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  النطاقاستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة 
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
 

الذي اعُتمد في الدورة االستثنائية بشـأن  ،EBSS3.R1 القرار طلب المجلس التنفيذي الوارد في تماشيًا مع  -١
 والمصنَّفة طبقًا للمنظمة ٣من الدرجة  المصنَّفة جميع حاالت الطوارئاإليبوال، تقدم المديرة العامة هذا التقرير عن 

التــي اتخــذت المنظمــة بشــأنها إجــراءات الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت  األمــم المتحــدة لجنــةل طبقــاً  ٣مــن المســتوى 
. والهــــدف مــــن هــــذه الوثيقــــة هــــو اســــتكمال ٢٠١٥تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ١٧كــــانون الثــــاني/ ينــــاير و ١بــــين  مــــا

  .٦٨/٢٣المعلومات الواردة في الوثيقة ج
  
طارئـة  ٢٧، بمـا فـي ذلـك اً بلـد ٤٢ستعراض، استجابت المنظمة لطوارئ كبرى في وخالل المدة موضع اال  -٢

طارئة ممتدة (شهدت أربعة بلدان كال النوعين؛ انظر الملحق). وقد ُصـنفت جميـع الطـوارئ مـن الدرجـة  ١٩حادة و
، ٣لدرجـة ، بمـا فـي ذلـك سـبع طـوارئ متزامنـة ُصـنفت مـن اإطار المنظمة لالستجابة للطوارئحسب  ٣أو  ٢أو  ١

مـــا بـــين كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣وأعلنـــت المنظمـــة طـــارئتين جديـــدتين مـــن الدرجـــة  ١وهـــي أشـــد المســـتويات وخامـــة.
: الزلـزال الـذي ضـرب نيبـال (ُصــنِّف فـي نيسـان/ أبريـل) واألزمـة اإلنسـانية المتفاقمــة ٢٠١٥وتشـرين األول/ أكتـوبر 

: األزمـــة ٣إلـــى خمـــس طـــوارئ جاريـــة أخـــرى مـــن الدرجـــة  فـــي الـــيمن (ُصـــنِّفت فـــي تمـــوز/ يوليـــو). وهـــذا باإلضـــافة
) وفاشــــية مــــرض فيــــروس اإليبــــوال فــــي غــــرب ٢٠١٤اإلنســــانية المعقــــدة فــــي العــــراق (ُصــــنِّفت فــــي آب/ أغســــطس 

) والنزاعـــات فـــي جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى (ُصـــنِّفت فـــي كـــانون األول/ ٢٠١٤(ُصـــنِّفت فـــي تمـــوز/ يوليـــو  أفريقيـــا
) والجمهوريــة العربيــة الســورية (ُصــنِّفت فــي ٢٠١٤ودان (ُصــنِّفت فــي شــباط/ فبرايــر ) وجنــوب الســ٢٠١٣ديســمبر 

بلــدًا  ١١علــى نحــو مباشــر  ٣). وقــد شــملت هــذه الطــوارئ الســبع المصــنفة مــن الدرجــة ٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير 
ي الجمهوريــة العربيــة ريــا وســيراليون؛ وشــملت األزمــة فــيمختلفــًا (شــملت فاشــية اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا غينيــا وليب

األردن ولبنـان وتركيــا). ومنـذ التقريــر المقـدم إلــى جمعيـة الصـحة العالميــة الثامنـة والســتين، جـرى تخفــيض و السـورية 
  االضطرابات المدنية في جمهورية أفريقيا الوسطى.  وهي النزاع/ ٣درجة طارئة واحدة من الدرجة 

  
اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا وزلــزال نيبــال، كــان تصــنيف ، باســتثناء فاشــية مــرض فيــروس ٢٠١٥وفــي عــام   -٣

المنظمـــة متفقـــًا مـــع تصـــنيف نظـــام اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت. وُأوقـــف تفعيـــل الطارئـــة المصـــنفة مـــن 
. وفيمــا بعــد خفضــتها ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٣حســب اللجنــة الدائمــة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى فــي  ٣المســتوى 

                                                           
عن مـدى الـدعم التنظيمـي الـالزم  للتعبيرللطوارئ  منفصلةيبّين إطار المنظمة لالستجابة للطوارئ بإيجاز ثالث درجات    ١

إلـــى دعـــم مـــن المنظمـــة بـــأدنى حـــد؛ فيمـــا تحتـــاج  ١الطـــوارئ مـــن الدرجـــة  . تحتـــاج٣و ٢و ١ للطـــوارئ المعنيـــة:لالســـتجابة 
فتحتاج إلـى اسـتجابة كبيـرة مـن المنظمـة. ويقـوم  ٣إلى استجابة معتدلة منها؛ أما الطوارئ من الدرجة  ٢الطوارئ من الدرجة 

النظـر فـي نطاقهـا  بعـدرجـة الطارئـة األعضاء المعنيـون مـن الفرقـة العالميـة المعنيـة بـإدارة الطـوارئ التابعـة للمنظمـة بتحديـد د
، تخضـع اسـتجابة المنظمـة لهـا للرصـد وفقـًا لمعـايير أداء ة الطارئـةتحديـد درجـومتى جـرى  .ومدى عجالتها وتعقيدها وسياقها

  .ومحددة بإطار زمني معّرفة جيداً 



  EB138/23     ١٣٨/٢٣ت  م

2 

ذات الصـلة بـالفترة  ٣. وُيعَرض في الجدول أدناه ملخـص لتفعيـل طـوارئ الدرجـة ٢رئة من الدرجة المنظمة إلى طا
  ):األلفبائي باإلنكليزيةالمشمولة بالتقرير طبقًا للمنظمة (بالترتيب 

  
  طبقًا للمنظمة ٣ملخص لتفعيل طوارئ الدرجة  : الجدول

  
 ٣تاريخ وقف تفعيل الدرجة  ٣تاريخ تفعيل الدرجة  البلد

 )٢(إلى الدرجة  ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٢٠١٣٣كانون األول/ ديسمبر  ١٣ جمهورية أفريقيا الوسطى

 طارئة جارية ٢٠١٤آب/ أغسطس  ١٢ العراق

 )١(إلى الدرجة  ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٢٣ ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٧ نيبال

 طارئة جارية ٢٠١٤شباط/ فبراير  ١٢ جنوب السودان

 طارئة جارية ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٣العربية السورية  الجمهورية

فاشــــية اإليبــــوال فــــي غــــرب 
 أفريقيا

 طارئة جارية ٢٠١٤تموز/ يوليو  ٢٦

 طارئة جارية ٢٠١٥تموز/ يوليو  ١ اليمن

  
الظــاهرة أكثـر مــن غيرهـا للعيــان، اســتجابت المنظمـة أيضــًا لالحتياجــات  ٣وباإلضـافة إلــى طـوارئ الدرجــة   -٤

طارئة أخرى ُصـنِّفت باعتبارهـا حـادة، بمـا فـي ذلـك تسـع طـوارئ مـن  ١٦الصحية للمجموعات السكانية المتأثرة في 
مبيــق ومدغشــقر وميانمــار ا. وقــد شــملت هــذه الطــوارئ الفيضــانات فــي مــالوي وموز ١وســبع مــن الدرجــة  ٢الدرجــة 

أو التشــريد  ونيزيــا الموحــدة والنزاعــات و/واإلعصــار بــام فــي فــانواتو وتوفــالو واإلعصــار مايســاك فــي واليــات ميكر 
وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة والــيمن.  وأوكرانيــا وليبيــا والنيجــر ونيجيريـا والفلبــين والكــاميرونالمتصـل بهــا فــي بورونــدي 

وقـد عــانى بعــض البلــدان مــن أكثــر مــن طارئــة خـالل الفتــرة المشــمولة بــالتقرير كانــت ذات صــلة بالحــدث الــذي أّدى 
أو غير ذات صلة به، مثـل فاشـيات الكـوليرا التـي عقّـدت نزاعـات  المبدئي بشأن حالة الطوارئإلى إعالن المنظمة 

ب الســـودان والفيضـــانات التـــي عّقـــدت األزمـــة الممتـــدة فـــي ميانمـــار واالســـتجابة لفاشـــية فـــي العـــراق وجنـــو  ٣الدرجـــة 
الســابق الــذي ضــرب  ٣اإليبــوال فــي ســيراليون؛ والزلــزال الثــاني الــذي عّقــد جهــود التعــافي التــي أعقبــت زلــزال الدرجــة 

  نيبال.
  
