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 العمل الصحي فيما يتعلق
  باألزمات والكوارث

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
  :المسببة لألزمات والكوارثهناك ثالث أنواع من العوامل   -١
  

الكوارث المفاجئة المفجعة من قبيل الزالزل أو األعاصير أو الفيضانات أو الحوادث الصناعية أو   •
  االستخدام المتعمد لعامل بيولوجي أو كيميائي إللحاق األذى بالسكان في مكان ما

 ما يربو على مائـة منهـا         وهناك اآلن  ١حاالت الطوارئ المعقدة المتواصلة المتصلة بالنزاعات       •
وقد دام بعض هذه . تؤدي إلى تشريد كثيرين منهم من منازلهمووهي تعصف حالياً بماليين البشر 

   عاماً أو أكثر٣٠النزاعات 

األخطار المتنامية، والتي غالباً ما تكون مخاتلة خفية، من قبيل التسمم الواسع النطاق بـالزرنيخ                 •
   انتشار العدوى الفتاكة بفيروس األيدز أو التصحرفي دلتا نهر الغانج، أو تزايد

  
وكثيراً ما يعرض نقص االحتياجات األساسية في األزمات صحة السكان المعرضـين لهـا للخطـر                  -٢

والواقع أن أحد المؤشرات المـستخدمة فـي تعريـف حـاالت     . ويؤدي إلى ارتفاع معدالت المعاناة والوفيات 
وتعود زيادة المخـاطر إلـى      .  شخص يومياً  ١٠ ٠٠٠ص واحد من كل     األزمات هو معدل وفاة أكثر من شخ      

 حيث تتوقف النظم القائمة على المستوى المحلي لتزويد الناس عـادة            .نقص ما يلزم الناس من أساسيات الحياة      
بالغذاء والماء والمأوى واإلصحاح، ولضمان أمن األفراد وحمايتهم من األذى ولتوفير الرعاية الصحية لهم عن 

  .اء وظائفهم، وتعجز النظم الوطنية عن التعويض عن كل ذلكأد
  
وتواجه كل سنة دولة واحدة تقريباً من كل خمس دول أعضاء في منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية   -٣

ويتعـرض مئـات    . وعندها تتعرض النُظم الموجودة على المستوى المحلي إلى اإلرباك أو الضرر أو التعطل            
كما يتعرض بقاء هـؤالء     .  مليون نسمة  ٤٠ر لمخاطر أوضاع األزمة التي يعيشها أكثر من         الماليين من البش  

  .الناس على قيد الحياة ذاته للخطر

                                                           
بلد أو إقليم أو مجتمع ما حيث تنهار السلطة نتيجـة     لقد تم تعريف الطارئة المعقدة على أنها أزمة إنسانية تحدث في   ١

أو البرنامج القطري الجاري الـذي      / لنزاع داخلي أو خارجي يقتضي استجابة دولية تتجاوز والية أو قدرة أي وكالة و             
ل النـاس   انتشار ظاهرة العنف وإزهاق األرواح، وترحي     : وتتسم الطوارئ المعقدة، نمطياً بما يلي     ... تنفذه األمم المتحدة    

بشكل جماعي وإلحاق أضرار فادحة بالمجتمعات واالقتصادات، والحاجة إلى مساعدة إنسانية متعددة الجوانـب وعلـى                
نطاق واسع، وعرقلة المساعدات اإلنسانية أو الحيلولة دون وصولها نتيجة لقيود سياسية أو عسكرية ووجود أي مخاطر                 

 ).١٩٩٤اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، (المناطق كبيرة تتهدد عمال اإلغاثة اإلنسانية في بعض 
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ويتخلف ما يقارب نصف الخمسين بلداً أو أكثر التي تعيش األزمات حالياً إلى حد بعيد عـن تحقيـق                     -٤
ن معدل وفيات األطفال دون الخامسة قـد ارتفـع فـي             منها تفيد التقارير أ    ١٦ففي  . األهداف اإلنمائية لأللفية  
ويعتبر إيالء المزيد من االهتمام لتحقيق الحصائل الصحية ذات األولوية أمراً حيويـاً             . السنوات العشر األخيرة  

