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المحيط
 الهادئ

المحيط
 األطلسي

المحيط 
الهندي

المحيط
 الهادئ

البلدان التي يغطيها برنامج االستجابة اإلنسانية: 40
البلدان التي تغطيها أنشطة إدارة المخاطر في حاالت الطوارئ ومخاطر الكوارث: 100

البلدان التي تضم مجموعات صحة نشطة: 21*
* إلى جانب مجموعة صحة إقليمية تغطي منطقة المحيط الهادئ

تصدير

البلدان التي تنفذ فيها المنظمة برامج إلدارة المخاطر 
في حاالت الطوارئ واالستجابة اإلنسانية

خضعت منظمة الصحة العالمية منذ عام 2011 لعملية إعادة هيكلة 
عملها في مجال الطوارئ سعيًا وراء تلبية احتياجات الدول األعضاء، 

والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القطرية، والشركاء؛ والوفاء بالغرض؛ 
وضمان االتساق مع عملية اإلصالح الجارية في النظام اإلنساني 

 .)IASC) العالمي التي تقودها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
ويصف هذا التقرير جهود إدارة المخاطر في حاالت الطوارئ وإدارة 

األزمات التي بذلتها المنظمة خالل عامي 2013 و2014، في أعقاب 
عملية إعادة الهيكلة المذكورة، ويوفر أمثلة عن الكيفية التي أنارت 

بها السياسات واإلجراءات الجديدة طريق تنفيذ األنشطة المخصوصة 
المتعلقة بإدارة المخاطر واالستجابة للطوارئ.

وقد أثقلت حاالت الطوارئ اإلنسانية كاهل نظم التأهب واالستجابة 
على المستوى العالمي في عامي 2013 و2014 نظرًا إلى اتساعها 

ووتيرتها. ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2014 استجابت منظمة 
فة، منها ست حاالت  الصحة العالمية ألكثر من 40 حالة طوارئ مصنَّ

من الدرجة 3 هي: النزاعات في جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق، 
واألزمة اإلقليمية للجمهورية العربية السورية، والحرب األهلية 

في جنوب السودان، وإعصار هايان في الفلبين، وفاشية اإليبوال 
في غرب أفريقيا. وفضاًل عن ذلك فقد قدمت المنظمة المشورة 

والمساعدة ألكثر من 100 بلد لتعزيز القدرات الوطنية على الحد من 
مخاطر الكوارث في قطاع الصحة.
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ف الكوارث آثارًا صحية مدمرة وواسعة النطاق في أي  ويمكن أن تخلِّ
بلد. وإذا ما وقعت هذه الكوارث في بلدان ذات قدرة محدودة على 

التأهب واالستجابة لها بفعالية فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية 
بحق، وأن تطيح بالمكاسب الصحية السكانية المحققة على مدى 
عقود، وأن ُتضعف النظم الصحية، وُتضر بالبنية التحتية الصحية 

الثمينة. وفي ظل جميع أنواع حاالت الطوارئ فإن الشرائح السكانية 
األكثر فقرًا وحرمانًا هي التي تعاني أشد المعاناة. وعلى مدى العامين 

الماضيين ثُبت ذلك مرارًا وتكرارًا سواء في حاالت النزاعات، أو 
الكوارث الطبيعية، أو فاشيات األمراض.

وُتبرز كل أزمة الحاجة إلى استجابة قوية متسقة ومطردة، واألهمية 
الحاسمة أيضًا للحد من المخاطر والتأهب لها. وتضطلع منظمة 

الصحة العالمية، بصفتها وكالة تقنية، وإنمائية، وتشغيلية، 
وإنسانية، وباعتبارها الوكالة القائدة لمجموعة الصحة، بدور أساسي 
.)EDRM-H) في إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة

ودفعت الدروس المستخلصة من األزمات الهائلة التي شهدتها 
السنوات الماضية، والسيما فاشية اإليبوال في غرب أفريقيا، 

بالدول األعضاء إلى الدعوة إلى إصالح قدرة المنظمة على االستجابة 
للفاشيات وحاالت الطوارئ الواسعة والمتواصلة في المستقبل. 

وسييسر ذلك على المنظمة بناء ودعم قدرات الدول األعضاء على 
تالفي هذه المخاطر والطوارئ، والكشف عنها والتأهب واالستجابة 

لها.



عمل المنظمة في مجال الطوارئ: 
والية مؤسسية وعالمية

الصورة: منظمة الصحة العالمية 4
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وقد شرعت المنظمة في إصالح دورها في مجال إدارة المخاطر في 
 حاالت الطوارئ في أعقاب تأكيد مهمتها إزاء الطوارئ في القرارين 

ج ص ع64-10 وج ص ع65-20 الصادرين عن جمعية الصحة 
العالمية. وهدفت عملية اإلصالح إلى إرساء سياسات، ومبادئ 

توجيهية، وهياكل وعمليات إدارية مالئمة يتطلبها العمل اإلنساني 
الفعال والناجح على المستوى القطري، وكذلك توفير القدرات 

والموارد المؤسسية الضرورية لتمكين المنظمة من أداء وظيفتها 
كوكالة قائدة لمجموعة الصحة العالمية.

برنامج التغيير وإصالح اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت

اعتبارًا من بداية عام 2011 أطلقت أيضًا اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت “برنامج التغيير”، وهو عملية متعددة السنوات وعابرة 

للقطاعات للنهوض بالقيادة، والتنسيق، والمساءلة في الميدان 
اإلنساني بشكل شامل. ويرتكز هذا البرنامج على جهود إصالح النظام 

اإلنساني العالمي التي بدأت عام 2005 وينصب على االستجابة 
الجماعية الفعالة في حاالت الطوارئ اإلنسانية الضخمة. وتعهدت 

مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بتقديم دعمها 
الكامل لبرنامج التغيير.

ذت إطارًا لتوضيح  وفي أوائل عام 2012 وضعت المنظمة ونفَّ
أدوارها ومسؤولياتها في األزمات اإلنسانية. ويتماشى إطار االستجابة 
للطوارئ (ERF) مع دستور المنظمة، وقرارات جمعية الصحة العالمية 
ذات الصلة، واللوائح الصحية الدولية. كما أنه يتضمن عناصر أساسية 

من برنامج التغيير والسياسات األخرى للجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت. ويرسم اإلطار المذكور سياسات، وإجراءات، ومعايير أداء في 
حاالت الطوارئ لضمان أن تكون استجابة المنظمة الطارئة ذات كفاءة 
ويمكن التنبؤ بها، وأن تظل المنظمة مساءلة في إطار التزامها بإنقاذ 

األرواح والحد من االعتالل والعجز.

يندرج عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر 
 الطوارئ واألزمات ضمن فئة التأهب والترصد واالستجابة 

(الفئة 5) من فئات عملها. ويتركز برنامج العمل هذا على أكثر من 
100 بلد يواجه بالفعل أزمات إنسانية ذات عواقب على الصحة 

العمومية أو يتعرض لتهديدها. ويساعد البرنامج البلدان على 
االستعداد للمخاطر المرتبطة بحاالت الطوارئ والتخفيف من 

وطأتها، وكذلك التصدي لها حينما تنوء القدرات الوطنية تحت 
أعبائها.
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إدارة مخاطر الطوارئ 
والكوارث فيما يتعلق بالصحة

إن إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث 
فيما يتعلق بالصحة تعني ما يلي: 

•  التقدير المنتظم للمخاطر التي تتعرض لها الصحة 
العمومية نتيجة طائفة واسعة من األخطار؛

•  الوقاية من هذه المخاطر الصحية، أو التخفيف من 
وطأتها، أو الحد منها قدر المستطاع؛

•  التأهب لحاالت الطوارئ والكوارث بخطط شاملة 
متعددة القطاعات، وتشريعات مناسبة، وسياسات 

داعمة، وبناء للقدرات؛

•  االستجابة بسرعة وفعالية عند وقوع الكوارث؛
•  التخطيط المبكر لجهود التقييم واإلنعاش في مرحلة 

ما بعد الكوارث؛

•  “إعادة البناء على نحو أفضل” بعد الكوارث.

الصورة: منظمة الصحة العالمية 6
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تشمل الطائفة الواسعة من األخطار المحدقة 
بالصحة العمومية في مختلف أرجاء العالم 

الكوارث الطبيعية مثل الزالزل أو موجات 
الجفاف، والنزاعات، واألخطار البيولوجية من 
قبيل فاشيات األمراض الُمعدية، أو األغذية 

أو المياه الملوثة، واألخطار التكنولوجية 
كالتلوث الكيميائي، أو النووي، أو الصناعي، 
والعواقب الصحية المتصاعدة لتغير المناخ. 
وتعني إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما 

يتعلق بالصحة التقدير المنتظم للمخاطر 
المحدقة بالصحة والتي يطرحها أي من هذه 

األخطار، والحد منها، والتأهب والتصدي لها، 
واإلنعاش منها.
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وفي كل أنواع حاالت الطوارئ تعاني المجموعات السكانية األكثر 
فقرًا وحرمانًا أشد المعاناة. وعلى مدى العقد الماضي فقد حدثت 

نسبة تقرب من 25٪ من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية التي 
تقع كل سنة والتي تبلغ أكثر من 700 كارثة في البلدان المنخفضة 

الدخل، في حين وصل نصيب هذه البلدان من حاالت الوفاة 
المرتبطة بتلك الكوارث إلى ٪44.

ومن المتعذر التخلص من التهديدات التي تتعرض لها الصحة 
ر نقاط  العمومية تمامًا، إال أن بمقدور جهود إدارة المخاطر أن تقدِّ
الضعف، وتحد من المخاطر أو تخفف من وطأتها، وتبني القدرات 
القطرية الالزمة للتصدي للكوارث الناجمة عن أي خطر واإلنعاش 

منها. وثمة العديد من التدابير الشائعة الالزمة لمجابهة األخطار 
المختلفة، ومن الواجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذه التدابير 

مع إضافة إجراءات تأهب خاصة بكل خطر من تلك األخطار.

وتعمل المنظمة مع الدول األعضاء والعديد من الشركاء الصحيين 
وغير الصحيين على القيام بما يلي:

توجيه ودعم إدماج إدارة جميع مخاطر الطوارئ والكوارث فيما   •
يتعلق بالبرامج الصحية في الخطط الصحية على كل األصعدة؛

مساندة عمليات التقدير الوطنية ودون الوطنية للمخاطر   •
المحدقة بالصحة ولقدرات التأهب للكوارث؛

تعزيز القدرات الوطنية الالزمة إلدارة مخاطر الطوارئ والكوارث   •
فيما يتعلق بالصحة؛

دعم استحداث وتنفيذ برامج المستشفيات المأمونة لحماية   •
المرافق والخدمات الصحية.

إطار سياسات إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث 
فيما يتعلق بالصحة

رت المنظمة استحداث إطار سياسات متعدد القطاعات لجميع  يسَّ
المخاطر من أجل إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق 

بالصحة وذلك إلرشاد الدول األعضاء، ووزارات الصحة، والوكاالت 
الوطنية إلدارة الكوارث، والجهات الفاعلة الوطنية األخرى. ويصف 

اإلطار األدوار والمسؤوليات لكل الجهات الفاعلة في ميدان إدارة 
مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة، بما في ذلك 

التزامات المنظمة بمساندة الدول األعضاء.

وتتولى المكاتب اإلقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية 
قيادة ما تقدمه من مساندة في مجال إدارة مخاطر الطوارئ 

والكوارث فيما يتعلق بالصحة في جميع أنحاء العالم. وينصب جانب 
كبير من هذا العمل على بناء القدرات القطرية عبر الدعم التقني. 

وحتى أيلول/ سبتمبر 2014 أدرج 79 بلدًا إدارة مخاطر الطوارئ 
والكوارث فيما يتعلق بالصحة ضمن استراتيجيات التعاون القطري 

مع المنظمة التي تحدد األولويات الوطنية المحتاجة إلى مساندة 
المنظمة.

وفي المقر الرئيسي توفر المنظمة اإلرشادات التقنية، وتقود 
التعاون المشترك بين الوكاالت، وتعمل على ضمان إدراج الصحة 

ن أساسي ضمن جهود إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث  كمكوِّ
العالمية. ومن خالل جهود الدعوة التي تبذلها الدول األعضاء والدعم 

الذي توفره المنظمة فإن الصحة تبرز اآلن كمكون أساسي في 
اإلطار الجديد للحد من مخاطر الكوارث في مرحلة ما بعد عام 2015.
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حماية الصحة من المخاطر المتعلقة بالمناخ
تؤدي األحوال الجوية المتطرفة إلى مقتل وإصابة عشرات 
اآلالف من البشر كل عام. ويهدد تغير المناخ طويل األجل 

النظم الصحية، والبنى التحتية، وإمدادات الغذاء والماء. وكما 
هو الحال على الدوام فإن المجموعات السكانية األكثر فقرًا 

وحرمانًا هي التي تعاني أشد المعاناة من ذلك.

ويحتاج متخذو القرارات على مختلف المستويات إلى الحصول 
على معلومات موثوقة عن المناخ والصحة. وكمتابعة ألطلس 
المناخ والصحة الذي صدر بصورة مشتركة عن منظمة الصحة 

العالمية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية في عام 2012 
تعمل هاتان المنظمتان مع الخدمات المناخية الوطنية على 

توفير معلومات أفضل لتعزيز الصمود المناخي وتنوير الجهود 
االستباقية التخاذ القرارات، بما في ذلك ما يتعلق منها بإدارة 
مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالمناخ. ويتولى تنفيذ 

األنشطة ذات الرعاية المشتركة مكتب معني بالمناخ والصحة 
أقامته المنظمتان المذكورتان في عام 2014 في جنيف.

الدعوة إلدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما 
يتعلق بالصحة 

ُيقاس نطاق حاالت الطوارئ والكوارث في الغالب األعم من حيث 
فه من وفيات، وأمراض، وإعاقات. ومن الواجب أن تكون  ما تخلِّ

الصحة جزءًا من المناقشات العالمية والوطنية المتعلقة بالحد 
من مخاطر الكوارث وخطط التأهب لضمان صمود النظم الصحية 

والعاملين الصحيين واستعدادهم لمجابهة الطوارئ.

وعلى مدى السنتين الماضيتين اضطلعت منظمة الصحة العالمية 
بدور أساسي في تعزيز اإلقرار بأهمية إدارة مخاطر الطوارئ 

والكوارث فيما يتعلق بالصحة في المبادرات التي سُترشد الجهود 
العالمية للتنمية وإدارة المخاطر حتى عام 2030. وفي حين قد 

تبدو هذه االتفاقات العالمية بعيدة كل البعد عن العمل الواجب 
إنجازه على مستوى المجتمعات المحلية فإنها ستصوغ األولويات 

الوطنية والتزامات التمويل المحلية والدولية على حد سواء على 
مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وستساعد جهود الدعوة على 

المستوى العالمي اآلن على ضمان حصول المجتمعات المحلية 
على ما تحتاج إليه من موارد في المستقبل لمساندة أنشطة الحد 

من الكوارث وخطط التأهب المتعلقة بالصحة.

وبفضل هذه الجهود فإن كل المبادرات العالمية مثل المنتدى 
ه تنفيذ إطار عمل  العالمي للحد من مخاطر الكوارث (الذي يوجِّ

هيوغو للفترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ بشأن بناء قدرة األمم والمجتمعات على 
مواجهة الكوارث)، وإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لفترة ما بعد 
نًا قويًا يتعلق  عام 2015، وأهداف التنمية المستدامة، تتضمن مكوِّ

بالصحة.

