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  قدمةامل.  1

، إىل املدير اإلقليمي اختاذ 2005يف عام ) 2.ق/52ل إ/ش م(يف قرارها  ،طلبت اللجنة اإلقليمية الثانية واخلمسون
خلق آلية تضمن التمويل الذي ميكن ثـَم من ملواجهة الطوارئ، و اخلطوات الالزمة إلنشاء صندوقٍ للتضامن اإلقليمي

التنبؤ به لالستجابة السريعة والقوية للكوارث الطبيعية وللكوارث اليت يتحمل وزر إحداثها اإلنسان يف إقليم شرق 
م هذا الصندوق لتلبية االحتياجات املالية العاجلة للتدخالت املنقذة لألرواح ولرأب الفجوات ستخدوسط، وسياملت

د املوجودة بالفعل والراسخة يف متويل  الرئيسيةكما أن هذا الصندوق سيكمل اآلليات . د األرواحاحلرجة واليت
. النداءات املتكاملة، والصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ يةة، مثل النداءات العاجلة، وعملجهود اإلغاثة اإلنساني

قضية إنشاء الصندوق، وطلب من املدير اإلقليمي تقدمي تقرير عن صندوق ) 2.ق/57ل إ/ش م(القرار تناول كما 
التضامن اإلقليمي ملواجهة الطوارئ والتقدمدادز يف تشغيل املركز اإلقليمي إلدارة اللوجيستيات واإلم احملر .  

 الـمتخذةاإلجراءات .  2
لى إعداد ف على مواصفات العضوية واملعايري اخلاصة بالفريق اإلقليمي العامل عللتعر مبدئيةمت اختاذ إجراءات 

ن ممثلني عن إذ ميكن للعضوية أن تتضم. شفافة للصندوق اإلقليمي للتضامن ملواجهة الطوارئ آلية وهيكل وخطة
الية والتخطيط، ومن بنك التنمية اإلسالمي، وجامعة الدول العربية، واملصارف الدولية الكربى، وزارات الصحة وامل

، لتعرض على الفريق تفاهموقد مت إعداد مسودة لالختصاصات، ومذكرة . والوكاالت اخلريية الفاعلة يف اإلقليم
  .العامل ملراجعتها فور استكمال تشكيله

تحدة يف ديب، وذلك يف االستجابة من خدمات املركز اإلقليمي لألمم امل فاعليةب وتستفيد منظمة الصحة العاملية
لفيضانات اليت ضربت باكستان، وللصراعات يف ليبيا واليمن، ويف اجلفاف الذي أضر بالصومال؛ إذ للكوارث مثل ا

ة أو من املواد األخرى حصلت عربه على اإلمدادات اليت مت ختزينها من قبل يف املركز اإلقليمي، سواًء من األدوي
 مؤسسات ليبية لإلغاثة اإلنسانية حول إنشاء مركز ثان يف طرابلسمع  سابقاًوقد بدأت املناقشات . املنقذة لألرواح

م هذا املركز الدعم لكل قدومن املأمول أن تستكمل هذه املناقشات مع احلكومة اجلديدة، إذ من املفترض أن ي. بليبيا
  .وسط واإلقليم األفريقي معاًمن إقليم شرق املت

فرباير /وبصفة مؤقتة خالل األحداث اليت وقعت يف مصر يف شهر شباط ،عملت منظمة الصحة العاملية وقد
الذي قدمته صاحبة السمو  حيز يف املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية بديب وبفضل الدعم املباشر على تشغيل، 2011

خالل  بديب اإلنسانيةالعاملية للخدمات دينة امل، بعض الوظائف اليت تتمتع ا امللكي األمرية هيا بنت احلسني
. أن تؤسس مكتباً دائماً يف ديب ،املنظمة، بالتنسيق الكامل مع املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية وتود. األحداث

وإجياد  توفري مالك العاملنيان االستمرار يف التزال االختيارات املمكنة حول ضمولكن نظراً للعوائق املالية احلالية، 
  .قيد الدراسة املوارد الالزمة

غوبة تقدمي الدعم إلدراج الصحة ضمن مجيع اإلدارات الوطنية ملواجهة الطوارئ والربامج الوطنية لتقليص خماطر ي
مه البلدان األعضاء إلعداد تقد الكوارث، فقد اقترنت اجلهود القوية املبذولة يف جمال الدعوة مع الدعم التقين الذي

اعتبار ؛ مع تشتمل على منهج يهتم جبميع األخطارواختبار وتنفيذ خطط طوارئ وطنية، كلما كان ذلك ممكناً، 
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يف هذا  من الكوارث من النجاحات اهلامةوقد كانت محلة املستشفيات اآلمنة . أحد القطاعات الرئيسية بهالصحة 
ويعمل املكتب اإلقليمي مع السلطات الوطنية يف ثالثة بلدان هي أفغانستان ولبنان وعمان لضمان توافر . اإلطار

  .القدرات الالزمة لتقدمي اخلدمات الصحية اآلمنة والرفيعة األداء أثناء األزمات

امج التنمية الصحية، فقد أدرجت الروابط بني وتوخياً لدعم التأهب للكوارث، وتقليص املخاطر يف مجيع بر
تعايف النظم الصحية يف العراق وليبيا وباكستان والسودان التعايف من األزمات وبني التنمية يف استراتيجيات 