  .بالنسبة للمجتمعات المعرضة لخطر األزمات في تسريع خطى التقدم نحو بلوغ هذه األهداف
  

  ش بصورة فعالةالتأهب واالستجابة واالنتعا
  
 يكفل التأهب على وجه التحديد لمواجهة األزمات بنية التخفيف مـن تأثيرهـا علـى الـنظم                  .التأهب  -٥

وتتمتع مكاتب المنظمة اإلقليمية والقطرية السيما      . الصحية اإلقالل من المعاناة، وانتشار األوبئة وعدد الوفيات       
ر الدعم للدول األعضاء في جهودها الرامية إلى الحد عن          في األمريكتين، بسجل طويل وحافل بالنجاح في توفي       

طريق التخطيط الفعال من العواقب الصحية المترتبة على الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المعقدة على حد 
  .سواء

  
ويفي التأهب عموماً، بالنسبة للنظم الصحية تأمين مرونة المرافق الصحية وقـدرتها علـى اسـتعادة                  -٦

مـع التركيـز علـى المـصابين        (ي ظل الظروف الصعبة، وتوافر خدمات االستشفاء ذات األولوية          نشاطها ف 
والتدبير العالجـي لألعـداد الكبيـرة مـن         ) بالرضوح، وصحة المرأة، ورعاية األطفال، والحاالت المزمنة      

واإلنقـاذ  المصابين، وإخالء الجرحى وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، والقدرة على إجراء عمليات البحـث              
ومن الشروط األساسية في هـذا الـصدد، أن         . واتخاذ التدابير لترصد األمراض ومكافحتها على وجه السرعة       

يكون أولئك الذين يتعين عليهم االستجابة على استعداد لها، بل إن الجاهزية لالستجابة لمقتـضيات األزمـات                 
ويعتبر التخطيط الدقيق   . ماكن المعرضة لألزمات  ينبغي أن تحظى باألولوية في جميع البرامج اإلنمائية في األ         

أمراً أساسياً في إسناد المسؤوليات، وإدراك التحديات، والبدء بتطبيق إجـراءات خاصـة، وإيجـاد اآلليـات                 
 أن يركز   وينبغي. وينبغي أخذ مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الحكومية والدولية في الحسبان         . االحتياطية

لى تحديد الموظفين األساسيين، ووضع نظام جدول الخـدمات، وإجـراءات االختبـارات،       التأهب والتدريب ع  
  .وتخزين اإلمدادات األساسية

  
علـى  ) ٢٠٠٥ينـاير   / كوبي، اليابان، كـانون الثـاني     (ركز المؤتمر الدولي للحد من الكوارث       وقد    -٧

الدول األعضاء أثـر الكـوارث       واستعرضت. الخيارات المتاحة للحد ما أمكن من مخاطر الكوارث وعواقبها        
 فوائد ضمان سالمة ومرونة النظم الصحية، بدءاً بالمستشفيات وسائر المرافق الـصحية             واتفقت على الطبيعية  

  .والسيما في المناطق المعرضة للزالزل واألعاصير
  
لحيـاة   ينبغي أن توجه االستجابة السريعة نحو ضمان بقاء السكان المتأثرين علـى قيـد ا               .االستجابة  -٨

 كافية من المياه النقية، واإلصحاح والنظافة والغـذاء والمـأوى           إمدادات توفير   وهذا يتطلب . وصون عافيتهم 
 ألشد   األولى ويتعين أن تعطي عملية االستجابة األولوية     .  المرض وأعمال العنف   منوحماية السكان المتأثرين    

فال والمسنين والمعوقين أو المصابين بأمراض      وصغار األط ) وخصوصاً الحوامل منهن  (كالنساء  : الناس ضعفاً 
  .مزمنة