وجمهوريـــة الكونغـــو انســـتان أفغبلـــدًا ومنطقـــًة وأرضـــًا:  ١٩وتســـتجيب المنظمـــة أيضـــًا ألزمـــات ممتـــدة فـــي   -٥

الكـاميرون، تشـاد،  ،وصبوركينا فا(ميانمار، الساحل  ،إثيوبيا) ،إريتيريا ،(جيبوتي بلدان القرن األفريقي،الديمقراطية 
  . غامبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال)، باكستان، الصومال، السودان، الضفة الغربية، غزة

  
مســـتندة إلـــى إطـــار المنظمـــة لالســـتجابة للطـــوارئ طـــوارئ، كانـــت اســـتجابة المنظمـــة وفـــي جميـــع حـــاالت ال  -٦

دارة إ التنســـيق و  للطـــوارئ، الـــذي يحـــدِّد معـــايير لـــألداء قائمـــة علـــى وظـــائف المنظمـــة الحاســـمة األربـــع وهـــي القيـــادة/
ة واإلدارة الماليـة). وطبقـت والموارد البشري والشراءستيات يالمعلومات والخبرة التقنية والخدمات األساسية (مثل اللوج

سياســة التــدخل الســريع تكفــل تطويــع مــوظفي المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة المنظمــة ثــالث سياســات أساســية: 
السياسـة الخاصـة بقـادة و ألغراض نهوضهم بمهام مناسبة ونشر كادر مـن المـوظفين مـن ذوي الخبـرة فـي الطـوارئ؛ 

؛ والتنســيققيــادة ال لمســاعدة رئــيس مكتــب المنظمــة القطــري علــى لمــوظفينكبــار امّكــن مــن نشــر الطــوارئ الصــحية تُ 
الطـوارئ،  جميـعالمـوظفين واألمـوال بمسـتويات يمكـن التنبـؤ بهـا فـي بدايـة  تـوافر فتضـمنأما سياسـة عـدم التحّسـر و 
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الرئيســي وأمــوال الطــوارئ اإلقليميــة التــي تــديرها  المنظمــة فــي مقــرالســتجابة الســريعة ا بوســائل منهــا إتاحــة حســاب
مكاتب المنظمة اإلقليمية ألفريقيا واألمريكتين وشرق المتوسط. وقد استخدمت المنظمة أموالها المخصصة للطوارئ 

من أجل استهالل عمليات، وكذلك لتقديم الُسـلف لضـمان اسـتمرار العمليـات فـي  ٢٠١٥في عّدة مناسبات في عام 
  نيجيريا والسودان وفانواتو. مبيق و اموز 
  
وســاعدت المنظمــة حكومــات وقــادت تنســيق قطــاع مجموعــة الصــحة أو شــاركت فــي قيادتــه أو دعمتــه فــي   -٧
بلــدًا مــن أجــل ضــمان تغطيــة ونوعيــة مالئمتــين بالخــدمات الصــحية فــي حــاالت الطــوارئ حيثمــا كــان الوصــول  ٢٤

ــًا. ودعمــت المنظمــة الرعايــة الصــحية األوليــة وال رعايــة فــي المستشــفيات عــن طريــق اســتخدام أفرقــة وعيــادات ممكن
متنقلة وتوفير األدوية والمستلزمات وتدريب العاملين في مجال الرعايـة الصـحية ودعـم الشـركاء فـي تقـديم الخـدمات 

ز ترصد الفاشيات والتأهب واالستجابة لها.   السريرية المتنقلة. وعالوة على ذلك، ُعزِّ
  
المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، فـــإن نطـــاق االحتياجـــات البشـــرية علـــى الصـــعيد وطبقـــًا لمكتـــب األمـــم   -٨

، كـان األمـر يحتـاج إلـى ٢٠١٥العالمي اآلن أكبر مما كان عليه في أي وقـت مضـى. ففـي تشـرين األول/ أكتـوبر 
بلــدًا.  ٣٧مليــون مــن المعرضــين للمخــاطر فــي  ٨٢,٥ألــف مليــون دوالر أمريكــي لتلبيــة احتياجــات أكثــر مــن  ١٩,٥

٪ فقط من النداءات اإلنسانية، وهي أقل نسبة خالل السنوات ٢٦، كان قد جرى تمويل ٢٠١٥وحتى منتصف عام 
٪ منهـا فقـط. وعلـى الـرغم مـن أن عـّدة ٤٧العشر الماضـية. وبالنسـبة لالحتياجـات الخاصـة بالصـحة، جـرى تمويـل 

بــــــين االحتياجــــــات والتمويــــــل مافتئــــــت تتســــــع، مــــــانحين زادوا مــــــن تمــــــويلهم لالحتياجــــــات اإلنســــــانية، فــــــإن الثغــــــرة 
ــــذي شــــهد أول طارئــــة مــــن  يســــبب ممــــا ــــد ال عرقلــــة شــــديدة للعمليــــات. فعلــــى ســــبيل المثــــال، كــــان العــــراق هــــو البل

ثر علـى اضطرت المنظمة وشركاؤها إلى وقف خدمات الرعاية الصحية فيها بسبب نقص التمويل، مما أ ٣ الدرجة
  ماليين شخص. ٣ما يقرب من 

  
  ٣ت المنظمة في طوارئ الدرجة إجراءا

  
  جمهورية أفريقيا الوسطى

  
أدت األزمــــة فــــي جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى إلــــى تشــــريد أكثــــر مــــن مليــــون شــــخص منــــذ كــــانون األول/   -٩

مليـــــون شـــــخص يحتـــــاجون إلـــــى المســـــاعدة  ٢,٣، كـــــان ٢٠١٥كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٤. وفـــــي ٢٠١٣ ديســـــمبر
يحتاج إلى الرعاية الصحية. ويعتمد ما يقرب من ثلثّي مرافـق الرعايـة الصـحية علـى الـدعم  اإلنسانية، وكان أغلبهم

  الخارجي لمواصلة العمل. 
  

مـن  ٣١موظفـًا علـى مراحـل وٕاعـادة تعريـف مهـام  ٥٥ووّسعت المنظمة تواجدها القطـري عـن طريـق نشـر   -١٠
موظفًا فـي بـانغي وثالثـة مكاتـب دون وطنيـة  ٦٩موظفي المكتب القطري من أجل االستجابة لألزمة. وهناك حاليًا 

  (بمباري وباندورو وبوار). وتعتزم المنظمة إنشاء مكتبين ميدانيين إضافيين حالما تسمح الظروف األمنية بذلك.
  