من والتنمية الصحية  جمال الروابط بني منظمة الصحة العاملية وبني الشركاء الرئيسيني يف قويةتكما مت . والصومال
، والبنك الدويل، وجامعة الدول العربية، وذلك بقصد التأكيد على فعالية وكفاءة اإلمنائياملتحدة  األممبرنامج  بينهم

  .الروابط ضمن طيف إدارة الكوارث، بدءاً من التأهب ووصوالً إىل التعايف فالتنمية

ثة اإلنسانية، كما الرئيسي للمنظمة للخرباء يف قطاع اإلغا ويتم يف الوقت احلاضر استعراض ومراجعة قائمة املقر
ويتعاون املكتب اإلقليمي مع احتاد األطباء العرب يف جمال أعمال اإلغاثة اإلنسانية أثناء . مماثلة قائمة إقليميةيتم إعداد 

كما تتم . الطوارئ، بعد االتفاق على مذكرة للتفاهم والعمل ا من أجل تقدمي اإلغاثة على وجه السرعة يف ليبيا
زيادة توافر اخلرباء بغية كادميية يف اإلقليم وخارجه إلعداد برامج حول إدارة الكوارث املناقشات مع املؤسسات األ

  .ضمن اإلقليم

ستجابة لإلغاثة اإلنسانية يف اإلقليم تدريبية على االل التعاون مع املقر الرئيسي للمنظمة لتقدمي دورات وقد تواص
لصحة العمومية أثناء الطوارئ، واالنتشار املسبق يف جمال التنسيق يف اموعة الصحية، وإدارة املخاطر اليت تتهدد ا

املتوسطة والرفيعة يف اإلدارية من العاملني يف املواقع  150ما يزيد على  التدريب وقد تلقّى. يف جمال الصحة العمومية
بكل وجيري إعداد تدريبات خاصة . وزارات الصحة ويف الربامج الوطنية إلدارة األزمات، وهم ميثلون مجيع البلدان

  .وقطر ،ومصر ،بلد على حدة يف البحرين

 ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف رتكملية بالتعاون مع جامعة جونز هوبوقد شرعت منظمة الصحة العا
حتسني منتجات الربامج بغية ميدانية حول إدارة الكوارث  وإجراء حبوثأطلنطا مبراجعة مدى فعالية الربامج، 

مراكز مكافحة األمراض والوقاية ومنظمة الصحة العاملية  تأجروقد . ختارةاملتدخالت د من العدومردودها يف 
ف على مدى فعالية لنظم اإلنذار املبكر بالطوارئ يف السودان ويف مجهورية جنوب السودان للتعر اًتقييم بنجاحمنها 

البحوث حول مردودية  إجراءويتواصل . ستانكما سبق أن أجري التقييم ذاته يف باك. هذه الربامج لقاء التكاليف
  .2010التدخالت اليت نفذت استجابة للفيضانات يف باكستان عام 

  :اخلطوات التالية.  3
  :ما يلي لعل من أهم التحديات اليت تواجه العمل يف اإلغاثة اإلنسانية والطوارئ يف اإلقليم 

  .من طوارئ حادة حالياً ينآثار بالغة السوء للكوارث؛ خلفت وراءها عدة بلدان تعا •

  .يف بعض البلدان سم بالتعقيد وطول األمدممتدة تت طوارئ استمرار وجود حاالت •
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التربعات اليت يتقدم ا املاحنون  استخدامالتنسيق لدى احلكومات ولدى منظمات اإلغاثة اإلنسانية يف  عدم •

 .استجابة لألزمات يف اإلقليم

  :نا تتضم اإلجراءات الفورية اليت ينبغي القيام

إىل الفريق العامل للمسامهة يف تصريف شؤون  مبانضمامهمن املتوقع أن تقوم البلدان بتسمية ممثلني هلا ترغب  •
 .الصندوق

• يف املدينة  اإلقليمي للوجيستيات يف املركزو ف على املوارد الالزمة لتوظيف العاملني يف مكتب املنظمةالتعر
 .ديب يف العاملية للخدمات اإلنسانية

 .احلاجة إىل االنتهاء من إعداد القائمة اإلقليمية للخرباء يف قطاع اإلغاثة اإلنسانية •

واملالئمة واليت ميكنها دعم أنشطة التأهب للطوارئ واالستجابة  املعنيةتطوير التعاون مع املؤسسات اإلقليمية  •
 .ملقتضياا على الصعيد اإلقليمي

دى إقليمي قبل اية هذا العام بالتعاون مع منظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة يعتزم املكتب اإلقليمي تنظيم منت •
 .الدول العربية حول االستفادة من املوارد وتعزيز التنسيق

تعزيز ودعم البحوث حول فعالية الربامج أثناء  إقليمية ألصحاب الشأن املعنيني بغرضتنظيم مشاورة  •
  .هب للكوارث واالستجابة هلاالطوارئ، مع تقوية القدرات يف جمال التأ

     

  




