 2.5 .يف املائة ،وتقويض مجيع اجلهود اإلمنائية واالستراتيجيات
اليت تعهدت هبا بلداننا الثالثة بشكل مفاجئ.
فلنشارك مجيعًا يف محلة “حتركوا اآلن” ضد اإليبوال.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد
فرنسوا لونسيين فال ،وزير الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون
الغينيني باخلارج يف غينيا.
السيد فال (غينيا) (تكلم بالفرنسية) :يطيب يل يف البداية
أن أعرب لرئاسة الواليات املتحدة األمريكية عن عميق امتنان
غينيا حكومة وشعبا ،وخباصة فخامة الرئيس ألفا كوندي،
رئيس اجلمهورية ،ملوافقتكم على الطلب املشترك املقدم من
الدول الثالث يف منظمتنا  -غينيا وليربيا وسرياليون  -إلدراج
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وعلى الرغم من شجاعة التدابري الوقائية املتخذة من
جانب دولنا الحتواء انتشار املرض ووقفه ،واصلت هذه اآلفة
ما تسببه من دمار وال تزال تتحدى الذكاء البشري .ويف
هذه املرحلة ،إن مل نتخذ تدابري مناسبة ،فإن األزمة اإلنسانية
ستتجاوز األفق .جيب وقف هذه األزمة .جيب وقفها وإال
سيهدد اخلطر االستقرار الذي مت حتقيقه بتكلفة كبرية تكبدهتا
بلداننا الثالثة اخلارجة من فترة طويلة من األزمات السياسية
واملؤسسية ،أو من حروب بني األشقاء.
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ومن املهم التأكيد على أن البلدان الثالثة مجيعها مدرجة آالف .ومت تسجيل أكثر من  2 400حالة وفاة يف البلدان
يف جدول أعمال جلنة بناء السالم .وهذا هو السبب يف إشادتنا الثالثة املتضررة ،مبا يف ذلك ما يقرب من  600حالة يف غينيا،
حبشد املجتمع الدويل ،الذي يدرك احلاجة إىل اإلمساك بزمام معظمهم من النساء.
األمور يف الكفاح من أجل القضاء على اآلفة اليت تعد حبق
وعلى الفور ،أعلن رئيس اجلمهورية عن حاالت طوارئ
عقبة أمام حتقيق التنمية املستدامة اليت نتطلع إليها.
يف الرعاية الصحية الوطنية ،كجزء من التصدي ملرض فريوس

كما أن القرار الذي اختذه املجلس التنفيذي لالحتاد
األفريقي يف أديس أبابا يف  8أيلول/سبتمرب يهدف إىل تعزيز
التضامن بني دولنا ،ألن عمليات إغالق احلدود ،والقيود
املفروضة على الرحالت اجلوية ،ووصم الضحايا ،وعزل
البلدان املتضررة وإعادة مواطنيها إىل الوطن تشكل سالحا
أكثر خطورة من اآلفة اليت حنارهبا .وعلى النحو الذي أكده
مؤخرا الرئيس كوندي ،ينبغي أال نعزل البلدان املتضررة من
اإليبوال ،بل ينبغي بذل كل اجلهود الرامية إىل عزل اإليبوال
والقضاء على الوباء.
جيب أن يوفر جملس األمن الرقابة وأن يساهم بكل ثقله
من أجل ضمان االمتثال لتوصيات منظمة الصحة العاملية
واحتاد النقل اجلوي الدويل يف سبيل حتقيق هذه الغاية .وباملثل،
سيعمل مجيع الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف ،بنفس
روح التضامن ،على توفري الدعم الالزم واملالئم لضمان رعاية
الضحايا والوقاية من الفريوس والقضاء عليه.

اإليبوال .وقبل بضعة أيام ،اعتمدت اللجنة الوطنية للتعامل مع
الوباء خطة معجلة للتصدي له على مدى شهرين إىل ستة
أشهر .وقد مت تنفيذ جمموعة من التدابري الوقائية ،مبا يف ذلك
إنشاء مناطق آمنة على مجيع املعابر احلدودية وفرض قيود على
تنقل األفراد وفحصهم يف حمطات احلافالت وعلى مجيع املعابر
احلدودية للبلد ،مبا يف ذلك مطار كوناكري الدويل .وقد أثبتت
هذه التدابري األمنية والوقائية املتخذة يف مناطق املغادرة يف مطار
كوناكري موثوقية ،وتعد مربرا لإلبقاء على اجلداول الزمنية
للرحالت اجلوية على شركات اخلطوط اجلوية الفرنسية،
واخلطوط اجلوية لربوكسل ،واخلطوط اجلوية امللكية املغربية.
باإلضافة إىل ذلك ،هناك العديد من اإلجراءات األخرى
املتخذة على أرض الواقع ،ال سيما توعية السكان بالتدابري
الوقائية ،وتعزيز الرصد ،وتتبع االتصاالت ،وإنشاء جلنة
تنظيمية ،واإلدارة اآلمنة لعمليات الدفن والتطهري ،وتوزيع
جمموعات احلماية الشخصية ولوازم النظافة الصحية.

و كانت احلكومة الغينية ،من جانبها ،واجلهات الشريكة
هلا مشاركة بقوة يف التصدي للمرض ،بدءا باإلعالن الصادر يف
 21آذار/مارس  2014بشأن انتشار فريوس اإليبوال .وحبلول
منتصف أيار/مايو ،بدا أن انتشار الفريوس حتت السيطرة.
ومع ذلك ،مت اإلبالغ عن عودة ظهور عدد من احلاالت
املؤكدة ،وظهور مناطق جديدة النتشار الفريوس يف أوائل
حزيران/يونيه .كما انتشر هذا الوباء يف سرياليون وليربيا،
وعلى الرغم من مجيع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة واجلهات
البلدان الواقعة على حدود غينيا ،مؤديا بالتايل إىل حدوث الشريكة هلا ،ال تزال هناك العديد من التحديات واالحتياجات
أزمة على املستوى دون اإلقليمي .وقد أصيب بالفعل عدة امللحة للتصدي من أجل وقف انتشار هذا الوباء .ولدينا
واليوم ،تركز احلكومة على االتصاالت املحلية من أجل
التأثري على تصور بعض املجتمعات املحلية للمرض .وميكن
من خالل رسائل التوعية باللغات الوطنية ،إخطار املزيد
من الناس ،وال سيما يف املناطق الريفية حيث ال يزال الناس
متحفظني بشأن وجود العاملني يف جمال الرعاية الصحية املعنيني
مبكافحة فريوس اإليبوال.
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احتياجات متزايدة فيما يتعلق باملوارد البشرية واملالية واملادية .حكومة وشعبا ،عن تقديرنا العميق لكم ،سيديت الرئيسة،
وحنتاج إىل معدات أساسية هي :جمموعات احلماية ولوازم وألعضاء جملس األمن ،على عقد هذه اجللسة اهلامة.
النظافة الصحية ،واألدوية ،واملستشفيات املتنقلة ،وأجهزة
يؤكد لقاؤنا يف هذا الوقت احلاسم القلق املتزايد للمجتمع
قياس احلرارة ،ونقاالت ،وأسرة للمستشفى ،وما إىل ذلك .الدويل ،خاصة بينما تتكشف عواقب تفشي فريوس اإليبوال
وال سيما حاجتنا إىل سيارات إسعاف ومركبات نقل للعاملني بصورة مل يسبق هلا مثيل يف منطقتنا دون اإلقليمية .من الواضح
يف املجال الطيب .والقائمة الكاملة بطلباتنا متاحة.
أن أثر الوباء ليس خميفا فحسب بل وأثر سلبا على كامل نسيج
ومن املناسب هنا أن نتوجه بالشكر مرة أخرى إىل فرنسا ،البلدان الثالثة املعنية .وبالتايل ال نغايل بالتأكيد على احلاجة إىل
والواليات املتحدة األمريكية ،واالحتاد الروسي ،والصني ،التفهم واالستجابة بقوة ألسوأ حاالت تفشي لفريوس اإليبوال
واليابان ،واململكة املتحدة ،واالحتاد األورويب والعديد من يف التاريخ.
الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف  -إىل جانب منظمة
كما أود أن أعرب عن خالص تقدير الرئيس كوروما
الصحة العاملية ،ومنظمة أطباء بال حدود ،ومراكز مكافحة جلميع الذين أعربوا عن تعاطفهم مع شعب سرياليون سواء عن
األمراض والوقاية منها يف أطلنطا ويف بلدان مثل املغرب ومايل  -طريق املكاملات اهلاتفية ،وحتديدا األمني العام والرئيس أوباما،
الذين أكدوا منذ البداية على مبدأ التضامن واألخوة والصداقة .أو عن طريق الزيارات الرفيعة املستوى من جانب وكاالت
وبطبيعة احلال ،فإن األمني العام املتفاين ،السيد
بان كي  -مون ،قد بذل مرة أخرى أقصى ما أمكنه يف
هذه الفترة اهلامة للغاية من أجل ضمان مستقبل بعض دولنا،
وال يزال يبذل املزيد .وتعد مبادرته بإنشاء بعثة األمم املتحدة
لالستجابة الطارئة ملواجهة اإليبوال دليال على ذلك .وحنن
ممتنون له على ذلك وال نزال على أمل أن يشارك جملس األمن،
بوصفه الضامن للسالم واألمن الدوليني ،مشاركة قوية يف
ذلك الزخم وأن تتمكن األوساط العلمية على الصعيد العاملي
من التغلب على فريوس اإليبوال قريبا ،مثلما جنحت يف هذا
الصدد يف حالة أخرى مع فريوسات أكثر فتكا.

األمم املتحدة ،مبا يف ذلك زيارة السيدة تشان ،اليت جتلس
على يساري .كما زارنا الدكتور نابارو .ونقدر مجيع تلك
الزيارات ،وخاصة الزيارة اليت قام هبا مؤخرا رئيس مفوضية
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،الرئيس ماهاما .جاءوا
مجيعا مبشاعر التعاطف واآلمال العريضة والتمنيات الطيبة.

حنن منر بأرض جمهولة .حىت اآلن ،فإن منشأ مرض
اإليبوال وأعراضه وخطره وعدواه ليست أمور حمرية فحسب،
بل ومربكة للغاية .يتحدانا فريوس اإليبوال بوصفنا اجلنس
البشري .يتحدى مستوى تأهبنا على الصعيدين الوطين
والدويل .يتحدى أمناط سلوكنا وعزمنا على التصدي للوباء
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل كهذا .هذه هي املرة األوىل اليت نواجه فيها وباء كهذا .إنه
السيد سامورا كامارا ،وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف خيترب أيضا قدرتنا على الصمود .مسعنا اليوم أنه خيترب مستوى
تنسيقنا وصربنا على فهم أحدنا اآلخر.
سرياليون.
يعيش شعبنا يف سرياليون يف خوف ،وال ميكنه فهم طابع
كامارا (سرياليون) (تكلم باإلنكليزية) :أود يف البداية أن
أعرب ،بالنيابة عن الرئيس إرنست باي كوروما وسرياليون املرض الذي حيصد األرواح ومن مث حيول دون دفن أفراد
األسرة ألحبائهم .وبالرغم من نشر كل تلك التدابري ،اشتدت
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األزمة واليزال الفريوس يتجاوز جهودنا خبطوة ،بل وبالعديد
من اخلطوات .أدى فريوس اإليبوال ،بوصفه مرضا غري عادي،
إىل التعجيل باختاذ سرياليون إلجراءات استثنائية ،مبا يف ذلك
إعالن حالة طوارئ فيما يتعلق بالصحة عامة .مثة العديد من
اللجان الرفيعة املستوى ،يديرها بشكل مشترك شركاء التنمية
والسلطات الوطنية.
اعتبارا من يوم غد ،سنطبق فترة حظر التجول ملدة ثالثة
أيام .ال حنبذ ذلك ،ولكن مبا أن مرض فريوس اإليبوال مرض
استثنائي ،فإنه يتطلب خطوات استثنائية ألنه ال يوجد عالج
هلذا الفريوس .ونأمل ،بعد غد ،أن يكون هناك قدر أفضل من
الفهم والتقدير ألننا نعتقد ،أنه اعتبارا من اليوم ،فإن الشعور
باخلوف واجلهل واإلنكار واملعلومات املضللة باتت كلها
جوانب تشهد احنسارا .ومع ذلك ،ال يزال لدينا الكثري من
العمل نظرا ألن فريوس اإليبوال ينتشر بسرعة .حىت اليوم ،يبلغ
إمجاىل عدد احلاالت املؤكدة  1 571حالة منها  483حالة
وفاة مؤكدة 60 ،يف املائة منها من النساء .ويتأثر األطفال
بشكل كبري .واألهم من ذلك ،أن املرافق الصحية والعاملني
هبا تأثروا .فقدنا أربعة أطباء .كما توىف العديد من املمرضات
والعاملني يف جمال الرعاية الصحية.
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احلذر ،تنطوي على حتديات منهجية عاملية قوية .إذا مل نتخذ
إجراءات بسرعة ،سيتحدى قدراتنا البشرية .لذلك أقدر متاما
اختاذ القرار  )2014( 2177باإلمجاع .بيد أنىن أتفق معك،
سيديت الرئيسة ،يف أن اختاذ قرار ليس غاية بل وسيلة لتحقيق
الغاية .لذا حنن حباجة إىل متويل القرار وتنفيذه .ويف االضطالع
بذلك ،جيب أن أؤكد على أن السرعة هي جوهر املسألة.
كما أن الدقة والسالمة وعدم وجود شروط يف تدفق األموال
والدعم كلها عناصر هامة للغاية يف تقدمي املساعدة الفعالة.
إن تقدمي املعونات ملكافحة فريوس إليبوال هو مساعدات
خمصصة .لذا جيب علينا أن نتحد ونكون جادين يف نوع
املعونات املقدمة ونوع االستجابات والتدخالت اليت
سنسخرها للبلدان الثالثة .يف هذه املرحلة ،أود رمبا اإلدالء
باقتراح أو اقتراحني.
وضعنا اليوم ،يف البلدان الثالثة ،األسس إلعادة هيكلة
قطاعات الصحة العامة .وقد شيدت مراكز العالج واالحتجاز
واملختربات .بيد أنه ال يوجد مركز ملكافحة املرض ذو طابع
كبري .وجيري الرئيس إرنست باي كوروما اتصاالت مع
مجهورية الصني الشعبية الستخدام مستشفى فائق احلداثة مت
بناؤه يف جووي لتحويله إىل مركز ملكافحة األمراض خلدمة
البلد ،واملنطقة دون اإلقليمية ،بل وبصفة خاصة قارة أفريقيا.
كل الدول املتقدمة النمو األخرى لديها مراكز ملكافحة
األمراض .ولذلك أود أن أحث جملس األمن على االنضمام
إىل الرئيس كوروما يف مناشدة مجهورية الصني الشعبية.

وكما يشهد املجتمع الدويل ،وخاصة األمم املتحدة ،إذ
أنه يشارك بشكل كامل يف أنشطة توطيد السالم وبناء السالم
يف مرحلة بعد انتهاء الزناع ،أننا أحرزنا يف سرياليون تقدما
هائال يف إعادة بناء االقتصاد وحياة الذين عانوا خالل احلرب.
تواجدت هنا يف العام املاضي ،ملشاركة جملس األمن يف االحتفال
ومع وجود مركز ،سيكون لدينا مرافق حديثة للبحوث
مع سرياليون بالنجاحات اليت حققناها يف ذلك املجال (انظر ميكنها فهم منشأ تلك األمراض املعدية .ال تعاين أفريقيا من
 .)S/PV.7034رفع امسنا من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء مرض فريوس اإليبوال وحده .النزال نواجه مشاكل يف فهم
السالم يف سرياليون ورفع امسنا بفخر من تشكيل جلنة بناء السالم .املالريا .وهناك السل وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،
لكننا نتواجد اليوم بصفة خمتلفة .إهنا قصة حزينة تتسبب واجلدري واجلديري املائي .توجد مجيع تلك األمراض يف
يف احنسار مجيع املكاسب اليت حققناها ،وحتديدا ،إذا مل نتوخ أفريقيا .حنن حباجة إىل مؤسسة مركزية ميكننا من خالهلا
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النهوض مبعرفتنا .لذلك أود أن أناشد جملس األمن االنضمام
إلينا يف مناشدة مجهورية الصني الشعبية.

جدا وأن خنرج باستنتاجات حمددة ال تقتصر على كيفية احتواء
تفشي اإليبوال ،بل عالج املرضى ،أو بتحديد أكثر ،كيفية
ّ
إحراز تقدم يف معاجلة األمراض املُعدية األخرى .وخبصوص
البلدان اليت أغلقت حدودها وألغت الرحالت اجلوية وترتيبات
زميلي ،ممثلي
الشحن ،بردود فعل مذعورة ،أود أن أنضم إىل َ
ليربيا وغينيا ،مناشدا إياها إعادة األمور إىل طبيعتها .فاإليبوال
أي بلد من تلك البلدان الثالثة .فقد جاء
ليس من صنع ّ
وحسب .وآمل أن يرحل سريعًا كما جاء يف املستقبل غري
البعيد.

عن تعاطفنا مع مجيع تلك املؤسسات ومناشدتنا هلا .وإنين
لعلى يقني بأ ّن العديد منها قد أُ ِخذ على حني غرة ،مبا فيها
منظمة الصحة العاملية ،وحنن نفهم أنه كانت هناك شكاوى
من وسائط اإلعالم ومن مواطين سرياليون .لقد حدث ذلك
ببساطة ألنّه كان لدينا فيه مريض  -أحدث إصابة ،وهي
طبيبة  -وأعتقد أنه ُوجهت مناشدة إىل منظمة الصحة العاملية
أكرر ،كان هناك نقص يف الفهم .فليس لدى
إلجالئها .ولكن ّ
لكن ذلك
املنظمة مستشفيات عاملية .واملنظمة لديها طائراتَّ .
هو الواقع حني يعاين املرء وعندما يكون موجودا هناك على
أرض الواقع.

إن خطورة احلالة اليت أوجدها وباء اإليبوال الذي جيتاح
َّ
عدة بلدان يف وسط أفريقيا وغرهبا تُربز احلاجة إىل التعامل
معها بقوة وبالتعاون بني مجيع البلدان .وهبذه الروح ،وبنا ًء
على طلب األمني العام بان كي  -مون واملديرة العامة ملنظمة
الصحة العاملية ،السيدة مارغريت تشان ،تشارك كوبا فعليًا
يف مبادرة للمساعدة بقيادة منظمة الصحة ،كما أُعلَن وزير
الصحة يف مجهورية كوبا ،السيد روبرتو موراليس أوخيدا،
يوم اجلمعة املاضي 12 ،أيلول/سبتمرب  .2014وهذا التعاون
ِّ
سيمكننا من إرسال فرقة طبية إىل سرياليون .وقد أعرب
أعضاؤها عن استعدادهم ملكافحة هذا الوباء ،وهم لديهم
أكثر من  15عامًا من اخلربة املهنية وعملوا يف بلدان أخرى
واجهت كوارث طبيعية ووبائية ويف بعثات للتعاون الطيب.
وحنن مستعدون للعمل إىل جانب البلدان األخرى ،مبا يف ذلك
تلك اليت ال نُقيم معها عالقات دبلوماسية.

شيد بالفعل اهليكل ألن تدخل الصني يف بناء مركز للعالج
وخمترب حديث يف حميط املستشفى انتهى للتو .سيستخدم
املستشفى كمركز لالحتجاز ،وليس جمرد مركز للعالج.
بالتأكيد ،سيسخر مركز العالج الذي شيدته اململكة املتحدة
الستخدام املبىن .وتعاوننا جنوب أفريقيا يف تقدمي املساعدة
املخربية.