شـــريكًا صـــحيًا)، التـــي تعمـــل علـــى تـــوفير خـــدمات  ٦٤وتقـــود المنظمـــة مجموعـــة الصـــحة القطريـــة (تضـــم   -١١
مليــون مــن أشــد  ١,٢شــد النــاس احتياجــًا إليهــا. وقُــدمت الرعايــة الصــحية المجانيــة لنحــو الرعايــة الصــحية الطارئــة أل

النــاس تعرضــًا للمخــاطر. وُأنشــئ نظــام لإلنــذار بــاألمراض واالســتجابة لهــا مبكــرًا فــي المواقــع الرئيســية المستضــيفة 
كوبو مـــن أجـــل تعزيـــز نظـــام لألشـــخاص المشـــردين داخليـــًا فـــي بـــانغي وبيمبـــو وبغـــوا وكاغـــا بانـــدورو وبمبـــاري وٕانغـــا

٪ مــن المواقــع المستضــيفة لألشــخاص ٦٠الترصــد الــوطني. ويغطــي نظــام اإلنــذار واالســتجابة المبكــرين حاليــًا نحــو 
أشــــهر  ٦طفــــًال علــــى األقــــل ممــــن تتــــراوح أعمــــارهم بــــين  ٥٣ ٥٨٥، جــــرى تطعــــيم ٢٠١٥المشــــردين. وفــــي عــــام 
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ــا وباكمــالت التطعــيم الواســعة احعامــًا ضــد الحصــبة خــالل  ١٥و ومــا وبيــراو. ورغــم هــذه لنطــاق فــي باتنغــافو وبري
الـــذين لـــم يتجـــاوزوا  الرّضـــع٪ فقـــط مـــن ٤٣ نحـــو زال التمنيـــع الروتينـــي ضـــعيفًا. وحاليـــًا، جـــرى تطعـــيمالجهـــود، مـــا

الرّضـــع. ٪ مـــن ١٥لـــم ُيطعَّـــم ســـوى أقـــل مـــن  ١شـــهرًا مـــن العمـــر باللقـــاح الخماســـي. وفـــي أربـــع دوائـــر صـــحية، ١١
ت الرئيسية التي تعترض توفير خدمات الطوارئ والخدمات الصحية األساسية تتمثل في عدم القدرة زالت التحدياوما

على الوصول إلى من يحتاجون إلى الخدمات بسبب انعدام األمن وارتفاع التكاليف التشغيلية واالفتقار إلى األموال 
  م الوطني لتوريد األدوية األساسية.والموارد البشرية والعدد المحدود من الشركاء الصحيين وانهيار النظا

  
يزال الوضع األمنـي هشـًا فـي عـّدة منـاطق، شـرع بعـض األشـخاص المشـردين فـي العـودة إلـى الوفي حين   -١٢

  .٢٠١٦-٢٠١٥منازلهم. وقد ساعدت األمانة مؤخرًا وزارة الصحة على وضع خطة انتقالية لقطاع الصحة للفترة 
  

. ٢٠١٥مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٦٣يــة أفريقيــا الوســطى إلــى وتحتــاج مجموعــة الصــحة فــي جمهور   -١٣
٪. وكانـت المنظمـة قـد تلقـت ٦٣، كانـت ثغـرة تمويـل مجموعـة الصـحة تبلـغ ٢٠١٥تشرين األول/ أكتـوبر  ١وحتى 

  ٪ من األموال الالزمة.١٣أقل من 
  

  فاشية مرض فيروس اإليبوال، غرب أفريقيا
  

عنـدما كانـت فاشـية اإليبـوال علـى أشـدها،  اً حالـة أسـبوعي ٩٥٠وتها وهي بعد أن بلغت الحاالت المؤكدة ذر   -١٤
شهرًا. وقد تقلص المدى الجغرافي  ١٢بلغ عدد الحاالت حاليًا أدنى مستوياته في غرب أفريقيا على مدى أكثر من 

 ٢٠١٥ز/ يوليـو للفاشية بدرجة كبيرة، كمـا أن الغالبيـة العظمـى مـن الحـاالت فـي غينيـا وسـيراليون وليبيريـا منـذ تمـو 
يمكن ربطها وبائيًا بسالسل انتقـال معروفـة. ولـم تحـدث أكثـر مـن خمـس حـاالت أسـبوعيًا خـالل هـذه الفتـرة. وهنـاك 

كـانون األول/  ٤بّينات قوية علـى أن االسـتراتيجيات والتكتيكـات المسـتخدمة حتـى اليـوم تـؤدي عملهـا. واعتبـارًا مـن 
يومـًا  ٩٠ال المـرض وكانـت قـد بلغـت اليـوم السـابع والعشـرين مـن فتـرة ، أعلنت سـيراليون نهايـة انتقـ٢٠١٥ديسمبر 

من الترصد الدقيق؛ وكانت غينيا قد بلغت اليوم الثامن عشر منذ أن جاءت نتيجة اختبار آخر حالة سلبية مـرتين؛ 
الت موثقة أيلول/ سبتمبر، شهدت ثالث حا ٣في حين أن ليبيريا، التي كانت قد أعلنت من قبل نهاية االنتقال في 

تشـرين الثـاني/ نـوفمبر، وذلـك علـى األرجـح بسـبب إعـادة إدخـال الفيـروس عـن طريـق شـخص  ٢٠و ١٩جديدة في 
من الباقين على قيد الحياة. وكانت االستجابة في الطريق الصحيح إلـى وقـف جميـع سالسـل االنتقـال المسـتمرة مـع 

  .٢٠١٦الفاشية األصلية بحلول نهاية عام 
  

ن أن حاالت اإلصابة باإليبوال انخفضت بدرجة كبيرة، فقد ظهر خطر إعادة إدخال المرض وعلى الرغم م  -١٥
بسبب استدامة الفيروس كخطر حقيقي قريب المـدى يتهـدد تحقيـق هـدف الـتخلص مـن اإليبـوال فـي المنطقـة وٕابقائهـا 

ح عن اسـتدامة الفيـروس خالية من هذا المرض. وقد أعادت فاشية تموز/ يوليو في ليبيريا، التي نجمت على األرج
في رجل كان قد تعافى قبل ذلك بأشهر وبقى على قيد الحياة، تأكيد إمكانية استئناف االنتقال. وعلى الرغم من أن 
خطر إعادة اإلدخال بسبب استدامة الفيروس في بعض من يبقون على قيد الحياة يـنخفض مـع مـرور الـزمن، فإنـه 

  األشخاص المتأثرين بالفاشية. يظل ذا شأن بسبب األعداد الكبيرة من 
  

)، ٢٠١٥(فـي نهايـة تمـوز/ يوليـو  للتصـدي العاجـل لفيـروس إيبـوالوعقب إنهاء مهّمـة بعثـة األمـم المتحـدة   -١٦
أنشــأ الشــركاء المســتجيبون كيانــًا َخَلَفهــا هــو "التعــاون بــين الوكــاالت بشــأن اإليبــوال"، الــذي يضــم المنظمــة باعتبارهــا 
الوكالة التقنية والتنسيقية الرئيسية. وفي ضوء التغّيرات الوبائية التي تشهدها المنطقة، وضع التعاون بـين الوكـاالت 

  من االستجابة.  ٣بشأن اإليبوال خطة يقوم اآلن بتنفيذها بشأن المرحلة 
                                                           

  . ٦وهاوت إمبومو وكمبي وموبايا في اإلقليم  ٥غا في اإلقليم افاك    ١
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مونة وكريمة والقدرات الخاصة إلى االرتقاء السريع بأِسّرة العالج وأفرقة الدفن بطريقة مأ ٣وتستند المرحلة   -١٧
َزة الخاصة ٢٠١٤(من آب/ أغسطس إلى كانون األول/ ديسمبر  ١بتغيير السلوكيات في المرحلة  ) والقدرات المعزَّ

(كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير إلـــــى تمـــــوز/  ٢بكشــــف الحـــــاالت وتتبـــــع المخـــــالطين وااللتـــــزام المجتمعـــــي خـــــالل المرحلـــــة 
"صـــفر قـــادر علـــى الصـــمود" مـــن الحـــاالت والمحافظـــة عليـــه، تتضـــمن ومـــن أجـــل الوصـــول إلـــى  ١).٢٠١٥ يوليـــو

معــارف وأدوات جديــدة فيمــا يتعلــق بأعمــال االســتجابة لإليبــوال والتعــافي منهــا الجاريــة، والتــي تتــراوح بــين  ٣المرحلــة 
جسَّد العديد اللقاحات ووسائل التشخيص وعمليات االستجابة وتقديم المشورة للباقين على قيد الحياة ورعايتهم. وقد ت