وبرهنت االستجابة الوطنية القوية إلعصار هايان في الفلبين أن 
االستثمار في القدرات الوطنية والنهوض بالتأهب في النظام 
الصحي يمكن أن يؤديا إلى استجابة أفضل من حيث التوقيت 

والفعالية في أعقاب الكوارث. وفي عامي 2013 و2014 ساعدت 
منظمة الصحة العالمية المنتديات الوطنية إلدارة مخاطر الطوارئ 

ووزارات الصحة على تعزيز آليات تنسيق قطاع الصحة، وترويج تمثيل 
قطاع الصحة في المنتديات الوطنية، وتنفيذ إجراءات إدارة مخاطر 

الطوارئ الصحية مثل تقديرات المخاطر، والتدريب والتمرين، وخطط 
االستجابة، والمستشفيات المأمونة.

أهداف التنمية المستدامة - بما في ذلك إدارة مخاطر 
الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة

وافقت الدول األعضاء خالل مؤتمر األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة في حزيران/ يونيو 2012 على إطالق عملية لوضع 

مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. وشاركت منظمة 
الصحة العالمية بنشاط في هذه العملية، وانضمت إلى 

الشركاء الصحيين وغير الصحيين اآلخرين في الدعوة إلى إدراج 
هدف يتعلق بإدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق 

بالصحة. كما أن تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية التابع 
للجمعية العامة والمعني بأهداف التنمية المستدامة الصادر 

في آب/ أغسطس 2014 أبرز ذلك على النحو التالي:

الهدف 3 - ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية 
في جميع األعمار.

الغاية 3-د: تعزيز قدرات جميع البلدان، والسيما البلدان 
النامية، في مجال اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة 

المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.

المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
  )GPDDR) كان المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث
في عام 2013 أبرز تجمع عالمي للجهات المعنية بالحد من 

مخاطر الكوارث وإرساء قدرة المجتمعات المحلية والبلدان على 
الصمود. وعملت منظمة الصحة العالمية مع استراتيجية األمم 

المتحدة الدولية للحد من الكوارث (UNISDR) والشركاء على 
تنظيم عدد من األحداث الصحية وضمنت العناية الكافية بأمر 

الصحة في الوثائق الختامية الرئيسية للمنتدى المذكور.

وباالقتران مع المنتدى العالمي، الذي ينعقد مرة كل عامين، 
فإن منظمة الصحة العالمية تقود المنتدى المواضيعي بشأن 

إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة الذي يتمثل 
دوره في اقتسام المعلومات، وحفز العمل، ومناصرة الصحة 

باعتبارها قوة دافعة في صمود المجتمعات المحلية وتنميتها. 
ويحظى المنتدى المواضيعي بمساندة جماعة استشارية تضم 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 
ومؤسسة الصحة العمومية في إنكلترا، ومنظمة األمم 

المتحدة للطفولة، واستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من 
الكوارث، ومراكز مكافحة األمراض في الواليات المتحدة. 
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إدارة مخاطر الكوارث في إقليم غرب المحيط الهادئ 
عانت بلدان إقليم غرب المحيط الهادئ لمنظمة الصحة 

العالمية في السنوات األخيرة من كوارث كبرى أثقلت كاهل 
حتى البلدان المتأهبة مثل الصين، ونيوزيلندا، والفلبين. ووفقًا 

لمؤشر المخاطر العالمية فإن عشرة بلدان في هذا اإلقليم 
تندرج ضمن مجموعة البلدان العشرين الرئيسية التي تواجه 
أعلى احتماالت الكوارث في العالم. وتشمل البلدان العشرة 
المذكورة بلدانًا جزرية في المحيط الهادئ هي فيجي، وبابوا 
غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتونغا، وفانواتو، وهي جميعًا 

عرضة ألخطار األعاصير، والفيضانات، والزالزل، والتسونامي، 
والجفاف. ونتيجة لذلك فإن اإلقليم منح األولوية لجهود إدارة 

مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة للحد من مخاطر 
اإلصابات والوفيات، واحتمال تعطل النظم الصحية.

وفي عام 2013 قام المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ 
التابع للمنظمة باستضافة اجتماع في فيجي للشروع في 
استحداث إطار إقليمي للعمل ُيعنى بإدارة مخاطر الكوارث 

فيما يتعلق بالصحة، بالتشاور مع الدول األعضاء والشركاء 
اإلقليميين. وشارك في هذه المبادرة ما مجموعه 23 بلدًا. 

ومنذ ذلك الحين عقد المكتب حلقات عمل وساعد بلدانًا مثل 
كمبوديا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وفييت نام على 

تحويل اإلطار المذكور إلى خطط عمل وطنية.

المستشفيات المأمونة 

تعاني المستشفيات والعاملون الصحيون في غالب األحيان من 
النزاعات والكوارث الطبيعية. ويؤثر ذلك على قدرة المجتمعات 

المنكوبة على الحصول على الخدمات الصحية حينما تكون في أمسَّ 
الحاجة إليها. كما أن الدمار الذي تلحقه الكوارث بالمستشفيات 

يشكل عقبة مكلفة أمام االنتعاش. وفي الفلبين عام 2013، مثاًل، 
 ألحق إعصار هايان الخراب أو الدمار بـ 432 مرفقًا صحيًا، بينها 

38 مستشفى.

ويشمل إطار عمل هيوغو للفترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ حماية المرافق 
ر إقليم األمريكتين في المنظمة الصفوف في توفير  الصحية. وتصدَّ

توجيهات ومساندة قوية للمستشفيات المأمونة. وبحلول الفصل 
الثالث من عام 2014 أفاد 79 بلدًا على امتداد أقاليم المنظمة 
الستة عن بذل جهود لتعزيز مأمونية المستشفيات في حاالت 

الطوارئ. وتشمل الخطوات المقبلة بالنسبة للكثير من هذه البلدان 
إدراج المستشفيات المأمونة ضمن قائمة األولويات الوطنية.

وفي عام 2014 أصدرت منظمة الصحة العالمية اإلطار الشامل 
للمستشفيات المأمونة لتزويد الحكومات والسلطات الصحية بنهج 

منتظم لتعزيز المأمونية والتأهب في المرافق الصحية إزاء جميع 
أنواع األخطار. وتتمثل أهداف هذا اإلطار بما يلي:

تمكين المستشفيات من مواصلة العمل وتوفير مستويات   •
مناسبة ومتواصلة من الرعاية الصحية أثناء حاالت الطوارئ 

والكوارث وبعدها؛
حماية العاملين الصحيين، والمرضى، واألسر؛  •

حماية السالمة المادية لمباني المستشفيات، ومعداتها،   •
ونظمها الحاسمة؛ 

جعل المستشفيات مأمونة وصامدة إزاء المخاطر المقبلة،   • 
بما في ذلك تغير المناخ.

كما قامت المنظمة في عام 2014 بتنقيح مؤشر مأمونية 
المستشفيات، وهو أداة تساعد على تقدير احتماالت استمرار المرافق 

الصحية في العمل أثناء حاالت الطوارئ. واسُتخدمت األداة المنقحة 
بعد ذلك في جزر سليمان ونيبال.
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تطبيق مؤشر مأمونية المستشفيات في جزر سليمان
شهدت جزر سليمان في أيلول/ سبتمبر 2014 أول استخدام 

للنسخة المنقحة حديثًا من مؤشر مأمونية المستشفيات، وهو 
أداة تشخيصية زهيدة التكلفة تستعمل قائمة تدقيق لتقدير 

احتماالت مواصلة المستشفيات أو المرافق الصحية األخرى 
لعملها في ظل طائفة واسعة من حاالت الطوارئ.

وتندرج جزر سليمان في عداد البلدان العشرين األولى المعرضة 
لمخاطر الكوارث الطبيعية. وفي اآلونة األخيرة أدى فيضان حاد 

في نيسان/ أبريل 2014 إلى مقتل 22 شخصًا، وألحق الضرر 
ب البنية التحية الصحية. بأكثر من 000 50 نسمة، وخرَّ

وباستخدام مؤشر مأمونية المستشفيات قادت منظمة 
الصحة العالمية عملية تقدير لمستشفى اإلحالة الوطني 
في البالد الذي يقع في موقع ساحلي منخفض معرض 

للفيضان والتآكل. وشملت هذه العملية تقييم موقع المبنى، 
ومرافق الخدمات، والبنية التحتية، وقدرة المستشفى على 

االستجابة للفاشيات، وإدارة المواد الخطرة، وتخزين اإلمدادات 
الطبية وأمنها، وإدارة النفايات، والتأهب للطوارئ والكوارث. 
نات الضرورية لمساندة نقل  ووفرت نتائج عملية التقدير البيِّ

المستشفى إلى موقع أكثر أمنًا بعيدًا عن منطقة الفيضانات.

وهناك مستوى عاٍل من االهتمام باستخدام المؤشر المنقح 
في بلدان أخرى. وفي عام 2015 ستستحدث منظمة الصحة 
العالمية حزمة تدريبية، وأدوات، وإرشادات تتعلق باستعمال 

المؤشر المذكور.
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تشمل مرحلة اإلنعاش في أعقاب حاالت الطوارئ أو الكوارث 
التأهيل الصحي واالجتماعي، وإعمار المرافق الصحية، واستعادة 

الخدمات الصحية المعطلة. كما أن هذه المرحلة تمثل فرصة 
لالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها، وبناء القدرة 

على توقع حاالت الطوارئ المقبلة وإدارتها. وتعتمد منظمة 
الصحة العالمية نهجًا يغطي جميع المخاطر لتعزيز صمود النظم 

الصحية والمجتمعات المحلية بحيث تتصدى على نحو أفضل 
للكوارث المقبلة. كما تساند المنظمة وزارات الصحة والشركاء 

الصحيين في استعادة الخدمات الصحية واالستجابة لالحتياجات 
الصحية المتصاعدة الناجمة عن األزمات. وتقدم المنظمة العون 
لهذه الوزارات والجهات الشريكة كذلك في معالجة أوجه القصور 
والضعف الكامنة في النظم الصحية والتي أسهمت في طبيعة 

األثر الذي خلفته تلك األزمات ونطاقها.

وتعاونت منظمة الصحة العالمية مع وكاالت األمم المتحدة 
األخرى، والبنك الدولي، والمفوضية األوروبية، في وضع إرشادات 

بشأن تقديرات احتياجات مرحلة ما بعد األزمات وخطط اإلنعاش. 
وُأطلقت هذه اإلرشادات خالل المؤتمر العالمي إلعادة اإلعمار 

الذي انعقد في العاصمة األمريكية واشنطن من 10 إلى 12 أيلول/ 
سبتمبر 2014. وساندت منظمة الصحة العالمية في عام 2014 

خطط اإلنعاش في أعقاب فيضانات البلقان، وكذلك الخطط 
المتعلقة بأزمتي غزة وشرق أوكرانيا. 

إنعاش النظام الصحي في غزة
أدت األعمال العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة 

اإلسرائيلية في غزة في تموز/ يوليو 2014 إلى إلحاق أضرار 
جسيمة بالخدمات الصحية في قطاع غزة. وتم تدمير سبعة 
مرافق صحية (بما في ذلك مستشفى التأهيل المتخصص 

الوحيد)، وتخريب 67 مرفقًا، وقتل 23 عاماًل صحيًا، وجرح 
83 آخرين. واسُتنفدت مخزونات األدوية األساسية وُأثقل كاهل 

العاملين الصحيين باألعباء.

وُتسهم منظمة الصحة العالمية في الجهود الهائلة المبذولة 
إلعادة إعمار النظام الصحي في غزة. وتقدم المنظمة العون 

إلى وزارة الصحة لزيادة عدد عاملي الرعاية الصحية عبر 
توفير التدريب والرواتب المنتظمة، وسد الثغرات الخطيرة 
في الخدمات، والسيما المتعلقة بالمسنين، والمعوقين، 

والمعانين من مشكالت الصحة النفسية.



االستجابة الصحية 
اإلنسانية

الصورة: منظمة الصحة العالمية 12
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إطار استجابة المنظمة للطوارئ

تضطلع منظمة الصحة العالمية بالمسؤولية عن 
مساندة الدول األعضاء في االستجابة لحاالت 

الطوارئ ذات العواقب الصحية، كما أنها الوكالة 
القائدة في مجموعة الصحة في حاالت الطوارئ 

لت المنظمة فريقًا عالميًا إلدارة  اإلنسانية. وقد شكَّ
الطوارئ (GEMT) يتولى إدارة ورصد الجهود الطارئة 

للمنظمة، بما في ذلك التأهب الوطني، واالستعداد 
المؤسسي، واالستجابة للطوارئ. وعندما تقع أية 
حالة للطوارئ تقوم مجموعة فرعية تابعة للفريق 
المذكور بمنحها درجة الشدة المناسبة (انظر أدناه) 

وتشرف على االستجابة.
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يوضح إطار االستجابة للطوارئ أدوار المنظمة ومسؤولياتها عند 
االستجابة للطوارئ. ويحدد اإلطار االلتزامات الجوهرية للمنظمة 

ووظائفها الحاسمة في حاالت الطوارئ، ويرسي معايير األداء، 
واألدوار، والمسؤوليات األساسية لكل مستوى من مستويات 
ل إجراءات استجابة المنظمة للطوارئ منذ  المنظمة. كما يفصِّ

اإلنذار األولي وعملية التصنيف الداخلي حتى تنسيق االستجابة 
ورسم استراتيجية االنتقال إلى اإلنعاش. ويشتمل اإلطار على نظام 

تصنيف مؤلف من أربعة مستويات ويطلق مجموعة محددة من 
إجراءات االستجابة للطوارئ.

ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2014 ضمنًا استجابت منظمة 
فة، منها ست  الصحة العالمية ألكثر من 40 حالة طوارئ مصنَّ

حاالت من الدرجة 3 (جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية العراق، 
وجمهورية جنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، وإعصار 

هايان في الفلبين، وفاشية اإليبوال في غرب أفريقيا). ويعرض 
الملحق 1 حاالت الطوارئ المصنفة منذ البدء بتطبيق نظام 

التصنيف.

وتعتمد منظمة الصحة العالمية ثالث سياسات تدعم االستجابة 
العاجلة والفعالة لحاالت الطوارئ من الدرجتين 2 و3 وهي: 

سياسة التدخل السريع وتغطي: )1( تطويع قدرات موظفي   •
المكتب القطري للمنظمة لتولي مهام الفريق األولي 

لالستجابة الطارئة في غضون 72 ساعة من بدء حالة الطوارئ، 
)2( القدرة االحتياطية اإلضافية الالزمة لتبديل هؤالء 

الموظفين أو دعمهم في األشهر الثالثة األولى، )3( عمليات 
االستبدال طويل األجل فيما بعد.

سياسة قائد الطوارئ الصحية وتغطي النشر العاجل في   •
حاالت الطوارئ من الدرجة 3 )وأحيانًا من الدرجة 2( لفرد يتولى 

المسؤولية عن كل الموظفين المنخرطين في االستجابة 

للطوارئ. كما ُيشرف هذا الفرد على منسق المجموعة الصحية 
ومنسق استجابة منظمة الصحة العالمية.

سياسة عدم التحسر التي تنص على نشر مستويات محددة من   •
الموظفين واألموال في بداية جميع حاالت الطوارئ، حتى لو 

تبين الحقًا أن الحاجة كانت تتطلب فحسب مستويات أدنى مما 
كان محددًا 

فرق االستجابة والدعم في حاالت الطوارئ 
يضطلع المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية بالمسؤولية 
عن الوفاء بالتزامات المنظمة عند االستجابة الوطنية، على نحو 
ما هو محدد في إطار االستجابة للطوارئ في ظل أربع وظائف 
حاسمة هي: القيادة، والمعلومات، والخبرة التقنية، والخدمات 
األساسية. وفي كل حاالت الطوارئ يقوم هذا المكتب بتشكيل 

فريق لالستجابة الطارئة ويستجلب ما تدعو إليه الحاجة من موارد 
داخلية وخارجية إضافية. ورهنًا باالحتياجات فإنه يمكن تشكيل فرق 

كاملة لكل وظيفة من الوظائف، وقد يتم نشر موظفي الطوارئ 
في مكاتب دون وطنية.