وأعتقد أن ،بينما نشيد مراكز العالج واالحتجاز السابقة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
التجهيز ،فإن التحدي الذي يواجهنا يف املضي قدما سيكون
إنشاء مركز ملكافحة األمراض .وبغية حتقيق تلك الغاية ،أود أن كوبا.
أناشد مجيع تلك املؤسسات اليت رمبا تكون تأثرت بالتصرحيات
السيد مورينو (كوبا) (تكلم باإلسبانية) :أود يف البداية
املهينة وبالتعليقات غري املنصفة من شعب سرياليون.
أن أشكر األمني العام والدكتور نابارو والسيدة تشان والسيد
قدموها لنا .وإننا نؤكد هلم أهنا
مثة قول مأثور مفاده أن اإلنسان حني يغرق ،لن يتردد نياماه على املعلومات اليت َّ
يف اإلمساك حىت بشفرة حادة .وأود أن أعرب بشكل خاص مفيدة وضرورية جدا.

وأود أن أذكر أيضا أنين لن أُفاجأ إذا ألقت املناقشات
بشأن اإليبوال بظالهلا على مناقشات الدورة التاسعة والستني.
وأعتقد أنّه سيكون من املالئم جدًا ،حبلول هناية املناقشات يف
الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة ،أن نكون واضحني
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واستجابة كوبا تنسجم مع تضامن بلدنا وتعاونه اجلهد العاملي ملكافحة اإليبوال .فالبشرية مدينة لشعوب أفريقيا
املتواصلني مع أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر وال ميكننا أن خنيِّب ظنها.
الكارييب .وطوال السنوات اخلمس واخلمسني املاضية ،تعاونّا
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مع  158بلدا مبشاركة  325 710من العاملني يف جمال الربازيل.
الصحة .وعمل ما جمموعه  76 744عام ً
ال يف هذا املجال يف
السيد باتريوتا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
 39بلدًا يف أفريقيا .وهناك حاليا  4 048كوبيًا ،بينهم 269
سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة يف صيغة مناقشة
 2طبيبًا ،يقدمون خدماهتم يف  32دولة أفريقية.
مفتوحة .كما أشكر األمني العام واملديرة العامة ملنظمة الصحة
فإن كوبا ،وهي بلد صغري وفقري،
وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
منسقي منظومة األمم املتحدة املعين بفريوس
العاملية وكبري ِّ
دربت حىت تارخيه جمانا ودون أي رسوم  38 940طبيبًا
قد َّ
أنوه
اإليبوال وممثل منظمة أطباء بال حدود .وأود أيضا أن ِّ
من  121بلدًا .ويف جزيرتنا حاليا  10 000شاب أجنيب حبضور وزراء من ليربيا وغينيا وسرياليون ونائب وزير خارجية
يدرسون الطب ،من بينهم  6 000ال يدفعون أي رسوم .مجهورية كوبا.
وجيري ذلك وفقًا ملبدأ تقدمي املساعدة املتواصلة لألشخاص
نرحب بإعالن األمني العام عن إنشاء بعثة األمم املتحدة
األكثر فقرًا بيننا ،حيث يتحمل التكاليف عنهم األشخاص
للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال ،واليت من
ميسورو احلال هبدف ضمان استدامة النظام الصحي الكويب
املقرر أن يترأسها ممثل خاص لألمني العام ،ونتطلع إىل مواصلة
والتعاون الدويل.
دراسة هذه املسألة يف اجلمعية العامة.
ويف سياق هذه املعركة ضد اإليبوال ،واليت ينبغي أن تكون
والربازيل ترحب هبذه الفرصة لتؤكد التزامها مبساعدة
معركة كل فرد ،قررت حكومة كوبا مواصلة تعاوهنا وتوسيع
شقيقاتنا ،بلدان غرب أفريقيا ،يف مكافحة آثار فريوس إيبوال.
نطاقه ليشمل البلدان األكثر تضررًا ،واليت أُبلِغت بذلك فعليا.
اهلشة
ويف بقية أحناء املنطقة ،حنن مستعدون للمسامهة يف الوقاية من وحنن ندرك أن مثة إمكانية ألن يزعزع املرض األوضاع ّ
يف ليربيا وغينيا وسرياليون وأن ينتشر بعيدًا خارج البلدان
اإليبوال يف املناطق اليت مل تتضرر من هذا املرض واليت يوجد
املتضررة .لكننا نؤكد ضرورة التصدي هلذا التفشي أوالً وقبل
لدينا فيها ،كما ذكرت ،أكثر من  4 000موظف صحي.
كل شيء ،باعتباره حالة طوارئ صحية وحتديًا اجتماعيا
رسل إىل أفريقيا ملكافحة إيبوال
وتتبع الفرق الطبية اليت ستُ َ
وإمنائيا أكثر من كونه هتديدًا للسالم واألمن.
وحدة هنري ريف الدولية اليت أنشئت يف عام  2005واليت
إن الربازيل ترحب باملسامهات اليت قدمها املجتمع الدويل
َّ
تضم أطباء متخصصني يف مواجهة الكوارث واألوبئة الكربى.
أن هذه
وهذه االستجابة من جانب حكومة كوبا تؤكد قيم التضامن حىت اآلن .وانسجامًا مع اقتراحكم ،سيديت الرئيسةَّ ،
نقدم فُتاتنا ،بل نتشاطر ما لدينا .اجللسة تسمح باإلعالن عن مسامهات حمددة ،أو ّد أن أعلن
توجه الثورة الكوبية :أالَّ ِّ
اليت َّ
أن الربازيل قد شحنت جمموعات إمدادات طوارئ لدعم
إن أفريقيا تنتظر استجابة فورية من مجيع الدول األعضاءَّ ،
َّ
اجلهود املحلية يف ليربيا وغينيا وسرياليون ،بالتنسيق مع ممثلني
ننضم إىل هذا
وخباصة تلك اليت لديها موارد .ومن ّ
امللح أن ّ
حمليني ملنظمة الصحة العاملية .وكل جمموعة منها حتتوي على
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واحلد منها ،وسائل النقل ،مع اختاذ تدابري وقائية كافية .وجيب تصميم
جتهيزات للوقاية الشخصية ملنع اإلصابة بالعدوى ِّ
وعلى إمدادات طبية للعناية مبئات املرضى .وهي مجيعا تعادل تدابري االحتواء بطريقة ال تؤدي إىل تفاقم املشاكل احلادة
إمدادات تكفي لثالثة أشهر ملا جمموعه حنو  7 000شخص .املرتبطة بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية اهلشة.
وباإلضافة إىل ذلك ،أعلنت حكومة الربازيل عن تربع أويل
وأود أن أُ ّ
ذكر بأنه ،يف  21آب/أغسطس ،عندما عقدت
ملساعدة جهود منظمة الصحة العاملية لكبح الفريوس .وعالوة اململكة املتحدة مناقشة مفتوحة (انظر  )S /PV.7247بشأن
على ذلك ،أذنت الرئيسة ديلما روسيف ّ
للتو بتقدمي تربُّع ،الوقاية ،فإن اإلنذار املبكر الصادر عن ممثل الربازيل ،بصفته
على أساس استثنائي ،يشتمل على آالف األطنان من األرز رئيس جلنة بناء السالم ،كان اإلشارة الوحيدة إىل أزمة اإليبوال
والبقول عبْر برنامج األغذية العاملي ،وذلك ملساعدة البلدان وآثارها املزعزعة لالستقرار على املنطقة ،وهو ما يسلط الضوء
األكثر تضررًا من مرض اإليبوال.
على دور اللجنة باعتبارها جهة إنذار مبكر.
ال جيب أن نسعى جاهدين الحتواء انتشار الفريوس
فحسب ،ولكن جيب علينا بذل جهود متضافرة الحتواء
احتمال أن يعكس الوباء اجتاه اخلطوات الواسعة اليت قطعتها
املنطقة أو أن يقوضها ،وهي اخلطوات اليت حتققت من خالل
بناء السالم والتنمية االقتصادية خالل السنوات األخرية ،بعد
عقود من احلرب .وإذ أضع ذلك يف اعتباري ،دعوت ،بصفيت
رئيس جلنة بناء السالم ،إىل عقد اجتماع غري رمسي للجنة يف
 8أيلول/سبتمرب من أجل االستماع إىل إحاطة إعالمية قدمها
الدكتور ديفيد نابارو .وأثين أيضا على رؤساء التشكيالت
اخلاصة بسرياليون وغينيا وليربيا التابعة للجنة ،لعقدهم يف آب/
ومتشيا مع خريطة طريق منظمة الصحة العاملية لالستجابة
أغسطس ،أول اجتماع غري رمسي للتشكيالت ملناقشة آثار
لفريوس اإليبوال ،يتعني أن تركز االستجابة الدولية املنسقة اليت
أزمة اإليبوال على جهود بناء السالم يف البلدان الثالثة.
جيري احلشد هلا هنا اليوم على دعم البلدان املتضررة واملعرضة
وأكد البيان الذي اعتمدته جلنة بناء السالم ،بعد اجتماعها للخطر من خالل تعزيز القدرات الوطنية .وينبغي إيالء اهتمام
يف  8أيلول/سبتمرب ،عزم اللجنة أن تصبح مبثابة منرب مشترك خاص ألمن العاملني املحليني يف املجال الصحي ،وهم عامل
ملناقشة وتبادل املعلومات وزيادة الوعي يف نيويورك ،مبا يتيح ضروري الحتواء الوباء والذين يواجهون ،لألسف ،خماطر
الفرصة ملشاركة مجهور أوسع من األطراف الفاعلة من الدول أعلى لإلصابة بالعدوى يف حال عدم جتهيزهم جتهيزا كافيا.
األعضاء واملؤسسات املالية الدولية ووكاالت األمم املتحدة.
إن التفشي غري املسبوق ملرض فريوس اإليبوال ميثل اختبارا
وناشد البيان ،الذي أشار بقلق عميق إىل احتمال أن يعكس
لقدرتنا على حشد اجلهود الدولية لدعم الدول املتضررة ،مع
مرض فريوس اإليبوال اجتاه مكاسب بناء السالم ،املجتمع
منع استمرار انتقال العدوى .ونعرب عن اقتناعنا بأن اجلمعية
الدويل عدم عزل البلدان املتضررة من خالل مواصلة عمل
العامة ومنظمة الصحة العاملية وجلنة بناء السالم جمهزة جتهيزا
إن الوباء يؤكد أمهية بناء القدرات املحلية على االستجابة
ألزمات الصحة العامة .وكما قال السيد بول فارمر ،املؤسس
املشارك للمنظمة الدولية غري احلكومية“ ،شركاء من أجل
الصحة” ،واملوجود يف ليربيا خالل هذا األسبوع ،لو أن وباء
اإليبوال قد اجتاح مناطق يف العامل املتقدم النمو ،فليس مثة شك
يف أن نُظم الصحة القائمة كانت ستكون قادرة على احتواء
املرض والقضاء عليه .إن األزمة يف غرب أفريقيا اليوم هي
بالتايل انعكاس ألوجه التفاوت املتنامية والطويلة األمد يف جمال
التنمية وفيما خيص احلصول على الرعاية الصحية األساسية.
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جيدا للتعامل مع املرض وعواقبه .ويستند هذا االقتناع إىل
ثقتنا يف قدرة شعوب وحكومات ليربيا وغينيا وسرياليون
على التعايف ،واليت لن تسمح للوباء بتقويض كل التقدم الذي
أحرزته بشق األنفس على صعيد حتقيق االستقرار يف بلداهنا
وطي صفحة سنوات عدم االستقرار والصراع.
لنأمل أن يلهم التضامن وااللتزام ،اللذان ظهرا خبصوص
قضية قد تؤثر على املجتمع الدويل بأسره ،جملس األمن مواصلة
تعزيز التعاون واحلوار يف أعماله اليومية.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لوفد
املغرب.
السيد هالل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :يود وفد بلدي
شكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد هذه املناقشة العاجلة
ملجلس األمن حول مسألة اإليبوال.
تواجه منطقة غرب أفريقيا اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى ،حالة حرجة وخطرية للغاية ،ال سيما يف البلدان األكثر
تضررا من اإليبوال وهي :ليربيا وسرياليون وغينيا .وقد بلغ
الوباء نطاقا مل يسبق له مثيل بسبب انتشاره اجلغرايف وعدد
احلاالت والضحايا املتزايد يوميا .إن أرقام منظمة الصحة
العاملية وتقارير منظمة أطباء بال حدود وخمتلف املحافل الدولية
واملشاهد اليت تعرضها وسائط اإلعالم يوميا ،رهيبة حقا .فقد
أصيب ما يناهز  5 000شخص .وتويف أكثر من 2 400
رجل وامرأة وطفل بالفعل جراء الفريوس .ومثة خماوف من أن
عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.
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إن احلالة يف تدهور يوما بعد يوم ،نظرا لعدم وجود
لقاح أو عالج حمدد .والفريوس ينتشر بسرعة .وهو شديد
العدوى والفتك يف  25إىل  90يف املائة من احلاالت .وهو
وباء غري مسبوق خارج عن نطاق السيطرة متاما .وميكن لعدد
املصابني أن يتضاعف بسرعة مرة ،أو يزيد ثالث مرات حىت،
إن مل يكن أكثر ،األمر الذي سيخلف آثارا عميقة ليس على
املنطقة فحسب ولكن على الكوكب بأسره.
تتطلب أزمة اإليبوال استجابة دولية استثنائية ملعاجلة األزمة
الصحية والتهديدات السياسية واالقتصادية ،وكما قال الرئيس
أوباما ،التهديدات األمنية األوسع نطاقا يف البلدان املتضررة.
وجيب علينا مكافحة هذا الوباء بشكل عاجل وعلينا التحرك
بسرعة .لذلك ،فإن مجيع عناصر املجتمع الدويل مدعوة
اليوم إىل تنسيق استجابة عاملية أكرب؛ ومكافحة تفشي املرض
ومنع انتشاره ،ومواصلة البحث العلمي أمال يف التوصل إىل
عالجات جديدة ،ورمبا أمال يف التوصل إىل لقاح؛ وختصيص
املوارد املالية والبشرية الالزمة لدعم استراتيجيات مكافحة
الفريوس القاتل؛ وبناء وحدات عالج إضافية ،مبا يف ذلك
أماكن جديدة للعزل الطيب يف امليدان؛ وتوزيع حزم معلومات
على األسر املحلية ليتسىن هلا محاية نفسها بشكل أفضل؛ ودعم
اجلهود الوطنية يف املناطق املتضررة؛ ومساعدة البلدان املتضررة
على مواجهة التأثري على اقتصادات املجتمعات املحلية ملنع
حدوث كارثة إنسانية واهنيار اقتصادي؛ ومساعدة تلك
البلدان على بناء نظام صحة عامة مستدام؛ وأخريا مد جسر
جوي لنقل املساعدات اإلنسانية واإلمدادات الطبية ولضمان
حركة العاملني يف املجال الطيب.

ويف ظل نظام صحة عامة ضعيف بالفعل للغاية وعلى
وشك االهنيار ،استنفدت املستشفيات القليلة اليت ال تزال
وإذ يساور املغرب القلق إزاء اآلثار السلبية للعزلة املفروضة
قائمة يف تلك البلدان ومراكز العالج القليلة طاقتها االستيعابية
على البلدان املتضررة من اإليبوال والقيود املفروضة عليها ،فقد
متاما ،حيث ال تسمح للمرضى بالدخول والذين يُتركون
قرر ،بناء على تعليمات من جاللة امللك ويف بادرة تضامن،
ليموتوا فعليا يف الشوارع .وينتظر البعض اآلخر اآلن املوت،
كسر العزلة واحلجر الصحي املفروضني على البلدان األفريقية
هملون.
وهم وحيدون و ُم َ
1453859
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املتضررة من فريوس اإليبوال من خالل استمرار رحالت
اخلطوط امللكية املغربية .ومن املؤكد أن اخلطوط امللكية املغربية
تواصل رحالهتا املنتظمة إىل الدول املتضررة من اإليبوال ،وال
تزال مستمرة يف تسيري رحالت إىل تلك الدول بشكل منتظم
من خالل تنظيم ثالث رحالت أسبوعيا إىل ليربيا وأربع
رحالت إىل سرياليون وسبع رحالت إىل غينيا ،كوناكري.
وستواصل مطارات كوناكري ومونروفيا وفريتاون استقبال
طائرات اخلطوط امللكية املغربية .ويف بادرة تضامن أخرى،
يقدم املغرب املساعدة املناسبة لتلك البلدان الثالثة.

ال يشكل وباء اإليبوال جمرد أزمة صحية ،بل إنه ميثل
هتديدا حمتمال لألمن العاملي .وهو يتطلب استجابة عاملية تعاجل
كال من األزمة الصحية والتهديدات املجتمعية واالقتصادية
والسياسية واألمنية األوسع للبلدان املتضررة .لذلك ،جيب على
املجتمع الدويل التحرك بسرعة الحتواء األزمة ومواجهتها.
وينبغي أن تركز جهودنا على احتياجات السكان املتضررين
وينبغي أال جيري عزل البلدان اليت تعاين منه .ومن األمهية
مبكان مضاعفة جهودنا الرامية إلجياد عالج فعال وآمن لعالج
أولئك الذين أصيبوا فعال باملرض وللوقاية من انتشاره.

وجيسد قرار احلفاظ على جدول رحالت اخلطوط امللكية
املغربية العادي الشعور األخوي الذي يربط املغرب بالدول
األفريقية الشقيقة والشعور باالنتماء إىل جمتمع مستقبلي واحد
والتضامن وااللتزام يف السراء والضراء.

وترحب سويسرا خبارطة الطريق املعنية بالتصدي لفريوس
اإليبوال ،اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية يف هناية آب/
أغسطس .وبينما حنن حباجة إىل التصرف بسرعة ،فإننا حباجة
أيضا إىل التأكد من أن اجلهود اليت نبذهلا يف امليدان جيري
معايرهتا وتنسيقها حتت إشراف األمم املتحدة ،مما يسمح
للمنظمات الدولية واملنظمات املحلية غري احلكومية مبضاعفة
األثر الناجم عن عملياهتا .ويلزمنا كذلك أن نكون مستعدين
ملواجهة األزمة على مدى أبعد.

يف اخلتام ،أود أن أقول ببساطة أنه عادة ما تتردد يف هذه
القاعة صدى خطب بشأن حقوق اإلنسان يف أفريقيا وبشأن
الصراعات وبشأن االهنيار واإلبادة اجلماعية .يف هذه املرة،
أفريقيا حباجة إىل أال يتردد يف القاعة صدى خطب التضامن
فحسب ،ولكن أيضا خطب بشأن التزامات وقرارات وتدابري
ملساعدة القارة ،ال سيما منطقة غرب أفريقيا ،وخاصة تلك
البلدان األفريقية الثالثة .وكما قال وزير سرياليون ،ال ميكن
عزل اإليبوال .ولكنه سيلحق الضرر بشكل خطري بالبلدان اليت
تُركت لتغرق يف نكبتها .لذلك ،فإننا مدعوون إىل ضمان أال
حيدث ذلك مرة أخرى أبدا.