  
 في جمهوريـة إيـران      ، على سبيل المثال،   وقد ظهر التأثير اإليجابي لالستجابة الفورية على الصحة         -٩

؛ وفي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية      ٢٠٠٣ديسمبر  / في كانون األول  " بام"اإلسالمية في أعقاب زلزال     
، وفي جيبوتي بعد الفيضانات العنيفة التي اجتاحتها        ٢٠٠٤أبريل  / ي ريونغشون في نيسان   بعد حادث القطار ف   

إن الحاجة لضمان حصول أشد فئات السكان ضعفاً على الخدمات الصحية العاملـة             . ٢٠٠٤أبريل  / في نيسان 
إقلـيم   التي نشبت في هايتي وقطـاع غـزة و         الصراعاتدون تعريض أمنهم للخطر استأثرت باالهتمام إبان        

  .دارفور في السودان، ومخيمات الالجئين في تشاد وأجزاء من العراق
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وتضطلع وزارات الصحة الوطنية بدور حاسم في تنسيق اإلجراءات الـصحية المتخـذة مـن قبـل                   -١٠
حيث يتم، بعد إجراء تقيـيم سـريع        . المؤسسات الوطنية والوكاالت الدولية ومؤسسات منظومة األمم المتحدة       

صحية للسكان المعرضين للخطر، وتحديد األولويات العاجلة، توفير الحد األدنـى مـن الرعايـة               لألوضاع ال 
كمـا تـشمل    . ويجرى إصالح المرافق الصحية المتضررة عندما يكون ذلك أمراً الزمـاً          . الصحية األساسية 

حتياجات األطول أمداً   االستجابة توفير اللوجيستيات لدعم نشر العاملين الصحيين والمؤن واإلمدادات، وتوقع اال          
  .قبل بروزها، ومتابعة التقدم المحرز بصورة منتظمة

  
تقييم األوضاع، وتنسيق القطاع الصحي     مطالبة إبان األزمات بدعم     المكاتب القطرية التابعة للمنظمة     و  -١١

ة وتعطل  لمخاطر التي تواجه عمال اإلغاث    ويتعين على المكتب القطري أن يتصدى ل      . وتقديم الخدمات األساسية  
تعرض أمانة المنظمة خدمات التعاون التخصصية، مثل       و . جهود اإلغاثة  تعرقلو االتصاالت وسالسل التموين  

/ في أوساط الالجئين في شرقي تشاد والوافدة من دارفور في آب          " هاء"التهاب الكبد   من قبيل   ( الفاشياتتقصي  
/ في بسالن، االتحاد الروسـي، فـي أيلـول        ، أو تقديم الدعم السيكولوجي لألطفال المصابين        ٢٠٠٤أغسطس  
  . )٢٠٠٤سبتمبر 

  
وتعد المنظمات اإلنسانية في البلدان، مع السلطات المحلية والوطنية جهات مـساهمة أساسـية فـي                  -١٢

وعندما تبرز الحاجة للخبرات من خارج المجتمـع        . االستجابة الفعالة التي تنقذ أرواح البشر وتصون صحتهم       
 .ويتطلب ذلك وجود آلية لالستجابة السريعة لخدمة الـدول األعـضاء          . توفيرها على الفور  المتأثر، فالبد من    

وتحديد األعمـال   ) بأسلوب مثالي عن طريق ترصد األمراض     (والمتوقع أن تساعد المنظمة بعرض تقديراتها       
عاية الصحية   أو إسداء المشورة بشأن مكافحة األمراض، إلى جانب تخطيط الر          كتحدي الفاشيات (ذات األولوية   

ويساعد المكتب القطري المنظمة في     . وتنسيق المساعدة الخارجية  )  واإلشراف على ذلك   أو خدمات المستشفيات  
وتوفر مكاتب األمانة . ترتيب إقامة الخبراء ونقل اإلمدادات والمعدات وتوفير االتصاالت الصوتية واإللكترونية         