وتشكل منظمة الصحة العالمية فريقًا للدعم الطارئ في المكتب 
اإلقليمي أو في المقر الرئيسي لتوفير المساندة للوظائف الحاسمة 

األربع للفريق القطري، ولقيادة جهود االتصاالت وتعبئة الموارد 
على المستوى الدولي. وفي حالة الطوارئ من الدرجة 3 الجارية في 

الجمهورية العربية السورية فإن فريق الدعم الطارئ المتمركز في 
عمان باألردن يوفر الدعم للمكتب القطري للمنظمة في الجمهورية 
العربية السورية وكذلك للبلدان المجاورة الخمسة المتأثرة باألزمة. 
ويضطلع الفريق في األردن بمسؤولية توحيد وتحليل المعلومات 

الصحية المتعددة البلدان وضمان نهج تشغيلي يشمل كل المناطق 
في الجمهورية العربية السورية الخاضعة منها وغير الخاضعة 

لسيطرة الحكومة
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 منظمة الصحة العالمية في الجمهورية العربية السورية –   
حالة طوارئ من الدرجة 3 منذ كانون الثاني/ يناير 2013
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 وهناك 65 من موظفي المنظمة في سورية يعملون مع 
13 من شركاء قطاع الصحة و41 منظمة محلية غير حكومية. 
وتوفر المنظمة دعمًا إضافيًا عبر الموظفين المتمركزين في 

عمان وجنيف. وقامت المنظمة في سورية بإنشاء محورين دون 
وطنيين إضافة إلى مكتبها في دمشق، وتمتلك أيضًا مركزين 
على األقل من مراكز اتصال الصحة العمومية التي تتولى دعم 

عمليات التقدير والرصد الصحية في كل محافظة من محافظات 
البالد األربع عشرة. واعتمدت المنظمة وشركاؤها نهجًا يوفر 

الدعم الفوري لتلبية االحتياجات الطارئة مع اإلسهام في 
الوقت ذاته في استدامة النظام الصحي في سورية في األجل 

الطويل من خالل تدريب المنظمات المحلية، وإنشاء شبكة 
من المنظمات الوطنية غير الحكومية لتقديم الرعاية الصحية 

األساسية، وتعزيز ترصد األمراض على مختلف األصعدة.

أدى العنف المستمر كجزء من النزاع ذي السنوات األربع في 
الجمهورية العربية السورية إلى تضرر ما ُيقدر بنحو 12.2 مليون 
شخص وإلى نزوح 7.6 مليون شخص عن ديارهم. وأدت األزمة 

إلى تعطيل الخدمات الصحية وأحدثت نقصًا حادًا في األدوية 
األساسية، واإلمدادات، والعاملين الصحيين، والسيما المدربون 
منهم على الرعاية الطارئة. ويصاب قرابة 000 25 شخص بجراح 

كل شهر، مما يثقل كاهل الخدمات الصحية العاملة. وثمة انحدار 
سحيق في عدد المهنيين في ميدان الرعاية الصحية إذ وصل 

إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل األزمة. ويواجه من تبقى 
من هؤالء المهنيين أخطار الهجمات بقنابل الهاون والمدفعية، 

والسيارات المفخخة، وأخذ الرهائن والخطف.
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 تطبيق إطار االستجابة العاجلة: 
األولويات الخمس لالستجابة اإلقليمية للمنظمة إزاء أزمة سورية

قيادة قطاع الصحة وتنسيقه  1
تعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية المحلية 
والوطنية، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، والمنظمات غير 

الحكومية المحلية والوطنية والمنظمات المجتمعية في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة على حد سواء 

في كل المحافظات األربع عشرة. وتتقاسم هذه األطراف 
ع الموارد، وتحدد األولويات الصحية، وتضع  المعلومات، وُتجمِّ

قوائم األدوية الطارئة، وتخطط لمشروعات مشتركة، وتعد العدة 
لتوزيع األدوية واإلمدادات عبر قوافل مشتركة بين الوكاالت. 

توفير المعلومات الصحية لدعم االستجابة للطوارئ  2
يحدد نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية في المنظمة 

(HeRAMS) احتياجات الرعاية الصحية والخدمات المتاحة، ويوفر 
األساس لتدابير التخطيط واالستجابة في قطاع الصحة. وتعمل 

المنظمة مع شركاء قطاع الصحة وشبكة من مراكز االتصال على 
امتداد سورية إلجراء تقديرات عاجلة ربع سنوية للمرافق الصحية 

واإلبالغ عن األوضاع الصحية واالحتياجات ذات األولوية من 
األدوية.

وفي كانون األول/ ديسمبر 2014 كشفت أحدث البيانات التي 
وفرها نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية في المنظمة 

(HeRAMS) عن أن نسبة 45٪ فحسب من المستشفيات العامة 
وأكثر بقليل من نصف مراكز الصحة العمومية تعمل بطاقتها 

القصوى، وأن ربع المستشفيات وأقل بقليل من خمس المراكز 
الصحية قد توقفت عن العمل تمامًا. وعقدت المنظمة حلقات 

عمل لترقية مهارات الموظفين الصحيين وأخصائيي االحصاءات 
في كل المحافظات األربع عشرة وأنشأت خاليا إبالغ تابعة 

لنظام المعلومات الصحية عن الطوارئ من أجل تحسين توقيت 
البيانات وجودتها. 

تحسين نوعية الخدمات الصحية الوقائية والعالجية  3
يشكل تقييد وصول المنظمات اإلنسانية إلى السكان المحتاجين 

واحدة من العقبات الكأداء التي تواجه عمليات المنظمة في 
سورية. وشملت اإلنجازات البارزة المحققة عامي 2013 و 2014 

النجاح في التفاوض على وصول القوافل المتعددة الوكاالت 
والفرق الصحية إلى المناطق المحرومة من اإلمدادات والخدمات 

الغذائية والطبية، بما في ذلك بعض المناطق التي خضعت 
للحصار لمدة عامين. وفي الربع الثالث من عام 2014 تم توجيه 

نسبة ٪70 من دعم المنظمة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 
المعارضة والتي كانت أصعب المناطق التي يمكن الوصول 

إليها.

وعادت المنظمة بالنفع المباشر على 4.6 مليون شخص 
عام 2013 وأكثر من 13.5 مليون شخص عام 2014 من خالل 

توزيع األدوية والمعدات، ودعم الخدمات الطبية الطارئة. ويشمل 
ذلك توفير التدريب والمعدات إلى 51 منظمة محلية غير حكومية 

لتقديم الخدمات الصحية عبر العيادات المتنقلة والفرق الصحية 
على امتداد سورية. وساندت المنظمة، بالتعاون مع الشركاء 

الصحيين، تطعيم 27 مليون طفل دون الخامسة من العمر ضد 
 شلل األطفال عقب فاشية هذا المرض في تشرين األول/ 

أكتوبر 2013. 

تعزيز ترصد األمراض واالستجابة لها  4
بعد انهيار نظام الترصد الروتيني لألمراض في سورية تم 

إنشاء نظام ترصد تكميلي، هو نظام اإلنذار المبكر، والتحذير، 
واالستجابة (EWARS)، لرصد اتجاهات األمراض. وفي أوائل 

عام 2013 كانت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هي 
التي تقوم وحدها باإلبالغ عبر هذا النظام. وبعد التفاوض مع 
الحكومة السورية على أعلى المستويات، نجحت المنظمة في 

إبرام اتفاق إلدراج المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في 
أيلول/ سبتمبر 2013. وهناك اآلن أكثر من 650 من المواقع 

الخافرة العاملة، ثلثها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. 
وأنشأت المنظمة قاعدة بيانات للترصد، ووفرت الهواتف النقالة 

والحواسيب المحمولة للمواقع الخافرة، وقدمت التدريب على 
التحري عن األمراض، واإلبالغ عنها، واالستجابة لها. وأتاح نظام 

اإلنذار المبكر، والتحذير، واالستجابة الكشف والتصدي بسرعة 
لفاشيات التهاب الكبد من النمط A، وحمى التيفوئيد، وداء 

الليشمانيات، وشلل األطفال، والحصبة في مختلف أرجاء سورية 
وفي صفوف الالجئين السوريين على طول الحدود مع لبنان 

وتركيا.

وفي عام 2013 أنشأت المنظمة نظامًا يستند إلى شبكة 
اإلنترنت لإلبالغ عن األحداث المرتبطة بمياه الشرب الملوثة 

واالستجابة لها. وقامت بربط هذا النظام بنظام اإلنذار المبكر، 
بت نحو 450 متطوعًا  والتحذير، واالستجابة عام 2014، ودرَّ

لإلبالغ عن نوعية مياه الشرب في مختلف أنحاء البالد، وزودت 
120 موظفًا وطنيًا بمجموعات لوازم اختبار نوعية المياه 

والتحقق من التقارير المتعلقة بالمياه الملوثة والعمل مع شبكة 
المنظمات غير الحكومية لالستجابة لهذا األمر. 

5  توفير اإلرشادات التقنية بشأن مسائل الصحة العمومية 
ذات األولوية

ساندت المنظمة عام 2014 تدريب أكثر من 000 17 من 
العاملين في الرعاية الصحية في مجاالت الوقاية من األمراض 

ومكافحتها، وترصد التغذية، والتشخيص المختبري، والصحة 
النفسية في حاالت الطوارئ، واإلسعاف األولي، وإدارة 

األمراض غير السارية، والصحة اإلنجابية، واألخطار الكيميائية، 
واستخدام نظام اإلنذار المبكر، والتحذير، واالستجابة في ترصد 

األمراض. كما قدمت المنظمة اإلرشادات التقنية إلى شركاء 
قطاع الصحة فيما يتعلق باإلسعاف األولي، والتعامل مع جثث 

الموتي، وإدارة اإلصابات الكيميائية، واالستجابة لفاشية شلل 
األطفال.
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تلتزم منظمة الصحة العالمية بضمان توافر القدرة الدولية لمساندة 
البلدان في االستجابة لحاالت الطوارئ وذلك من خالل تدريب 

الموظفين وإقامة آليات للتدخل السريع. وفي عام 2013 استحدثت 
المنظمة نظامًا يغطي مختلف وحداتها لنشر الموارد البشرية الخبيرة 
من أجل االستجابة للطوارئ. وتمتلك المنظمة اآلن سياسة شاملة 
للتدخل السريع تكفل النشر العاجل، والكفؤ، والمأمون للموظفين 

المدربين من داخل المنظمة ومن الشركاء االحتياطيين.

ومن خالل العمل مع اتحاد المنظمات غير الحكومية في مجموعة 
الصحة العالمية، والسيما منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة 

المتحدة والهيئة الطبية الدولية، وضعت منظمة الصحة العالمية 
نموذجًا لنشر الموظفين المدربين التابعين للمنظمات غير الحكومية 

كمنسقين لمجموعة الصحة أو كمدراء للمعلومات في حاالت 
الطوارئ من الدرجتين 2 و3. وتعاقد اتحاد المنظمات غير الحكومية 
مع تسعة موظفين للتدخل السريع تولت منظمة الصحة العالمية 

تدريب سبعة منهم. وانتدبت المنظمة خمسة موظفين من أعضاء 
اتحاد المنظمات غير الحكومية. وجرى تنفيذ ما مجموعه 15 عملية 
نشر في إقليمي أفريقيا وشرق المتوسط، وهو ما شمل جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، وجمهورية العراق، واألردن، وجنوب السودان، 
وتركيا. وتعتزم مجموعة الصحة العالمية تنويع المنظمات غير 
الحكومية المتاحة للنشر من حيث العدد والنوع لشغل وظائف 

مجموعة الصحة في حاالت الطوارئ.

وفضاًل عن ذلك فقد تم ترشيد قواعد بيانات خبراء المنظمة 
االستشاريين في حاالت الطوارئ ومواءمتها مع القواعد المتوافرة 

في إدارات المقر الرئيسي األخرى. وأدى ذلك إلى إحداث زيادة كبيرة 
ر التحديد العاجل للموظفين  في مجموع المرشحين المحتملين ويسَّ

الخارجيين الماهرين الذين يمكن تدريبهم ونشرهم في حاالت 
الطوارئ اإلنسانية.

وسعيًا وراء زيادة القدرة االحتياطية الماهرة خارج المنظمة فقد 
أبرمت المنظمة اتفاقات احتياطية مع المنظمة الكندية لخبراء 
الخدمة المدنية (Canadem) ومنظمة iMMAP غير الحكومية 

ومجلس الالجئين النرويجي وسجل أستراليا لخبراء اإلغاثة بغية توفير 
مجموعة متنوعة من الموظفين المدربين ذوي الخبرة الذين يمكن 

نشرهم بسرعة بالنيابة عن المنظمة أو مجموعة الصحة لفترة 
تتراوح بين ثالثة إلى ستة أشهر في حاالت الطـوارئ مـن الـدرجـة 

3. وقـامـت كـل مـن كندا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة 
األمريكية بتوفير التمويل الالزم لنشر الشركاء االحتياطيين.

وفي عام 2013 لبى شركاء المنظمة االحتياطيون 11 طلبًا للنشر. 
وزاد هذا العدد عام 2014 بمعدل يفوق أربعة أضعاف ليصل 

إلى 47 طلبًا. وبين كانون الثاني/ يناير 2013 وكانون األول/ 
ر هؤالء الشركاء 232 شهر عمل من القدرة  ديسمبر 2014، وفَّ

االحتياطية لثالثة عشر مكتبًا للمنظمة في أربعة أقاليم وفي المقر 
الرئيسي، بقيمة تبلغ نحو 3.48 مليون دوالر أمريكي. وغطى هؤالء 

الشركاء 21 عملية نشر لفاشية اإليبوال (في غانا وغينيا وليبيريا 
وسيراليون والمقر الرئيسي)، ولجمهورية أفريقيا الوسطى، ومصر، 

وغزة، وجمهورية العراق، واألردن، والفلبين، وجنوب السودان، 
والجمهورية العربية السورية، والمقر الرئيسي (انظر الرسم البياني 

أدناه). واستنادًا إلى عامين من الخبرة المكتسبة في نشر قدرة 
الشركاء االحتياطيين فإن المنظمة تسعى إلى توسيع اتفاقات 

الشراكة االحتياطية خالل عام 2015.

 نشر الشركاء االحتياطيين حسب مجال 
الخبرة )2013-2014(

2

11

2

28

15

المقر الرئيسي

أوروبا

غرب المحيط الهادئ

شرق المتوسط

أفريقيا

عدد عمليات النشر في كل إقليم
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1  الـ “barangay”، التي يطلق عليها رسميًا اسم “barrio”، هي أصغر وحدة إدارة في الفلبين.

النشر السريع للمنظمة استجابة إلعصار هايان في 
الفلبين

ضرب إعصار هايان، الذي ال سابق له من حيث القوة، الفلبين 
في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. وأسفر ذلك عن مقتل 
أكثر من 5200 شخص، وتشريد 3.4 مليون شخص، وإلحاق 

ر هذا اإلعصار نسبة  الضرر بنحو 13 مليون شخص. ودمَّ
تقرب من 90٪ من مدينة تكلوبان التي يزيد عدد سكانها عن 

000 220 نسمة.

وأدى التحذير األولي إلى التطبيق الفوري إلجراءات االستجابة 
للطوارئ في منظمة الصحة العالمية. وأعلنت مارغريت تشان 
المديرة العامة للمنظمة اإلعصار كحالة طوارئ من الدرجة 3، 
مما أدى إلى اإلطالق الفوري على مستوى المؤسسة لموارد 

بشرية، ومالية، وتقنية ضخمة لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية 
في الفلبين.