وتنوه سويسرا بالنداء العاجل الذي أطلقه مكتب تنسيق
ّ
الشؤون اإلنسانية يف جنيف ،ومنظمة الصحة العاملية ،واملنسق
األقدم يف منظومة األمم املتحدة املعين بفريوس إيبوال ،بغية
احلصول على املوارد الالزمة لتغطية االحتياجات األكثر إحلاحا
يف غينيا وليربيا وسرياليون .وحىت اآلن ،قدمت سويسرا من
جانبها مساعدة إنسانية عن طريق توفري  14طنا من املعدات
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل الطبية الوقائية حلكومة ليربيا ،وعززت قدرات مكتبها يف
مونروفيا هبدف تقدمي املعونة اإلنسانية.
سويسرا.
ومنذ بداية األزمة ،قدمت سويسرا الدعم إىل املنظمات
السيد زيندر (سويسرا) (تكلم بالفرنسية) :إن سويسرا
ترحب بعقد جلسة جملس األمن الطارئة هذه .ويود وفد املحلية غري احلكومية يف إطار اجلهود اليت تبذهلا هذه املنظمات
بلدي شكر املتكلمني على حتليالهتم للحالة وعلى إحاطاهتم من أجل زيادة الوعي العام .عالوة على ذلك ،توفر سويسرا
الدعم املايل ملنظمة أطباء بال حدود ،وبرنامج األغذية العاملي،
اإلعالمية.

40/66

1453859

18/09/2014

يرفأ يف نمألاو مالسلا

S/PV.7268

وخدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي للمساعدة االنسانية.
ويف املجموع ،خصصت سويسرا حىت اآلن قرابة  3,9مليون
دوالر ملكافحة فريوس إيبوال .ويف أعقاب انتهاء بعثة التقييم إىل
ليربيا مؤخرا ،تدرس سويسرا حاليا خيارات لزيادة مسامهاهتا
يف مساعدة اجلهود الدولية.

أود أن أبدأ كالمي باإلعراب عن تقديري للواليات
املتحدة على عقدها هذه املناقشة اليوم .فمن األمهية مبكان أن
تظل مسألة تفشي فريوس إيبوال تشغل مكانة عالية يف جدول
األعمال الدويل ،نظرا ألهنا ليست جمرد مشكلة إقليمية منعزلة،
وإمنا هي مشكلة تؤثر علينا مجيعا.

وترحب سويسرا بقرار جملس السالم واألمن التابع لالحتاد
األفريقي الذي يأذن بنشر بعثة إنسانية وعسكرية ومدنية على
الفور برئاسة االحتاد األفريقي .كما نرحب باجلهود اليت بذلتها
جلنة بناء السالم ،وندعوها إىل مواصلة التفكري يف سبل املسامهة يف
اجياد حل لألزمة ،مبا يف ذلك العمل كمنرب حلشد الدعم الدويل.

إننا نشعر بقلق عميق حيال األزمة النامجة عن فريوس
إيبوال .ونأسف للخسائر يف األرواح بني مواطين البلدان
املتضررة واملستجيبني الدوليني على حد سواء .وأفضل سبيل
إليفائهم حقهم هو العمل على منع وقوع مزيد من الضحايا.
وحنن نشيد جبميع العاملني يف املجالني اإلنساين والصحي الذين
ينشطون يف اخلط األمامي بال كلل إلهناء األزمة .وسوف
نواصل تقدمي املساعدة ،ال سيما يف املناطق األكثر تضررا،
والعمل مع منظمة الصحة العاملية ،ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية وغري ذلك من منظمات األمم املتحدة ،واملنظمات
اإلقليمية ،واملنظمات غري احلكومية ،والشركاء للمساعدة على
التصدي هلذا املرض يف أسرع وأكفأ طريقة ممكنة.

أخريا ،نرحب باستعداد جملس األمن للنظر بعناية يف اآلثار
اليت خيلّفها فريوس إيبوال على التكوين احلايل واملستقبلي لبعثة
األمم املتحدة يف ليربيا .وكعملية متكاملة حلفظ السالم ،ينبغي
هلذه البعثة أن تساعد يف تنسيق جهود املجتمع الدويل ودعمها
بغية التصدي لفريوس إيبوال ،بالتنسيق الوثيق مع مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية وآلية االستجابة لالزمات.
وتؤيد سويسرا تأييدا تاما القرار  )2014( 2177الذي
اختذ للتو .ويود وفد بلدي أن يعرب عن امتنانه لقيادة رئاسة
املجلس إزاء تناوهلا هذا املوضوع العاجل واهلام.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة للمراقب
عن االحتاد األورويب.
السيد ماير  -هارتنغ (االحتاد األورويب) (تكلم
باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب
ودوله األعضاء .وتؤيد هذا البيان البلدان املرشحة تركيا
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،واجلبل األسود،
وأيسلندا ،وصربيا ،وألبانيا؛ وبلدان عملية حتقيق االستقرار
واالنتساب ،واملرشح املحتمل البوسنة واهلرسك؛ فضال عن
أوكرانيا ،ومجهورية مولدوفا ،وأرمينيا ،وجورجيا.
1453859

ونرحب بقيادة منظمة الصحة العاملية اليت وضعت خريطة
الطريق املعنية باالستجابة لفريوس إيبوال ،بالتنسيق مع اآلخرين.
كما نرحب بنظام التنسيق يف األمم املتحدة الذي أنشأه األمني
العام للتأكد من تفعيل مجيع اجلهات ذات الصلة ضمن منظومة
األمم املتحدة ،ومن العمل بشكل متسق .وحنن نشجع على
استمرار التعاون الوثيق مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ،
والشركاء يف املجال اإلنساين.
وكما هو معلوم ،تع ّهد االحتاد األورويب بتقدمي 150
مليون يورو ،أي حنو  200مليون دوالر ،لعالج املرضى،
والتدريب ،وتدابري احتواء الوباء ،واملختربات الطبية ،واحلفاظ
على اخلدمات الصحية األساسية ،ودعم امليزانية .وكجزء من
هذه احلزمة ،ق ّدم االحتاد األورويب  5ماليني يورو إىل االحتاد
األفريقي دعما جلهوده اهلامة جدا يف توفري املساعدة للبلدان
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املتضررة .عالوة على ذلك ،حيتاج املرء إىل إضافة املسامهات
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الثنائية اجلوهرية جدا اليت تق ّدمها الدول األعضاء يف االحتاد تركيا.
األورويب ،يف جمايل التمويل واملسامهات العينية على حد
السيد شفيق (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
سواء ،وكذلك من خالل انتداب األخصائيني .إن بعض تلك رئاسة الواليات املتحدة عل عقد هذه اجللسة اليوم .ونرحب
املسامهات الثنائية يتم تنسيقها عن طريق آلية االحتاد األورويب
يسر تركيا أهنا
أيضا باختاذ القرار  ،)2014( 2177الذي ّ
حلماية املدنيني.
شاركت يف تقدميه.

أخريا ،يقوم املركز األورويب لتنسيق االستجابة الطارئة
بدعم جهود االحتاد األورويب ،مبا يف ذلك بعض الشركاء
الرئيسيني ،مثل منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة أطباء بال
حدود ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب
األمحر واهلالل األمحر .ويعمل االحتاد األورويب والدول
األعضاء فيه بنشاط من أجل إجياد اخليارات املمكنة للحد
من العزلة املتزايدة للمناطق املتضررة يف املنطقة .وسيعاجل
االحتاد األورويب احلاجة امللحة إىل االحتفاظ بروابط النقل
واإلخالء الطيب الالزم وإعادة إرسائها .وبالنسبة إىل اخلطوات
املقبلة ،نعمل على إعداد إطار شامل يتعلق باالستجابة اليت
نقوم هبا .وهذه الوثيقة اليت تتماشى مع خارطة الطريق التابعة
ملنظمة الصحة العاملية ،تسلط الضوء على التحديات الرئيسية،
والسبل اليت تتيح لنا تقدمي املزيد من املساعدات .كما جيري
النظر يف التأثريات األخرى ذات الصلة ،ال سيما أزمة الغذاء،
وأزمة النظام الصحي ،واألثر السليب على االقتصاد الكلي.

لقد أصبح فريوس إيبوال املتفشي حالة طارئة مع ما
خيلّفه من آثار أوسع نطاقا على احلياة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية يف الدول املتضررة ،ومن خماطر جسيمة على األمن
واالستقرار يف املنطقة.
إننا نرحب بالتزام احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية
واملجتمع الدويل ،وباالستجابة املتزايدة هلذه احلالة الطارئة.
ونثين على القيادة االستراتيجية اليت برهن عليها األمني العام
ومنظمة الصحة العاملية .كما نشيد باجلهود اليت يبذهلا االحتاد
األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل
اعتماد استجابة مجاعية لتفشي هذا املرض واحتوائه .واملبادرات
اليت اختذها االحتاد األفريقي ودول اجلماعة االقتصادية تبيّن مرة
أخرى أن املنظمات اإلقليمية ميكنها أن تؤدي دورا هاما يف
االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية والصحية اليت غالبا ما ال
تعترف حبدود.

وحنن نشيد بالعاملني يف اخلطوط األمامية يف املجالني
يعرضون حياهتم للخطر ويعملون
إننا ندرك مجيعا مدى التحدي الذي يواجهنا .فيوم اإلنساين والصحي ،الذين ّ
بتفان .وتتقدم تركيا بتعازيها القلبية إىل أقرباء ضحايا هذا
االثنني ،عقد االحتاد األورويب يف بروكسل اجتماعا رفيع
الوباء املتفشي وشعوب الدول املتضررة.
املستوى حول فريوس إيبوال ،ويعقد وزراء الصحة اجتماعا
إن حالة الطوارئ الدولية اليت نواجهها ال ميكن لبلد أن
هلم يف ميالنو األسبوع املقبل ملعاجلة أزمة فريوس إيبوال .ويلتزم
االحتاد األورويب ودوله األعضاء ببذل مجيع اجلهود الرامية إىل يتصدى هلا مبفرده .وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل توفري
الدعم التقين واللوجسيت واملايل للبلدان املتضررة بل وزيادته،
تكثيف الدعم ،واملساعدة يف وضع حد لتفشي هذا الوباء.
وكذلك للمنظمات الدولية اليت تستجيب هلذه األزمة .وهذا
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وبالنيابة عن حكومة كندا ومجيع الكنديني ،أو ّد أن أبدأ
باإلعراب عن عميق تعازينا لشعوب سرياليون وغينيا وليربيا،
فضال عن نيجرييا والسنغال ،ونعرب عن تضامننا معها حيال
التحديات اجلسيمة اليت تواجهها على اخلطوط األمامية
ملكافحة اإليبوال.
تفشي هذا الفريوس يف
ال تزال كندا تشعر بقلق شديد إزاء ّ
غرب أفريقيا .فهو يهدد بتقويض أسس االزدهار االقتصادي
واألمن واالستقرار االجتماعي واليت يدعمها مبشقَّة املجلس
وجلنة بناء السالم يف املنطقة.

لقد عبّأت تركيا على الفور املوارد املالية ،وقامت بتوفري
املساعدة الطبية للبلدان املتضررة .وجيري النظر يف وضع خطط
لتوسيع نطاق دعم تركيا للدول املتضررة من خالل القنوات
الثنائية واملتعددة األطراف .واألهم من ذلك ،تواصل شركة
اخلطوط اجلوية التركية رحالهتا إىل املنطقة .وسوف يستمر دعمنا (تكلم بالفرنسية)
ملكافحة هذا الوباء من خالل منظور طويل األجل ،مع التركيز
أن هذه األزمة حتدث يف سياق هشاشة مزمنة
إننا ندرك َّ
على بناء القدرات واملرونة يف البىن التحتية وقطاع الصحة.
ويف أماكن شديدة الفقر ،مل تبدأ التعايف من عقود من الصراع
إن تفشي فريوس إيبوال يتطلب استجابة شاملة ومنسقة والقالقل املدنية إالَّ اآلن.
وطويلة األمد .وجيب علينا احلفاظ على عامل التركيز،
واحلكومات املتضررة ،بالشراكة مع منظومة األمم
ومواصلة تقدمي الدعم حىت بعد أن يأخذ هذا الوباء بالتراجع.
املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل
وال بُ َّد من إجياد ٍّ
حل طويل األمد ومستدام لطوارئ األمحر ومنظمة أطباء بال حدود وأطراف فاعلة أخرى،
أن هناك حاجة ُملِ ّحة إىل استجابة مجاعية هلذه
من هذا النوع لدعم جمتمعات واقتصادات البلدان املتضررة أوضحت جبالء َّ
ومساعدهتا يف بناء ِمنعتها وقدرهتا ولضمان أالّ ينتكس سالم األزمة املتطورة ،إذا كنا نريد أن ننجح يف درء السيناريوهات
املنطقة واستقرارها.
األسوأ.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل (تكلم باإلنكليزية)
كندا.
تقدم هنجًا متَّسقا
إننا نتطلع إىل األمم املتحدة لكي ِّ
السيد ريشينسكي (كندا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن لتمكني املجتمع الدويل من تنفيذ استجابات فعالة يف الوقت
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على منحي هذه الفرصة للتكلم يف املناسب .ويف هذا الصدد ،نرحب باحلدث الرفيع املستوى
هذه القاعة حبضور وزراء خارجية ليربيا وسرياليون ومجهورية املقرر عقده يف األسبوع املقبل .وحكومة كندا ،بصفتها
غينيا ،فضال عن الدكتورة مارغريت تشان والسيد ديفيد شريكًا دوليا نشيطا ومعنيا ،ملتزمة التزامًا كامال بدعم اجلهد
نابارو.
الدويل ملكافحة هذا املرض.
(تكلم باإلنكليزية)
(تكلم بالفرنسية)
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إن كندا تدرس اآلن نداء األمم املتحدة الذي صدر أمس
َّ
منسق مع
األول ،يف  16أيلول/سبتمرب ،وسنعمل على حنو َّ
مجيع الشركاء للتمكني من تنفيذ استجابة عاملية فعالة للسيطرة
على هذا التفشي .وسندعم هذه اجلهود املتواصلة ،آملني
حد للمعاناة الرهيبة واخلسارة يف األرواح النامجة
بذلك وضع ٍّ
عن فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا.

لقد أدركت كندا مبكرًا املخاطر اليت يشكلها تفشي
اإليبوال ،وكانت منذ البداية رائدة يف تقدمي مسامهات كبرية
لدعم التدخالت اإلنسانية واألمنية للمساعدة يف احتواء انتشار
اإليبوال يف غرب أفريقيا .وقد أوفدنا خرباء وقدمنا اللقاحات
واملواد والدعم املايل .وتربعاتنا ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة
أطباء بال حدود واملنظمات املحلية للصليب األمحر واهلالل
األمحر قد أسهمت يف إرساء األساس ألنشطة استجابات كل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
منها.
اليابان.
(تكلم باإلنكليزية)
السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
باإلضافة إىل ذلك ،أرسلت كندا خمتربًا متنقال إىل
سرياليون ،مع أفرقة متناوبة من فنِّيي املختربات الكنديني
وإمداداهتا .وقد نُشر هذا املخترب يف كايالهون ،وهي إحدى
مناطق البلد األكثر تضررًا بفريوس اإليبوال ،وسيواصل تقدمي
اخلدمات التشخيصية األساسية للسرياليونيني املحتاجني إىل
مساعدة.

واستطعنا أيضا تيسري نشر وفود إضافية تابعة للصليب
األمحر الكندي يف غينيا وسرياليون ،فضال عن نشر خرباء
يف سرياليون يعملون حلساب منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسف) ،وتعهدنا بتقدمي أكثر من  2.5مليون دوالر يف
صورة معدات للوقاية الشخصية إىل منظمة الصحة العاملية
لتوزيعها.

(تكلم بالفرنسية)
وإدراكًا من كندا للظروف االستثنائية وخدمة للمجتمع
العاملي ،فقد تربَّعت ملنظمة الصحة العاملية بنحو  800إىل
 1 000جرعة من اللقاح التجرييب “ .”VSV-EBOVونسهم
بنشاط أيضا يف أفرقة اخلرباء املعنيني باإليبوال يف منظمة الصحة
العاملية.

(تكلم باإلنكليزية)
44/66

أبدأ باإلعراب عن تقديري الصادق ملبادرة الواليات املتحدة
بعقد مناقشة اليوم املفتوحة حول إحدى أهم األزمات احلالية
وهي :تفشي اإليبوال يف غرب أفريقيا .وبالنظر إىل أمهية قرار
املجلس  ،)2014(2177الذي اتُّ ِخذ اليوم ،فقد كانت
اليابان أحد مقدميه.

يف الظروف الصعبة الراهنة ،أود أن أعرب عن تعاطف
اليابان العميق مع عائالت العدد املتزايد باستمرار من ضحايا
اإليبوال ومع شعوب وحكومات البلدان املتضررة ،وال سيما
سرياليون وغينيا وليربيا .وهذه البلدان الثالثة مجيعا متر مبرحلة
ما بعد الزناع ،وهي اآلن أمام منعطف حاسم على صعيد
توطيد السالم وضمان االستقرار طويل األمد .ويف هذا
حتول أزمة صحية عامة مثل
الصدد ،ندرك أمهية احلؤول دون ُّ
تفشي هذا املرض إىل أزمة يف جمال بناء سالم.
ِّ
لذا ،من املهم تنسيق إجراءاتنا على املستوى الدويل لكي
نعاجل هذه األزمة الصحية العاملية سريعا .ويف هذا الصدد،
تعرب اليابان عن االمتنان البالغ لألمني العام بان كي -
مون على قيادته يف حشد وتوسيع الدعم وااللتزامات من
قبل املجتمع الدويل للتغلب على هذه األزمة .وأود كذلك
اإلشادة جبهود العاملني الكثريين يف جمال الرعاية الصحية،
الذين يعملون يف ظل ظروف ميدانية شديدة الصعوبة.
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ويطيب يل أن أتشاطر مع املجلس استجابة اليابان هلذه الدويل املعين بالتنمية يف أفريقيا ،واملعروف أيضا باسم عملية
“تيكاد”.
احلالة الطارئة.
إن تقدمي املساعدة االستراتيجية الشاملة اهلادفة إىل تعزيز
َّ
قدرات أفريقيا يف جمال الوقاية من األمراض واكتشافها هو
أحد أهداف “تيكاد” الرئيسية .واملثال املتميز على ذلك هو
معهد نوغوتشي التذكاري للبحوث الطبية يف غانا .فهو أحد
أهم مؤسسات البحوث الطبية يف غرب أفريقيا ،وميكنه إجراء
الفحوص املخربية لفريوس أإليبوال.

قدمنا حىت اآلن
أوال ،على صعيد تربعاتنا املالية والعينيةَّ ،
 5ماليني دوالر إىل غرب أفريقيا ،مبا يشمل سرياليون وغينيا
وليربيا ،بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية .ويف هذا املقام،
أشكر الدكتورة تشان؛ واليونيسف؛ وبرنامج األغدية العاملي؛
واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر .وقد
أرسلت حكومة بلدي إىل سرياليون وليربيا أربعة أفرقة من
األطبّاء اليابانيني املتخصصني يف األمراض املعدية من خالل
أنضم إىل املتكلمني اآلخرين يف اإلعراب عن أملنا
ختامًاّ ،
التفشي ملرض اإليبوال.
الشبكة العاملية لإلنذار بتفشي األمراض والتصدي هلا ،التابعة يف السيطرة سريعا على هذا ِّ
ملنظمة الصحة العاملية.
وأود أن أكرر عزم اليابان على القيام بدور نشط يف
وقررت اليابان مؤخرًا جدا تقدمي  20 000بذلة للوقاية مكافحة هذا التهديد العاملي.
من العدوى للعاملني يف جمال الرعاية الصحية يف سرياليون
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر مجيع املتكلمني
وليربيا .وحبسب منظمة الصحة العاملية ،هناك حاجة ماسة إىل
على احلد من مالحظاهتم حبيث تقتصر على الدقائق األربع
هذه التجهيزات يف امليدان .ونأمل أن تسهم هذه املسامهات يف
املخصصة هلم يف هذه املناقشة اليوم.
تقليص عدد اإلصابات بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل هولندا.
ونبقى مستعدين لتقدمي املزيد.
السيد فان أووستريوم (هولندا) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم جزيل الشكر ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه
اجللسة اهلامة .ونظرا ملا ذكرمت للتو عن ضيق الوقت ،سوف
يكون بياين الكامل متاحا على موقع تويتر.