فـــي  مـــن جوانـــب التقـــدم التشـــغيلي فـــي أحـــدث مبـــادرات االســـتجابة لإليبـــوال الوطنيـــة، مـــن "عمليـــة الَدفعـــة الشـــمالية"
أيضـًا بالحاجـة  ٣ريـا. وسـّلمت المرحلـة يسيراليون إلى نهج "الُمحاَصرة" في غينيا وعمليـة االسـتجابة السـريعة فـي ليب

التعافي المبكر والعمل الطويل األجل على تعزيز النظم الصحية في الخطط إلى إقامة روابط قوية عبر االستجابة و 
الوطنيــة الســتعادة قــدرة الــنظم الصــحية. وكمــا حــدث فــي مرحلتــّي االســتجابة الســابقتين، أّكــد جميــع الشــركاء علــى 

  جيدًا. األهمية الحاسمة إلشراك المجتمعات واألسر واألفراد المتأثرين في التنفيذ بالكامل وفهم شواغلهم
  

وطوال الفاشية، عملت المنظمة على نحو وثيـق مـع مجموعـة عريضـة مـن الشـركاء الحكـوميين والمحليـين   -١٨
والـــدوليين. وشـــمل الشـــركاء التشـــغيليين الرئيســـيين وكـــاالت األمـــم المتحـــدة المتخصصـــة وصـــناديقها وبرامجهـــا مثـــل 

واليونيســيف وبرنــامج األغذيــة العــالمي والمنظمــات  برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان
) نظمـة أطبـاء بـال حـدود ومنظمـة إنقـاذ الطفولـةوم الهيئـة الطبيـة الدوليـة ولجنـة اإلنقـاذ الدوليـةغير الحكوميـة (مثـل 

ـــة  ـــدولي لجمعيـــات الصـــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــرواالتحـــاد األفريقـــي وحكومـــة كوبـــا وألويتهـــا الطبي  واالتحـــاد ال
  ظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا.والمن

  
فــي غــرب أفريقيــا هــي األكبــر فــي  وعمليــة الطــوارئ التــي اضــطلعت بهــا المنظمــة اســتجابة لفاشــية اإليبــوال  -١٩

موظفـًا عبـر أكثـر مـن  ١٠١٣، كان قد جرى نشر أكثر من ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١تاريخ المنظمة. وحتى 
ريــا وســيراليون. وٕاجمــاًال، فــي جميــع بلــدان يموقعــًا ميــدانيًا فــي البلــدان المتــأثرة الرئيســية الثالثــة وهــي غينيــا وليب ٦٠

خبيــــــر تقنــــــي،  ٢٢٠٠انتقــــــاًال نشــــــطًا لإليبــــــوال، قامــــــت المنظمــــــة بنشــــــر أكثــــــر مــــــن غــــــرب أفريقيــــــا التــــــي شــــــهدت 
خبيرًا مـن شـركاء فـي الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات ومواجهتهـا. وعـالوة علـى ذلـك، نشـرت  ٩٦٢ منهم

لطين وٕادارة فـــي الواليـــات المتحـــدة مباشـــرًة خبـــراء فـــي الترصـــد وتتبـــع المخـــا مراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا
البيانـات والفحــص المختبــري والتعلـيم الصــحي، كمــا دعمـت عمليــات تقيــيم التأهـب لإليبــوال فــي البلـدان غيــر المتــأثرة 

  المجاورة. 
  

واضــطلعت المنظمــة بــدور رئيســي فــي تعزيــز القــدرات الحاســمة األهميــة فــي المجــاالت الســريرية والصــحية   -٢٠
ختبرية استنادًا إلـى خبرتهـا الذاتيـة وروابطهـا القويـة مـع الحكومـات والشـبكة العمومية ومكافحة العدوى والخدمات الم

العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا وشــبكة المختبــرات المعنيــة بالمْمرضــات المســتجدة والخطــرة والشــبكة 
ووفـرت المنظمـة أو أنتجـت،  العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها واألفرقة الطبية األجنبية والشركاء االحتياطيين.

وثيقـــة إرشـــادات تقنيـــة تتنـــاول مجموعـــة متنوعـــة مـــن  ٥٠اتســـاقًا مـــع دورهـــا فـــي مجـــال وضـــع المعـــايير، أكثـــر مـــن 

                                                           
فـــي خارطـــة طريـــق االســـتجابة لإليبـــوال التابعـــة للمنظمـــة المتاحـــة  ٢و ١مـــل ألنشـــطة وقـــدرات المـــرحلتين يـــرد وصـــف كا    ١

كــــانون  ٣تــــم االطــــالع فــــي  ،/http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/enالموقــــع  فــــي
ــــي الموقــــع ٢٠١٥األول/ ديســــمبر  ــــوال، المتاحــــة ف ــــى االحتياجــــات والمتطلبــــات فيمــــا يتعلــــق بفاشــــية اإليب ، ونظــــرة عامــــة عل

https://ebolaresponse.un.org/sites/default/files/onr2015.pdf ــــــــي ــــــــم االطــــــــالع ف ، ٢٠١٥كــــــــانون األول/ ديســــــــمبر  ٣، ت
: فاشـــــــــــــية اإليبـــــــــــــوال فـــــــــــــي غـــــــــــــرب أفريقيـــــــــــــا، المتاحـــــــــــــة فــــــــــــــي ٢٠١٥ة للمنظمـــــــــــــة االســـــــــــــتجابة االســـــــــــــتراتيجي وخطـــــــــــــة
كـانون األول/  ٣، تـم االطـالع فـي /http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-strategic-plan/en الموقع

  .٢٠١٥ديسمبر 
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شـخص تـدريبًا مـن خـالل بـرامج المنظمـة  ٨٦٠٠المواضـيع الصـحية العموميـة والسـريرية. وٕاجمـاًال، تلقـى أكثـر مـن 
  إما شخصيًا أو عن طريق اإلنترنت.عتها المنظمة، وشركائها باستخدام مواد ومناهج دراسية وض

  
ويّسرت المنظمة أيضًا سُبل استعراض ودراسة العديد من اللقاحات واألدوية والعالجات وأدوات التشخيص   -٢١

الالزمــة لعــالج مــرض فيــروس اإليبــوال واكتشــافه. وقــد ســمحت إجــراءات االســتعراض المســرَّعة بالتعجيــل مــن تطــوير 
التشخيص، وهو ما سمح بـدوره بتجربـة لقاحـات وسـبل تشـخيص بنجـاح فـي غينيـا  ووسائلاللقاحات  العديد من هذه

تشرين األول/ أكتوبر، كان ُمعظـم التقـدم قـد ُأحـرز بشـأن تجربـة جـرت تحـت رعايـة المنظمـة  ١٧وسيراليون. وحتى 
. وتستخدم التجربـة اسـتراتيجية "تطعـيم األفـراد المحيطـين بالمصـاب"، اسـتنادًا إلـى rVSV-ZEBOVباستخدام اللقاح 

النهج الذي اسُتخدم الستئصال الجدري. ولهذه التجربـة غرضـان رئيسـيان: تقيـيم الحمايـة التـي يوفرهـا اللقـاح لألفـراد 
ين بالمصـاب. وقـد ُنشـرت النتـائج وتقييم ما إذا كان للتطعـيم أثـر علـى انتقـال سـريان اإليبـوال بوجـه عـام فـي المحيطـ

قـد  rVSVوتـوحي النتـائج بـأن نجاعـة اللقـاح  ١في أواخر تموز/ يوليو. (The Lancet) النسيت المرحلية في مجلة
٪. ومن المتوقع الحصول عل نتائج النجاعة النهائية والبيانات الخاصة بالسريان في الربع األخيـر ١٠٠تصل إلى 
 تفاعـل البـوليميرازأيضـًا التطـوير النـاجح الختبـار تشخيصـي مؤتمـت قـائم علـى  . ودعمت المنظمـة٢٠١٥من عام 

  المتسلسل، كما تعكف على تقييم عّدة اختبارات تشخيصية سريعة. 
  