وفي غضون الساعات الثماني واألربعين األولى قامت 
لت فريقًا  المنظمة بنشر موظفي التدخل السريع وشكَّ

لالستجابة الطارئة. وضمن الساعات االثنتين والسبعين األولى 
أقامت المنظمة أول موقع دون وطني لها؛ وافتتحت أربعة 

محاور دون وطنية أخرى على مدى األيام التسعة التالية. 
وباإلضافة إلى الموظفين المتواجدين فعاًل في اإلقليم فقد 
نشرت المنظمة 67 شخصًا من 15 كيانًا مختلفًا في المرحلة 
األولية لالستجابة، وقامت بافتتاح ما مجموعه ثمانية محاور 

دون وطنية لدعم جهود اإلغاثة واإلنعاش في الفلبين.

ذت المنظمة وشركاؤها تقديرًا عاجاًل أوليًا للمناطق  ونفَّ
 المتضررة في تسع مقاطعات تشتمل على 92 بلدة و

283 بلدية. وأشارت نتائج التقدير إلى أن نسبة تتراوح بين 
رت أو غدت غير صالحة  46٪ و62٪ من المرافق الصحية قد ُدمِّ

لالستخدام، وأن نسبة تتراوح بين 50٪ و90٪ قد تعرضت 
لألضرار. وفي غضون األسبوع األول من االستجابة قدمت 
المنظمة ما يكفي من األدوية واإلمدادات الطبية لتغطية 

االحتياجات الصحية األساسية ألكثر من 000 300 شخص على 
رت المنظمة  مدى شهر واحد. وخالل األشهر الثالثة الالحقة وفَّ
150 موظفًا من موظفي التدخل السريع وساعدت على تنسيق 
جهود نحو 150 فريقًا طبيًا أجنبيًا وأكثر من 80 شريكًا من شركاء 

المجموعات.

االستعداد المؤسسي

فضاًل عن الجهود الواسعة لتعزيز القدرة االحتياطية فقد قامت 
المنظمة بتدعيم استعدادها لالستجابة إلى حاالت الطوارئ. وتم 
اختبار اإلجراءات التشغيلية الموحدة وإجراءات التنشيط. وتشمل 

مجموعة المعدات الجديدة لتفعيل إطار االستجابة للطوارئ إرشادات 
عملية بشأن وضع خطط االستجابة وتطويع قدرات المكاتب 

القطرية في حاالت الطوارئ. وُأعدت مسودات قوائم استعداد 
موحدة على جميع المستويات وستوضع في صيغها النهائية في 
عام 2015. وستشتمل هذه القوائم على الدروس المستفادة من 

فاشية اإليبوال في غرب أفريقيا.

وعقدت المنظمة دورتين تدريبيتين عالميتين للتدخل السريع 
في أيلول/ سبتمبر 2013 وكانون األول/ ديسمبر 2014 ضمت 

60 مشاركًا من منظمة الصحة العالمية، وأعضاء مجموعة الصحة، 
والشركاء االحتياطيين. كما ُأقيمت ست دورات تدريبية إقليمية 

في هذا الصدد (اثنتان في اإلقليم األفريقي، وواحدة في كل من 

إقليم شرق المتوسط، وإقليم أوروبا، وإقليم جنوب شرق آسيا، 
ذت شبكة اتصاالت الطوارئ  وإقليم غرب المحيط الهادئ). ونفَّ
التابعة للمنظمة تمارين محاكاة في آذار/ مارس 2013 ونيسان/ 

أبريل 2014. وساهمت المنظمة كذلك وشاركت في تمرين محاكاة 
من المستوى 3 قامت به اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في 

حزيران/ يونيو 2013 وتضمن خمس عمليات نشر نفذتها المنظمة.

ضمان الحصول على الخدمات الطبية في جمهورية 
أفريقيا الوسطى، 2014

قامت منظمة الصحة العالمية في كانون األول/ 
ديسمبر 2013، بعد تصاعد النزاع في جمهورية أفريقيا 

الوسطى، برفع درجة األزمة الصحية فيها من الدرجة 2 إلى 
الدرجة 3. وبحلول آذار/ مارس 2014 أدى النزاع المسلح إلى 

تشريد نصف مليون شخص، وزعزعة حياة 2.5 مليون شخص 
آخرين، وجرح قرابة 7000 شخص. وُنهبت المرافق الصحية 
رت، وهوجم العاملون الصحيون. ونشرت المنظمة 62  وُدمِّ

موظفًا وأقامت ثالثة محاور دون وطنية في المناطق الصحية 
لبوار كاغا بندورو وبمباري في األشهر الثالثة األولى من األزمة 

المتفاقمة.

وفي أعقاب النزاع العنيف والنزوح الجماعي لم تكن هناك 
معلومات واضحة عن نسبة المرافق التي مازالت قيد العمل 

ضمن النظام الصحي في البالد. وباستخدام نظام رسم 
خرائط توافر الموارد الصحية في المنظمة فقد عمل المكتب 
اإلقليمي للمنظمة في أفريقيا والمكتب القطري في بانغي 

مع شركاء المجموعة الصحية والسلطات الصحية الوطنية على 
توفير العرض العام الوطني األول لمستوى تشغيل واحتياجات 

أكثر من 800 مستشفى، وعيادة، ومرفق صحي آخر. وكشف 
المسح عن مدى الضرر الالحق بالرعاية الصحية، وحالة رعاية 
األمهات، والرضع، واألطفال، والظروف الصحية البيئية في 

كل إقليم من أقاليم جمهورية أفريقيا الوسطى. ولم يعد أكثر 
من نصف المرافق الصحية خارج العاصمة بانغي قيد العمل، 

وفي بعض المناطق فإن ثالثة أرباع هذه المرافق أصبحت 
عاجزة عن تقديم حتى الخدمات األساسية. ولم يكن لدى ثلث 

مستشفيات المناطق خدمات للطوارئ، وتوقف فقط ثلثا 
خدمات التمنيع عن العمل، وبقي ربع سيارات اإلسعاف قيد 

التشغيل. واسُتخدمت هذه النتائج كخط أساس لمساعدة 
الحكومة للتخطيط ألنشطة اإلنعاش. 
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وتولت المنظمة أمر التفاوض والتنسيق لتيسير الوصول الحر 
إلى الخدمات الصحية األساسية لمعظم الشرائح الضعيفة. 

ورغم انعدام األمن، واتساع رقعة الدمار، والنهب، والهجمات 
ضد النظام الصحي والعاملين الصحيين فقد ارتفع عدد الشركاء 

الصحيين من 24 شريكًا في كانون الثاني/ يناير إلى 64 شريكًا 
في تشرين األول/ أكتوبر 2014، وذلك أساسًا في بانغي 

وكذلك خارج العاصمة.

وفي عام 2014 قامت المنظمة وشركاؤها الصحيون بما يلي:

توفير اإلمدادات الضرورية لتغطية الرعاية الصحية   •
 األساسية لنحو 000 342 شخص، وأكثر من
000 26 والدة، و3100 جراحة رضحية كبرى؛

القيام بحمالت تطعيم ضد شلل األطفال والحصبة؛  •
إعادة تأهيل بنك الدم في البالد، وتقديم 9500 من أكياس   •

الدم، والمواد الكاشفة، ومعدات سلسلة التبريد للمركز 
الوطني لنقل الدم في بانغي؛

إنشاء نظام لإلنذار المبكر واالستجابة لألمراض في بانغي   •
والمناطق المجاورة لتغطية نسبة ٪82 من المشردين 

داخليًا.

تتبع معايير األداء في حاالت الطوارئ

يشتمل نظام االستجابة للطوارئ على معايير أداء زمنية تغطي 
الوظائف الحاسمة األربع لمنظمة الصحة العالمية عند االستجابة 

لحاالت الطوارئ. وقد اسُتكمل تجهيز أداة إلكترونية لتتبع األداء 
فة عام 2013. واسُتخدمت هذه األداة  في حاالت الطوارئ المصنَّ
في الطوارئ من الدرجتين 2 و3 في ستة بلدان. وتعتزم المنظمة 
استعمال األداة في جميع البلدان التي تشهد حاالت طوارئ من 

الدرجتين المذكورتين في عام 2015.

تلبية االحتياجات الصحية الطارئة في جنوب السودان
أدت الحرب األهلية في جنوب السودان عام 2014 إلى تشريد 

أكثر من 1.8 مليون شخص، وقضى ما يزيد على 000 10 
شخص نحبهم نتيجة النزاع وفاشيات األمراض، وفر قرابة 
نصف مليون شخص إلى دول إثيوبيا، وكينيا، والسودان، 

وأوغندا المجاورة. وعانت المرافق الصحية على نطاق واسع من 
النهب ومن نزوح العاملين الصحيين. وفي شباط/ فبراير 2014 

أعلنت منظمة الصحة العالمية األزمة الصحية في جنوب 
السودان على أنها حالة طوارئ من الدرجة 3. وتم نشر ما 

مجموعه 39 موظفًا من موظفي التدخل السريع أثناء األشهر 
الثالثة األولى، وجرى تطويع قدرات 46 من موظفي المكتب 
القطري لمساندة االستجابة األولية. وُأنشئت محاور تنسيق 

دون وطنية لمجموعات الصحة في أربع واليات باإلضافة إلى 
المحور الوطني في جوبا.

واضطلعت المنظمة بدور داعم رئيسي في جنوب السودان. 
وتتولى المنظمة قيادة مجموعة الصحة (التي تضم 57 شريكًا 
صحيًا) وتواصل مناوبة موظفي التدخل السريع حيث إن األزمة 

الصحية لم تنحسر بعد. واعتبارًا من كانون الثاني/ يناير وحتى 
آب/ أغسطس 2014 قدمت مجموعة الصحة اإلمدادات 

الالزمة ألكثر من 2.3 مليون تدخل طبي. ومنحت المنظمة 
األدوية واإلمدادات لنحو 000 600 مستفيد وساندت حمالت 

مًا) وضد شلل  التطعيم ضد الحصبة (673 574 طفاًل مطعَّ
مًا). األطفال (931 493 طفاًل مطعَّ

واستجابت المنظمة وشركاؤها الصحيون لعدد من فاشيات 
األمراض عام 2014. ورغم حمالت التطعيم الوطنية والطارئة 

ضد الحصبة فقد تم اإلبالغ عن أكثر من 1441 حالة من حاالت 
الحصبة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2014، وذلك 
أساسًا في صفوف المقيمين في مخيمات المشردين داخليًا. 

وأصابت فاشيات الكوليرا، التي بدأت في آذار/ مارس في 
عدة واليات، أكثر من 6000 شخص وأدت إلى ما يزيد على 

139 حالة وفاة قبل كبح جماحها إلى حد كبير. وكان هناك أكثر 
من 4000 حالة من الداء األسود، أو داء الليشمانيات الحشوي، 

الذي ينقله ذباب الرمل. كما كان مرض المالريا، الذي تتزايد 
معدالته مع بدء موسم األمطار، من بين التحديات المطروحة 
بالنظر إلى أن قرابة ثلثي المشردين داخليًا في جنوب السودان 
البالغ عددهم 1.5 مليون مشرد يعيشون في مناطق معرضة 

للفيضانات. وعملت المنظمة والشركاء الصحيون على الوقاية 
من المالريا ومعالجتها في مخيمات المشردين داخليًا.

كما تتعاون المنظمة مع حكومة جنوب السودان على الوقاية 
من فاشية اإليبوال والتأهب لها. ولم يتم اإلبالغ عن أية حاالت 

ترتبط بفاشية غرب أفريقيا في جنوب السودان، إال أن البالد 
شهدت اندالع أربع فاشيات لهذا المرض في الماضي. وقد 

تم إنشاء مرافق للعزل والعالج، وتدريب العاملين الصحيين، 
وبث بيانات التحذير من المخاطر عبر اإلذاعة، وإخضاع القادمين 

الجدد إلى الفحص في المطارات والمعابر الحدودية الرئيسية.
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االستفادة من أدوية وإمدادات الطوارئ المسبقة التخزين 
أثناء الفيضانات في البلقان

يحتفظ المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وكجزء 
من تدابير التأهب للطوارئ، بمخزونات طارئة من األدوية، 

واإلمدادات والمعدات الطبية في مستودعات األمم المتحدة 
لالستجابة للحاالت اإلنسانية (UNHRDs) في دبي (اإلمارات 

العربية المتحدة)، وبرنديزي (إيطاليا)، وأكرا (غانا)، وسوبانغ 
(ماليزيا). وفضاًل عن ذلك فإن المكتب اإلقليمي للمنظمة في 
األمريكتين أنشأ مخزونًا في مدينة بنما (بنما). ويمكن نشر هذه 
المخزونات، الممولة من جانب الحكومات اإليطالية، والروسية، 

والنرويجية، بسرعة عند وقوع أية حالة طوارئ.

واستعانت المنظمة بإمداداتها مسبقة التخزين في أعقاب 
إعصار تمارا في أيار/ مايو 2014 في البوسنة والهرسك، 

وكرواتيا، وصربيا، والذي أدى إلى فيضانات، وانزالقات أرضية 
على نطاق واسع، وإلى أعلى معدل لهطول األمطار خالل 

قرن من الزمن. وألحق هذا اإلعصار الضرر بنحو 2.6 مليون 
شخص بينهم 000 66 مشرد و60 قتياًل. ولحق الخراب بأكثر 

من 40 مرفقًا صحيًا بينما تدمر عدد منها تمامًا. وأعلنت 
المنظمة حالة طوارئ من الدرجة 2، وقامت بتطويع قدرات 

لت فريق  موظفي المكاتب القطرية لمساندة االستجابة وشكَّ
دعم طارئ في المكتب اإلقليمي للمنظمة في أوروبا. وتم 

نشر تسعة أشخاص لتقدير االحتياجات ومساندة عمليات 
االستجابة. وشحنت المنظمة األدوية واإلمدادات من محوريها 
في دبي وبرنديزي لتغطية االحتياجات الصحية لقرابة 000 120 

شخص، كما أرسلت معدات لتنقية المياه ووحدات لتخزينها. 
ودعمت المنظمة كذلك السلطات الوطنية في جهودها لترصد 

األمراض.

دمج الفرق الطبية األجنبية في االستجابة 
العامة للطوارئ

في أعقاب اندالع حاالت الطوارئ المفاجئة يمكن أن تصل الفرق 
الطبية األجنبية، ودون إعالم مسبق أحيانًا، لتوفير الخدمات الطبية 

الطارئة. وقد تتراوح هذه الفرق من حيث النوعية بين المرافق 
المتنقلة الحسنة التجهيز المقدمة من الحكومات المانحة، ونظام 

الصليب األحمر، والمنظمات غير الحكومية الطبية المتخصصة من 
جهة، والفرق المرتجلة واألفراد ذوي القدرات والمستويات المتفاوتة 
من جهة أخرى. وفي الماضي لم يكن وصول الفرق الطبية األجنبية 
رة، كما لم تكن هذه الفرق  يستند على الدوام إلى االحتياجات المقدَّ

ُتدمج ضمن آليات التنسيق الصحي في حاالت الطوارئ. وقد ظهرت 
هذه المشكالت للعيان أثناء االستجابة لزلزال هايتي وفيضانات 

باكستان عام 2010.