  ".المحفل التشغيلي"شاء هذا اإلقليمية والمقر الرئيسي المساعدة العاجلة إلن
  
ويتم، في الوقت الحاضر، تعزيز قدرة أمانة المنظمة على االستجابة السريعة لالحتياجات الصحية إبان   -١٣

وأن ،  خالل سـاعات   توفر المهنيين الرفيعي المستوى في مجال الصحة العمومية          ويمكن للمنظمة أن  . األزمات
داري بالتعاون الوثيق مع أمانة اليونيسيف وصـندوق األمـم المتحـدة            الدعم التقني واللوجيستي واإل   تزودهم ب 

للسكان، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وسائر مؤسسات منظومة األمـم المتحـدة والحركـة                
  .الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية

  
م التخصصي للمنظمة على جميع مستوياتها استجابة لمقتضيات األزمات وقد تم تسخير كامل حيز الدع      -١٤

 وأجـرت   فقد أجرت األمانة تقييماً لالحتياجات الصحية، وحددت معـدل الوفيـات،          . ٢٠٠٤التي شهدها عام    
.  ووضعت نظماً لكشف فاشيات األمراض السارية وترصدها       دراسات لالحتياجات الصحية للمرأة في األزمات     

 فـي حـاالت     تدبير األمراض المزمنة وإعادة بناء خدمات الرعاية الصحية األولية واالستشفاء         وساعدت على   
، وعززت رعاية وخدمات الصحة النفسية على المستوى المجتمعي لصالح النساء واألطفال، وخفضت             األزمات

كمـا  . التقدمإلى أدنى حد ممكن رسوم استخدام المستشفيات وحسنت صحة البيئة، ونسقت التدخالت ورصدت              
  .أنها أوجدت، وبدأت العمل بنظم إدارة اإلمدادات الطبية وخدمات الدعم اللوجيستي مع ما يلزم من البرمجيات

  
 تعتبر األزمات، من وجهة نظر صحية، منتهية عندما يتم إصالح النظم الصحية األساسـية               .االنتعاش  -١٥

ية ألشد السكان تأثراً وضعفاً باالهتمام الواجب؛ ويتم        وإعادة بنائها؛ وعندما تحظى االحتياجات الصحية الرئيس      
وتشارك المنظمة السلطات الوطنية . ضمان وجود بيئات الرعاية الصحية لكل من المرضى والعاملين الصحيين

والوكاالت الدولية في رسم خطة انتعاش القطاع واالتفاق عليها، والتي كثيراً ما تشكل المكون الـصحي فـي                  
  .د المشترك بين الوكاالت وتخطيط المراحل االنتقاليةالنداء الموح
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وتركز هذه الخطط على تزويد المحتاجين بأسباب العيش األساسية، وإصالح الخدمات فـي مراكـز                 -١٦
وتشمل . الصحة األولية ومستشفياتها، وتأهيل الخدمات المختبرية وبرامج ترصد األمراض والصحة العمومية          

وتعد التحالفـات   . دات األساسية تحديد الموظفين الحيويين، وتوفير الدعم لهم وتدريبهم، وتقديم اإلمدادات والمع         
التي تؤدي عملها على النحو الالزم أمراً ٍأساسياً إبان االنتعاش من األزمات، حيث إنها تحسن مـن إمكانيـات                   

  .  االنتعاش والتعافيلعمليةجمع األموال بصورة مشتركة والتنظيم الفعال 
  
وغيرها لدى العمل معاً من أجـل إعـادة          لجأت أمانة المنظمة إلى توفير الدعم لوزارات الصحة          وقد  -١٧

النظم الصحية إلى سالف عهدها، كما حدث في منطقة البلقان إبان العقد الماضي، ثم فـي العـراق وليبيريـا                    
  .والسودان مؤخراً