إن اليابان مستعدة لتقدمي دواء جديد ملواجهة
ثانياَّ ،
اإليبوال .ويُتوقَّع الستخدام هذا الدواء املعروف باسم T-705أو
 ،Favipiravirأن يكون فعاالً بصفته عالجا وقائيا بعد التعرض
طورته شركتان
لفريوس اإليبوال .وهذا الدواء عقار جترييب ِّ
يابانيتان مها“ :توياما كاميكال” و “فوجيفيلم كوربوريشن”.
أعلن عن توافق بياين مع البيان الذي أدىل به قبل هنيهة
وحنن نعمل مع منظمة الصحة العاملية وشركات األدوية وبلدان املراقب عن االحتاد األورويب.
أخرى جلعل هذا الدواء متاحا لالستعمال يف أقرب وقت ممكن.
إن حكوميت تشعر بقلق عميق إزاء أثر تفشي فريوس إيبوال،
ثالثا ،على املدى الطويل ،سنواصل دعم اجلهود الذاتية ال سيما يف غينيا ،وليربيا ،وسرياليون ،ونيجرييا ،ومجهورية
للبلدان األفريقية لتحسني قدرهتا على جماهبة األزمات الصحية الكونغو الدميقراطية .فقلوبنا وعقولنا مع مجيع أولئك الذين
العامة .وتعزيز قدرة أفريقيا على التعايف اجتماعيا واقتصاديا هو يعانون منه .إهنا ملأساة أن املرأة تتأثر به على حنو خاص ،نظرا
أحد أولويات السياسة اليابانية جتاه أفريقيا عبْر مؤمتر طوكيو لدورها كقائمة بالرعاية .ونشيد بالعاملني امليدانيني الشجعان
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يف املجال الصحي ،الذين يقومون بعملهم يف ظل ظروف صعبة باألمن الوطين واإلقليمي والدويل .إن هذه األزمة هي أزمة
جدا .ونق ّدر تقديرا عميقا عمل املديرة العامة تشان والدكتور عاملية تتطلب من كل دولة من دولنا أن تتصرف ،وأن تتصرف
نابارو ألهنما يؤديان دورا هاما .وترحب مملكة هولندا أيضا اآلن .وحكوميت ملتزمة باختاذ مزيد من اإلجراءات.
بإنشاء بعثة جديدة لألمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
النامجة عن فريوس إيبوال .ويلزم اآلن أكثر من أي وقت مضى السويد.
اتباع هنج واحد من جانب األمم املتحدة للتصدي هلذا الوباء.
السيد غرونديتز (السويد) (تكلم باإلنكليزية) :شكرا
وهذه املسألة هي يف الواقع مسألة حياة أو موت .وينبغي
لكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة جدا .فهي
لوكاالت األمم املتحدة ذات الصلة أن تعمل معا كي تكون
داللة قوية على خطورة الوضع ،وترحب السويد بفرصة
أكثر فعالية .وهولندا ،بطبيعة احلال ،شريكة رئيسية جلميع هذه
املشاركة يف تقدمي القرار  )2014( 2177يف هذا اليوم.
الوكاالت ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم
تؤيد السويد البيان الذي ألقاه يف وقت سابق املراقب عن
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وبرنامج األغذية العاملي.
االحتاد األورويب.
هناك حاجة إىل املساعدات اإلنسانية اإلضافية يف شكل
إننا ننضم إىل نداءات الطوارئ العاملية لتعزيز مجيع اجلهود،
أموال وإمدادات طبية وعاملني يف جمال الصحة .حىت اآلن،
سامهت مملكة هولندا يف مكافحة فريوس إيبوال بوسائل مالية ،ونثين على القيادة اليت أبداها األمني العام والواليات املتحدة يف
من خالل االحتاد األورويب واسهاماتنا يف منظومة األمم املتحدة هذا الصدد .وحنن نرحب مببادرة األمني العام إىل عقد اجتماع
على حد سواء .وستعلن حكومة بلدي غدا اسهامات رئيسية رفيع املستوى بشأن هذا املوضوع خالل األسبوع الوزاري
جديدة ملكافحة أزمة فريوس إيبوال .وحنن من مقدمي القرار املقبل للجمعية العامة ،وجبهوده اهلامة لتحسني التنسيق بني
 ،)2014( 2177ونرحب باختاذه يف هذا اليوم .وإننا نشجع مكونات التحالف الدويل ،مبا يف ذلك عن طريق قيامه بتعيني
اجلهود املشتركة لدعم الدول املتضررة ،ونرحب بدعوة كبري منسقي منظومة األمم املتحدة لفريوس إيبوال ،واقتراحه
إنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن
القطاع اخلاص إىل إبقاء روابط التجارة والنقل قائمة.
فريوس إيبوال.
وال بد للمجتمع الدويل أن يظل ملتزما ما دام التزامه
إن السويد واحدة من أكرب املاحنني يف العامل للمساعدات
ضروريا لدعم البلدان املتضررة يف املنطقة .وحنن حباجة أيضا
إىل التزام طويل األجل من جانب القطاع اخلاص للقيام بدوره اإلنسانية واالعانات االمنائية .وحنن نليب بوضوح الدعوة إىل
يف مكافحة املرض واستدامة الشركات والشعوب .إن فريوس القيام على الفور بتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة فريوس
إيبوال ،على حد قول املديرة العامة تشان ،ليس جمرد أزمة إيبوال .ولدينا عالقات طويلة األمد مع مجيع البلدان املعنية،
تتعلق بالصحة العامة؛ إمنا هو أيضا أزمة اجتماعية وانسانية وشراكة قوية مع ليربيا ،على الصعيد الثنائي وبوصفنا رئيس
وسياسية ،وإذا مل نتصرف اآلن ،فإن الناس الذين ال ميوتون الفريق القطري التابع للجنة بناء السالم يف ليربيا على حد
من فريوس إيبوال قد ميوتون جوعا .وهذا الفريوس لديه القدرة سواء ،إىل جانب الشراكة مع الواليات املتحدة يف تنفيذ اخلطة
على زعزعة استقرار بلدان ومناطق بأكملها ،وعلى املساس اجلديدة يف ليربيا لبناء السالم وبناء الدولة.
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على الصعيد الثنائي ،سامهت السويد منذ نيسان/أبريل يف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
تقدمي مبلغ  4,4مليون دوالر إىل البلدان الثالثة األكثر تضررا ،إسرائيل.
وذلك يف األساس عن طريق الشركاء مثل جلنة اإلنقاذ الدولية،
السيد بروزور (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
ومنظمة أطباء بال حدود ،والعمل ملكافحة اجلوع ،والصليب سيدي الرئيس ،على عقد هذه اجللسة اهلامة .إن حضور األمني
األمحر السويدي .وبلغت اآلن الوكالة السويدية للتعاون االمنائي العام ،والدكتور دايفيد نابارو ،والسيدة مارغريت تشان
الدويل املراحل النهائية إلعداد حزمة إضافية مببلغ  13مليون يف وقت سابق اليوم ،يبيّن ارتفاع مستوى القلق وااللتزام
دوالر استجابة لنداء مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،املوجه يف السياسيني إزاء التصدي لتفشي فريوس إيبوال على الصعيد
الدرجة األوىل إىل منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،العاملي .وتشعر إسرائيل بالفخر النضمامها إىل أمم أخرى يف
ومنظمة الصحة العاملية ،وخدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي تقدمي القرار  )2014( 2177هذا اليوم.
للمساعدة اإلنسانية .كما ندعم منسق منظمة الصحة العاملية
لقد قال الفيلسوف والطبيب اليهودي موسى بن ميمون
يف سرياليون ،ونبحث يف سبل دعم السكن للموظفني الطبيني
إن الطبيب ينبغي أن يعاجل ليس املرض فحسب ،وإمنا أيضا
الدوليني يف مونروفيا ،ورمبا أيضا يف فريتاون.
املريض الذي يعاين منه .املعاناة يف غرب أفريقيا هائلة .لقد
وبسبب احلالة الربملانية الراهنة يف السويد ،حيث لدينا قضى وباء إيبوال على حياة آالف الناس ،وجيري اإلبالغ عن
منذ يوم االثنني من هذا األسبوع حكومة لتسيري األعمال ،من حاالت جديدة يوميا .جيب أالّ نغفل أبدا عن حقيقة أن وراء
غري املؤكد اعتماد مسامهات إضافية أو اإلعالن عنها يف األيام األرقام واإلحصاءات املذهلة هناك الناس الذين يعانون مع
القليلة املقبلة .ومع ذلك ،طموحنا واضح وهو يتمثل بتقدمي األُسر اليت تعاين أيضا .إننا نشهد أزمة يف البلدان املتضررة،
مسامهات إضافية كبرية يف وقت قريب جدا.
والقارة األفريقية ،واملجتمع الدويل.
وتود السويد أن تؤكد أمهية كفالة تعزيز النظم الصحية
إن األمراض ال حتترم األمم أو القوميات .فحدوث أزمة
الوطنية عموما يف البلدان املعنية ،بالتوازي مع جهود الطوارئ صحية يف بلد واحد ميكنها أن متتد بسهولة إىل بلدان أخرى
القصرية األجل .وقد أبرزت األزمة أيضا جوانب هشة أخرى يف املنطقة ،وغالبا إىل ما بعدها .وما مل ننسق ردنا ،ونستثمر
يف البلدان املعنية ينبغي رصدها ومعاجلتها عن كثب .وجيب املزيد من املوارد يف مكافحة هذا املرض ،فسوف ينتشر فريوس
أن نظل مدركني اآلثار املحتملة لألزمة على السالم واألمن ،إيبوال أكثر فأكثر .هذا الوباء يهدد فعال بزعزعة استقرار منطقة
نظرا ألن مجيع البلدان الثالثة األكثر تضررا هي حتت إشراف هي هشة أصال .املدارس وأماكن العمل مغلقة ،ويكاد يكون
جلنة بناء السالم .وأخريا ،ينبغي لنا أن حندد املعايري والتدابري من املستحيل احلصول على أي نوع من الرعاية الطبية ألن
الرئيسية الواجب اختاذها لفترة ما بعد مرحلة الطوارئ .وجيب فريوس إيبوال قد شل النظام .ومبجرد أن يتم فتح منشأة جديدة
عدم حصول فراغ جديد.
للعالج ،متتلئ فورا باملرضى .املرضى واألُسر يصطفون يف

ويف اخلتام ،ستواصل السويد الوقوف إىل جانب البلدان اخلارج يتوسلون احلصول على املساعدة .العاملون الصحيون
املتضررة ،وستعلن عن تقدمي املزيد من الدعم الكبري يف أقرب يف اخلطوط األمامية يصابون هبذا املرض وميوتون .ويف أماكن
فرصة ممكنة.
حتول اخلوف وسوء الفهم إىل غضب وعداء وحىت عنف.
كثريةّ ،
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األزمة العاملية تتطلب استجابة عاملية .حنن نعلم أن هذا
الفريوس ميكن السيطرة عليه .تفشي فريوس إيبوال شهدته
أفريقيا يف أكثر من أربع وعشرين مرة على مدى السنوات
األربعني املاضية ،ويف كل مرة كانت جتري السيطرة عليه .إن
لدى املجتمع العاملي األدوات والدراية إلنقاذ آالف أرواح،
لكن االستجابة من جانبنا مجيعا ليست كافية حىت اآلن.
الشعوب يف غينيا وليربيا وسرياليون تتطلع إلينا للحصول على
املساعدة .إهنا تعتمد علينا لنيل املزيد من العاملني يف جمال
الرعاية الصحية ،واملعدات واللوازم الطبية.

18/09/2014

قابلة للتحقيق ،يف متناول أيدينا اآلن .ويف الوقت نفسه ،فإننا
نواجه التحديات اليت هتدد الصحة العاملية مبا يعيدنا عشرات
السنني إىل الوراء .وجيب أن تكون هذه هي اللحظة اليت حيل
فيها الطموح حمل الالمباالة .جيب أن تكون هذه حلظة متكني
الدول لكي تتوىل بنفسها تصميم نظم الرعاية الصحية اخلاصة
هبا ال أن تكون ضحيتها .جيب أن تكون هذه حلظة احتادنا
لدحر ذلك املرض وتعزيز نظم الرعاية الصحية يف مجيع أحناء
العامل حىت ال تتكرر تلك املأساة أبدًا.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وإسرائيل تعتز باالضطالع بدورها .فالعقيدة اليهودية أوروغواي.
تعلمنا ما نطلق عليه بالعربية “تيكون أوالم” ،أو إصالح العامل،
السيد كونكي (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :تود
فمن واجب كل شخص أن جيعل العامل مكانًا أفضل .وقد أوروغواي أن تثين على رئاسة جملس األمن لعقد هذه اجللسة
حافظت إسرائيل على تلك الرسالة ،وعلى مر السنني كانت بشأن تلك املشكلة اهلامة وامللحة للغاية.
من أوائل الدول اليت تبدي االستجابة عند وقوع الكوارث.
ووفدي سيديل ببيان موجز للغاية ،نظرًا لضيق الوقت.
فمن هاييت إىل غانا ،والفلبني مؤخرًا ،قدمت إسرائيل يد العون
أوالً ،بالنيابة عن حكومة بلدي ،أقدم تعازينا ألسر
لعشرات البلدان.
وحكومات الضحايا .ونود أيضا أن نؤكد على قيمة القرار
وإسرائيل مستعدة لالنضمام إىل فرقة عمل دولية ملكافحة
 ،)2014( 2177الذي اختذه جملس األمن باإلمجاع اليوم يف
تفشي اإليبوال .ويف غضون ذلك ،أرسلنا مساعدة مالية طارئة
ظل ذلك املستوى التارخيي من حيث عدد املشاركني يف تقدميه.
لسرياليون وإمدادات طبية إلثيوبيا .وقمنا بالتنسيق مع منظمة
وأوروغواي تقر مبا ميثله ذلك املرض الرهيب من أمهية
الصحة العاملية وأرسلنا خرباء يف الصحة العامة واألمراض املعدية
إىل الكامريون .وقمنا بتدريب عشرات من األطباء واملمرضني وخطورة يف املنطقة الغربية من القارة األفريقية وداللته وتأثريه
وغريهم من العاملني يف املجال الطيب من ستة مستشفيات خمتلفة على مستوى العامل ،والذي ميكن أن يزداد بسرعة كبرية.
بشأن كيفية الوقاية من املرض واحتوائه .وتستعد الوكاالت غري وحجم تلك املأساة يف املنطقة املتأثرة ال يدمر حياة شعوهبا
احلكومية اإلسرائيلية حاليًا إلرسال فريق آخر إىل سرياليون .وصحتها فحسب ،بل إنه يهدد أيضًا نسيجها االجتماعي
واقتصادها ووجود تلك الدول اليت ال متلك البنية التحتية أو
لقد حان اآلن وقت العمل العاملي .فعشرات اآلالف
الوسائل الكافية للتصدي لذلك الوباء.
من األرواح ومستقبل غرب أفريقيا يف مهب الريح .وكل
ويقلقنا بشكل خاص األثر املدمر لذلك املرض على
بلد ،مهما كان صغريًا ،لديه دور يؤديه يف مكافحة وباء
اإليبوال .وحنن نقف عند مفترق طرق .ويف جيلنا هذا ،باتت النساء ،نتيجة ألنشطتهن وسط أسرهن وجمتمعاهتن املحلية.
أهداف الصحة والتنمية العاملية ،اليت كانت تبدو ذات يوم غري ولذلك ،فإن مكافحة هذا املرض تتطلب جهدًا مشتركًا من
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املجتمع الدويل .ويف هذا الصدد ،فإن أوروغواي تثمن وتقدر العام ملنظمة الصحة العاملية والدكتور نابارو ،كبري منسقي
اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ،وخاصة منظمة الصحة العاملية ،منظومة األمم املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال.
واملنظمات األخرى على أرض الواقع ،وجهود الدول األعضاء
منذ بدأ ظهور فريوس اإليبوال القاتل يف غرب أفريقيا يف
اليت تعهدت بتقدمي املوارد واملوظفني ملواجهة ذلك التهديد .كانون األول/ديسمرب  ،2013استبد اخلوف مبواطين البلدان

ومع إدراكنا لتفاوت نطاق احلالة ،إال أن أوروغواي حتيط
علمًا مع القلق بشكل خاص بشأن ظهور اإليبوال اآلخر يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث ينشر بلدنا كتيبة تضم
قرابة  1200جندي .وهذا من شأنه أن جيعل بلدي أكثر تيقظًا
إزاء عمق املشكلة ،حبكم احلاجة إىل إنشاء نظام مالئم لإلخالء
وعالج مرض ال سابق له بالنسبة ألوروغواي.ويف هذا السياق،
تؤكد أوروغواي من جانبها التزامها الدويل باإلبقاء على موظفيها
املنتشرين يف منطقة البعثة ،على الرغم من تزايد مستوى اخلطر
الذي يشكله ظهور فريوس إيبوال ،وتتعهد بالبحث عن سبل
للتعاون يف مواجهة املرض وعواقبه يف حدود القدرات الفعلية
للبلد .وهبذه الروح ،شارك بلدي يف تقدمي القرار الذي اختذ اليوم.

املتضررة .فلم يعد بوسع التجار واملزارعني ومسؤويل الصحة
أن يباشروا أعماهلم اليومية دون خوف من املجهول .بل إن
األمر بات أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان اخلارجة من الزناع اليت
متضي على مسار خطري إلعادة اإلدماج وإعادة التأهيل وإعادة
بناء نسيجها االجتماعي .أما ختلف التنمية االقتصادية ،فهو
أكثر ما يقلقنا.

خارج البلدان املتضررة ،ال تزال بلدان منطقة غرب
أفريقيا كافة يف حالة تأهب مستمر حتسبًا ملا قد يعلن عنه
من مستجدات .وألن فريوس اإليبوال قاتل فتاك ،مثة ميول
واضحة للتشكك والعزل تتزايد بني األسر واملجتمعات املحلية
والبلدان .وأود أن أقتبس عن رئيس مفوضية االحتاد األفريقي،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيد السيدة نكوسازانا دالميين  -زوما ،اليت أشارت يف بياهنا يف
االجتماع الطارئ لرؤساء املجلس التنفيذي لالحتاد األفريقي
أنطونيو.
السيد أنطونيو (االحتاد األفريقي) (تكلم باإلنكليزية) :يف  8أيلول/سبتمرب إىل أن،
“التحرك حلماية املناطق غري املتضررة هو الرد
باسم مفوضية االحتاد األفريقي ،أود أن أغتنم هذه الفرصة
املناسب ،ولكن جيب أن يتم ذلك بطريقة ال تغذي العزلة
لتهنئتكم ،سيدي الرئيس ،على تويل الواليات املتحدة رئاسة
أو تؤدي إىل وصم الضحايا واملجتمعات والبلدان”.
جملس األمن هلذا الشهر وعلى مبادرهتا بعقد هذه اجللسة
بشأن آفة اإليبوال املتفشية اآلخذة يف االنتشار يف غينيا وليربيا
ومن األمهية مبكان أيضا التحسب لتأثري ذلك على التجارة
وسرياليون ،حيث تثري أزمة ذات أبعاد مفزعة.
عرب احلدود ،واألمن الغذائي ،ألن عدم قدرة األشخاص على
أود أيضًا أن أشكر أعضاء املجلس كافة لتصويتهم
باإلمجاع لصاحل القرار  )2014( 2177ومجيع الدول
األعضاء اليت شاركت يف تقدميه.
وأود أن أحيي الوزراء احلاضرين بني ظهرانينا الذين أدلوا
أيضا ببيانات ثرية وثاقبة للغاي ًة .كما أرحب حبضور املدير
1453859

ممارسة التجارة ومباشرة العمل يف حقوهلم ستفضي إىل ارتفاع
أسعار املواد الغذائية .وال نغايل باحلديث عن ضرورة اختاذ
تدابري وقائية لوقف انتشار فريوس اإليبوال وجتنب حدوث
كارثة اقتصادية .ولذلك ،ينبغي اختاذ إجراءات للتمكني من
استمرار الزراعة ودعمها للتجار ،وغالبيتهم من النساء.