وبغية تمكين السلطات الوطنية المعنية بالصحة وإدارة الطوارئ من 
النهوض بتدابير فرز وتسجيل وتنسيق ورصد الفرق الطبية األجنبية 

فقد قامت مجموعة تقودها منظمة الصحة العالمية باستحداث 
نظام للتصنيف ومعايير دنيا لتقديم الخدمات فيما يتعلق بهذه 

الفرق. كما أصدرت المجموعة هذه مبادئ توجيهية للتسجيل 
والرصد. وفي عام 2014 وضعت المنظمة نظامًا عالميًا للتسجيل 

يستند إلى شبكة اإلنترنت بمساهمات من مقدمي الخدمات الطبية 
والبلدان التي استضافت مؤخرًا فرقًا طبية أجنبية. وسيكون بمقدور 

الفرق اآلن تدوين ما لديها من قدرات وكفاءات إلكترونيًا. وعبر 
التسجيل فإن هذه الفرق تلتزم بمعايير سريرية وتشغيلية ُدنيا بشأن 

التدريب، والمهارات، والمعدات، والجودة، وتوافق على أن تكون جزءًا 
ص الفرق ويزودها  من نهج متكامل. ويتيح السجل للحكومات تفحُّ
بمنتدى افتراضي للتفاوض بشأن ما تحتاجه وفي أي مكان، ولربط 

هذه القدرة االحتياطية بالنظام الوطني.

وفي عامي 2013 و2014 اضطلعت المنظمة بدور حاسم في 
مساندة وزارة الصحة في الفلبين في إدارة وتنسيق جهود أكثر من 
150 فريقًا طبيًا أجنبيًا وصل إلى البالد لتقديم المساعدة الصحية 
في أعقاب إعصار هايان، كما دعمت المنظمة إدارة الفرق الطبية 

األجنبية أثناء االستجابة لفاشية اإليبوال في غرب أفريقيا.
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مجموعة الصحة العالمية

تتولى منظمة الصحة العالمية، بتكليف من اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت، مهمة الوكالة القائدة لمجموعة 

الصحة. ومنذ عام 2005، حينما تم اعتماد نهج المجموعات 
للنهوض بالتنسيق والكفاءة والفعالية فيما يتصل باالستجابة 

اإلنسانية لألزمات، قام منسق األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت 
الطوارئ، بتفعيل مجموعات الصحة في 43 بلدًا.
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إن مجموعة الصحة العالمية (GHC) هي هيئة من الشركاء الصحيين 
اإلنسانيين العاملين بصورة جماعية لتعزيز القدرات العالمية للعمل 

الصحي اإلنساني، بدعم من فريق تستضيفه منظمة الصحة 
العالمية في جنيف. وتتألف هذه المجموعة حاليًا من 41 منظمة 

دولية (انظر اإلطار الجانبي إلى اليسار) وثالثة مراقبين (منظمة 
أطباء بال حدود، واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومؤسسة الصحة 

العمومية في إنكلترا).

وفي عام 2012 أجرت أمانة المجموعة مسحًا لشركائها لتحديد 
قدراتهم فيما يتعلق بالتدخل السريع في حاالت الطوارئ، والخبرة 

التقنية، والحضور القطري، والعمليات القطرية. وأظهرت النتائج أن 
الحضور القطري لمجموعة الصحة العالمية ليس متسقًا على الدوام 

مع نطاق وإلحاح الحاجات اإلنسانية.

وفي عامي 2013 و2014 تولت أمانة المجموعة تنسيق سبع 
زيارات قطرية لمجموعة مدراء برامج الطوارئ في األمم المتحدة 

الستعراض تنفيذ برنامج التغيير، وتقييم نهج المجموعات، وتوفير 
الدعم التقني والتشغيلي للفرق القطرية في أفغانستان، وتشاد، 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، وجنوب السودان، 
والجمهورية العربية السورية.

مجموعات الصحة القطرية
تشكل مجموعة الصحة على المستوى القطري الوسيلة الرئيسية 

لضمان أن تعمل الجهات الفاعلة الصحية الوطنية والدولية معًا 
في استجابة منسقة تتسق مع الهياكل الوطنية. ويرمي نهج 

المجموعات إلى ضمان تعاون الشركاء الستخدام الموارد بكفاءة 
وسد الثغرات مع تالفي ازدواج الجهود. وفي عام 2014 كان هناك 
21 مجموعة صحة نشطة، والسيما في مناطق األزمات الممتدة، 

يقود كل منها منسق للمجموعة معين من منظمة الصحة العالمية 
على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارات الصحة والشركاء من 

المنظمات غير الحكومية. وتتولى المنظمة بصورة متزايدة تنسيق 
أنشطة مجموعات الصحة على المستوى دون الوطني. وهناك 

ستة بلدان إضافية تستخدم نهج شبيهًا بالمجموعات في تنسيق 
االستجابة اإلنسانية في ميدان الصحة.

وتتمثل الوظائف األساسية الست لمجموعة الصحة القطرية 
بما يلي:

دعم تسليم الخدمات الصحية من خالل توفير منتدى إلقرار   •
الُنهج وإلغاء االزدواجية؛

توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االستراتيجية التي   •
يقوم بها المنسق اإلنساني والفريق القطري اإلنساني 

فيما يتصل باالستجابة الصحية وذلك عبر تنسيق تقديرات 
االحتياجات، وتحليل الثغرات الواجب سدها وترتيبها من حيث 

األولوية؛



22

إدارة مخاطر الطوارئ واالستجابة اإلنسانية | تقرير 2014-2013

ن 
ويت

. ز
/ أ

ية
لم

عا
 ال

حة
ص

 ال
مة

ظ
من

ة: 
ور

ص
ال

تخطيط ورسم االستراتيجيات الصحية، بما في ذلك خطط قطاع   •
الصحة، وضمان االلتزام بالمعايير وتحديد احتياجات التمويل؛

بذل جهود الدعوة لمعالجة الشواغل الصحية المحددة بالنيابة   •
عن المشاركين في صفوف المجموعات والشرائح السكانية 

المتأثرة؛

رصد استراتيجية مجموعات الصحة ونتائجها واإلبالغ عنها،   •
والتوصية بالتدابير العالجية عند الضرورة؛

وضع خطط احترازية، والتأهب، وبناء القدرات حيثما اقتضى   •
األمر ذلك وتوافرت الطاقات الالزمة ضمن مجموعة الصحة.

االستجابة المنسقة لمجموعة الصحة للفيضانات في 
السودان دعمًا لوزارة الصحة

ألحقت األمطار الغزيرة والفيضانات الضرر بما يقدر بنحو 
000 341 شخص في 14 والية من واليات السودان 

عام 2013. وواجهت كل المناطق المتضررة خطر اندالع 
فاشيات األمراض المنقولة بالمياه أو المحمولة بالنواقل 
مثل اإلسهال والمالريا. وزادت وتيرة اإلبالغ عن األمراض 

السارية بحيث أصبحت يومية ال أسبوعية. ودعت الحاجة بإلحاح 
إلى أكثر من 30 عيادة متنقلة الستكمال المرافق الصحية 

الخاصة بحاالت الطوارئ والبالغ عددها 96 مرفقًا في الواليات 
المتضررة.

وتألفت مجموعة الصحة في السودان التي قادتها منظمة 
الصحة العالمية من 31 وكالة إنسانية ومنظمة غير حكومية، 

وعملت مع وزارة الصحة، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية (OCHA)، ومجموعة المياه، واإلصحاح، 

والنظافة الصحية للقيام بتقديرات صحية مشتركة وتخطيط 
االستجابة. وتمثلت األولويات بما يلي: تعزيز ترصد األمراض 
واالستجابة للفاشيات؛ وتنفيذ التدخالت في مجاالت المياه 

واإلصحاح ومكافحة النواقل؛ وتدعيم شبكة العيادات المتنقلة؛ 
وتوفير األدوية واإلمدادات األساسية لتغطية أوجه النقص 

الحاد في المرافق الصحية. وقامت المنظمة بتقديم منح من 
األدوية، واإلمدادات، ومواد التعقيم لمستشفى الوالدة في 

الفاشر في شمال دارفور، وإلى مخيم زمزم للمشردين داخليًا، 
وإلى عيادة تديرها وزارة الصحة

تقديرات قيادة مجموعة الصحة

عقدت مجموعة الصحة العالمية عام 2013 أول منتدى لمجموعات 
الصحة منذ عام 2010. وقام المنسقون األربعة والعشرون 

لمجموعات الصحة وستة من شركاء مجموعة الصحة العالمية 
باستعراض أداء مجموعات الصحة القطرية، وتوثيق الدروس 

المستفادة، وتقييم دعم المنظمة لمجموعات الصحة. وأوصى 
المنتدى بتعزيز المجاالت التالية: قدرات الشركاء الوطنيين في 

البلدان ذات األولوية، واآللية العالمية للتدخل السريع لعمليات 
النشر الصحي، وإدارة المعلومات، والدعم التقني لمجموعات 

الصحة القطرية. كما أوصى المنتدى باعتماد نهج أكثر توحيدًا إلدارة 
االستجابة المستندة إلى المجموعات.

وفي عام 2013 صنفت شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة 
األطراف (MOPAN) أداء منظمة الصحة العالمية في إدارة مجموعة 

الصحة العالمية على أنه كاٍف ولكنها أشارت إلى أن هناك متسعًا 
للتحسين على المستوى القطري فيما يتصل بُأطر النتائج ومؤشرات 

األداء. والحظ استعراض المعونة المتعددة األطراف الذي قامت 
به إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لعام 2013 تحقيق 

تحسينات في أداء المجموعات القطرية بيد أنه أفاد بأن هناك 
عدم اتساق في قيادة المنظمة على امتداد المجموعات القطرية. 
واستجابة لذلك تعمل المنظمة وشركاء مجموعة الصحة العالمية 

على تعزيز قدرات مجموعات الصحة القطرية واآلليات العالمية 
للتدخل السريع. كما أن هناك خططًا للقيام باستعراض رسمي لدور 

المنظمة، ووظائفها، وأداءها كوكالة قائدة لمجموعة الصحة.

وبغية مواصلة العمل على النهوض بدعم وتعزيز مجموعات الصحة 
وسد الثغرات االستراتيجية فقد حددت مجموعة الصحة العالمية 

خمس أولويات استراتيجية للفترة 2015-2014:

تعزيز وتوسيع القدرة العالمية للعمل الصحي اإلنساني الفعال    - 1
بحيث تتوافر الخبرة الصحيحة في المكان الصحيح وفي الوقت 

الصحيح؛ 
تعزيز الدعم التقني والتشغيلي للمجموعات الصحية القطرية   - 2

ومنسقيها بما يكفل النهوض باإلدارة الفعالة؛
النهوض بتوحيد وجودة وتوقيت المعلومات الصحية اإلنسانية    - 3

بما يتيح تحسين تحديد االحتياجات والتنسيق، وامتالك قدرة 
أفضل على إبراز األثر الصحي وترويجه؛ 

معالجة الثغرات االستراتيجية والتقنية بما يعزز مساءلة قطاع   - 4
الصحة أمام الجهات صاحبة المصلحة؛ 

تقوية دور الدعوة لمجموعة الصحة العالمية  لشرح عمل شركاء   - 5
مجموعات الصحة على المستويين القطري والعالمي، والدفاع 

عنه، وترويجه. 
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إطار رصد االستجابة اإلنسانية

ُتعتبر منظمة الصحة العالمية عضوًا نشطًا في الفريق العامل 
التقني المعني برصد االستجابة اإلنسانية التابع للجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت. وباالرتكاز إلى زخم العديد من المبادرات 
التي شهدتها السنوات األخيرة من أجل توحيد أنشطة الرصد 

واإلبالغ الواسعة النطاق، وضع هذا الفريق في عام 2013 إطارًا 
لرصد االستجابة اإلنسانية وإرشادات مصاحبة له. ويحدد هذا اإلطار 
معالم أنشطة رصد النتائج الجماعية لالستجابة اإلنسانية المتعددة 

الوكاالت من حيث ماهية ما ُيرصد، والجهات القائمة بالرصد، 
وكيفية ذلك وتوقيته. ويتسق ذلك مع جميع المستويات الثالثة 
لمسار خطط االستجابة االستراتيجية للجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت وهي: المستوى االستراتيجي، ومستوى المجموعات، 

والمستوى الخاص بكل منظمة على حدة.

وقامت المنظمة وشركاء مجموعة الصحة العالمية، بما يتفق مع 
اإلطار، باستحداث مؤشرات موحدة ُأدرجت في وثيقة اإلرشادات 
الخاصة بإطار الرصد، وتقوم مجموعات الصحة باستخدامها حاليًا.

االستثمار في االستجابات المقبلة

ثمة إقرار واسع بأن مجموعة الصحة تمثل قيمة مضافة على 
المستويين القطري والعالمي. غير أن احتفاظ هذه المجموعة 

بأهميتها في ظل السياق اإلنساني المتغير يتطلب منها مواصلة 
التواؤم واالستثمار في قدرتها على االستجابة بشكل أكثر فعالية 

الحتياجات المجموعات السكانية المتضررة. وطوال عام 2015 
ستصب وحدة مجموعة الصحة العالمية جهودها، بدعم من 

الشركاء، على أولويات االستثمار التالية:

زيادة عدد الشركاء التشغيليين لتعزيز أنشطة تسليم الخدمات   •
من حيث القدرة والتغطية؛

تنويع الشركاء لضمان ما يكفي من الخبرة لمساندة حزمة   •
شاملة من الخدمات؛

توسيع قدرة مجموعة الصحة العالمية على التدخل السريع لدعم   •
وظائف المجموعة األساسية، والسيما تنسيق مجموعات 

الصحة وإدارة المعلومات؛
بناء قدرة منسقي مجموعات الصحة وفرقهم بما يكفل قيادة   •

استجابة هذه المجموعات بثقة وفعالية؛
ضمان الدعم التقني المكرس لفرق المجموعات؛   •

استحداث استراتيجية جديدة متعددة السنوات لضمان موارد   •
مستدامة للوظائف األساسية لالستجابة والدعم التي تقوم بها 

المجموعات.



اإلرشادات واألدوات 
التقنية
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إرشادات تقنية بشأن اإلعاقة وإدارة مخاطر الكوارث فيما 
يتعلق بالصحة

تصل نسبة سكان العالم الذين يعانون من شكل ما من أشكال 
اإلعاقة إلى 15٪ حسب التقديرات، وهم يندرجون في عداد أشد 

المجموعات ضعفًا ومعاناة من اإلهمال أثناء أي نوع من أنواع 
الطوارئ.

وفي عام 2013 نشرت منظمة الصحة العالمية مذكرة إرشادية 
بشأن اإلعاقة وإدارة مخاطر الكوارث فيما يتعلق بالصحة، وهي 

دليل عملي يسلط الضوء على احتياجات ذوي اإلعاقة خالل 
حاالت الطوارئ والتدابير الصحية الالزمة على امتداد متسلسلة 

إدارة مخاطر الكوارث. وتتضمن المذكرة قائمة تدقيق موجزة 
بالتدابير األساسية عبر القطاعات المختلفة. وقامت المنظمة 

بإعداد هذه المذكرة بالتشاور مع الشركاء، بما في ذلك منظمة 
البعثة المسيحية للمكفوفين غير الحكومية، واالتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمة الدولية 

للهجرة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب األمم 
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. 

تقدم منظمة الصحة العالمية اإلرشادات التقنية للتدخالت الصحية في 
سياقات الطوارئ، وذلك لضمان جودة وتغطية الخدمات الصحية في البيئات 
التشغيلية الصعبة مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات. ويوفر موقع المنظمة 
اإللكتروني مستودعًا قاباًل للبحث من المواد الموسعة والمنقحة للمنظمة، 

واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والشركاء، بشأن كل مراحل إدارة 
مخاطر الطوارئ والكوارث، وذلك اعتبارًا من مرحلة الحد من الكوارث وحتى 
مرحلتي االستجابة واإلنعاش. وفي عام 2014 أضافت المنظمة إرشادات 

جديدة عن إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث تتصل بالتجمعات البشرية، واإلعاقة، 
وصحة الطفل، واألمراض غير السارية، والصحة الجنسية واإلنجابية.