واضطلعت المنظمة بأعمال واسعة النطاق في جميع األقاليم من أجل دعم الدول األعضاء في االستعداد   -٢٢
مـن  ١٥اإليبـوال، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق إيفـاد بعثـات الـدعم التقنـي إلـى لظهور حاالت ممكنة مـن مـرض فيـروس 

البلدان ذات األولوية في اإلقليم األفريقي، وتقديم المساعدة بشـأن الخطـط التشـغيلية فـي هـذه البلـدان، ورصـد قـدرات 
  التأهب، ونشر اإلرشادات التقنية. 

  
وضــع خطــط وطنيــة للتعــافي والصــمود تتضــمن ودعمــت المنظمــة كــل مــن البلــدان المتضــررة الثالثــة فــي   -٢٣

ظم الصـحية األطـول أجـًال علـى نحـو مـأمون. نُ استراتيجيات إلعادة تنشيط الخـدمات الصـحية األساسـية ووظـائف الـ
وحدَّدت كل خطة من الخطط الوطنية الثالث الوقاية من العدوى ومكافحتها مجاًال ذا أولوية عالية بالنسـبة للتعـافي 

ه الخطط جزءًا من الوثائق األساسية في مؤتمر األمين العام الدولي المعني بالتعافي من اإليبوال المبكر. وكانت هذ
. وتواصـــل المنظمـــة والمجتمـــع الـــدولي دعـــم الســـلطات ٢٠١٥تمـــوز/ يوليـــو  ١٠و ٩الـــذي ُعقـــد فـــي نيويـــورك فـــي 

  الوطنية في تنفيذ خطط التعافي هذه. 
  

في األشهر األخيرة، أظهرت الفاشية أن هياكل الطوارئ فـي المنظمـة وعلى الرغم من تحقيق تقدم ُيعتد به   -٢٤
ونظمها وقدراتها وثقافتها تتطلب اإلصالح من جوانب عديـدة لكـي تصـير مالئمـة للغـرض منهـا. وفـي هـذا الصـدد، 

لمقـرر الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته االستثنائية بشـأن اإليبـوال وا EBSS3.R1وعلى سبيل متابعة القرار 
، تضطلع المنظمة باستعراض وٕاصالح مدروسين وشاملين لقدراتها بشأن إدارة )٢٠١٥( )١٠(٦٨ج ص عاإلجرائي 

مخـــاطر الطـــوارئ واالســـتجابة للطـــوارئ ذات العواقـــب الصـــحية واإلنســـانية. ويتـــولى توجيـــه هـــذا اإلصـــالح الفريـــق 
شــأن الفاشــيات والطــوارئ ذات العواقــب الصــحية االستشــاري التــابع للمــديرة العامــة المعنــي بإصــالح عمــل المنظمــة ب

ويرأســه الــدكتور دافيــد نابــارو، المبعــوث الخــاص لألمــين العــام  ٢٠١٥تمــوز/ يوليــو  ٩واإلنســانية الــذي ُأنشــئ فــي 
والصــادر فــي  EBSS3.R1، المطلــوب فــي القــرار فريــق التقيــيم المبــدئي لإليبــوالبشــأن اإليبــوال، كمــا يسترشــد بتقريــر 

  . ٢٠١٥ تموز/ يوليو ٧
  

                                                           
١    http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61117-5/abstract  ـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي (ت
  ). ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ٢٣
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  العراق
  

علــى مــدى األشــهر الثمانيــة عشــر الماضــية، أدت األزمــة اإلنســانية فــي العــراق إلــى أربــع موجــات ضــخمة   -٢٥
ماليـين شــخص  ٣مليـون شــخص، مـنهم  ٨,٦متتاليـة مـن األشـخاص المشــردين، وتمخضـت عـن احتيــاج أكثـر مـن 

مليـون شـخص إلـى المسـاعدة الصـحية. والمرافـق  ٧,٨مشرد داخليًا، إلى المساعدة اإلنسانية. ويحتاج ما يقرب من 
الصحية ُمثقلة بأكثر من طاقتها، كما أن هناك عجزًا في األدوية والمستلزمات. وفي أربع من أشد المنـاطق تضـررًا 

مرفقًا صحيًا بأضرار أو ُدمِّـرت. وتتمثـل االحتياجـات ذات األولويـة  ١٧٠مستشفى وأكثر من  ١٤في البلد، ُأصيب 
الحمايــة والغــذاء والمــاء والتصــحح، وذلــك فــي ظــل اســتمرار تفــاقم الوضــع اإلنســاني عبــر البلــد بســبب فــي الصــحة و 

  العنف والتشريد.
  

وقــد دعمــت المنظمــة وشــركاؤها فــي مجموعــة الصــحة وزارة الصــحة العراقيــة فــي اســتجابتها لفاشــية الكــوليرا   -٢٦
ائيات وأخصائيين في المياه واإلصحاح والنظافـة والتـدبير التي شملت البلد. وَجَلبت المنظمة خبراء في الكوليرا والوب

العالجي للحاالت والمختبرات مـن المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة وشـركاء مـن الشـبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث 
أمـراض الفاشيات ومواجهتها (مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة والمراكـز الدوليـة لمكافحـة 

اإلســهال وٕاجــراء البحــوث بشــأنها فــي بــنغالديش) مــن أجــل دعــم وزارة الصــحة. وُأنشــئت فرقــة عمــل تشــغيلية معنيــة 
 األطقم المشتركة بين الوكاالت لعالج أمراض اإلسهالمن  ١٥بالكوليرا من أجل تنسيق األنشطة. ووفرت المنظمة 

ـــذار المب ٦٠٠ ٠٠٠و ـــورين، كمـــا دعمـــت ترصـــد اإلن ـــدبير العالجـــي للحـــاالت فـــي المرافـــق قـــرص مـــن الكل كـــر والت
الصــحية فــي المحافظــات والــدوائر المتــأثرة. وُنشــرت الرســائل الخاصــة بالوقايــة مــن الكــوليرا علــى نطــاق واســع. وفــي 
محاولــة لمنــع زيــادة انتشــار الكــوليرا فــي المنطقــة، دعمــت األمانــة وشــركاء المنظمــة وزارة الصــحة فــي تنفيــذ حملــة 

جرعــة مــن اللقــاح، وهــو مــا يكفــي  ٥٠٠ ٠٠٠. وجــرى تــوفير أكثــر مــن ضــد الكــوليرا طعــيم الفمــويواســعة النطــاق للت
مـــن األشــخاص المعرضـــين بشــدة للمخـــاطر (المشــردين داخليـــًا والالجئــين) فـــي مختلــف أنحـــاء  ٢٥٥ ٠٠٠لحمايــة 

  نحسار.الالبلد. وبحلول نهاية تشرين األول/ أكتوبر، كانت الفاشية قد بدأت في ا
  

زت المنظمة وجودها الميداني حيث أنشأت مراكز في بغداد و   -٢٧ هـوك اربيل والبصرة ومراكز فرعية في دأوعزَّ
. وتعمــل شــبكة مــن مســؤولي االتصــال الــوطنيين المفاجئــةمــن مــوظفي تلبيــة االحتياجــات  ٨١والســليمانية، ونشــرت 

  شريكًا. ٤٨محافظة. وتقود المنظمة وتنسق قطاع الصحة الذي يضم  ١٥ في
  

ودعمت المنظمة وشركاؤها في قطاع الصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، تقديم الخـدمات المنقـذة   -٢٨
ـــة و ٢٧مليـــون شـــخص عـــن طريـــق نشـــر  ٣,٢لـــألرواح إلـــى  ـــادة متنقل مـــن  ١٢٥٠عربـــة إســـعاف وتـــدريب  ٣٠عي