49/66

S/PV.7268

يرفأ يف نمألاو مالسلا

لقد سلطت أزمة اإليبوال الضوء على هشاشة نظم الصحة
العامة يف أفريقيا بصفة عامة ،وبالتايل برأت ساحة أطر االحتاد
األفريقي املختلفة اليت تطالب بتعميم الوصول إىل مؤسسات
صحية عامة فعالة وحمورها البشر .واالستراتيجية الصحية
األفريقية للفترة  2015-2007قد حددت النظم الصحية
الضعيفة اليت تنقصها املوارد باعتبارها عائقًا رئيسيًا للتقدم.
وينطبق ذلك بصفة خاصة على البلدان اخلارجة من الزناع.
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فريوس اإليبوال .ومن املتوقع أن تستمر هذه العملية ملدة ستة
أشهر مع التناوب الشهري للمتطوعني .هتدف العملية إىل سد
الفجوة القائمة يف اجلهود الدولية ،وسوف تعمل بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ،ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،ومراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية
منها ،ومركز االحتاد األورويب ملكافحة األمراض والوقاية منها،
والوكاالت األخرى املوجودة بالفعل يف امليدان.
والتمست املفوضية كذلك املساعدة من منظمة الصحة
العاملية وإدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم وإدارة
الدعم امليداين وتعمل معها من أجل فتح احلدود من خالل
وضع تدابري صحية وفحص املسافرين يف املطارات املوجودة
يف مونروفيا وفريتاون وكوناكري .يتمثل اهلدف يف فتح تلك
املطارات أمام الرحالت اجلوية اإلنسانية والتجارية .وعالوة
على ذلك ،فإن إدارة اخلدمات الطبية وضعت خطة طوارئ
هبدف تعزيز استجابة اخلدمات الطبية لالحتاد األفريقي يف
حاالت الطوارئ ملوظفي االحتاد األفريقي املصابني بالعدوى
أو موظفي الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي يف أديس أبابا.

األوقات اليائسة تتطلب اختاذ تدابري يائسة .ال ميكننا
بعد اآلن املماطلة إزاء مكافحة هذا املرض .وقد حان وقت
العمل .وهلذا السبب رمست مفوضية االحتاد األفريقي هنجني
ذوي أولوية .األول هو هنج حاالت الطوارئ؛ والثاين هو هنج
طويل األجل .يركز هنج حاالت الطوارئ على إنشاء صندوق
طوارئ الصحة العامة األفريقي تديره منظمة الصحة العاملية،
منذ تفشي اإليبوال يف غرب أفريقيا .إضافة إىل ذلك ،ق ّدم
االحتاد األفريقي تعهدًا نقديًا من صندوق املساعدة اإلنسانية
وإدارة الشؤون السياسية .أدى النهج الطويل األجل يف التعامل
مع أزمة اإليبوال إىل إنشاء املركز األفريقي ملكافحة األمراض
والوقاية منها من أجل الكشف املبكر .وحنن نركز أيضًا
وأود أيضًا أن أسترعي انتباه املجلس إىل التغيريات اليت
على التعجيل بتفعيل املركز األفريقي ملكافحة األمراض حىت أدخلت على والية الصندوق اخلاص التابع لالحتاد األفريقي
يتسىن تقاسم املعلومات عن تطور املرض وتنفيذ نظام فعال للمساعدة الطارئة من أجل اجلفاف واملجاعة يف أفريقيا
لالستجابة املنسقة.
واستعواضه ،فيما يتصل بوباء اإليبوال .ويف اآلونة األخرية،
ويف وقت الحق ،يف  21آب/أغسطس ،قام جملس السلم قامت اللجنة الفرعية املعنية بالصندوق اخلاص للمساعدة
واألمن التابع لالحتاد األفريقي بإعطاء اإلذن بالنشر الفوري الطارئة من أجل اجلفاف واملجاعة يف أفريقيا التابعة للجنة
لبعثة مشتركة يقودها االحتاد األفريقي من العسكريني واملدنيني املمثلني الدائمني وجلنتها الفرعية املعنية بالالجئني والعائدين
تتألف من أطباء وممرضات وغريهم من املساعدين الطبيني واملشردين داخليًا يف أفريقيا بإنشاء حوار لتحديد السبل
تفشي اإليبوال .وباالستفادة الكفيلة مبواءمة األدوار اليت تضطلع هبا اللجنتان الفرعيتان
ملواجهة حالة الطوارئ النامجة عن ّ
من مقومات عمليات دعم السالم ،يقوم دعم االحتاد األفريقي وإدخال التغيريات الالزمة على واليتيهما يف ضوء التطورات
بشأن تفشي فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا بنشر متطوعني األخرية يف القارة .ومن اجلدير بالذكر أن اللجنة الفرعية
من املدنيني والعسكريني يف مجيع أحناء القارة للتأكد من احتواء اخلاصة بصندوق املساعدة الطارئة من أجل اجلفاف واملجاعة
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يف أفريقيا قد أتاحت التمويل للبلدان الثالثة األكثر تضررًا عن
طريق تفسريوالية الصندوق على حنو أوسع نطاقا.
وقبل أن أختتم ،جيدر التأكيد على أنه رغم أن التقييمات
والتحليالت ختدم أغراضًا مفيدة للغاية ،ال يسعين التأكيد مبا فيه
الكفاية على مدى أمهية أن نستمع إىل احلقائق على أرض الواقع
وأن نسترشد هبا .مسعنا اليوم شهادة شخصية جدًا وقوية جدًا
من جاكسون نياماه من منظمة أطباء بال حدود يف مونروفيا.
وهناك قصة أخرى مسعتها شخصيًا .إهنا قصة طبيب يعمل
بدأب يف إحدى وحدات فريوس اإليبوال ،حيث تتحقق بعض
النتائج اجليدة ّ
واملطردة .اجلزء املحزن من القصة هو أن الباحثني
الذين يعملون معه ال يشاطرونه العزمية القوية والنوايا احلسنة
إلنقاذ األرواح .ويف حتركنا معًا يف كفاحنا املشترك ضد مرض
اإليبوال ،ينبغي أن تقود قصصهم اجلهود اليت نبذهلا ّ
وتركزها.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد على الدعم املستمر
املق ّدم من االحتاد األفريقي وجهوده الرامية إىل ضمان التنسيق
املالئم ومواءمة مجيع اجلهود االستراتيجية املبذولة يف عملية التنفيذ
لتحقيق هدفنا املنشود يف القارة األفريقية .وإدراكًا حلقيقة أنه
ما من بلد يستطيع العمل مبفرده فيما حنن منخرطون يف مكافحة
اإليبوال ،نود أن نشكر مجيع شركائنا من الدول األعضاء،
واملنظمات احلكومية الدولية ،واملجتمع املدين ،واملنظمات غري
احلكومية ملا تقدمه من مسامهات واجلهود املبذولة يف امليدان.
ونود على وجه اخلصوص التنويه بإعالن األمني العام إيفاد بعثة
طوارئ إىل املنطقة ،ولكن ينبغي أن نضع يف اعتبارنا أنه يف حني
أننا ملتزمون مبكافحة اإليبوال ،فإننا باالحتاد ننتصر وبالتفرق
ننهزم .واألسوأ من ذلك أننا إن تفرقنا سنخسر.
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وباء خطري .وبالنظر إىل انتشارها اهلائل وما له من أثر على
النظام العام واالقتصاد واحلالة السياسية يف البلدان املتضررة،
فقد أصبح اآلن هتديدًا لالستقرار واألمن يف غرب أفريقيا،
قد يكون له أيضًا أثر عاملي .تؤكد هذه احلقيقة على حسن
توقيت هذه املناقشة واختاذ القرار  ،)2014( 2177الذي
اشتركت إسبانيا يف تقدميه.
جيب أن تكون استجابتنا فورية ومنسقة حتت قيادة األمم
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،وموجهة حنو دعم املبادرات اليت
تقوم هبا الدول املتضررة .وحنن نرحب مببادرة األمني العام
إلنشاء آلية لالستجابة حلاالت الطوارئ.
وهناك ثالثة حتديات رئيسية .األول هو توفري الرعاية
للمتضررين؛ والثاين هو توفري الرعاية لألشخاص الذين
يقومون برعاية املرضى .والثالث هو التأكد من أن اخلدمات
الطبية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،واملؤسسات األمنية للبلدان
املتضررة ال تنهار .وأود أن أضيف إىل تلك حتديًا رابعًا؛ قد
يكون ذلك واضحًا ،لكن ال بد يل من اإلشارة إليه .جيب علينا
تفادي ومنع العزلة املفروضة على البلدان املتضررة .فالتهميش
ووصمة العار تؤديان إىل نتائج عكسية .ومها ليسا بال طائل
بتاتا وحسب ،ولكنهما أيضًا يؤخران التصدي للوباء.
إسبانيا متنبهة بصفة خاصة هلذه األزمة بسبب قرهبا
اجلغرايف وصالهتا الوثيقة بغرب أفريقيا .فلدينا الكثري مما ميكننا
اإلسهام به .وإننا نقوم بذلك ،وحنن مستعدون للقيام مبا هو
أكثر من ذلك .وامسحوا يل أن أقدم بعض األمثلة على عملنا
يف املجاالت الثالثة اليت أشرت إليها.

فيما يتعلق بتوفري الرعاية الطبية للمصابني بفريوس
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل اإليبوال ،من الضروري زيادة عدد وحدات العالج ،وتوفري
إسبانيا.
اللوازم الطبية ونشر املوظفني املدربني تدريبًا خاصًا .وجيب
السيد غونزاليس دي ليناريس باولو (إسبانيا) (تكلم علينا أيضًا كسر سلسلة انتقال العدوى ووضع استراتيجية
باإلسبانية) :من الواضح أن أزمة اإليبوال صارت أكثر من جمرد لالتصاالت.
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وهذا ما نفعله .لقد أرسلنا أطنانا من اللوازم الصحية
والطبية حلاالت الطوارئ ومواد للوقاية والتطهري والعزل ووحدة
للتصدي للطوارئ ،وخرباء يف املياه واملرافق الصحية والنقل
واإلمداد إىل خمتلف املراكز الطبية يف ليربيا وسرياليون وغينيا.
ومن بني أولئك الذين يكافحون من أجل التخفيف من
معاناة الضحايا ،هناك حاليا  30مواطنا إسبانيا يقدمون الرعاية
للمصابني بفريوس اإليبوال .وهذا عرض حمدود للجهود اليت
نبذهلا يف العمل جنبا إىل جنب مع العديد من العاملني اآلخرين
يف املجال اإلنساين من جنسيات كثرية أخرى.
إننا على دراية باالحتياجات اللوجستية والتدريبية ونعمل
على توفريها .كما أننا مدركون بصفة خاصة للحاجة إىل
الوقاية .وقد شاركنا يف واحدة من أوىل عمليات اإلجالء
الطيب ،الثنني من العاملني يف املجال اإلنساين ،ولدينا اآلن
بروتوكول تفصيلي مستعدون لتقدميه لألمم املتحدة والبلدان
املهتمة باألمر.
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ومن الضروري أيضا منع انتقال هذا الوباء إىل البلدان
املجاورة .وحنن نعتزم توسيع نطاق دعمنا آلليات التصدي
الوطنية يف البلدان املجاورة ،أي السنغال ومايل وموريتانيا
والنيجر وكوت ديفوار ونيجرييا .وعالوة على ذلك ،سنعمل
يف إطار االحتاد األورويب لضمان تعزيزه للعمل يف هذا املجال.
وبطبيعة احلال ،فإن هذا األمر يتطلب موارد إضافية حنن على
استعداد لتوفريها .وسيتم تنسيق عملنا على املستوى الدويل
وحتقيق التكامل بني قدراتنا يف إطار خطة االستجابة اليت
أعدهتا منظمة الصحة العاملية.
ويف اخلتام ،أود اإلعراب عن حتية خالصة جلميع الضحايا
والعاملني على اخلطوط األمامية ملكافحة هذا املرض .ونعرب
لسرياليون وغينيا وليربيا عن تضامننا يف مواجهة هذه املأساة
اليت تعاين منها ونعد ونلتزم بأن نتجاوز األزمة معا وأن جتد
هذه البلدان طريقها مرة أخرى حنو حتقيق السالم واالزدهار
اللذين كافحت من أجلهما يف السنوات األخرية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وعلينا أيضا أن نبلغكم بالنبأ املحزن حول وفاة الضحية
إيطاليا.
األوىل ،األب ميغيل باخاريس ،الذي أذكره مبشاعر املحبة
السيد المربتيين (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
واالمتنان ملا اضطلع به من عمل إنساين استمر حىت األيام
األمني العام على مالحظاته والسيدة تشان والدكتور نابارو
األخرية من حياته.
على إحاطتيهما اإلعالميتني .كما أرحب مببادرة رئاسة
وفيما يتعلق بكفالة أن تتمكن الدول املتضررة من
الواليات املتحدة اليت أدت إىل اختاذ املجلس اليوم للقرار 2177
االستمرار يف توفري الوقاية والرعاية الصحية األساسيتني
( ،)2014الذي أسعد إيطاليا أن تشارك يف تقدمي مشروعه.
ملواطنيها ،صحيح أن اهنيار نظم الرعاية الصحية لديها يتسبب
وتؤيد إيطاليا تأييدا كامال البيان الذي أدىل به املراقب
يف زيادة أعداد ضحايا األمراض الشائعة .ولألسف ،فإن
معدالت وفيات األمهات والرضع يف تلك البلدان تتجه حنو عن االحتاد األورويب وتود أن تضيف بعض املالحظات بصفة
االرتفاع مرة أخرى ،بسبب إمهال االحتياجات ذات الصلة وطنية.
حاليا فيما تركز مجيع اجلهود على مكافحة اإليبوال .وسنواصل
إن اإليبوال أكثر من جمرد أزمة صحية ،فقد أصبح
تقدمي الدعم من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي يف املنطقة بالفعل حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق هلا آثار اجتماعية
ولتعزيز القدرات الصحية يف جمال املياه والصرف الصحي يف واقتصادية وأمنية وسياسية .ويساورنا قلق بالغ إزاء خطورة
البلدان اليت أشرت إليها.
احلالة ونتابع تطورها عن كثب .كما نقوم حبشد املؤسسات
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العامة واخلاصة على السواء من أجل دعم البلدان اليت أصاهبا
الفريوس ومنع انتقال املرض.
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ويف اخلتام ،أود أن أثين على اجلهود غري العادية اليت يبذهلا
العاملون يف املجالني اإلنساين والصحي على اخلطوط األمامية
والذين يواصلون العمل يف البلدان املتضررة ،معرضني حياهتم
للخطر .وأود أيضا أن أثين على اجلهود اهلائلة اليت تبذهلا
حكومات البلدان املتضررة ،اليت تتحمل العبء األثقل هلذه
املأساة.

ويف هذه املرحلة ،من املهم للغاية اختاذ إجراءات حازمة
ومجاعية لوقف وباء اإليبوال الذي يشكل يف الواقع خطرا عامليا
على األمن .وسنغتنم كل فرصة خالل رئاستنا اجلارية لالحتاد
األوريب ،داخل األفرقة العاملة التابعة ملجلس االحتاد األورويب
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املعنية بالشؤون اإلنسانية واإلمنائية ،لتعميق املناقشة وزيادة
الوعي بني دول االحتاد األورويب وتعبئة املزيد من املوارد بغية بوروندي.
التصدي لفريوس اإليبوال على حنو فعال وبطريقة متضافرة.
السيد شينغريو (بوروندي) (تكلم بالفرنسية) :مبا أن
وسيجتمع وزراء صحة االحتاد األورويب يف ميالنو يف  22و هذه هي املرة األوىل اليت أتكلم فيها يف ظل رئاسة الواليات
 23أيلول/سبتمرب لتنسيق التصدي لتفشي فريوس اإليبوال.
املتحدة ،أود يف البداية أن أشكر الرئاسة على عقد هذا اجللسة
واحلكومة اإليطالية تدعم منظمة الصحة العاملية منذ اندالع اهلامة بشأن أزمة اإليبوال .إهنا تُعقد يف وقت مناسب .كما أود
األزمة ،حيث قدمت مسامهة أولية قدرها  200 000يورو أن أهنئ الرئيس على تويل رئاسة املجلس لشهر أيلول/سبتمرب.
يف نيسان/أبريل خمصصة ألنشطة املنظمة يف غينيا ،وحتديدا يف وأؤكد لكم أن وفد بوروندي سيقدم الدعم الكامل لكم
كوناكري .ومت صرف مبلغ  240 000يورو إضايف مؤخرا .طوال فترة واليتكم .وفضال على ذلك ،فإن مثة دالئل على
وعالوة على ذلك ،صدقنا للتو على إجراءات ثنائية ،سيتم حتقيق جناح ملحوظ قد ظهرت بالفعل لتشهد على قيادتكم
تنفيذها بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية اإليطالية يف اليت ال نظري هلا يف العمل على مكافحة أزمة اإليبوال.
امليدان ومعهد سباالنساين الوطين لألمراض املعدية يف روما
وباملثل ،يرحب وفد بلدي بعقد املشاورات الرفيعة
للوقاية من الفريوس وعالج املرضى ،وذلك من خالل بناء
القدرات وتقدمي املساعدة التقنية إىل النظم الصحية الوطنية يف املستوى بشأن أزمة اإليبوال يف  25أيلول/سبتمرب وبتعيني
البلدان املتضررة ونشر معلومات عامة عن انتقال هذا املرض .الدكتور ديفيد نابارو ومساعده املعنيني بأزمة اإليبوال مؤخرا.
ويف املستقبل القريب جدا ،ستضطلع الوكالة اإليطالية للتعاون
وبداهة ،ال يسعين إال الترحيب باختاذ القرار 2177
اإلمنائي مببادرات إنسانية جديدة تتكلف حنو  4ماليني يورو )2014( ،اليوم بشأن أزمة اإليبوال .وتشعر بوروندي بالفخر
تبعا للحالة على أرض الواقع.
الشديد للمشاركة يف تقدمي مشروع القرار.
لقد استمعنا إىل ما قاله األمني العام اليوم وما طلبه منا.
كغرينا من البلدان األفريقية ،فإننا نشعر بالقلق الشديد
ونرى أنه ميكن االستفادة من خربة إيطاليا يف جمال األمن إزاء االنتشار السريع لفريوس اإليبوال ،الذي وصفه الدكتور
البيولوجي يف التصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس نابارو برباعة خالل االجتماع غري الرمسي للجنة التنظيمية
اإليبوال .وحنن مستعدون ملواصلة النقاش ،على أساس كل للجنة بناء السالم يف  8أيلول/سبتمرب ،والذي شارك فيه وفد
حالة على حدة ،بشأن التفاصيل التقنية واملالية للعمليات بلدي بنشاط .ويف الواقع ،نعتقد أنه بالوترية احلالية ،فإن درجة
املشتركة املحتملة لإلجالء الطيب للموظفني الدوليني.
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حشد املجتمع الدويل يف ما يتعلق باألزمة اليت تؤثر على أفريقيا
مل تصل بعد إىل املستوى املتوقع ،وال سيما أنه يبدو أن املرض
ينتشر بسرعة أكرب من اجلهود املبذولة ملكافحته.
إن احلالة خطرية ،بل إهنا يف احلقيقة بالغة اخلطورة .وجيب
أال يتردد املجتمع الدويل يف اختاذ إجراءات من خالل حتسني
التنسيق وبذل جهود تنظيمية هبدف إنقاذ أرواح األشخاص
املعرضني للخطر .وغدا سيكون األوان قد فات ألن املرض قد
ينتشر حىت خارج القارة ،وهو احتمال قوي بالفعل.
وال يسعنا أبدا القول مبا يكفي :إن مدى تفشي فريوس
إيبوال يتطلب من املجتمع الدويل استجابة أشد قوة ال تشمل
فحسب املزيد من املوارد واخلربة الطبية يف البلدان املعنية،
وإمنا أيضا املزيد من اإلعداد على الصعيدين اإلقليمي ودون
اإلقليمي .وبالنسبة إىل ما هو أبعد من البعد اإلقليمي ،ال بد
لشركاء التنمية الرئيسيني الذين يدعمون التدخالت يف البلدان
املتضررة أن يكونوا على استعداد ملضاعفة اجلهود الرامية إىل
حتقيق زيادة كبرية يف املساعدات اليت يقدموهنا.
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ويف ما يتعلق ببناء السالم ،مثة خماطر تتزايد يوميا حيال
تراجع املكاسب اليت حتققت فعال يف البلدان املتضررة اليت
تدخل يف إطار جلنة بناء السالم .وعلى املجتمع الدويل أن
يضاعف جهوده ملساعدة البلدان ذات القدرات املحدودة
للغاية إزاء مواجهة هذا البالء .وبالنسبة إىل التدابري املناهضة
ألزمة فريوس إيبوال اليت يتعني اختاذها ،جيب أن مينع املجتمع
الدويل عزل أي بلد من البلدان املتضررة ،ألن من شأن ذلك
يضر أكثر من أن ينفع .وجيب أن نتجنب مواجهة حالتني
أن ّ
بالطريقة نفسها .فعزل األفراد املتضررين وعزل البلدان
يكمل أحدمها اآلخر.
املتضررة مها أمران متعارضان متاما ،وال ّ