اإلرشادات التقنية للتدخالت الصحية في الطوارئ

يمكن االطالع على اإلرشادات التقنية بشأن التدخالت الصحية في حاالت الطوارئ في العنوان اإللكتروني التالي: 
www.who.int/hac/techguidance/guidelines/en/
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أدوات دعم مجموعات الصحة والشركاء
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قامت منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة العالمية خالل 
عامي 2013 و2014 بتحسين أو استحداث طائفة من األدوات 

لمجموعات الصحة القطرية والشركاء الصحيين.

وُيدِرج مشروع أفضل الممارسات، الذي ُأطلق عام 2014، الدروس 
المستفادة وأفضل الممارسات المستخلصة من عمليات االستجابة 
ضمن مجموعة موحدة من األدوات والقوالب إلدارة البرامج الصحية 

الطارئة بالترابط مع دورة البرامج اإلنسانية للجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت. وهذا المشروع موجه نحو مدراء حاالت الطوارئ الصحية 

المحلية، والوطنية، والعالمية. ويوفر المشروع اإلرشادات الالزمة 
بشأن سبل استخدام األدوات واستحداث المنتجات الالزمة لنظام 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك الخطط الصحية 
االستراتيجية، ومؤشرات المعايير، ومنتجات االتصاالت األساسية، 
وخطط تعبئة الموارد. وتعمل المنظمة على إعداد مجموعة أدوات 

لتعبئة الموارد وإدارة المنح في حاالت الطوارئ كاستكمال لمشروع 
الممارسات الفضلى. وعقدت المنظمة دورتين تدريبيتين على إدارة 
المشروعات في عمان باألردن عام 2014، وهي تزمع إقامة حلقات 

عملية إضافية إلدارة المشروعات في أقاليم أخرى. وسُتتاح وثائق 
مشروع أفضل الممارسات على شبكة اإلنترنت خالل عام 2015.

عت أداة لرصد أداء المجموعات،  رت المنظمة ووزَّ وفي عام 2013 طوَّ
واسُتخدمت هذه األداة في ثمانية بلدان في عام 2013 وفي ستة 

بلدان في عام 2014. واعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
هذه األداة اآلن وقامت بتوزيعها كي تستخدمها المجموعات القطاعية 

األخرى. وبحلول الربع الثالث من عام 2014 اعتمدت مجموعات 
التغذية، واألمن الغذائي، والمياه واإلصحاح والنظافة الصحية، وحماية 

الطفل، األداة المذكورة. وتعتزم منظمة الصحة العالمية استخدام 
األداة إلجراء تقييمات سنوية لكل مجموعات الصحة النشطة. وبالمثل 

فإن مصفوفة األسئلة الثالثة المعروفة باسم “3W” التي أعدتها 
مجموعات الصحة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى لتحديد هوية 

األطراف العاملة، وطبيعة عملها، وأماكن نشاطها، ُتستخدم اآلن على 
نطاق واسع من جانب مجموعات الصحة األخرى.

وتم استحداث نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية لتقدير ورسم 
خرائط توافر الخدمات الصحية في المناطق التي تعاني من عواقب 
النزاعات أو الكوارث الطبيعية. وجرت ترقية نسخة من هذا النظام 

اسُتحدثت في السودان عام 2007 بحيث أصبحت تشتمل على 
نسخة إلكترونية خفيفة متسقة مع نظام المعلومات الجغرافية 

لدعم رصد مجموعات الصحة للمؤشرات األساسية. وقد اسُتخدمت 
رة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية  النسخة المطوَّ

الكونغو الديمقراطية، وهايتي، ومالي، واألرض الفلسطينية 
المحتلة، وباكستان، والفلبين، والجمهورية العربية السورية، وأوكرانيا. 

وبالمستطاع استخدام نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية كأداة 
للتقييم السريع في المرحلة الحادة من حاالت الطوارئ وكمنهجية 

داعمة للمسح في أعقاب األزمات (انظر اإلطار النصي المتعلق بمالي).

وفي عام 2013 بدأت منظمة الصحة العالمية باستحداث “سوق 
 ،(PRIME) ”معلومات مخاطر الصحة العمومية فيما يتعلق بالصحة
وهو منصة إلكترونية ترمي إلى توحيد المعلومات الصحية اإلنسانية 

والنهوض بجودة البيانات وقابلية التنبؤ بها. وتوفر هذه المنصة بوابة 
واحدة للنفاذ على شبكة اإلنترنت إلـى البيـانـات الـصحيـة، واألدوات، 

والنـظـم الـالزمـة لعـمـل المـنظمة في حاالت الطوارئ ولعمليات 
مجموعات الصحة. ويمكن استخدام المنصة في تبادل المعلومات، 

والتحليالت، والتقارير، والنفاذ إليها، وتوليدها. وهي تشتمل على أدوات 
لرصد أداء المجموعات وامتثال إطار االستجابة للطوارئ لمعايير األداء. 
وفي عام 2014 جرى اختبار المنصة بمشاركة عدد محدود من الشركاء. 

ومن المزمع إتاحته على نطاق أوسع خالل عام 2015.

المسح الخاص بالمرافق والخدمات الصحية في مالي 
في مرحلة ما بعد النزاع، 2013 

في أعقاب القالقل السياسية والنزاع المسلح في مالي 
عام 2012 استخدم المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية 

نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية عام 2013 للتحقق من 
حالة المرافق والخدمات الصحية في جميع المناطق الصحية 
للبالد البالغ عددها 60 منطقة. وأدى النزاع إلى نزوح سكاني 
واسع حيث وصل عدد المشردين داخليًا إلى 783 300 مشرد 

والالجئين المسجلين إلى 129 174 الجئ. وتأثر الحصول 
على الرعاية الطبية بفعل تدمير ونهب المرافق، والمعدات، 

واإلمدادات الصحية، ومغادرة الجهات المقدمة للرعاية الصحية 
التابعة للدولة والمنظمات غير الحكومية، وتعليق البرامج 

الصحية ذات األولوية. 

وشمل التقييم ما مجموعه 1581 من المستشفيات، ومراكز 
اإلحالة الصحية، والمراكز الصحية المجتمعية، والمرافق 

الصحية الخاصة والدينية. وشكلت مرافق الصحة العمومية 
المجتمعية نسبة 71.9٪ من المرافق التي غطاها المسح. 
وأظهرت النتائج أن مرفقًا واحدًا تقريبًا من بين كل خمسة 

مرافق صحية قد تعرض لضرر جزئي على األقل، مع تفاوت 
شاسع بين األقاليم (من 5.4٪ من المرافق الصحية في 

العاصمة إلى ضرر أوسع من ذلك بكثير في أقاليم كيدال وغاو 
وتمبوكتو شمال البالد). وفي إقليم كيدال األكثر تضررًا فإن 
رت  نحو نصف المرافق الصحية التي شملها المسح قد ُدمِّ

كليًا وتوقفت نسبة 71٪ منها عن العمل. وانعدمت تقريبًا كل 
الخدمات األساسية للمختبرات وبنوك الدم والرعاية التوليدية 

الطارئة في المناطق الشمالية.

وكشف المسح النقاب عن مدى الضرر الالحق بالنظام 
ن مجموعة الصحة من تحديد األولويات  الصحي في مالي ومكَّ

في أنشطة إنعاش البالد وهي: إعمار وتأهيل البنية التحتية 
الصحية؛ وتشكيل فرق متنقلة للرعاية الصحية؛ ونشر موظفين 
مهرة للرعاية الصحية مجهزين بالمعدات، واإلمدادات، واألدوية 

األساسية؛ وتدريب العاملين الصحيين المجتمعيين؛ وإنشاء 
مجموعات فرعية للصحة في األقاليم الشمالية الثالثة. 
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تتزايد الهجمات الموجهة نحو العاملين الصحيين والمرافق الصحية. 
وتم توثيق الهجمات على العاملين الصحيين، والمستشفيات، 

والعيادات، وسيارات اإلسعاف في النزاعات في كل من جمهورية 
أفريقيا الوسطى، وغزة، وجمهورية العراق، وجنوب السودان، 

والجمهورية العربية السورية، وأماكن أخرى. كما جرى استهداف 
العاملين الصحيين خارج مناطق النزاعات. وتعرض العاملون 

الصحيون المعنيون بمرض شلل األطفال في باكستان ونيجيريا، 
ومعظمهم من النساء، للتهديد ولهجمات وحشية، بل وُقتل 

بعضهم. وفي اآلونة األخيرة تعرض العاملون الصحيون أثناء فاشية 
اإليبوال في غرب أفريقيا للتهديدات والهجمات العنيفة.

ومن المتعذر ضمان الحصول على الرعاية الطبية دون ضمان 
سالمة القائمين بتقديمها أواًل، والسيما العاملون منهم في ظل 
النزاعات وحاالت األزمات األخرى. وبين كانون الثاني/ يناير 2012 

وتموز/ يوليو 2014 ُأبلغ عن أكثر من 2300 هجومًا أو تهديدًا 
بالعنف في سياقات الرعاية الصحية. وثمة عدد أكبر من ذلك بكثير 

من هذه الحوادث ال يتم اإلبالغ عنه.

وفي أعقاب قرار لجمعية الصحة العالمية عام 2012 بدأت المنظمة 
بالعمل مع الشركاء، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

الستحداث منهجية لتوثيق الهجمات على العاملين الصحيين 
والمرافق الصحية خالل النزاعات والحاالت األخرى. كما ساهمت 
المنظمة في إذكاء الوعي بشأن المشكلة ورفعت الصوت عاليًا 

في التنديد بالهجمات على العاملين في الرعاية الصحية والمرافق 
الصحية. وفي جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 2014 عقدت 

المنظمة جلسة إعالمية تقنية للدول األعضاء والشركاء بشأن 
هذه المسألة. وفي اليوم العالمي للعمل اإلنساني في آب/ 

أغسطس 2014 استرعت المنظمة االنتباه الدولي إلى المسألة 
المذكورة وقادت، مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، فريقًا رفيع 
المستوى على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

أيلول/ سبتمبر 2014، وكررت دعوتها للعمل على وقف الهجمات 
التي يتعرض لها العاملون في ميدان الرعاية الصحية.



 تمويل عمل منظمة الصحة 
العالمية في مجال الطوارئ

الصورة: منظمة الصحة العالمية 28
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الحوار الخاص بتمويل المنظمة 
في سياق العملية الجارية إلصالح منظمة الصحة العالمية أطلقت المديرة 

العامة الحوار الخاص بالتمويل مع الدول األعضاء والجهات المساهمة 
األساسية من غير الدول في حزيران/ يونيو 2013. ويرمي هذا الحوار، الذي 

ُينتظر أن يتواصل على مدى السنوات المقبلة، إلى ضمان االتساق بين 
النتائج والمنجزات المستهدفة المحددة في الميزانية البرمجية للمنظمة 

والموارد المتاحة لتمويلها. أما الغاية النهائية فهي كفالة أن تكون المنظمة 
مجهزة على أفضل وجه لمجابهة التحديات المعقدة المتزايدة في قطاع 

الصحة في القرن الحادي والعشرين.

وتتمثل الركائز الرئيسية للحوار المذكور بما يلي: 

المواءمة: االلتزام باحترام األولويات التي حددتها جمعية الصحة   •
العالمية وتوفير األموال لألنشطة المعروضة في الميزانية البرمجية 

فحسب؛
قابلية التنبؤ: عزم الدول األعضاء والمساهمين اآلخرين على توفير   •

إشارات أوضح عن مقدار تمويلها وتغطيته في األجل األطول؛
المرونة: االستعداد لزيادة مرونة التمويل؛  •

الحد من أوجه الضعف: االتفاق على زيادة عدد المساهمين في   •
الميزانية البرمجية للمنظمة، حيث أن عشرين مساهمًا يقومون في 

الوقت الحاضر بتوفير أكثر من 80٪ من تمويل المنظمة مما يجعلها 
عرضة لتأثير االنكماشات االقتصادية؛

الشفافية: االلتزام بتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتصل بمتطلبات   •
تمويل المنظمة، وثغرات التمويل، وتخصيص الموارد. وقد أنشأت 

المنظمة بوابة على شبكة اإلنترنت لتوفير النتائج والمعلومات 
المتصلة بالبرامج، والميزانية، والشؤون المالية، والرصد، في الوقت 

https://extranet.who.int/programmebudget/ :الحقيقي

شهدت ميزانية منظمة الصحة العالمية المعتمدة إلدارة مخاطر الطوارئ األزمات 
تطورًا كبيرًا خالل العقد الماضي نتيجة توسع التزام المنظمة وانخراطها في حاالت 

الطوارئ.
وفي الثنائية 2008-2009 بلغت قيمة متطلبات تمويل إدارة المخاطر وعمليات 
االستجابة للطوارئ 219 مليون دوالر أمريكي. أما في الثنائية 2014-2015 فقد 

ارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 565 مليون دوالر أمريكي.
ورغم االحتياجات المتصاعدة فإن ميزانية إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات ماتزال 
تعاني من نقص خطير في التمويل. وفي نهاية عام 2014 ظلت هناك ثغرة قدرها 

25 مليون دوالر أمريكي في ميزانية الثنائية 2014-2015، وكانت الثغرات بالغة 
الخطورة فيما يتعلق بإقليمي شرق المتوسط وأفريقيا. وبالمثل فقد تلقت نداءات 
االستجابة للطوارئ التي أصدرتها المنظمة في ظل خطط االستجابة االستراتيجية 

اإلنسانية نسبة 45٪ فقط من األموال الالزمة.
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تنقسم ميزانية المنظمة الخاصة بالطوارئ إلى مجالين 
اثنين متمايزين بغية عزل الوظائف األساسية عن 

تأثير سمة العجز عن التنبؤ التي تتصف بها عمليات 
االستجابة للطوارئ:

•  إدارة مخاطر الطوارئ واألزمات )ERCM(: وتشمل 
مساندة الدول األعضاء في االستعداد للطوارئ، 

وعمل مجموعة الصحة العالمية، واالستعداد 
المؤسسي لالستجابة الطارئة، وأدوات إدارة 

المعلومات، وسياسات الطوارئ الصحية، 
والدعوة.

•  االستجابة للفاشيات واألزمات )OCR(: وتشمل 
االستجابة للطوارئ ذات العواقب الصحية على 
النحو الموصوف في إطار االستجابة للطوارئ. 

وبما أن من المتعذر التنبؤ باألزمات فإن ميزانية 
االستجابة للفاشيات واألزمات تتسم بالمرونة.

ويعرض الملحق 2 منجزات برامج إدارة مخاطر الطوارئ 
وإدارة األزمات واالستجابة للفاشيات واألزمات خالل 

الفترة 2015-2014.
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ويوفر الملحق 2 المزيد من المعلومات عن المنجزات المستهدفة 
المحددة في ظل كل ُمخرج. 

وفي إطار الميزانية العالمية المتواضعة للثنائية 2014-2015 
والبالغة 104 ماليين دوالر أمريكي يظل برنامج إدارة مخاطر الطوارئ 

وإدارة األزمات من بين البرامج األربعة األقل تموياًل في المنظمة. 
وتبرز أخطر الثغرات في األقاليم التي تشهد أعلى عدد من األزمات 

على نحو ما هو معروض في الرسم البياني المدرج أدناه.