ة وتوريـــد وتوزيـــع أدويـــة العـــاملين المحليـــين فـــي الرعايـــة الصـــحية علـــى مختلـــف جوانـــب الطـــوارئ الصـــحية العموميـــ
مرفـــق  ١٤٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي لتجديـــد مخزونـــات الطـــوارئ فـــي نحـــو  ١٧,٥ولقاحـــات ومســـتلزمات بـــأكثر مـــن 

للرعايــة الصــحية فــي مختلــف أنحــاء البلــد ورصــد نوعيــة الميــاه فــي معســكرات األشــخاص المشــردين داخليــًا ومواقــع 
مليــون شــخص الرعايــة  ٣,٤، تلقــى مــا يصــل إلــى ٢٠١٥ونيــو أخــرى. وفيمــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير وحزيــران/ ي

الصــحية، وخاصــة فــي المحافظــات الشــمالية والوســطى المستضــيفة ألعــداد كبيــرة مــن األشــخاص المشــردين داخليــًا، 
مـريض إلـى خـدمات الرعايـة مـن المسـتوى  ٣٠٠ ٠٠٠وكذلك محافظة األنبار المتأثرة بالنزاعـات. وُأحيـل أكثـر مـن 

شـــهور  ٩مليـــون طفـــل تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ٣,٤يـــة المتخصصـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، جـــرى تطعـــيم الثـــاني والرعا
مليــون طفــل ضــد شــلل األطفــال. وُعــّزز ترصــد فاشــيات األمــراض  ٥,٣شــهرًا ضــد الحصــبة كمــا جــرى تطعــيم  ٥٩و

فـي آب/  ٥٤إلـى  ٢٠١٤فـي أيـار/ مـايو  ١٨على نحـو ُيعتـد بـه: فقـد زاد عـدد مواقـع التبليـغ إلـى ثالثـة أمثالـه مـن 
  .٢٠١٥أغسطس 
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زال توريـــد مـــن يحتاجونهـــا تحـــديات رئيســـية. ومـــاوُتمثِّـــل ثغـــرات التمويـــل وصـــعوبة وصـــول الخـــدمات إلـــى   -٢٩
المستلزمات الطبية األساسية إلى أجزاء كبيرة من العراق عسيرًا بسبب الوضع األمني الهّش للغاية. وقـد أّدى عجـز 

٪ مــن البــرامج الصــحية المدعومــة مــن الشــركاء فــي ٨٤إلــى إغــالق  ٢٠١٥شــديد فــي التمويــل فــي آب/ أغســطس 
ماليــين شــخص مــن خــدمات  ٣العمــل اإلنســاني، وذلــك فــي المحافظــات الشــمالية أساســًا، ممــا َحــَرم مــا يقــرب مــن 

 وٕانقـاذ الرعاية الصحية التي تمس الحاجة إليها. وأدت التعبئة المَسرَّعة للموارد والجهود الدعوية إلى التزام المـانحين
زالت ثغرات التمويل ذات شأن. فقد أصدرت خطة االستجابة اإلنسانية في مشروع صحي. ومع ذلك، ما ١٠٠نحو 

لم يكـن  ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١مليون دوالر أمريكي لقطاع الصحة، وحتى  ٦٠,٩العراق نداًء بشأن جمع 
مليـــون دوالر  ٢٢,٥٪). وأصـــدرت المنظمــة نـــداًء بشــأن جمـــع ٢٧دوالر أمريكـــي ( مليــون ١٦,٦قــد تـــم تلقــي ســـوى 

  ٪).٦٢مليون دوالر أمريكي ( ١٤سوى  ٢٠١٥أمريكي، ولكنها لم تتلق حتى تشرين األول/ أكتوبر 
  

  نيبال
  

نيبـــال، وكـــان مركـــزه فـــي مقاطعـــة غورخـــا علـــى  ٧,٨، ضـــرب زلـــزال قوتـــه ٢٠١٥نيســـان/ أبريـــل  ٢٥فـــي   -٣٠
كيلــومترًا تقريبــًا إلــى الشــمال الغربــي مــن كاتمانــدو. وقــد أعقبــه عشــرات مــن توابعــه القويــة، منهــا زلــزال  ١٤٠ مســافة
كيلــومترًا تقريبــًا إلــى  ٧٢كــان مركــزه فــي مقاطعــة سندهوبالشــوك علــى مســافة  ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٢فــي  ٧,٣ قوتــه

شخصــًا  ٨٩٦٠قــًا لحكومــة نيبــال، ُقتــل الشــمال الشــرقي مــن كاتمانــدو وســبب المزيــد مــن اإلصــابات واألضــرار. وطب
مليــون شــخص. وقــد تــأثر مــا يزيــد قلــيًال علــى نصــف مقاطعــات  ٥,٦وتــأثر أكثــر مــن  ١شخصــاً  ٢٢ ٣٢٢وُأصــيب 

مستشـــفى ومـــا يزيـــد  ٢٦مقاطعـــة اقتضـــت مســـاعدة علـــى ســـبيل األولويـــة. وأصـــيب  ١٤، منهـــا ٧٥البلـــد، وعـــددها 
٪ مــن المرافــق الصــحية خــارج المــدن الرئيســية ٩٠رها مرفــق صــحي بأضــرار، كمــا صــارت نســبة قــد ١١٠٠ علــى

عاجزة عن أداء وظائفها. وفي كاتماندو، ظلت المستشفيات الرئيسية الخمسة عاملة رغـم إصـابتها بأضـرار، ويرجـع 
ذلـــك جزئيـــًا إلـــى التحســـينات المضـــطلع بهـــا فـــي إطـــار خطـــة تأهـــب وطنيـــة وبرنـــامج بشـــأن المستشـــفيات المأمونـــة 

ة. وكانت األولويات العاجلة هي التدبير العالجي للمصـابين وكفالـة الرعايـة الطبيـة والتوليديـة مدعومين من المنظم
والجراحية الطارئة للحاالت األخرى ذات األولوية وتوفير الدعم إلعادة تأهيل من يخرجون مـن المستشـفيات والـدعم 

  النفسي واالجتماعي للمجموعات السكانية المتأثرة. 
  

ع الصحة من تعبئة قدراته سـريعًا، وذلـك إلـى حـّد بعيـد بفضـل أعمـال التأهـب الشـاملة التـي وقد تمكن قطا  -٣١
اضـــطلعت بهـــا حكومـــة نيبـــال علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر الماضـــية بـــدعم مـــن المنظمـــة. ووضـــعت وزارة الصـــحة 

لصـحية وتخطـيط والسكان بدعم من المنظمة استراتيجية الحكومة إلدارة مخـاطر الكـوارث، بمـا فـي ذلـك المكّونـات ا
  التأهب. 