  
ديـسمبر  / الجوانب الصحية المتعلقة بزالزل تسونامي في آسيا في كـانون األول          إسهام المنظمة في    

٢٠٠٤  
  

 زلـزال كبيـر     ب ضر ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٢٦يوم األحد   األولى من صبيحة    في الساعات     -١٨
وكان المركز السطحي للزلـزال علـى       .  بمقياس ريختر الساحل الغربي لشمالي سومطرة، إندونيسيا       ٩بدرجة  
.  كيلومتراً جنوب الجنوب الغربي لبانـدا آتـشيه        ٢٥٠ كيلومتراً تقريباً تحت قاع البحر وعلى مسافة         ٣٠عمق  

 وهي ذاتها قادرة علـى إزهـاق آالف األرواح          ٧‚٣ و ٦ تراوحت بين    ارتداديةوأعقبت الزلزال األول هزات     
تدت عبر األجزاء   موأطلقت الهزات أمواج تسونامي قوية بلغ ارتفاعها عشرة أمتار وا         . وتدمير وسائل المعيشة  

حولة المناطق الساحلية فـي الهنـد    كيلومتر في الساعة م٥٠٠المجاورة من المحيط الهندي بسرعة تزيد على       
  .وإندونيسيا وملديف وسري النكا وتايلند إلى ركام، وحدث ذلك أيضاً في ميانمار وسيشيل والصومال

  
وتوقفت الحياة االقتصادية تماماً فـي المنـاطق        .  نسمة ٢٨٠ ٠٠٠وقدرت الخسائر في األرواح بنحو        -١٩

وفاقت اآلالم التي سببتها    . ن البشر تمزق أسرهم ومجتمعاتهم    وشهد ماليي . المتضررة؛ وانهارت أنشطة األعمال   
  .هذه الكارثة الفاجعة كل التقديرات

  
وانـصب التركيـز علـى أن تـصل         . وأسهمت المنظمة في االستجابة لمقتضيات األزمة منذ بدايتها         -٢٠

رشـادات الـصحة    المعلومات الموثوقة عن األخطار الصحية سريعاً إلى جميع موظفي اإلغاثة وأن تتـوافر إ             
وأقامت المنظمة محفالً تشغيلياً إقليمياً للتمكين من التنفيذ الفعال ألنشطة االستجابة للطوارئ  . العمومية في وقتها  

فأقيمت غرف عمليات في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا لتقـديم الـدعم             . طوال األشهر الستة التالية لها    
وتوزعـت فـي البلـدان      . يادة المدير اإلقليمي ووكيل المدير اإلقليمي     لفرقة العمل المعنية بالطوارئ وكانت بق     

متنقلة ماهرة تتألف من خبراء تقنيين في مجاالت الوبائيات والترصد ونُظم اإلنذار            " استجابة"المتضررة أفرقة   
داريـة،  وجستيات واالتصاالت واألمن والشؤون الماليـة واإل      لالمبكر، وصحة البيئة والبنى الصحية التحتية وال      

  .وذلك للعمل مع السلطات الوطنية في سبيل تعزيز نُظم الصحة العمومية أو المساعدة في إعادة إنشائها
  
لتلبيـة  وحشد مئات الموظفين ومعهم لوازم العالج ومجموعات األجهزة الطبية ومواد الدعم التقنـي                -٢١

 لتقـديرات المنظمـة للحالـة بحيـث      وهؤالء جرى حشدهم استجابة   . االحتياجات العاجلة للسكان المتضررين   
 في بيئة تشغيلية متنوعة ومحتاجة وخطرة في بعض         يوفرون برنامج عمل حسن المصداقية والتوقيت والمغزى      

استدعى وضع برنامج بهذا الحجم والتعقيد وجود خبرات فـي اللوجـستيات والتنـسيق وتـصميم                و. مناطقها
لة داخل إقليم جنوب شرق آسيا لضمان التنفيـذ الكفـؤ والفعـال             فأنشئت نُظم لإلدارة الفعا   . المشاريع وإدارتها 