ميزانية إدارة مخاطر الطوارئ واألزمات للفترة 2014-2015:

متطلبات وثغرات التمويل في المقر الرئيسي واألقاليم )كانون 
األول/ ديسمبر 2014(

تمويل الوظائف األساسية إلدارة مخاطر 
الطوارئ واألزمات

يرمي مجال برنامج إدارة مخاطر الطوارئ واألزمات في المنظمة 
إلى ضمان تمتع البلدان بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية 
المرتبطة بحاالت الطوارئ. وتم تحديد المخرجات األربعة التالية على 

أنها خطوات حاسمة ينبغي إنجازها بغية تحقيق هذه الحصيلة:

إصالح مجموعة الصحة العالمية ومجموعات الصحة الُقطرية   - 1
بما يتماشى مع برنامج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة 
متطلبات الميزانية للثنائية 2014-2015 هي:  

المكاتب القطرية: 22.2 مليون دوالر أمريكي أ-   
المكاتب اإلقليمية: 7.6 مليون دوالر أمريكي ب-   

المقر الرئيسي: 7.4 مليون دوالر أمريكي ج-   

وضع الصحة كعنصر محوري في اأُلطر العالمية المتعددة   - 2
القطاعات الخاصة بإدارة مخاطر الطوارئ والكوارث؛ وتعزيز 

القدرة الوطنية على إدارة جميع مخاطر الطوارئ والكوارث فيما 
يتعلق بالصحة

متطلبات الميزانية للثنائية 2014-2015 هي:  
المكاتب القطرية: 15.7 مليون دوالر أمريكي أ-   
المكاتب اإلقليمية: 5.5 مليون دوالر أمريكي ب-   

المقر الرئيسي: 1.9 مليون دوالر أمريكي ج-   

تحقيق االستعداد المؤسسي بنجاح من أجل التنفيذ الكامل   - 3
إلطار استجابة المنظمة للطوارئ 

متطلبات الميزانية للثنائية 2014-2015 هي:  
المكاتب القطرية: 10.3 مليون دوالر أمريكي أ-   
المكاتب اإلقليمية: 5.5 مليون دوالر أمريكي ب-   

المقر الرئيسي: 8.1 مليون دوالر أمريكي ج-   

إعداد استراتيجية وخطة قطاع الصحة، وتنفيذهما والتبليغ   - 4
بشأنهما في جميع البلدان المستهدفة التي تمر بحاالت طوارئ 
نة من موظفي المنظمة  ممتدة، من خالل شبكة داخل البلد مكوَّ

المؤهلين والمدربين المخصصين للطوارئ 
متطلبات الميزانية للثنائية 2014-2015 هي:  

المكاتب القطرية: 8.4 مليون دوالر أمريكي أ-   
المكاتب اإلقليمية: 2.6 مليون دوالر أمريكي ب-   

المقر الرئيسي: 8.7 مليون دوالر أمريكي ج-   
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AF: أفريقيا، AM: األمريكتان، EM: شرق المتوسط، EU: أوروبا،
 SE: جنوب شرق آسيا، WP: غرب المحيط الهادئ
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AMEMEUSEWPHQ

الثغرة مقابل الميزانية

األموال المتاحة

الميزانية البرمجية اإلجمالية: 906 184 104 دوالرًا أمريكيًا
الثغرة اإلجمالية: 395 900 24 دوالرًا أمريكيًا
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أنواع التمويل
ل برنامج إدارة مخاطر الطوارئ واألزمات من خالل ثالثة  ُيموَّ

أنواع من المساهمات المالية هي: 

1 -  االشتراكات المقدرة: هي األنصبة السنوية التي تدفعها 
الدول األعضاء لمساندة عمل المنظمة. وفي الوقت 

الراهن فإن هذه االشتراكات تشكل نسبة 22٪ من 
مجموع التمويل الذي يتلقاه برنامج إدارة المخاطر وإدارة 

األزمات في الثنائية 2015-2014. 
2 -  المساهمات الطوعية األساسية: هي مساهمات مرنة 
تقدمها الدول األعضاء والجهات المانحة األخرى ويمكن 
للمديرة العامة أن تخصصها لمجاالت العمل المختلفة 

وفقًا لما تراه وطبقًا لالحتياجات. 
3 -  المساهمات المخصصة: هي مساهمات مخصصة 
ألنشطة محددة ضمن برنامج إدارة مخاطر الطوارئ 

وإدارة األزمات.

وتصل نسبة المساهمات المخصصة والمساهمات الطوعية 
األساسية إلى 78٪ من مجموع األموال التي وردت حتى نهاية 

عام 2014 في إطار الثنائية 2015-2014.

المساهمات المقدمة إلى الوظائف األساسية إلدارة مخاطر 
الطوارئ واألزمات التي تلقتها اإلدارة المعنية بإدارة المخاطر 
في حاالت الطوارئ واالستجابة اإلنسانية في المقر الرئيسي 

للمنظمة 2014-2013

000 030 5االشتراكات المقدرة للمنظمة

530 365أستراليا

المساهمات الطوعية األساسية 
للمنظمة

2 015 000

435 003 2المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية

916 123إستونيا

105 367 1فنلندا

863 693كوريا

543 25موناكو

403 12معهد التنمية الخارجية

000 600 3االتحاد الروسي

266 475 7السويد

206 404 1الواليات المتحدة
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مساهمات حساب المساهمات الطوعية األساسية 
للمنظمة: الشكل األرفع مكانة من أشكال التمويل

تحظى المساهمات المقدمة إلى حساب المساهمات الطوعية 
األساسية في المنظمة (CVCA) بتقدير عال بالنظر إلى 

مرونتها العالية وإلى أن بمقدور المديرة العامة أن ُتخصصها 
 حسبما ترتأي إلى أي مجال تمس فيه الحاجة إليها. وحتى 

31 كانون األول/ ديسمبر 2014 فإن قائمة المساهمين في 
هذا الحساب خالل الفترة 2014-2015 شملت كاًل من:

أستراليا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا والكويت 
ولكسمبرغ وموناكو وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا 

والمملكة المتحدة
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US$ 8,452,976

US$ 68,488,831

US$ 23,524,871

US$ 16,648,704

US$ 9,489,696
US$ 6,546,540

US$ 316,998,415
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SE

WP
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تمويل عمليات االستجابة للطوارئ

تشارك منظمة الصحة العالمية، باعتبارها جزءًا من اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت المعنية بالشؤون اإلنسانية وبصفتها 

الوكالة القائدة لمجموعة الصحة العالمية، في التحضيرات 
المشتركة لخطط االستجابة االستراتيجية (SRPs) التي تقوم بتقدير 

االحتياجات وتحديد االستراتيجيات والخطط المشتركة لألمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدة إلى البلدان التي تواجه 

حاالت طوارئ معقدة أو كوارث.

وفي عام 2010 كان للمنظمة 19 تدخاًل من تدخالت االستجابة 
اإلنسانية في البلدان التي توافرت فيها خطط االستجابة 

االستراتيجية، وذلك بمتطلبات تمويلية بلغت 300.5 مليون دوالر 
أمريكي. وفي عام 2014 استجابت المنظمة لالحتياجات الصحية 

اإلنسانية في 30 بلدًا ووصلت قيمة متطلبات التمويل إلى أكثر من 
617 مليون دوالر أمريكي.

ل أساسًا عمليات االستجابة للطوارئ التي تقوم بها المنظمة  وتموَّ
من المساهمات الطوعية. أما المصادر الرئيسية لتمويل العمليات 

عة اإلنسانية.  الطارئة للمنظمة فهي الدول األعضاء واألموال المجمَّ
وتشمل هذه األموال المجمعة صندوق األمم المتحدة المركزي 

لمواجهة الطوارئ، والصناديق اإلنسانية المشتركة، وصناديق 
االستجابة للطوارئ.

وماتزال نداءات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بعمليات الطوارئ 
تعاني من نقص التمويل. ومن أصل مبلغ 191.2 مليون دوالر 

أمريكي الذي كانت المنظمة تحتاج إليه عام 2012 لتنفيذ البرامج 
الطارئة بموجب خطط االستجابة االستراتيجية فقد تلقت فحسب 

77.3 مليون دوالر أمريكي، بحيث وصلت نسبة نقص التمويل 
إلى 60٪. وفي عام 2013 انكمشت هذه الثغرة بحيث بلغت ٪46، 
في حين تلقت المنظمة 214 مليون دوالر أمريكي فقط من أصل 
المبلغ الذي طلبته في عام 2014 وقدره 617 مليون دوالر أمريكي 

ف نقص في التمويل بنسبة 65٪. ومايزال جزء كبير من  مما خلَّ
مساهمات المانحين في عمليات االستجابة للطوارئ غير قابل 

للتنبؤ إلى جانب تخصيصه ألنشطة محددة. ويترك ذلك أثرًا سلبيًا 
على تنفيذ مشروعات الطوارئ.

ويوضح الرسم البياني أدناه توزيع تمويل العمل اإلنساني بحسب 
األقاليم في الفترة 2013-2014. ويتلقى إقليم شرق المتوسط، 

الذي يشهد أضخم العمليات اإلنسانية، الجانب األعظم من األموال 
يليه اإلقليم األفريقي.

توزيع تمويل العمل اإلنساني في الفترة 2013-2014 حسب 
األقاليم، بالدوالر األمريكي

EU = أوروبا     HQ = المقر الرئيسي     AM = األمريكتان     SE = جنوب شرق آسيا     
WP = غرب المحيط الهادئ     AF = أفريقيا     EM = شرق المتوسط

الجهات المساهمة في عمليات االستجابة اإلنسانية للمنظمة 
في الفترة 2014-2013

المبلغ بالدوالر األمريكي )2013-2014(االسم

11,430,857أستراليا

11,166,048كندا

93,314,868

600,000الصين

36,450,550المكتب اإلنساني للجماعة األوروبية

13,688,034فنلندا

65,087فرنسا

19,157هنغاريا

40,223إسرائيل

5,029,185إيطاليا

18,400,000اليابان

300,653دار حضانة خاصة في اليابان

46,750,000الكويت

135,870موناكو

43,783نيوزيلندا

19,595,550النرويج

14,003,153جمهورية كوريا

3,000,000روسيا

50,932,000المملكة العربية السعودية

92,592جنوب أفريقيا

655,308أسبانيا

498,132

2,696,872السويد

1,915,050سويسرا

1,500,000تركيا

25,528,333

26,724,816المملكة المتحدة

8,494,481

1,900,000وزارة الخارجية األمريكية

49,209,255

5,848,599البنك الدولي

121,577برنامج األغذية العالمي

صندوق األمم المتحدة المركزي 
لمواجهة الطوارئ

أسبانيا/ الوكالة األسبانية للتعاون 
اإلنمائي الدولي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ الصندوق 
المشترك لألنشطة اإلنسانية المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة/ 
مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث
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آليات التمويل الخاصة بالطوارئ اإلنسانية
إضافة إلى المساهمات الثنائية فإن منظمة الصحة العالمية تستفيد 

من آليات التمويل الجماعية التي ُأنشئت لتوفير التمويل لعمليات 
رة بشكل جماعي عبر  االستجابة للطوارئ بناًء على االحتياجات المقدَّ

 القطاعات على المستوى القطري. وتشمل هذه األموال ما يلي: 
(1) الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) الذي ُأقيم عام 
2006 لتوفير التمويل العاجل في لحظة بداية األزمات اإلنسانية 

(وتبلغ قيمة ميزانيته 450 مليون دوالر أمريكي سنويًا في 
 )CHF) المتوسط)؛ (2) الصناديق المشتركة لألنشطة اإلنسانية

العاملة حاليًا في أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان 

لخدمة العمليات اإلنسانية الضخمة الجارية؛ (3) صناديق االستجابة 
للطوارئ (ERF) التي ُأنشئت في 20 بلدًا منذ عام 1997 لتلبية 
االحتياجات غير المنظورة وغير المشمولة بالنداءات الموحدة أو 

بخطط االستجابة االستراتيجية.

وتستفيد المنظمة من كل آليات التمويل الجماعية الثالث هذه، 
والسيما الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي أصبح، على 

مر السنوات، الجهة المانحة المنفردة األضخم لعمليات االستجابة 
اإلنسانية للمنظمة. وفي حين يشكل هذا الصندوق واألموال 

عة األخرى مصادر بالغة األهمية لتمويل عمل المنظمة أثناء  المجمَّ
حاالت الطوارئ، فإن هذه األموال مرصودة بصرامة ألنشطة محددة 
إلنقاذ األرواح. ويتطلب األمر تموياًل مرنًا لمساندة التدخالت الصحية 

بعد انقضاء المرحلة الحادة.

وباإلضافة إلى اآلليات المذكورة للتمويل الخارجي فإن للمديرة 
العامة للمنظمة ولكل مكتب إقليمي تابع لها صندوق طوارئ أو آلية 

صرف يمكن تفعيلهما لمساندة االستجابة األولية لحاالت الطوارئ 
عند عدم توافر تمويل آخر.

وتتولى اإلدارة المعنية بإدارة المخاطر في حاالت الطوارئ 
واالستجابة اإلنسانية تصريف شؤون حساب االستجابة للطوارئ 
(RRA) الذي تبلغ قيمة ميزانيته اإلجمالية 1 مليون دوالر أمريكي 
ار عبر إقراض األموال إلى المكاتب القطرية  ويعمل كصندوق دوَّ
للمنظمة للبدء بالعمليات إذا لم تكن األموال الخارجية متوافرة. 

على أنه تبين أن هذا الحساب غير كاٍف لتغطية الطلبات المتزايدة 
نات  للمكاتب القطرية. ونتيجة انخفاض مستويات تمويل مكوِّ
المنظمة في خطط االستجابة للطوارئ فقد عجزت العديد من 

المكاتب القطرية عن تسديد قروض حساب االستجابة للطوارئ. 
وينبغي إرساء آلية معززة للتمويل االحتياطي لضمان توفير الموارد 

الكافية لعمليات االستجابة للطوارئ التي تنفذها المنظمة منذ 
مرحلة اندالع األزمات. 

منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

أصبح صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ من 
بين أهم الجهات المساهمة في عمليات االستجابة للطوارئ 
واالستجابة اإلنسانية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية. 
وفي الفترة 2013-2014 تلقت المنظمة أكثر من 95 مليون 

دوالر أمريكي من هذا الصندوق لدعم 48 بلدًا في مختلف أرجاء 
العالم استجابة لحاالت الطوارئ.

كما أن المنظمة تدعم أكثر فأكثر المنظمات غير الحكومية 
من خالل تقديم منح فرعية لها من أموال الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ. وفي عام 2013 ساندت المنظمة عمليات 
االستجابة الصحية الطارئة التي قامت بها أكثر من 50 منظمة 

وطنية ودولية غير حكومية.

وتتسم أموال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ باألهمية 
البالغة في الميادين التالية:

اإلطالق العاجل لألنشطة الصحية بعد الكوارث الطبيعية.   •
أتاحت أموال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 

للمنظمة دعم خدمات الرعاية الصحية األساسية في 
بوليفيا، مثاًل، بعد الفيضانات عام 2014. وبالمثل فقد 
استخدمت المنظمة أموال الصندوق المذكور لمساندة 

التأهيل الطارئ للمرافق الصحية وإنشاء العيادات المتنقلة 
في جزر سليمان التي تسببت الفيضانات الشديدة الناجمة 
عن إعصار إيتا في نيسان/ أبريل 2014 في تخريب عدد من 

مرافقها الصحية. 
االستجابة المبكرة لفاشيات األمراض الُمعدية، مثل   •
ر لها  فاشية اإليبوال القاتلة في غرب أفريقيا التي وفَّ

الصندوق األموال بصورة مبكرة في نيسان/ أبريل 2014. 
ويرجع الفضل في استجابة المنظمة المبكرة لفاشيات 

الحصبة في بلدان بينها غينيا، والكاميرون، والصومال، إلى 
التمويل المقدم من الصندوق.