  
وطلبت حكومة نيبال مساعدة طبية دولية عاجلة وقامت بتفعيل مركزها لعمليـات الطـوارئ الصـحية. وُأوِفـد   -٣٢

موظفون من المنظمة لمساعدة وزارة الصحة والسكان على إجراء التقييمات السريعة. وتولت المنظمة تنسيق عملية 
فرقــة طبيــة أجنبيــة (أساســًا كيانــات حكوميــة تــوّفر الرعايــة الطبيــة والجراحيــة  ١٥٠االســتقبال الــدولي لمــا يزيــد علــى 

الطارئــــة) ونشــــرها لتلبيــــة االحتياجــــات فــــي مختلــــف المواقــــع. وشــــاركت المنظمــــة فــــي رئاســــة قطــــاع الصــــحة الــــذي 
. شـــريكًا ويـــوّفر الرعايـــة الصـــحية األوليـــة وغيـــر ذلـــك مـــن التـــدخالت الصـــحية العموميـــة ذات األولويـــة ١٤٨ يضـــم

دوالر أمريكي من األموال الداخلية من أجل تعزيز العمليات وعّبأت فـورًا األدويـة  ٦٧٥ ٠٠٠وأفرجت المنظمة عن 
خيمـــــة  ٥٣٩شـــــخص لمـــــدة ثالثـــــة أشـــــهر باإلضـــــافة إلـــــى  ١٠٠ ٠٠٠والمســـــتلزمات األساســـــية لتلبيـــــة احتياجـــــات 

مشـتركة بـين الطقـم يض واألمـر  ٥٠٠مـريض وأطقـم عـالج الرضـوح مـن أجـل  ١٢٠٠ومستلزمات جراحية من أجـل 
                                                           

  ).  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣، (تم االطالع في /http://drrportal.gov.npالمعلومات متاحة في الموقع    ١
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، ٢٠١٥خيــــام طبيــــة. وحتــــى أيلــــول/ ســــبتمبر  ٩مــــريض و ٢١٠٠مــــن أجــــل  الوكــــاالت لعــــالج أمــــراض اإلســــهال
طنـًا مـن المسـتلزمات واألدويـة لعـالج أكثـر  ٤٨من أطقم المعسـكرات الطبيـة و ٥٠المنظمة قد نشرت إجماًال  كانت
  ٪ من المرافق الصحية بأضرار.٨٥حيث ُأصيبت من أشد المقاطعات تأثرًا،  ١٤ماليين شخص في  ٤من 

  
ونّظمـــت المنظمـــة إعـــادة النشـــر الســـريع ألربعـــة وثالثـــين موظفـــًا مـــن المكاتـــب القطريـــة واإلقليميـــة والمقـــر   -٣٣

الرئيسي من أجل دعم االستجابة. وقد تواجد موظفو المنظمة في المقاطعات األربع عشـرة األشـد تـأثرًا حيـث دعمـوا 
في المقاطعـة بشـأن تنسـيق الشـركاء ووفّـروا الـدعم التقنـي بشـأن المسـائل الصـحية العموميـة مثـل السلطات الصحية 

  التدبير العالجي لألعداد الكبيرة من المصابين والصحة النفسية والرعاية التوليدية وتعزيز ترصد األمراض. 
  

، كـان قطـاع ٢٠١٥كتـوبر وصدر نداء مشترك بين الوكاالت عقب حدوث الزلزال. وحتى تشـرين األول/ أ  -٣٤
مليــون دوالر أمريكــي. وتلقــت المنظمــة مــا يزيــد  ٤١,٨٪) المبلــغ الــالزم وهــو ٤٧الصــحة قــد تلقــى أقــل مــن نصــف (

  بالكاد على نصف المبلغ المطلوب. 
  

  جنوب السودان
  

ى ، اســتمر الوضــع اإلنســاني العــام فــي التــدهور. وحتــ٢٠١٣منــذ تفــاقم النــزاع فــي كــانون األول/ ديســمبر   -٣٥
مليـون  ٤,٦مليـون شـخص وكـان هنـاك  ٢,٣، كان عدد األشخاص المشردين قد بلغ ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر 

شخص آخرون في حاجـة إلـى مسـاعدة إنسـانية عاجلـة. وتعرقلـت خـدمات الرعايـة الصـحية إلـى درجـة كبيـرة بسـبب 
الهجمــات التــي تعرضــت لهــا المرافــق والعــاملون الصــحيون والمرضــى والتــي زادهــا تعقيــدًا نقــص األدويــة والعــاملين. 

ســيما فــي أمــاكن مــن قبيــل مــوقعّي ، والقم مرتفعــاً وظــل خطــر فاشــيات األمــراض الســارية وســوء التغذيــة الســريع التفــا
حمايـــــة المـــــدنيين فـــــي بنتيـــــو وماالكـــــال، وذلـــــك بســـــبب ســـــوء أحـــــوال اإلصـــــحاح والنظافـــــة. وقـــــد تضـــــاعف تقريبـــــًا 

حيـــث  ٢٠١٥التقـــديري لألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذائي بدرجـــة وخيمـــة مـــن بدايـــة عـــام  العـــدد
وهذه هي أعلى أرقام منذ  –طفل يعانون من سوء التغذية الوخيم  ٢٥٠ ٠٠٠ك مليون شخص، بما في ذل ٤,٦  بلغ

  بداية الحرب.
  

وواليـة أعـالي النيـل.  وتحتفظ المنظمة بحضورها في بنتيو وواليـة يـونيتي وبـور وواليـة جـونغالي ومينكمـان  -٣٦
موظفــًا إجمــاًال يعملــون فــي جنــوب الســودان، مــع مســؤولي اتصــال فــي الواليــات العشــر كلهــا.  ١٢١ولــدى المنظمــة 

زال األمـــر تســعة األخيـــرة، فمـــاخـــالل األشـــهر ال المفاجئــةوفــي حـــين َتراَجـــع تنــاوب المـــوظفين لمواجهـــة االحتياجـــات 
شــريكًا فــي قطــاع  ٦٠د المنظمــة مجموعــة الصــحة وتــدعم تنســيق يتطلــب تنــاوب المــوظفين القصــير األجــل. وتقــو 

  الصحة.
  

وتــدعم األمانــة وزارة الصــحة علــى المســتويين المركــزي ودون الــوطني بشــأن تعزيــز الخــدمات الصــحية فــي   -٣٧
اضــطالعها بتــدخالت فّعالــة ومأمونــة وجيــدة النوعيــة لصــالح مــن يحتاجونهــا. ووفــرت األمانــة وشــركاء المنظمــة فــي 

الصحة مساعدة لوزارة الصحة بشأن تحديث الخطط الخاصة باألعداد الكبيرة من الضحايا فيما يتعلق ببنتيو  مجال
وماالكال وميلوت، وكذلك تدريب أفرقة االستجابة السريعة في الواليـات والمقاطعـات علـى تحـري فاشـيات األمـراض 

ـــــدى جنـــــوب الســـــودان إجمـــــاًال  ـــــى المســـــتوى القطـــــري فرقـــــة ا ٤٧الناشـــــئة واالســـــتجابة لهـــــا. ول ســـــتجابة ســـــريعة عل
  عضوًا.  ٢٩٨ تضم

  
وعلى الرغم من أن مجموعة الصحة زادت من جهودها الرامية إلى االستجابة للمالريا واألمـراض التنفسـية   -٣٨

الحادة واإلسهال المائي الحـاد، يتعـّين عمـل المزيـد لوقـف الزيـادة فـي الحـاالت وٕانقـاذ أرواح المصـابين. ومـن كـانون 
، قامـت المنظمـة وشـركاؤها فـي مجـال الصـحة بتـوفير أدويـة ومسـتلزمات ٢٠١٥ي/ ينـاير حتـى آب/ أغسـطس الثان
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مرفقــًا  ١١شــخص وتــوفير مســتلزمات إضــافية لــدعم التــدخالت الجراحيــة فــي  ٩٥٠ ٠٠٠منقــذة لــألرواح ألكثــر مــن 
السبع المسـتقرة وتطعـيم أكثـر  مليون طفل دون سن الخامسة بلقاح الشلل الفموي في الواليات ٢,٤وتمنيع أكثر من 

  من األشخاص المشردين داخليًا بلقاح الكوليرا الفموي.  ٣٧ ٠٠٠من 
  

مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن أجـــل االســـتجابة الطارئـــة لمجموعـــة الصـــحة فـــي  ٩٣ويحتـــاج األمـــر إلـــى نحـــو   -٣٩
، كانــــت ٢٠١٥بر مليــــون دوالر أمريكــــي الزمــــة للمنظمــــة. وحتــــى تشــــرين األول/ أكتــــو  ١٦,٧، منهــــا ٢٠١٥ عــــام