. ٢٠٠٥ينـاير   /  الذي أصدرته األمم المتحدة في كـانون الثـاني         "النداء العاجل "لألنشطة المدعومة في إطار     
وسوف تكفل زيادة الرصد أن تلبي المساعدة التي تقدمها المنظمة احتياجات المتضررين فتنقذ أرواحهم وتسهم               
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وتزمع المنظمة عقد مؤتمر الستعراض الجوانب الـصحية        . دامة التحسينات المدخلة على صحة السكان     في است 
مـايو  /  أيـار  ٦-٣فوكيه، تايلنـد،    (في كارثة تسونامي اآلسيوية، ودراسة جوانب االستجابة وفترة اإلنعاش          

ألزمات الهامة؛ والمقصود   وسيهتدى بالدروس المستفادة من هذا التحليل في االستعدادات للكوارث وا         ). ٢٠٠٥
هو درء الخسائر في األرواح بهذه الصورة الساحقة، بالنظر إلى االحتمال المخيف من حدوث هذه الكـوارث                 

وقد زاد التشديد على ضرورة االستعدادات في ضوء الزلزال الذي وقع بـالقرب مـن               . الطبيعية في أي وقت   
أثر بوجه خاص على السكان في الجزر الـصغيرة         و. ٢٠٠٥مارس  /  آذار ٢٨الساحل الغربي لسومطرة في     

  .القريبة من المنطقة
  

  تعزيز إسهام المنظمة في العمل الصحي إبان األزمات
  

تعمل مؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على المستوى القطري مـع الـدول                 -٢٢
ناك آلية مشتركة بـين الوكـاالت وهـي         وه. األعضاء لضمان االستجابة لمقتضيات األزمات على نحو فعال       

وتعتمد الجوانب الصحية من هـذا      . متطورة تماماً وتخضع إلشراف منسق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة         
التنسيق على مشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية، الذي يدعمه موظفون مـن ذوي الخبـرة مـن المكاتـب                   

  .اإلقليمية والمقر الرئيسي للمنظمة
  
وكثيراً ما تطلب الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم المتحدة دعماً أقوى من المنظمة للمـساعدة     -٢٣

وهناك أربع وظائف   .  األزمات واالستجابة لمقتضياتها   ةعلى تناول الجوانب الصحية من عملية التأهب لمواجه       
  :ينتظر من األفرقة القطرية للمنظمة االضطالع بها وهي

  
جوانب الصحية في أوساط السكان المعرضين لخطر مواجهة األزمات وذلك بصورة إجراء تقييم لل  •

مسبقة وإبان مختلف أطوار األزمات، بغية تمكين كل من له صلة باألمر من تحديـد األولويـات                 
  ورصد التقدم المحرز

  
التعاون مع أصحاب المصلحة في مجال الصحة لتشجيع التواصل المفتوح واتخـاذ اإلجـراءات                •

  شتركة فيما يخص األولوياتالم
  

  ١كشف الثغرات في االستجابة لمقتضيات األزمات وضمان تالفيها  •
  
تحسين القدرات فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة األزمات واالستجابة لمقتضياتها والخروج منها ضمن   •

  .حيينحدود النظم الصحية المحلية والوطنية، وتأهيل المؤسسات األساسية وتدريب العاملين الص
  

. وسرعان ما ينوء كاهل األفرقة القطرية إبان األزمات وتحتاج إلى الدعم من أجل أداء هذه الوظائف                 -٢٤
لكن األمانة لم تكن قادرة على توفير هذا الدعم على نحو يمكن التنبؤ به، مما جعل األداء في أوقات األزمـات             

  .أبعد من أن يكون مثالياً في بعض األحيان
  

                                                           
  تشمل الثغرات في االستجابة لمقتضيات األزمات ترصد فاشيات األمراض السارية وتدبيرها العالجي؛ وإمـدادات                 ١