تلبية االحتياجات الصحية أثناء النزاعات. يساند الصندوق   •
المركزي لمواجهة الطوارئ عمليات المنظمة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى، والعراق، وسورية، وأوكرانيا. ويتيح ذلك 
للمنظمة توفير الخدمات الصحية األساسية للمجموعات 
السكانية المشردة من خالل العيادات المتنقلة، والكشف 

عن األمراض القابلة إلى التحول إلى أوبئة ومكافحتها، 
وتوفير األدوية والمعدات الطبية التي تمس الحاجة إليها.
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 الملحق 1:  
فة باستخدام إطار استجابة المنظمة للطوارئ في الفترة 2014-2013 حاالت الطوارئ المصنَّ

الدرجةنوع األزمةتاريخ التصنيف األخيرالبلد

1إعصار روبي8/12/2014الفلبين

1ثوران بركاني2/12/2014الرأس األخضر

1نزاع/ حرب أهلية10/11/2014األرض الفلسطينية المحتلة

1فيضانات11/9/2014باكستان

1تشّرد16/9/2014الكاميرون

1نزاع/ حرب أهلية28/8/2014ليبيا

3نزاع/ حرب أهلية12/8/2014جمهورية العراق

3إيبوال26/7/2014ليبيريا

3إيبوال26/7/2014غينيا
3إيبوال25/7/2014سيراليون
1تشّرد20/6/2014باكستان

1فيضانات21/5/2014صربيا
1فيضانات21/5/2014البوسنة والهرسك

1فيضانات 21/5/2014كرواتيا
2مرض معد24/4/2014غينيا

1انزالق أرضي/ انهيار15/4/2014جزر القمر
2عاصفة08/4/2014الفلبين
1مرض معد08/4/2014ليبيريا

1فيضانات05/4/2014جزر سليمان
2نزاع/ حرب أهلية20/2/2014أوكرانيا

1فيضانات18/2/2014زمبابوي
1فيضانات14/2/2014بوروندي

3نزاع/ حرب أهلية12/2/2014جنوب السودان
1فيضانات11/1/2014إندونيسيا

3نزاع/ حرب أهلية13/12/2013جمهورية أفريقيا الوسطى
3إعصار هايان10/11/2013الفلبين
2زلزال24/10/2013الفلبين

2ثوران بركاني15/10/2013إندونيسيا
1نزاع/ حرب أهلية19/10/2013تايلند

1زلزال25/09/2013باكستان
2حالة طوارئ معقدة24/9/2013الفلبين
1زلزال09/9/2013الصين

1فاشية حمى الضنك19/8/2013الو
1فيضانات14/8/2013السودان
1فيضانات05/08/2013باكستان

1فيضانات01/08/2013أفغانستان
2تشّرد20/07/2013جمهورية الكونغو الديمقراطية

فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق 16/05/2013عالمية
األوسط التنفسية

2

2إنفلونزا الطيور 08/04/2013H7N9الصين
1مرض معّد08/04/2013ليبيريا

2نزاع/ حرب أهلية28/03/2013جمهورية أفريقيا الوسطى
2نزاع/ حرب أهلية04/02/2013مالي

3نزاع/ حرب أهلية03/01/2013الجمهورية العربية السورية
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 الملحق 2:  
المنجزات المستهدفة في ظل الميزانية البرمجية 2015-2014

إدارة مخاطر الطوارئ واألزمات
الحصيلة 3-5 

تحظى البلدان بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ 

الُمخرج 1-3-5
إصالح مجموعة الصحة العالمية ومجموعات الصحة الُقطرية بما 
يتماشى مع برنامج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

التابعة لألمم المتحدة

المنجزات المستهدفة
المكتب القطري

تقييم أداء مجموعة الصحة كل ستة أشهر مقارنًة ببروتوكوالت   •
برنامج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة 

لألمم المتحدة، باستخدام أداة رصد أداء المجموعات، واتخاذ 
التدابير التصحيحية عند اللزوم

إعداد المعلومات عن حالة الصحة على الصعيد الُقطري، بما في   •
ذلك تغطية و/ أو استخدام الخدمات الصحية، كل ستة أشهر، 

في بلدان مجموعة الصحة المستهدفة

المكتب اإلقليمي
ضمان تطبيق أداة رصد أداء المجموعة ورصد تغطية و/ أو   •

استخدام الخدمات الصحية، وتتبع النتائج واإلجراءات التصحيحية 
والتبليغ بشأنها

إصدار التقارير السنوية عن أداء المجموعة وتغطية و/ أو استخدام   •
الخدمات الصحية

المقر الرئيسي
إنشاء وحدة مجموعة الصحة العالمية وتجديد شراكات المجموعة   •

واستراتيجيتها، وهيكلها، وُنظمها، وُمخرجاتها بما يتماشى مع 
بروتوكوالت برنامج التغيير للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

التابعة لألمم المتحدة
إصدار التقارير العالمية السنوية عن أداء مجموعات الصحة   •

الُقطرية وعن تغطية و/ أو استخدام الخدمات الصحية

الُمخرج 2-3-5
وضع الصحة كعنصر محوري في اأُلطر العالمية المتعددة القطاعات 
الخاصة بإدارة مخاطر الطوارئ والكوارث؛ وتعزيز القدرة الوطنية على 

إدارة جميع مخاطر الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة

المنجزات المستهدفة
المكتب القطري

دمج إدارة مخاطر جميع الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة   •
في استراتيجيات المنظمة الجديدة للتعاون بين البلدان، وإطار 

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، واالستراتيجيات 
الصحية الوطنية

دعم إجراء تقديرات المخاطر والقدرة لتحديد اإلجراءات ذات   •
األولوية بشأن إدارة مخاطر جميع الطوارئ والكوارث فيما يتعلق 

بالصحة
دعم البلدان في تطبيق أداة المنظمة لالستقصاء من أجل توثيق   •

حالة إدارة مخاطر جميع الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة 
على الصعيد الُقطري

المكتب اإلقليمي
تقديم الدعم التقني لدمج إدارة مخاطر جميع الطوارئ والكوارث   •

فيما يتعلق بالصحة في استراتيجيات المنظمة للتعاون بين 
البلدان، وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، 

واالستراتيجيات الصحية الوطنية
تعزيز قدرة موظفي مكتب المنظمة الُقطري والشركاء   •

اإلقليميين في مجال إدارة مخاطر جميع الطوارئ والكوارث فيما 
يتعلق بالصحة 

ضمان تطبيق أداة المنظمة لالستقصاء عن حالة إدارة مخاطر   •
جميع الطوارئ والكوارث فيما يتعلق بالصحة على الصعيد 

الُقطري؛ والتحقق من نتائج االستقصاء وتجميعها، وتحليلها 
وبثها كل سنتين 

المقر الرئيسي
إنشاء إطار عالمي الستخدامه في إدارة مخاطر جميع الطوارئ   •
والكوارث فيما يتعلق بالصحة على الصعيد الوطني، على أن 

يشمل األدوات ذات الصلة، ومناهج التدريب، واإلرشادات 
الخاصة بمخاطر محددة، وشبكة داعمة من المتخصصين 

إعداد أداة استقصاء لتوثيق وضع إدارة مخاطر جميع الطوارئ   •
والكوارث فيما يتعلق بالصحة على الصعيد الُقطري؛ ونشر 

التقرير العالمي الذي يتضمن ُمدخالت من المكاتب اإلقليمية
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الُمخرج 3-3-5
تحقيق االستعداد المؤسسي بنجاح من أجل التنفيذ الكامل إلطار 

استجابة المنظمة للطوارئ

المنجزات المستهدفة
المكتب القطري

تطبيق القائمة المرجعية لالستعداد على مكاتب المنظمة   •
الُقطرية، والتبليغ عن النتائج واتخاذ التدابير التصحيحية عند 

اللزوم

المكتب اإلقليمي
ضمان تطبيق القائمة المرجعية لالستعداد؛ وتتبع النتائج   •

واإلجراءات التصحيحية؛ والتبليغ سنويًا عن تأهب المكاتب 
الُقطرية والمكاتب اإلقليمية للمنظمة وفقًا للقائمة

تكييف اإلجراءات التشغيلية اإلقليمية الموحدة الخاصة بالطوارئ   •
حسب االقتضاء، بما في ذلك اإلجراءات اإلدارية التي تتعلق 

باالنتشار السريع
الحفاظ على أفرقة إقليمية فصلية للتدخل السريع تحت الطلب؛   •

وإقامة دورات تدريبية ألفرقة التدخل السريع

المقر الرئيسي
وضع الصيغة النهائية لإلجراءات المؤسسية والقائمة المرجعية   •

الخاصة باالستعداد؛ وتتبع استعداد المقر الرئيسي للمنظمة 
وفقًا للقائمة المرجعية والتبليغ عنه؛ ونشر تقرير عالمي سنوي 

يشتمل على تحليل االتجاهات
وضع الصيغة النهائية آللية التدخل السريع والعناصر الخاصة   •

بوظائف المنظمة ومجموعة الصحة، بما يتماشى مع إطار 
االستجابة للطوارئ وبرنامج التغيير

الحفاظ على إطار االستجابة للطوارئ وتحديثه؛ وإعداد أداة   •
لتتبع تنفيذ إطار االستجابة للطوارئ؛ والحفاظ على اإلجراءات 

التشغيلية المؤسسية الموحدة الخاصة بالطوارئ وتحديثها

الُمخرج 4-3-5
إعداد استراتيجية وخطة قطاع الصحة، وتنفيذهما والتبليغ بشأنهما 
في جميع البلدان المستهدفة التي تمر بحاالت طوارئ ممتدة، من 

نة من موظفي المنظمة المؤهلين  خالل شبكة داخل البلد مكوَّ
والمدربين المخصصين للطوارئ

المنجزات المستهدفة
المكتب القطري

الحفاظ على موظفين مخصصين للطوارئ، بما في ذلك   •
موظفون مسؤولون عن تنسيق مجموعة الصحة و/ أو قطاع 

الصحة؛ وتعزيز آليات تنسيق قطاع الصحة الوطني
تطبيق إطار االستجابة للطوارئ واإلجراءات التشغيلية الموحدة؛   •

وتتبع األداء مقارنًة بمعايير األداء
تقديم الدعم التقني في مرحلة االنتقال إلى التعافي والتنمية   •

المكتب اإلقليمي
تطبيق خطة المنظمة الخاصة باستقدام موظفي الطوارئ   •

ذوي األداء العالي وتنمية قدراتهم واستبقائهم، بما في ذلك 
الموظفون المسؤولون عن مجموعة الصحة و/ أو قطاع الصحة 

والمسؤولون عن اإلجراءات اإلدارية؛ وتوفير التدريب المالئم لبناء 
قدراتهم التقنية والتنسيقية واإلدارية 

ضمان تطبيق األداة الخاصة بتتبع تنفيذ إطار االستجابة   •
للطوارئ؛ وتجميع التقرير اإلقليمي السنوي عن تنفيذ إطار 

االستجابة للطوارئ في حاالت الطوارئ الممتدة 
إجراء تقييم أداء المنظمة ومجموعة الصحة على الصعيد الُقطري   •
على نحو مشترك مع شركاء مجموعة الصحة في حاالت الطوارئ 

الممتدة، في بلدين على األقل سنويًا على الصعيد العالمي

المقر الرئيسي
وضع خطة تنظيمية مع المكاتب اإلقليمية فيما يتعلق   •

باستقدام موظفي الطوارئ ذوي األداء العالي، وتنمية قدراتهم 
واستبقائهم، بما في ذلك الموظفون المسؤولون عن مجموعة 

الصحة و/ أو قطاع الصحة والمسؤولون عن الوظائف اإلدارية 
نشر تقرير عالمي سنوي عن تنفيذ إطار االستجابة للطوارئ في   •

حاالت الطوارئ الممتدة، يشتمل على تحليل االتجاهات 
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الُمخرج 1-6-5
تنفيذ إطار استجابة المنظمة للطوارئ في حاالت الطوارئ الحادة 

التي تترك أثرًا على الصحة العمومية  

المنجزات المستهدفة
المكتب القطري

فة،  تطبيق إطار االستجابة للطوارئ في جميع الطوارئ المصنَّ  •
بما في ذلك االلتزام بمعايير األداء وتنفيذ إجراءات االستجابة 

للطوارئ المتعلقة به 
توفير إدارة المعلومات، وتقدير المخاطر، والتبليغ عن المخاطر،   •

في أثناء الفاشيات واألزمات الحادة؛ وتطبيق أداة تتبع األداء 
مقارنًة بمعايير األداء التي ينص عليها إطار االستجابة للطوارئ، 

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية حسب االقتضاء 
قيادة مجموعة الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية،   •

والفاشيات واألزمات حسب االقتضاء، وتطبيق اإلجراءات 
التشغيلية الموحدة

المكتب اإلقليمي
تنفيذ إجراءات االستجابة للطوارئ في المكتب اإلقليمي، بما في   •

ذلك توفير المزيد من الدعم البشري والمادي والمالي، وتقديم 
دعم االحتياجات المفاجئة على النحو الذي تنص عليه سياسة 

التدخل السريع إلطار االستجابة للطوارئ 
ضمان تطبيق أداة تتبع األداء مقارنًة بإطار االستجابة للطوارئ   •

فة؛ ودعم اإلجراءات التصحيحية  في جميع حاالت الطوارئ المصنَّ
وتتبعها؛ ورفع التقارير السنوية

فة من  إجراء التقييم مع الشركاء لجميع حاالت الطوارئ المصنَّ  •
فة من الدرجة الثانية)؛  الدرجة الثالثة (وبعض الحاالت المصنَّ
وتوفير منصة لتبادل أفضل الممارسات على صعيد البلدان

المقر الرئيسي
تنفيذ إجراءات االستجابة للطوارئ الخاصة بالمقر الرئيسي، بما   •

في ذلك دعم االحتياجات المفاجئة على الصعيد العالمي من 
خالل الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها 

وغيرها من شبكات واتفاقات الشركاء
إجراء الرصد العالمي ودعم تقدير المخاطر، واالتصاالت،   •

واالستجابة التقنية، وتعبئة الموارد، في أثناء األحداث الحادة 
الرئيسية 

تجميع تقرير عالمي سنوي عن تنفيذ إطار االستجابة للطوارئ في   •
فة، وبثه حاالت الطوارئ المصنَّ

الملحق 3: تعاريف الدرجات

يشتمل إطار االستجابة العاجلة على تعاريف الدرجات التالية:

ف: حدث جاٍر تقديره، أو تتبعه، أو رصده من جانب منظمة  غير مصنَّ
الصحة العالمية ولكنه ال يتطلب استجابة منها في الوقت الراهن.

الدرجة 1: حدث قطري منفرد أو متعدد ذو عواقب طفيفة على 
الصحة العمومية ويتطلب استجابة ضئيلة من المكتب القطري 

للمنظمة أو استجابة دولية ضئيلة من المنظمة. والدعم المؤسسي 
و/ أو الخارجي الذي يحتاجه المكتب القطري للمنظمة هو في الحدود 
الدنيا. ويتولى توفير الدعم للمكتب القطري مركز اتصال في المكتب 

اإلقليمي.

الدرجة 2: حدث قطري منفرد أو متعدد ذو عواقب معتدلة على 
الصحة العمومية ويتطلب استجابة معتدلة من المكتب القطري 

للمنظمة و/ أو استجابة دولية معتدلة من المنظمة. والدعم 
المؤسسي و/ أو الخارجي الذي يحتاجه المكتب القطري للمنظمة 

هو في الحدود المعتدلة. ويتولى توفير الدعم للمكتب القطري فريق 
دعم طارئ يديره المكتب اإلقليمي.

الدرجة 3: حدث قطري منفرد أو متعدد ذو عواقب ضخمة على 
الصحة العمومية ويتطلب استجابة ضخمة من المكتب القطري 

للمنظمة و/ أو استجابة دولية ضخمة من المنظمة. والدعم 
المؤسسي و/ أو الخارجي الذي يحتاجه المكتب القطري للمنظمة 

ضخم. ويتولى توفير الدعم للمكتب القطري فريق دعم طارئ يديره 
المكتب اإلقليمي.

 مالحظة: يجري العمل على تنقيح إطار االستجابة للطوارئ خالل 
عام 2015.

التصدي للفاشيات واألزمات 
الحصيلة 6-5 

جميع البلدان تستجيب استجابة كافية لمقتضيات المخاطر 
وحاالت الطوارئ التي تؤثر على الصحة العمومية 
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