ويف رأينا املتواضع ،إن عزل تلك البلدان سيكون مبثابة
حرماهنا من احلصول على املساعدات اإلنسانية األساسية.
فاحلجر الصحي ميكن أن يكون له أثر سليب جدا على
اقتصادات البلدان املتضررة اهلشة أصال ،اليت تعتمد جزئيا على
توفري بعض السلع األساسية من اخلارج .وبغية دعم العمل
العاملي املناهض لتفشي فريوس إيبوال حاليا يف غرب أفريقيا،
نوجه نداء قويا إىل البلدان املجاورة للبلدان املتضررة نرجوها
يف غضون ذلك ،نعتقد أن مشاركة أكرب بكثري من
املوافقة على فتح ممرات إنسانية لتيسري عمليات النقل ووصول
جانب املجتمعات املحلية هي حقا أساسية لتكون االستجابة
املوظفني الدوليني واإلمدادات إىل البلدان املتضررة.
فعالة .يف الواقع ،إذا عمدت املجتمعات الشعبية إىل أخذ زمام
واهللع الذي سببته أزمة فريوس إيبوال على نطاق واسع يف
األمور بأيديها ،وامتلكت عملية املكافحة ،ال سيما يف املناطق
الريفية وشبه الريفية ،ونفذّت احللول والتدابري املتعلقة بالوقاية البلدان املتضررة ال يسمح للناس مبمارسة أنشطتهم اإلنتاجية
يف سياق خدمات الصحة العامة ،فإن انتقال فريوس إيبوال اليومية العادية .وميكن أن يفضي ذلك يف هناية املطاف إىل أزمة
غذاء تضاعف من أزمة فريوس إيبوال اليت يواجهوهنا حاليا.
يصبح بطيئا إىل حد كبري.
ويف اخلتام ،يود وفد بلدي أن يضم صوته إىل أصوات
وينبغي للبلدان اليت تضررت بالفعل والبلدان املجاورة
أن تسعى من جانبها إىل تعبئة املجتمعات املحلية ،وحتسني الوفود األخرى بتوجيه الشكر الصادق إىل البلدان اليت قدمت
التواصل بني الناس كي يدركوا كيفية الوقاية من العدوى ،بالفعل املساعدات للبلدان الثالثة األشد تضررا.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وماذا جيب أن يفعلوه ،ال سيما إذا كانوا خيشون أهنم حيملون
الفريوس.
إستونيا.
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السيد كولغا (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
بتوجيه الشكر إىل جملس األمن ورئاسته على عقد مناقشة
مفتوحة اليوم بشأن هذه املسألة امللحة .وأرحب أيضا باختاذ
القرار  )2014( 2177يف هذا اليوم ،وأنا فخور بأن إستونيا
استطاعت أن تشارك يف تقدميه.
تؤيد إستونيا متام التأييد البيان الذي أدىل به يف وقت
سابق املراقب عن االحتاد األورويب.
إن فريوس إيبوال املتفشي قد قضى بالفعل على حياة أكثر
وأضر حبياة ماليني الناس .مل نبلغ الذروة
من  2 400شخصّ ،
بعد .فنصف هذه احلاالت حدث يف األسابيع الثالثة املاضية.
إنه ليس فحسب حالة طارئة يف جمال الصحة العامة ،وإمنا هو
أيضا أزمة إنسانية ومسألة أمنية عاملية .واملطلوب اآلن القيام
بعمل دويل .وأنا سعيد ملالحظة أن هذا العمل يتخذ شكال
واضحا هنا اليوم.
وامسحوا يل أن أتقدم خبالص الشكر إىل العاملني يف
اخلط األمامي يف جمال الرعاية الصحية على جهودهم الدؤوبة
واجلريئة إلهناء األزمة .إن عملهم جيري يف ظل ظروف
صعبة للغاية .هناك ما يزيد على  120من العاملني يف جمال
الرعاية الصحية قد فقدوا أرواحهم ،ويوجد اآلن أكثر من
 240آخرين أصيبوا بالعدوى .والعدد الكبري من املصابني
يف صفوف العاملني يف جمال الرعاية الصحية يؤثر أيضا على
النظم الصحية يف املناطق اليت اجتاحها الوباء .واحلاجة إىل
تعزيز قطاع الصحة تزداد كل يوم ،حيث أن عدد املتضررين
يتصاعد بوترية أسرع من القدرة على معاجلتهم .والنقص
احلاد يف املوظفني الطبيني املدربني ،ومرافق الرعاية الصحية،
واإلمدادات الطبية ،والتثقيف املجتمعي بشأن فريوس إيبوال
أمور جيب أن تكون مبثابة أولوياتنا الرئيسية .وقد دعت منظمة
الصحة العاملية إىل املزيد من املوارد البشرية يف املناطق املتضررة.
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إننا نرحب باعتماد مبادرة التنسيق على نطاق املنظومة،
وهي املبادرة اليت تق ّدم هبا األمني العام ملساعدة البلدان املتضررة
يف جهودها الرامية إىل وقف انتشار هذا الفريوس .ونق ّدر عاليا
العمل الذي مت إجنازه ،ونشجع على مواصلة التركيز على
االستراتيجيات الفعالة والشراكات اإلنسانية .ونرحب أيضا
باخلطط اآليلة إىل إقامة مركز أزمة يتعلق بفريوس إيبوال ،بغية
تنسيق التصدي للفريوس القاتل ،والسعي إىل وقف انتشاره يف
بلدان غرب أفريقيا.
لقد قيل بالفعل هنا اليوم إن أي بلد ،مهما كان صغريا،
عليه أن يؤدي دوره .لقد سامهت إستونيا فعال مببلغ 60 000
يورو ملنظمة الصحة العاملية ،وقررت أن تساهم مببلغ إضايف قدره
 40 000يورو ،مما جيعل املجموع  100 000يورو .كما
سنرسل طبيبا إىل إحدى املناطق املنكوبة للمساعدة يف األعمال
اهلامة لقطاع الصحة .وميكنين أن أؤكد للبلدان املتضررة أننا
سنعمل بنشاط داخل االحتاد األورويب ودوله األعضاء حبثا عن
اخليارات املمكنة للحد من تزايد عزلة األماكن املتضررة يف
املنطقة.
وإذا استمرت احلالة ،فيمكن أن تكون العواقب وخيمة
ليس من حيث اخلسائر يف األرواح فحسب ،وإمنا أيضا من
حيث الفقر املدقع ،وانعدام األمن الغذائي ،والتشريد ،واملخاطر
العالية إزاء انتشار الفريوس إىل بلدان أخرى .إن احلالة اآلن
على وشك أن تصبح كارثة إنسانية .ميكننا أن نوقف انتشار
فريوس إيبوال ،ولكن األمر يتطلب استجابة دولية منسقة للقيام
بذلك .وعلى املجتمع الدويل أن يتصرف اآلن إذا أردنا جتنب
كارثة إنسانية .وال يسعنا أالّ نعمل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
النرويج.
السيدة ستينر (النرويج) (تكلمت باإلنكليزية) :إن
وجود وباء إيبوال له تأثري كارثي يف البلدان املتضررة ويف
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املنطقة على نطاق أوسع .فما بدأ كأزمة صحية باتت له اآلن العمل على زيادة مسامهتنا ثالثة أضعاف .مسامهتنا اإلمجالية
أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وانسانية وأمنية خطرية .تبلغ اآلن أكثر من  13مليون دوالر .وهذه األموال سوف
لذلك ،ترحب النرويج مببادرة الواليات املتحدة إىل عقد هذه تدعم اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ،واالحتاد األفريقي،
وعدة منظمات غري حكومية.
اجللسة اهلامة جدا.
على الرغم من اجلهود اليت تبذل باستمرار ،ال يزال
الفريوس ينتشر بسرعة .لقد استهنّا مجيعا خبطورة تفشي فريوس
إيبوال .أ ّما اآلن ،فنحن مجيعا حباجة إىل تسريع استجابتنا.
يتعني علينا القيام باملزيد ،وإننا حباجة إىل نفعل ذلك على
حنو أسرع .إن املجتمعات املحلية والعاملني الوطنيني يف جمال
الصحة ويف املجال اإلنساين يقومون مبعظم هذه األعمال .إهنم
يتعرضون لضغوط هائلة ،وهم حباجة إىل دعمنا .وذلك يشمل
كفالة سالمتهم .والشيء نفسه ينطبق على العاملني الدوليني
يف امليدان ويف القطاع الصحي.

ويف اخلتام ،بينما نناقش فريوس اإليبوال هنا اليوم،
ميوت الناس يف عني املكان .إننا منتلك السبل ملنع زيادة
تفشي هذا الوباء .وجيب علينا أن نفي بتلك املسؤولية .لقد
حان الوقت الختاذ إجراءات.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بوتسوانا.
السيد نكولوي (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية):
أشكركم ،السيد الرئيس ،على إتاحة الفرصة لنا لالشتراك
يف هذه املناقشة .ونود أن هننئ الواليات املتحدة الضطالعها
بدور رائد يف توجيه انتباه العامل إىل هذا الوباء .كما نشيد
باألمني العام اللتزامه مبكافحة الوباء .ويف ذلك السياق ،نشعر
بالفخر إذ كنا من بني مقدمي القرار  ،)2014( 2177الذي
اختذ هذا الصباح.

إن منظمة أطباء بال حدود تستحق الثناء الستجابتها
السريعة واملرنة .ومن األمهية مبكان وجود قيادة تتصف
بالوضوح ،وبذل جهود منسقة .حنن ندعم األولويات املحددة
يف خارطة الطريق ملنظمة الصحة العاملية .وترحب النرويج
مببادرة األمني العام إىل إنشاء بعثة جديدة لألمم املتحدة
يشعر شعب بوتسوانا ببالغ القلق إزاء تفشي هذا الوباء.
للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس إيبوال .ونرحب
أيضا باملشاركة النشطة من جانب االحتاد األفريقي .ونكرر ما فتئ فريوس اإليبوال يظهر بانتظام خميف من آن آلخر يف
وجهتها حكومات ليربيا وغينيا وسرياليون بشأن اجلزء الغريب من قارتنا .وبالرغم من أنه أبلغ عن حاالت
الدعوات اليت ّ
أمهية كفالة انفتاح التجارة والنقل اجلوي على املناطق املتضررة .لفريوس اإليبوال يف التراب األفريقي ،ندرك أن الفريوس ميكن
أن يبتلع القارة بأسرها بل ويتجاوزها .إن فريوس اإليبوال ليس
عالوة على ذلك ،جيب أن نعترف بأن املرأة معرضة
جمرد وباء ،بل كارثة إنسانية وطامة على وشك االنفجار.
للخطر بصورة خاصة يف إطار دورها كقائمة بالرعاية يف
وال يقاس حجم الكارثة من الناحية اإلنسانية فحسب ،بل
املنازل واملستشفيات .إن ما يصل إىل ثلثي الضحايا هم من
وباخلوف الذي تغرسه يف نفوس الذين تأثروا هبا.
النساء .وبينما نكافح فريوس إيبوال ،جيب أن نعطي األولوية
وبينا يواصل األخوة واألخوات األعزاء يف غرب أفريقيا
حلماية النساء واألطفال.
مكافحة اآلفة ،ندرك متاما أن احتواء األزمة مهمة ضخمة.
إن حكومات املنطقة واألمم املتحدة دعت إىل اختاذ
ولذلك يف ذلك السياق حنن حباجة إىل التكاتف كأبناء نفس
إجراءات فورية .لقد استجابت النرويج هلذه الدعوة من خالل
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األرض ،جنبا إىل جنب مع املساعدة املقدمة من املجتمع
الدويل ،للتصدي هلذا الوباء مع كل ما لدينا من موارد حتت
تصرفنا .ونتشاطر أمل ومعاناة الذين وقعوا ضحايا هذا املرض.
وباعتبارنا جارا إقليميا لغرب أفريقيا ،نعلم أن األوبئة مثل
فريوس اإليبوال ال تعرف حدودا وال اللوائح املنظمة للحدود.
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انتشار الفريوس وكبحه .ونعتقد أن اخلطة حسنة التوقيت وعملية
على السواء .ونود أن نوجه املزيد من التهنئة إىل األمني العام
بتعيني كبري منسقي منظومة األمم املتحدة املعين مبرض فريوس
اإليبوال ،الدكتور ديفيد نابارو ،ونائبه ،السيد أنتوين بانبوري.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وخالل األسابيع املاضية شهدنا ،شاعرين بالرعب ،صور نيوزيلندا.
األشخاص الذين وقعوا ضحايا هلذه اآلفة ،مبا يف ذلك األمهات
السيد مكالي (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :غالبا
واألطفال ،وندرك أن الفريوس سريع االنتشار ،ومفاجئ وحاد .ما تتقدم الدول األعضاء بالشكر إىل رئاسة املجلس على عقد
وال نزال نشعر بالقلق ألنه ،يف أي وقت من األوقات ،ميكن جلسة هامة ،ولكن ذلك تعليق فريد يف مالئمته ومغزاه فيما يتعلق
أن يضرب بعنف وينهش شعوب بأكملها إذا تركت حلاهلا .مبناقشة اليوم املفتوحة .وتثين نيوزيلندا على الواليات املتحدة
وإذ نتكلم ،جتاوز عدد املصابني بالعدوى  3 500شخص ،ملبادرهتا بعقد هذه املناقشة احلامسة بشأن أزمة مل يسبق هلا مثيل من
توىف منهم  1 900حالة .ومن بني الضحايا األشخاص األكثر حيث احلجم والتأثري وإمكانية هتديدها للسلم واألمن الدوليني.
ضعفا وهم :النساء واألطفال.
وحنيط علما بأول قرار اختذ فيما يتعلق حبالة طوارئ تتعلق بالصحة

ويف ذلك الصدد ،اختذت حكومة بوتسوانا قرارا يف العامة (القرار  ،))2014( 2177ونوافق على هذا القرار الذي
آب/أغسطس  2014بتقدمي املعونة املالية إىل غينيا وليبرييا كان من دواعي سرور نيوزيلندا املشاركة يف تقدميه.
وسرياليون من أجل مساعدة تلك البلدان على مكافحة
ليس من الضروري تكرار ما هو واضح ،عدا حقيقة
املرض .ونأمل أن تؤدي هذه البادرة اإلنسانية املتواضعة من رئيسية تنذر باخلطر .ففريوس اإليبوال يواصل تأثريه املدمر يف
حسن النية والتراحم إىل قطع شوط طويل يف دعم نشر املوارد غرب أفريقيا  -وعلى األخص يف غينيا وليبرييا وسرياليون
واخلربات الالزمة ملكافحة الفريوس الفتاك واستئصال شأفته  -ويتطلب استجابة دولية مكثفة ومنسقة على نطاق واسع،
يف هناية املطاف.
تزيد  20ضعفا على استجابتنا يف الوقت الراهن ،كما قيل لنا
ومما يثلج صدرنا تدفق الدعم من املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك قبل قليل .يتطلب األمر ذلك لدعم البلدان املتضررة واملعرضة
املنظمات اإلنسانية واملجتمع املدين واخلرباء الطبيون وأصحاب للخطر.
النيات احلسنة ،ولكننا نعرف أنه ال يزال هناك الكثري مما جيب
يف  8متوز/يوليه ،يف هذه القاعة ،استمعنا لرئيس مكتب
القيام به .وإذ يواصل املرض تفشيه ،نود أن ندعو اجلهات املعنية األمم املتحدة لغرب أفريقيا آنذاك ،املمثل اخلاص لألمني العام
األخرى إىل االضطالع بدورها .ونرحب مببادرة دعم االحتاد السيد سعيد جنيت ،حيذر من انتشار فريوس اإليبوال على حنو
األفريقي حلاالت تفشي اإليبوال يف غرب أفريقيا ،اليت أرسل من ينذر باخلطر ،بالرغم من بعض حتقيق النجاحات األولية يف
خالهلا فريقا من اخلرباء الطبيني إىل البلدان املتضررة.
احتواءه (انظر  .)S/PV.7213وترحب نيوزيلندا باستمرار تلك
ونرحب خبطة األمني العام إلنشاء مراكز األزمات املعنية اإلحاطات اإلعالمية املقدمة من املكاتب اإلقليمية ،اليت تتيح
بفريوس اإليبوال يف غضون ستة إىل تسعة أشهر وذلك لوقف توجيه انتباه املجلس للتهديدات الناشئة مثل ذلك التهديد.
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كما نرحب باألعمال اليت اضطلعت هبا األمم املتحدة فيما
يتعلق باإليبوال خالل األسابيع األخرية ،مبا يف ذلك بعثة
التصدي حلاالت الطوارئ اليت أعلن عنها األمني العام وإنشاء
مركز إدارة األزمات .ونشكر السيدة تشان على ما قدمته من
معامل تفصيلية خلطة منظمة الصحة العاملية لالستجابة الدولية.

والعمل مع فريق بقيادة االحتاد الدويل جلمعيات الصليب
األمحر واهلالل األمحر .وإضافة إىل نشر اخلربة العملية ،قدمت
نيوزيلندا التمويل إىل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر
واهلالل األمحر ،وإىل منظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة
الصحة العاملية ،مبا يف ذلك املسامهة اإلضافية اليت ذكرهتا للتو.

ال بد أن تكون االستجابة الدولية ملنع استمرار تفشي
فريوس اإليبوال سريعة ،وجيب أن تكون عملية املنحى ،وجيب
أن تتمتع بأعلى مستوى من الدعم السياسي .ذلك املستوى
من الدعم السياسي ،أعتقد ،يتجلى باحلضور الواسع النطاق
يف جلسة اليوم .ونيوزيلندا ممتنة لتلك البلدان اليت قدمت
بالفعل مسامهات كبرية واليت قطعت تعهدات أخرى اليوم ،مبا
يف ذلك تقدمي الدعم إىل منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة ومنظمة “أطباء بال حدود” وغريها.