 واألطفال على خـدمات الرعايـة الـصحية؛          الحوامل المياه النقية الكافية واإلصحاح حسب األصول، وحصول النساء       
خدمات المستشفيات العاملة والمتاحة لمعالجة الرضوح، وطب النساء، وطب التوليد وتدبر األمـراض المزمنـة ذات                و

 .األولوية؛ واالستجابة المهنية العتالل الصحة النفسية، وخدمات التغذية وغير ذلك من االحتياجات
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ولة لمعالجة هذه المشكلة تم إنشاء البرنامج الثالثي السنوات لتعزيـز أداء المنظمـة إبـان                وفي محا   -٢٥
 خبير مـن    ٤٠٠وجاء ذلك نتيجة عملية تشاوريه شملت أكثر من         .  بإشراف المدير العام   ٢٠٠٣األزمات عام   

المصلحة فـي   السلطات الوطنية ومؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وسائر أصحاب            
ويتضمن البرنامج إطار عمل عالمياً وخطة عمل موحدة تـضم المكاتـب اإلقليميـة الـستة                . المجال الصحي 

  .للمنظمة
  
والهدف من البرنامج هو الحد بسرعة من الوفيات وعبء المرض وحاالت العجز التي يمكن تفاديهـا                  -٢٦

 مع البلدان على التأهـب واالسـتجابة لالحتياجـات          أما الغايات المتفق عليها فتتمثل في العمل      . إبان األزمات 
الصحية خالل األزمات؛ وتمكين السلطات الوطنية من إعادة بناء النظم الصحية التي تعزز الحصائل الصحية               
العادلة؛ واالستجابة على نحو دينامي الحتياجات الدول األعضاء إبان األزمات من خالل اإلجراءات الماليـة               

  .ية الرشيدةواإلدارية والعمل
  
وقد أنشئ منتدى للدول األعـضاء    . وينفذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق مع المكاتب اإلقليمية والقطرية          -٢٧

أيضاً الستعراض مساهمة المنظمة في اإلجراءات الصحية إبان األزمات، كما تم تشكيل فريق تقنـي لتمكـين                 
  .شواغل محدده دراسة متعمقةالمهنيين وأصحاب المصلحة في المجال الصحي من دراسة 

  
  استعراض المجلس التنفيذي

  
نظر المجلس، في اجتماع خاص استغرق يوماً كامالً في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، في العمل                  -٢٨

  الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث، مع التشديد بوجه خاص على الزالزل والتـسونامي اآلسـيوية فـي                 
وقد شدد على المهام األساسية للمنظمـة فـي مجـال التأهـب لألزمـات              .٢٠٠٤مبر  ديس/  كانون األول  ٢٦

واالستجابة لمقتضياتها وتخفيف آثارها، وأكد الحاجة إلى التواجد الفوري للمنظمة في قلب األزمة، وإلى إجراء               
ات للمنظمـة  تقديرات موثوقة لالحتياجات وإلى تعيين األولويات الستجابة الصحة العمومية، وإلى وجود قـدر           

  ١.أقوى كثيراً من أجل دعم الدول األعضاء في تنسيق عروض المساعدة الخارجية
  
واعتمد المجلس قراراً لطرحه على جمعية الصحة وهو يشدد على الجوانب الـصحية فـي كارثـة                   -٢٩

 الخاص ٢٠٠٧-٢٠٠٦كما أنه طلب إدخال تعديالت على قسم الميزانية البرمجية المقترحة . تسونامي اآلسيوية
  ٢.بالتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ، بحيث يعكس مضمون القرار

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  .١١ق١١٥م تجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -٣٠

  
  
  

=     =     =  

                                                           
الـنص  . (لى والثانية والثانيـة عـشرة  ، المحضر الموجز للجلسات األو٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥م تانظر الوثيقة    ١

 ).اإلنكليزي
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦/م بانظر الوثيقة    ٢