وقد تكون نيوزيلندا بعيدة جغرافيا عن غرب أفريقيا،
لكننا عازمون على االضطالع بدورنا لكفالة تقدمي الدعم
الدويل الذي حتتاجه حكومات وشعوب املنطقة دون اإلقليمية،
وخاصة غينيا ،وليربيا وسرياليون ،ويف الواقع ،الدعم الدويل
الذي تستحقه  -للسيطرة على حاالت التفشي ومنع زيادة
انتشار هذا الوباء املعاصر .إننا سنضطلع بدورنا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ماليزيا.

كما أذن جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
السيدة أدنني (ماليزيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود
بأول بعثة إنسانية على اإلطالق لالحتاد األفريقي إىل البلدان
املتضررة ،وهو إجراء يستحق الثناء تعبريا عن التضامن أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم ،السيد الرئيس ،وأشكر
األفريقي .وجيب أن يدعم ذلك بقوة ومجيع االستجابات الواليات املتحدة على عقد هذه املناقشة .كما أود أن أشكر
األمني العام بان كي  -مون؛ والدكتور ديفيد نابارو ،كبري
اإلقليمية األخرى.
استمعت نيوزيلندا جبالء إىل الرسالة اليت مفادها أن منسقي منظومة األمم املتحدة املعين مبرض فريوس اإليبوال؛
املطلوب هو القيام حبشد دويل كبري للمسامهات املالية ،والسيدة مارغريت تشان ،املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية؛
واملوارد واخلربات .ونيوزيلندا يف خضم االنتخابات العامة ،والسيد جاكسون نياماه ممثل منظمة “أطباء بال حدود” على
اليت من املقرر إجراؤها غدا ،بتوقيت نيوزيلندا .ومع ذلك ،فإن ما تقدموا به من إحاطات إعالمية.
إحدى املهام األوىل للحكومة اجلديدة ستكون النظر العاجل
أود أن أبدأ باإلعراب عن خالص تعازي وفد بلدي ألسر
يف جمموعة من اخليارات بشأن ما ميكننا االضطالع به ملواصلة وأصدقاء مجيع الذين لقوا حتفهم بسبب تفشي حاالت فريوس
املسامهة يف االستجابة الدولية .وأود أن أذكر أنه بالرغم من اإليبوال.
القيود املفروضة على مركزنا الدستوري احلايل ،بينما نتواجد
وتشيد ماليزيا بالعديد من األطباء وعمال الرعاية الصحية
هنا ،تلقيت نبأ موافقة وزير اخلارجية لدينا على تقدمي مسامهة
الشجعان الذين يشاركون يف اجلهود الدؤوبة الرامية إىل
مالية كبرية أخرى إىل منظمة الصحة العاملية.
التصدي هلذا املرض القاتل.
وانتشر الشهر املاضي ممرضون مدربون من نيوزيلندا يف
املنطقة دون اإلقليمية املتضررة للمسامهة يف جهود االستجابة،
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إن املدى الذي بلغه تفشي فريوس إيبوال مل يسبق له
مثيل .فالوضع يزداد سوءا ألن هذا املرض القاتل يتخطى
احلدود الوطنية ،وخيلّف آثارا عميقة على النشاط االجتماعي
واالقتصادي واحلالة األمنية للبلدان املتضررة .وستكون
التحديات النامجة عن تفشي هذا الفريوس عبئا يثقل كاهل أي
بلد يريد مواجهته مبفرده .فهذه األزمة الصحية تشكل هتديدا
عامليا يتطلب استجابة عاملية.
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املطاطية الطبية كمشكلة يف مكافحة تفشي الفريوس .ويف 15
أيلول/سبتمرب ،سلم رئيس الوزراء املاليزي ،داتو سري حممد
جنيب بن تون حاجي عبد الرزاق ،شحنة قوامها  20,9مليون
من القفازات املطاطية الطبية يف 11حاوية ،بغية توزيعها على
البلدان املتضررة .وستتلقى كل من ليربيا وسرياليون وغينيا
ثالث حاويات من القفازات الطبية ،حتمل كل حاوية 1,9
مليون قفاز .يف غضون ذلك ،ستتلقى مجهورية الكونغو
الدميقراطية ونيجرييا حاوية واحدة لكل منهما .وسيتم نقل
القفازات من ماليزيا إىل املوانئ الرئيسية لكل بلد وذلك يف
أقرب وقت ممكن.

وتثين ماليزيا على املسامهات والتربعات اليت تأيت من
خمتلف البلدان ملكافحة هذا الوباء .بيد أن اإلجراءات املتخذة
حىت اآلن غري كافية .إن املطلوب من املجتمع الدويل أن يفعل
وتأمل ماليزيا بإخالص أن يساعد هذا اإلسهام املتواضع
املزيد من أجل عكس مسار هذا الوضع .واملناقشة املفتوحة
اجلارية اليوم تأيت يف الوقت املناسب بينما نتخذ املزيد من يف منع انتشار فريوس إيبوال وإنقاذ األرواح .وسنواصل مراقبة
الوضع عن كثب لنرى كيف ميكننا مواصلة دعم البلدان
اإلجراءات ملواجهة األزمة.
كذلك تشعر ماليزيا بالقلق إزاء أن تفشي الفريوس املتضررة ،سواء على الفور أو على مدى أطول.
ويرحب وفدي بنتائج هذه املناقشة اليت جيسدها القرار
 )2014( 2177الذي شاركت ماليزيا يف تقدميه .وأود أن
أؤكد للمجلس دعم ماليزيا وتعاوهنا الكاملني يف جمال العمل
الوثيق مع مجيع الشركاء ملكافحة تفشي فريوس إيبوال.

ميكنه أن يعكس مكاسب بناء السالم اليت حتققت يف البلدان
الثالثة املدرجة يف جدول أعمال بناء السالم ،أال وهي ليربيا
وسرياليون وغينيا .ويف وقت احلاجة ،علينا عدم التخلي
عن البلدان املتضررة أو عزهلا .ويتفق وفد بلدي مع مقدمي
اإلحاطات االعالمية ومفادها وجوب أن نعمل معا لتنسيق
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املوارد وتعبئتها ،بغية كفالة االستجابة اإلنسانية الكافية على أملانيا.
أرض الواقع ،ومكافحة الفريوس املتفشي مكافحة فعالة.
السيد تومس (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :إن االنتشار
ويف هذا املنعطف ،من األمهية مبكان كفالة تنسيق الدعم غري املسبوق لفريوس إيبوال يف أجزاء من غرب أفريقيا كارثة
للبلدان املتضررة واستدامته على الصعيد الدويل .ومن املهم إنسانية ضخمة يف املنطقة .فهو يهدد أيضا االستقرار السياسي
أيضا جلميع وكاالت األمم املتحدة أن يبقى عملها استباقيا واالقتصادي الشامل يف أفريقيا ،ال سيما يف سرياليون وغينيا
ومنسقا ومرنا يف مواجهة التحديات اليت مل يسبق هلا مثيل ،وليربيا .وأملانيا ملتزمة وستظل ملتزمة ببعثة األمم املتحدة يف
النامجة عن هذا الوباء القاتل.
ليربيا كمسامهة يف الشرطة التابعة هلا .وامسحوا يل أن أغتنم
ويف وقت سابق من هذا األسبوع ،استجابت ماليزيا هذه الفرصة ألعرب كذلك عن تقديري للعمل الذي أجنزته
للدعوة إىل تقدمي مسامهات دولية ،وال سيما استجابة للشهادات البعثة يف هذه األيام الصعبة.
اليت أعطتها السلطات الطبية وحددت فيها النقص يف القفازات
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أخريا ،تدرس أملانيا ،إىل جانب البلدان الشريكة ،توافر
القدرات املناسبة لإلجالء الطيب .فمن شأن ذلك أن يزيد
بالتأكيد من استعداد العاملني الدوليني يف جمال الرعاية الصحية
لالنتشار يف املنطقة املتضررة من فريوس إيبوال.

وتؤيد أملانيا تأييدا تاما إعالن املجلس ومفاده أن املدى
الذي بلغه تفشي فريوس إيبوال يف أفريقيا يشكل هتديدا للسلم
واألمن الدوليني .إننا نواجه أزمة تتطلب استجابة شاملة
وسريعة وحازمة من األمم املتحدة ومجيع أعضائها .لذلك،
سيكون خطر فريوس إيبوال مسألة أساسية الجتماع وزراء
إن أملانيا مستعدة لكي تكون جزءا من التحالف الدويل
خارجية جمموعة السبعة يف نيويورك يف األسبوع املقبل ،ملواجهة فريوس إيبوال.
وطوال رئاسة أملانيا هلذه املجموعة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وترحب أملانيا مببادرة األمني العام اليت تقضي بإنشاء بعثة كولومبيا.
األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة عن فريوس
السيد رويس (كولومبيا) (تكلم باإلسبانية) :أشكركم،
إيبوال .والرد السريع أمر حاسم .وستنقل القوات اجلوية
السيد الرئيس ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة ملعاجلة املأساة
األملانية السلع الطبية واإلنسانية واألفراد إىل املنطقة جوا.
اخلطرية النامجة عن تفشي فريوس إيبوال ،واليت وصفتها منظمة
وستوفر القوات املسلحة األملانية املواد الالزمة لوحدة عالج
الصحة العاملية بأهنا حالة من حاالت الطوارئ يف جمال الصحة
األسرة فيها إىل 50
فريوس إيبوال يف ليربيا ،اليت يصل عدد
ّ
العامة على الصعيد الدويل.
سريرا .وحنن نبحث اآلن عن منظمات شريكة لديها اخلربة
بأحر تعازي
الفنية الالزمة لرفع مستوى هذا املركز.
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألتق ّدم ّ
كولومبيا شعبا وحكومة إىل مجيع ضحايا هذه املأساة اخلطرية،
ولقد ق ّدمت أملانيا حىت اآلن ما يزيد على  23مليون
وأفراد أسرهم ،وحكوماهتم.
دوالر ملكافحة تفشي فريوس إيبوال .ومت توفري تلك األموال
تدرك كولومبيا أن السلطات الوطنية يف الدول املتضررة
ملنظمة الصحة العاملية ومنظمات إنسانية غري حكومية ،مبا
يف ذلك منظمة أطباء بال حدود .باﻹضافة إىل ذلك ،تق ّدم تبذل جهودا هائلة .ومع ذلك ،ويف حني أن لديها أفضل
أملانيا األموال إىل معهد بريهنارد نوخت املعين بأمراض املناطق النوايا ،فإن حجم املرض الذي مل يعط ما يكفي من االهتمام
املدارية ،ومعهد روبرت كوخ للسيطرة على األمراض والوقاية والبحث ،والضراوة اليت يتصف هبا قد أثقال عليها .والبعد
منها ،اللذين يش ّغالن مرافق التشخيص يف غرب أفريقيا ،وقد اإلنساين لألزمة ،وأثرها يف البلدان املتضررة ،واحتمال انتشار
أوفدا إىل املنطقة  17عاملا يف األوبئة .واليوم ،قرر وزير هذا املرض خارج غرب أفريقيا أمور تعين أننا جيب أن نق ّدم
اخلارجية شتاينماير ختصيص مبلغ إضايف قدره  5ماليني يورو كل الدعم من جانبنا ،ونلتزم باملبادرات الدولية الرامية إىل
التصدي له.
للمساعدة اإلنسانية.
ومثلما ذكر األمني العام ،حنن لن نتوصل إىل حل لألزمة
وبغرض االستجابة ألجل متوسط ،تقوم أملانيا بتمويل
تطوير لقاحات وعالجات جديدة ضد فريوس إيبوال ،وستق ّدم بإقامة احلواجز أمام تنقل األشخاص ،أو إلغاء الرحالت اجلوية،
ما يصل إىل  6ماليني يورو مثنا ملزيد من اللوازم الطبية وغريها .أو عزل تلك البلدان .فاحلل يكمن يف التعليم والتعاون ،ويف
التوجه االستراتيجي الذي جيعل من املمكن حتقيق مواجهة
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شاملة هلذا املرض ،ويف إعادة إرساء اخلدمات الصحية ،ويف
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
اختاذ التدابري اهليكلية اليت تؤدي إىل حتقيق التنمية االقتصادية نيكاراغوا.
واالجتماعية يف األجل الطويل.
السيدة روبياليس دي تشامورو (نيكاراغوا) (تكلمت

وكولومبيا اليت تتضامن مع دول املنطقة وشعوهبا ،ستق ّدم باإلسبانية) :يف البداية ،نود أن نشكر األمني العام والدكتور
دعما مببلغ  100000دوالر للجهود الدولية الرامية إىل ديفيد نابارو ،والسيدة مارغريت تشان على اإلحاطات
التصدي لألزمة ،وسوف توفر فرقا طبية.
اإلعالمية الشاملة وعلى االلتزام الذي أبدوه بشأن موضوع
وترحب كولومبيا بتعيني األمني العام للدكتور ديفيد يهم املجتمع الدويل بأسره.
نابارو بوصفه كبري مسنقي منظومة األمم املتحدة املعين مبرض
أشكر رئاسة جملس األمن على عقد هذه اجللسة اهلامة
فريوس إيبوال .وحنن نؤكد له دعمنا القوي ،ونشجعه على يف الوقت الذي يكافح فيه إخواننا وأخواتنا األفارقة ضد وباء
العمل بشكل وثيق مع دول املنطقة ،ومنظمة الصحة العاملية ،شرس ،مرض فريوس اإليبوال ،الذي يهدد هبالك جمتمعات
وسائر وكاالت منظومة األمم املتحدة.
وقرى بأكملها ،وجيب على املجتمع الدويل اختاذ إجراءات
إذا أردنا النجاح يف احتواء تفشي فريوس إيبوال ،ومعاجلة فورا بشأنه هبدف إنقاذ أكرب عدد ممكن من األرواح واحليلولة
املصابني به ،وكفالة توفري اخلدمات الصحية ،واحلفاظ على دون أن تصبح احلالة الراهنة كارثة إنسانية ،كما حذرت
االستقرار ،ومنع تفشيه من جديد ،جيب أن نبذل جهودا منظمة الصحة العاملية .وإضافة إىل اخلسائر يف األرواح
منسقة حتترم امللكية الوطنية وقيادة الدول املتضررة يف التصدي وبالرغم من املأساة اإلنسانية اليت تعنيها تلك اخلسائر هناك
لألزمة وحتديد احتياجاهتا .وجيب أن نقسم العمل تقسيما اآلثار واألضرار االقتصادية واألضرار يف البنية التحتية اليت
ّ
واضحا وجتنب االزدواجية يف اجلهود املبذولة .وبغية معاجلة أسفر عنها هذا الوباء الرهيب يف البلدان املتضررة يف األجلني
ّ
هذا الوضع ،جيب أن نركز على بناء قدرات املؤسسات املتوسط والطويل .ميكن أن تنهار أنظمة األمن الغذائي والنظم
الوطنية يف القطاع الصحي وتعزيزها كجزء من خطة هتدف الصحية واملياه والصرف الصحي إذا مل نقدم استجابة فورية
إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف األجل الطويل .وداعمة للبلدان الشقيقة املتضررة.
أود أن أقول أنه بينما من شأن تفشي حاالت اإليبوال يف
غرب أفريقيا زعزعة االستقرار وتقويض التماسك االجتماعي
يف بعض البلدان املعنية ،ال ميكن وصف احلالة على أهنا تشكل
هتديدا للسالم واألمن الدوليني بشكل عام .وكما أشار األمني
العام ،يف ضوء أن مسائل الصحة العامة تتطلب تعاون املجتمع
الدويل بأسره والتزامه السياسي احلاسم ،تعتقد كولومبيا أنه
ينبغي للجمعية العامة أيضا املضي قدما يف دراسة املسألة.
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بلدنا هو بلد فقري ولكننا منتلك أمثن املوارد  -املوارد البشرية
 اليت حنن على استعداد للمسامهة هبا يف العون واملساعدة ،جنباإىل جنب مع الفرق األخرى ،للتصدي حلالة طوارئ إنسانية
هلا عواقب ال ميكن التنبؤ هبا .وننوه بأعمال منظمة الصحة
العاملية ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومبادرة األمني العام
بإنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ النامجة
عن فريوس اإليبوال .كما نشيد جبميع البلدان الشقيقة اليت
تقدم املساعدة يف صورة عاملني يف جمال الصحة ومعدات
وتربعات وأموال ودعم لوجسيت وتوجيه واليت التزمت حىت
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اآلن باملسامهة يف هذا اجلهد العظيم ،الذي يثبت أن جمتمع ينتظر ولن يراعي الشكليات بينما ينتقل من بلد إىل آخر ،ومن
الدول ميكنه يف الواقع التعاون والعمل معا ،حبسن نية وعلى منطقة إىل أخرى يف مجيع أحناء العامل.
وجه السرعة ،إلنقاذ األرواح يف مواجهة كارثة إنسانية.
وتدعم مايل إنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت

تلك هي األسباب اليت أدت إىل مشاركتنا يف تقدمي القرار الطوارئ النامجة عن فريوس اإليبوال اليت اقترحها األمني
العام .وال ينبغي أن تكون بعثة األمم املتحدة جمرد بعثة أخرى
 )2014( 2177الذي اختذه املجلس اليوم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل فحسب .وأخريا ،كانت مايل من بني مقدمي القرار 2177
( ،)2014الذي اختذ للتو باإلمجاع وجيب أن ينفذ اآلن على
مايل.
وجه السرعة.
السيد كاسى (مايل) (تكلم بالفرنسية) :عرف عن
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الواليات املتحدة األمريكية ريادهتا .السيد الرئيس ،لقد أثبتم
ذلك مرة أخرى من خالل تنظيم هذه اجللسة اهلامة بشأن السنغال.
فريوس اإليبوال عقب جلسة املجلس بشأن اإليدز يف أفريقيا
السيد سيال (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أعرب
اليت نظمها بلدكم يف هذه القاعة نفسها يف كانون الثاين/يناير يف بداية بياين عن بالغ سروري لرؤية الواليات املتحدة
( 2000انظر  .)S/PV.4087أهنئ رئاسة الواليات املتحدة األمريكية تتوىل رئاسة جملس األمن وعن التأكيد يف هذه
على الطريقة املمتازة اليت تدير هبا أعمال جملس األمن يف شهر املناسبة على دعم وفد بلدي الكامل.
أيلول/سبتمرب واملساحة اليت منحتها ألفريقيا يف جدول أعماله.
يود وفد بلدي من خاليل إعادة التأكيد على خالص
ألنين أخذت الكلمة يف هذه الساعة املتأخرة ،سأقتصر
شكره ألعضاء جملس األمن على مبادرهتم يف صياغة القرار
على التأكيد على أن مرض فريوس اإليبوال ليس جديدا
 ،)2014( 2177الذي سيتيح اختاذه بالتأكيد حشدا أفضل
يف أفريقيا ،ولكن الوباء الذي يؤثر حاليا على اجلزء الغريب
جلهود وموارد املجتمع الدويل جتاه البلدان املتضررة من هذا
من قارتنا غري مسبوق من حيث االنتشار وعدد األشخاص
الوباء.
املتضررين والضحايا.
حذر السيد ماكي سال ،رئيس مجهورية السنغال ،خالل
تبذل مايل ،جنبا إىل جنب مع البلدان الشقيقة املتضررة،
مؤمتر القمة األخري للواليات املتحدة وأفريقيا ،،املجتمع الدويل
جهدا على املستويات الثنائية ودون اإلقليمية واإلقليمية لتنفيذ
من أن وباء اإليبوال ليس جمرد مسألة األفريقية ولكنه مسألة
التدابري اليت أوصت هبا اهليئات اإلقليمية األفريقية .وتنضم
عاملية ،ألن الفريوس ال يعرف شيئا عن احلدود .وحلسن احلظ،
مايل اليوم إىل املجتمع الدويل يف املسامهة يف االستجابة الدولية
تلقت تلك الدعوة استجابة إجيابية ،وذلك موضع ترحيبنا.
املناسبة جتاه هذا الوباء الفتاك .وترحب مايل مببادرة أعلى
كما أود أن أرحب حبرارة جبهود احلماية الصحية واآلليات
السلطات األمريكية وترحب باحلشد القوي حول تلك املبادرة
اليت نفذهتا بالفعل دول غرب أفريقيا دون اإلقليمية املتضررة
الواعدة .ونطلب أن منضي قدما على وجه السرعة وبطريقة
من هذا الوباء الرهيب .كما أود أن أمشل يف هذا التقدير
متسقة ،فيما نتخذ اإلجراءات املالئمة ،ألن فريوس اإليبوال لن
الشركاء الدوليني ،خاصة الدول األخرى ومنظمات املجتمع
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ونقدر اجلهود العظيمة
ونثمن ِّ
والسيد نياماه على عروضهمِّ .
اليت تبذهلا من جانبهم منظومة األمم املتحدة بأسرها ،وال سيما
منظمة الصحة العاملية ،ومن جانب البلدان اليت تصدت هلذا
التحدي.

املدين ،الذين قدموا مساعدهتم القيمة إىل البلدان املتضررة من
هذا الوباء .ويف ذلك الصدد ،أود التأكيد على دعم السنغال
الكامل للبلدان الشقيقة والصديقة املتضررة من وباء اإليبوال
ونكرر استعدادنا للعمل من أجل تعزيز الشراكة العاملية يف
جمال حاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة العامة وإنشاء ممرات
إن غيانا تنضم إىل هذه املناقشة لكي تسجل قلقها
َّ
إنسانية.
حيال وباء إيبوال املميت الذي ضرب غرب أفريقيا ،وتُعرب
وال بد من القول أنه ،منذ البداية ،يف  21آذار/مارس ،عن تضامنها مع البلدان املتضررة ،وخباصة غينيا ،وليربيا
وتقدم دعمها الستجابة قوية من املجتمع الدويل.
حينما كان الوباء يتوطن يف منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية ،وسرياليونِّ ،
نفذت السنغال على الفور استراتيجية للوقاية والرصد الوبائي،
ويف هذا السياقُ ،سررنا بأن نشارك يف تقدمي القرار
وكذلك خطة للتواصل والتوعية .كانت تلك االستراتيجية  )2014(2177ونرحب باختاذه .وإننا نتطلع أيضا إىل
فعالة بشكل خاص ألنه ،حىت اآلن ،مل تظهر حالة واحدة اإلجراء الذي ستتخذه اجلمعية العامة غدا بشأن هذه املسألة.
لعدوى مرض فريوس اإليبوال يف البلد .واحلالة الوحيدة يف
التفشي احلايل إليبوال ،مبثل هذا النطاق السريع وغري
َّ
إن ِّ
السنغال ،اليت أتت من اخلارج ،عاجلها بسرعة أطباء السنغال
املسبوق ،هو األكرب من نوعه يف التاريخ .واألزمة حتمل معها
ونظامنا الصحي ،وشفي اآلن ذلك املريض متاما من هذا
مجلة من التحديات اليت تستدعي استجابة متعددة األبعاد
الفريوس ،أنقذت حياته .ووضع مجيع األشخاص الذين كانوا
والقطاعات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
على اتصال مع املريض األجنيب حتت املالحظة ملدة  21يوما
وباإلضافة إىل تداعياهتا الواضحة يف جمال الصحة العامة،
وجاءت اختباراهتم سلبية.
لفت األمني العام االنتباه إىل األبعاد السياسية ،واالجتماعية،
َ
ونؤكد من جديد ،نظرا للروابط القوية اليت توحد مجيع واالقتصادية ،واإلنسانية ،واللوجستية واألمنية الكربى لألزمة.
بلدان منطقتنا دون اإلقليمية ،على ضرورة تعزيز وحدة ويُشار بقلق إىل قدرهتا على عكس اجتاه إجنازات بناء السالم
إجراءاتنا ،مع دعم املجتمع الدويل ،والعمل معا الستئصال والتنمية.
شأفة هذا الوباء .وأؤكد لكم ،سيدي الرئيس ،استعداد
وحكومات البلدان املتضررة تبذل جهودًا جبارة يف
حكومة السنغال الكامل للتعاون مع املجتمع الدويل لكبح هذه
التصدي لألزمة واحتواء تفشي املرض .ولكن بالنظر إىل
األزمة االستثنائية ،اليت تتطلب استجابة تتناسب مع خطورهتا.
الزيادة اهلائلة يف عدد اإلصابات والوفيات يف هذه املرحلة،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل أصبح ضروريًا ،بل حتميًا يف احلقيقة ،أن حيشد املجتمع
غيانا.
منسقة تتالءم مع جسامة التحدي يف النطاق
الدويل استجابة َّ
السيد تالبوت (غيانا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،والوترية .وغيانا تدعم مجيع اجلهود لبلوغ تلك الغاية ،وحنن
سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة اهلامة اليوم ،وأشيد نؤيد الدعوة إىل زيادة واسعة النطاق يف املوارد ملساعدة البلدان
بالقيادة اليت أظهرها بلدكم يف التصدي العاملي ألزمة إيبوال .املتضررة ومنع امتداد املرض إىل اآلخرين.
وإننا نشكر األمني العام ،والدكتور نبارو ،والدكتورة تشان
1453859

63/66

S/PV.7268

يرفأ يف نمألاو مالسلا

18/09/2014

ويف هذا الصدد ،يدعم وفد بلدي أيضا مبادرة األمني األعضاء الدائمون يف املجلس ،متنحنا الكثري من األمل بأنه
العام إىل إنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ ميكن احتواء فريوس إيبوال القاتل والقضاء عليه.
النامجة عن فريوس إيبوال .وحكومة غيانا بدورها تتدارس
إن ضحايا تفشي إيبوال يستحقون تعاطفنا ودعمنا
َّ
مسامهة مالئمة يف سياق التصدي العاملي.
الصادقني .وعزهلم والتشهري هبم ،مبا يف ذلك عبْر تقييد تنقُّلهم،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل مؤسفان حقًا .فينبغي لنا مجيعًا أن نفعل كل ما يلزم لالمتناع
عن املشاركة يف تلك األعمال ،اليت من شأهنا أن تعادل إضافة
مجهورية تزنانيا املتحدة.
السيد مخيس (مجهورية تزنانيا املتحدة) (تكلم إهانة إىل اإلصابة.
إن تزنانيا تشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد
باإلنكليزية)َّ :
هذه اجللسة اهلامة ملناقشة تفشي إيبوال يف أفريقيا.

وتفشي إيبوال سلَّط الضوء على اهلشاشة املستمرة يف
القارة األفريقية ،وهي اهلشاشة اليت توجد أيضا يف أجزاء أخرى
نوجه جهودنا حنو القضاء على هذا التفشي
من العامل .وفيما ِّ
يف األمدين القصري واملتوسط ،فإنه ينبغي لنا يف األمد الطويل
أن نسعى إىل بناء قدرات القطاعني الصحي واإلنساين ،ملواكبة
التفشيات الكربى مثل تفشي فريوس إيبوال.

وإننا نرحب أيضا بالقرار الذي اتُّ ِخذ اليوم  -القرار
يوجه رسالة سياسية قوية من
 - )2014(2177والذي ِّ
املجلس يف اجلهد اجلماعي إلخضاع تفشي املرض للسيطرة.
مقدمي القرار تعبريًا عن الدعم
وقد كانت تزنانيا أحد ِّ
والتضامن ،فضال عن التعاطف مع الذين عانوا آثاره املميتة.
ويف الدورة العادية الثالثة والعشرين ملؤمتر قمة االحتاد
ونتعهد بأن نقف معهم يف التصدي هلذه األزمة الصحية األفريقي يف ماالبو يف حزيران/يونيه املنصرم ،أعرب فخامة
الكربى.
الرئيس كيكوييت عن استعداد مجهورية تزنانيا املتحدة لتقدمي
ونود توجيه التحية إىل الدول األعضاء ،واملنظمات الدعم للمسامهات اإلقليمية وعلى رأسها االحتاد األفريقي،
اإلقليمية ،ومنظومة األمم املتحدة ،والقطاع اخلاص ،واملجتمع فضال عن املسامهات الدولية ،مبا يشمل تلك اليت تتوالَّها
املدين واألفراد على مسامهاهتم املختلفة يف التصدي ألزمة منظومة األمم املتحدة .ويبقى التزامنا وعزمنا :أن نواصل العمل
مع الشركاء لتعزيز مستوى االستعداد ملكافحة وباء إيبوال.
إيبوال .ونعتقد أنه حيث توجد اإلرادة ،يوجد املخرج.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إن اختاذ القرار  )2014(2177مسامهة إجيابية يف اجلهود
َّ
تفشي إيبوال قوة املرض الشرسة واملدمرة .غينيا االستوائية.
اجلارية .وقد أثبت ّ
ِّ
السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية) :حني
والتوقُّعات النتشاره وتداعياته مثرية للقلق وينبغي أن تستنفر
يأخذ املرء الكلمة بعد العديد من املتكلمني اآلخرين ،الميكنه إالّ
استجابة فورية ومجاعية من جانبنا.
أن يكون موجزًا ويؤيد البيانات اإلجيابية اليت أدلوا هبا .ولدينا يف
والتصرحيات اليت أديل هبا اليوم يف هذه القاعة ويف أماكن
اإلسبانية قول مأثور مفاده أ ّن مجيع األوقات مناسبة لقول الكلمة
أخرى مشجعة حقًا .وكل ما يبقى هو ترمجة هذه االلتزامات
الطيبة ،ولو َّأن ذلك يأيت بعد خسارة أرواح كثرية.
إىل عمل ،وإزالة فريوس إيبوال عن وجه األرض دفعة واحدة
وهنائيًا .وانتصارات البشرية ،وخباصة تلك اليت أظهرها
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وهذه الكلمات تتواىل تعبريًا عن التضامن الذي شهدناه
هنا منذ صباح اليوم ،مع الدعم الكبري الذي أعلنته الواليات
املتحدة األمريكية ،ومبادرة األمني العام ،واختاذ القرار
قدمناه مجيعا ،مع التأييد اجلماعي من
 ،)2014(2177الذي َّ
أعضاء املجلس.

التضامن ودعم اجلهود املبذولة ملساعدة البلدان املتضررة ،ألن
اإليبوال ال ميثل مشكلة لليربيا وغينيا وسرياليون وحدها ،ولكنه
وباء يشكل جائحة ميكن أن تنتشر مثل حرائق الغابات يف
أي عدد من البلدان يف أي وقت .وهو ال يثري قلق أفريقيا
فحسب ،ولكن العامل بأسره .وبالتايل ،فإن الدول مجيعا،
كبريها وصغريهاُ ،مطالبة بتقدمي أكرب قدر ممكن من الدعم إىل
البلدان الشقيقة وباختاذ مجيع التدابري الوقائية الالزمة.

مطاراتنا ،ولكننا أعدنا فتحها بعد اختاذ التدابري الالزمة لكفالة
السيطرة على الوضع .ومن خالل شركتنا الوطنية للخطوط
اجلوية ،CEIBA ،سنستأنف قريبا الرحالت اجلوية إىل مجيع
البلدان اليت خندمها يف غرب ووسط أفريقيا.

وقد أثلج صدري أيضا أن أملس دعم عدد كبري جدا من
احلاضرين هنا ملبادرة األمني العام املتعلقة بإنشاء بعثة تابعة لألمم
املتحدة .إن أسرة األمم املتحدة بأسرها لن تدخر وسعا يف سبيل
توفري هذه الزيادة اهلائلة يف املوارد بسرعة وكفاءة وعلى النطاق
املطلوب ودون ازدواجية ،،وذلك بالتعاون مع خمتلف الوكاالت
يف املنظومة ،ال سيما برنامج األغذية العاملي ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وغريها ،إىل
جانب الشركاء من القطاع اخلاص واملجتمع املدين واملنظمات
اهلامة مثل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل

لقد حان اآلن وقت حتويل القول إىل عمل .وأود أن
أوصي هنا بأنه ال ينبغي ترك املسألة ملنظمة الصحة العاملية
واليونيسيف وحدمها .بل جيب أيضا إشراك وكاالت األمم
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطى الكلمة اآلن للسيدة
املتحدة األخرى مثل برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية تشان لإلدالء مبزيد من املالحظات.
والزراعة التابعة لألمم املتحدة ،ألن املسألة ليست مسألة
السيدة تشان (تكلمت باإلنكليزية) :أود يف البداية أن
الصحة وحسب؛ فهناك أيضا مسألة التغذية وإطعام الناس ،يف
أشكر رئاسة الواليات املتحدة ملجلس األمن على تنظيم هذه
ضوء احلالة االقتصادية اليت تواجهها تلك البلدان.
املناقشة احلسنة التوقيت بشأن فريوس اإليبوال .وأود أيضا أن
َّ
إن مجهورية غينيا االستوائية تؤمن إميانا راسخا بالتضامن أشكر أعضاء املجلس وممثلي البلدان األخرى الذين تكلموا
األفريقي ،كما قال رئيسها ،أوبيانغ نغيما مباسوغو ،اليوم على دعمهم املتدفق على الصعيد السياسي وكذلك
وبالتضامن مع العامل بأسره يف احلقيقة .وهلذا السبب َّ
فإن يف جماالت أخرى ،مبا يف ذلك توفري املوارد البشرية واخلربة
فخامته يوم اإلثنني املاضي ،حني ُسلِّمت جوائز اليونيسكو والدعم املادي واألصول العسكرية .وهذه مجيعا أمور مفيدة
لعلماء من بريو،وبوركينا فاسو ومجهورية إيران اإلسالمية ،جدا للجهود الرامية إىل دعم البلدان الثالثة املتضررة  -غينيا
قال إننا ال ميكن أن نترك تلك البلدان تعاين وباء إيبوال.
وسرياليون وليربيا  -وذلك على سبيل التضامن معها ويف ظل
وال ميكننا عزل املعاناة البشرية .ففي البداية ،أغلقت القيادة الوطنية لكل منها .والتأييد اإلمجاعي للقرار (2177
مجهورية غينيا االستوائية حدودها وعلقت الرحالت اجلوية ( ،)2014الذي شاركت يف تقدميه  130دولة ،إجناز مل يسبق
من أجل إجناز األعمال التحضريية الداخلية على حدودنا ويف له مثيل ،وأود أن أشكر املجلس على إظهار تضامنه.

ويشرفين أن أغتنم هذه الفرصة ألعلن أن رئيس مجهورية
غينيا االستوائية قرر املسامهة مببلغ مليوين دوالر إىل منظمة
الصحة العاملية من أجل مكافحة اإليبوال .ومبا أن غينيا االستوائية
بلد صغري ذو موارد قليلة ،فإن رئيس دولتنا واحلكومة يؤمنان
بالتضامن .ونعتقد أنه جيب علينا أن نبذل قصارى جهدنا إلبداء
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األمحر ومنظمة أطباء بال حدود .ونتطلع إىل استمرار املجلس
يف تقدمي التوجيه واملشورة بشأن سبل املضي قدما .فلنعمل معا
من أجل وضع حد لتفشي فريوس اإليبوال وإخراجه من القارة
األفريقية .ومرة أخرى ،أشكر اجلميع هنا .لقد تأثرت بالفعل
بالتضامن الذي جرى اإلعراب عنه مع تلك البلدان.

شخصيا أن أرى مدى التقدير الذي حيظى به عمل خمتلف
أجزاء منظومة األمم املتحدة وأن مثة تقييما ليس للدور الذي
تضطلع به منظمة الصحة العاملية ،بوصفها أكرب منظمة يف جمال
الصحة عامليا ،فحسب ،ولكن أيضا للوكاالت األخرى التابعة
لألمم املتحدة ،واليت ذكرهتا السيدة تشان للتو.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة تشان على
تعليقاهتا امللهمة ،وأعتقد أنه سيسعدها أن تعلم أن أمساء أربعة
بلدان أخرى قد أضيفت إىل قائمة مقدمي قرار اليوم (2177
( ،))2104وهو األمر الذي سيجري تسجيله يف املحضر.

استخدمت حكومات عديدة جلسة اليوم باعتبارها فرصة
لتقدمي التزامات سخية .وبعض هذه احلكومات من أفريقيا،
وقد عرضت تقدمي مسامهات كبرية يف االستجابة الدولية.
والبعض اآلخر هم من اجلهات املاحنة التقليدية بدرجة أكرب.
ولكن ما شاهدته اليوم كان فيضا غامرا من الدعم ،على نطاق
كبري وصغري ،من مجيع أحناء العامل  -إنه حتالف عاملي حبق.
ومسعت أيضا حكومات تعرب عن استعدادها لقبول التنسيق
بينها وتعرب عن الثقة يف قدرة األمم املتحدة على العمل بوصفها
هيئة التنسيق .وبصفيت كبري منسقي منظومة األمم املتحدة
املعين بفريوس اإليبوال ،يثلج صدري حقا أن أمسع ذلك.
والحظت الدعم الواسع النطاق من جانب مجيع املتكلمني
تقريبا للخطة التارخيية اليت أعلنها األمني العام واملديرة العامة
ملنظمة الصحة العاملية واخلاصة بإنشاء بعثة استثنائية يف جمال
الصحة العامة ،بعثة األمم املتحدة للتصدي حلاالت الطوارئ
النامجة عن فريوس إيبوال .وأخريا ،فإنين أشعر ببساطة بأن
اجلميع هنا يريدون منا مجيعا أن نتحرك وأن نفعل املزيد،
ولذلك سأتوقف عن الكالم ألشرع يف العمل.

أعطى الكلمة اآلن للدكتور نابارو لإلدالء ببعض
املالحظات اخلتامية.
السيد نابارو (تكلم باإلنكليزية) :على غرار السيدة تشان،
إنه لشرف عظيم يل أن أكون هنا يف هذه املناسبة التارخيية.
وسأعلق سريعا على الرسائل اليت تتضمنها املالحظات العديدة
اليت استمعت إليها اليوم واليت سأستفيد منها ،فيما نواصل
االضطالع مبهامنا اهلامة.

أوال ،إن مجيع الذين تكلموا ،كل بطريقته اخلاصة ،يقدرون
حق التقدير خطورة هذا التحدي بوصفه أزمة خطرية يف جمال
الصحة العامة ذات آثار أخرى متعددة ومن املحتمل أن ختلف
آثارا على نطاق أوسع على الصعيدين اإلقليمي والدويل .ثانيا،
لقد كان هذا دليال على التضامن القوي مع البلدان املتضررة
حاليا وعلى التقدير ملا تقوم به من خالل منظمات املجتمع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :ال يوجد متكلمون آخرون
املدين فيها وحكوماهتا وشراكاهتا مع اآلخرين .وختت نرى
مدرجون على القائمة .هبذا ،يكون جملس األمن قد اختتم
دالئل متزايدة على وجود استعداد لفتح طرق جوية وغريها من
املرحلة احلالية من النظر يف البند املدرج يف جدول أعماله.
الروابط التجارية واإلبقاء عليها ،ومؤشرات قوية على التضامن
ُرفعت اجللسة الساعة .19/50
بني الدول األفريقية وبني أفريقيا وبقية العامل .ثالثا ،لقد أسعدين
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