  ٪ فقط من األموال الالزمة. ٤١المنظمة قد تلقت 
  

  الجمهورية العربية السورية 
  

، زاد عــدد األشــخاص المحتــاجين إلــى المســاعدة اإلنســانية مــن ٢٠١١منــذ بدايــة النــزاع فــي آذار/ مــارس   -٤٠
مليـون شـخص.  ٧,٦حـو مليـون. وقـد ُأصـيب أكثـر مـن مليـون شـخص كمـا ُشـرِّد ن ١٢,٢مليون إلى رقم هائل وهـو 

ـــــين،  ـــــرة مـــــن الالجئ ـــــان وتركيـــــا) أعـــــدادًا كبي ـــــدان مجـــــاورة (هـــــي مصـــــر والعـــــراق واألردن ولبن واســـــتقبلت خمســـــة بل
بأعبـــــاء ضـــــخمة علـــــى الخـــــدمات االجتماعيـــــة الوطنيـــــة والمجتمعـــــات المحليـــــة. وبلـــــغ عـــــدد الالجئـــــين  ألقـــــى ممـــــا

وهـــــو أكبـــــر عـــــدد مـــــن الالجئـــــين نجـــــم عـــــن نـــــزاع واحـــــد منـــــذ مـــــا يزيـــــد علـــــى ُربـــــع قـــــرن.  –ماليـــــين  ٤ المســــجلين
مليـــون ســـوري ســـّجلتهم مفوضـــية األمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئـــين فـــي مصـــر والعـــراق واألردن  ٢,٢ ذلـــك ويشـــمل
مليــون ســوري ســجلتهم حكومــة تركيــا. ويوجــد أكثــر مــن مليــون الجــئ ســوري فــي لبنــان حيــث يكّونــون  ١,٧و ولبنــان
٪ من السكان ويمثلون أكبر تركيز لالجئين في العالم. وقد تضـاعف تقريبـًا عـدد األشـخاص الـذين يعيشـون فـي ٣٠

 مليـون فـي ٢,٥مناطق يصعب على وكاالت اإلغاثة، أو ال يمكنها، الوصول إليها خالل السنتين الماضيتين (من 
وكـــاالت األمـــم المتحـــدة والشـــركاء ). وفـــي الوقـــت الحـــالي، ال تصـــل ٢٠١٥ عـــام مليـــون فـــي ٤,٨إلـــى  ٢٠١٣ عـــام
إلــى ثُلــث األشــخاص المحتــاجين فقــط فــي المنــاطق التــي يصــعب الوصــول إليهــا أو المحاَصــرة. ويفتقــر نصــف  إالّ 

  سكان البلد إلى إمكانية الحصول بانتظام على مياه نظيفة. 
  

يــة الصــحية، حيــث تــدهور وفــي داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية، كــان للنــزاع أثــر كبيــر علــى تــوفير الرعا  -٤١
النظـــام الصـــحي الســـوري وشـــهدت الصـــورة الصـــحية العموميـــة للبلـــد تغّيـــرًا كبيـــرًا (زيـــادة أعـــداد المرضـــى بإصـــابات 
رضــحية وفاشــيات لشــلل األطفــال والحصــبة ومشــاكل صــحية نفســية ومضــاعفات ناجمــة عــن عــدم عــالج األمــراض 

  غير السارية).
  

٪ مــنهم ٩٠موظفــًا،  ٨٠فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أكثــر مــن  ورفعــت المنظمــة قــدرتها التشــغيلية  -٤٢
مسؤول اتصال طبيًا عبر المحافظات األربع عشرة كلها، بما في ذلك  ٥٧وطنيون، وتستكملهم شبكة المركزية من 

في المناطق النائية والخاضعة لسـيطرة المعارضـة. ولـدى المنظمـة مكاتـب فرعيـة فـي حلـب والحسـكة وحمـص، كمـا 
منظمـة غيـر حكوميـة مـن  ٦٠تعتزم أن يكون لها حضور في الالذقية. وتُِقيم المنظمة شراكات نشطة مع أكثر من 

أجــل تحســين الوصــول إلــى الخــدمات ووضــع طرائــق مســتدامة لتــوفير خــدمات الرعايــة الصــحية. وٕاضــافة إلــى ذلــك، 
ليات العابرة للحدود في إطار نهج "سوريا تدعم فرق من مراكز المنظمة في غازيانتب، تركيا، وعمان، األردن، العم

برمتهـــا" مـــن أجـــل توســـيع نطـــاق تـــوفير خـــدمات الرعايـــة الصـــحية لتشـــمل المنـــاطق التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا 
  ١والمناطق المحاصرة.

  
  

                                                           
  ). ٢٠١٤( ٢١٩١) و٢٠١٤( ٢١٦٥) و٢٠١٤( ٢١٣٩طبقًا لقرارات مجلس األمن    ١
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مليــون عــالج طبــي فــي  ١٤,٣، وزَّعــت المنظمــة ٢٠١٥وفيمــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير وآب/ أغســطس   -٤٣
. ٢٠١٤مليــون فيمــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير وكــانون األول/ ديســمبر  ١٣,٨الســورية، مقابــل  الجمهوريــة العربيــة
َجولة من الحمالت الوطنية للتطعيم ضد شلل األطفال وحملتـين علـى المسـتوى دون الـوطني  ١٣ودعمت المنظمة 

ة، فــي حـين لـم تغــط مليــون طفـل دون سـن الخامسـ ٢,٩. وقـد غطــت الحملتـان الوطنيتـان األوليـان ٢٠١٣منـذ عـام 
مكانية الوصـول إلـى محـافظتين بسـبب إمليون من هؤالء األطفال بالنظر إلى عدم  ٢,٢٧الحملتان األخيرتان سوى 

وزاد عـــدد . ٢٠١٥مليـــون طفـــل إجمـــاًال ضـــد الحصـــبة فـــي نيســـان/ أبريـــل  ١,٦تزايـــد العنـــف. وجـــرى أيضـــًا تطعـــيم 
فـــــي  ٩٤٨إلـــــى  ٢٠١٢فـــــي عـــــام  ١٠٤ دوث األمـــــراض مـــــنالمواقـــــع الخـــــافرة التابعـــــة لنظـــــام اإلنـــــذار المبكـــــر بحـــــ

٪ منهــا تقــع فــي منــاطق يصــعب الوصــول إليهــا. واضــطلعت المنظمــة مــع ٣٩، علمــًا بــأن نســبة قــدرها ٢٠١٥ عــام
الشركاء بالتخطيط للطوارئ والتجهيز المسبق لإلمدادات بشأن الكوليرا بمـا يشـمل "سـوريا برمتهـا" فـي ضـوء الفاشـية 

  .التي حدثت في العراق
  

المستضــــيفة  تفــــاقم العــــبء الُملقــــى علــــى عــــاتق الــــنظم الصــــحية بالبلــــدان المجــــاورة إلــــىاألزمــــة  وقــــد أدت  -٤٤
لالجئـــين. وتعمـــل المنظمـــة مـــع الحكومـــات المضـــيفة والشـــركاء فـــي مجـــال الصـــحة علـــى تقيـــيم المخـــاطر الصـــحية 

لكبيـــرة فـــي أعـــداد المرضـــى العموميـــة الرئيســـية وعـــبء قطـــاع الصـــحة ورصـــدها والتصـــدي لهـــا فـــي ضـــوء الزيـــادة ا
ســـيما تلــك التـــي تعــالج األمـــراض غيــر الســـارية. وزيـــادة الحاجــة إلـــى األدويــة، وال الخــارجيين ومرضـــى المستشــفيات

 داء الليشـمانياتوتشمل التحديات األخرى الحاجة إلى تدريب الموظفين والتصدي لمسـائل الصـحة النفسـية والسـل و 
وسائر المسائل الصحية العمومية التي تخص الالجئـين علـى وجـه التحديـد. ولـدى المنظمـة فـرق فـي جميـع البلـدان 

  المجاورة وكذلك فريق تنسيق في عمان لدعم جميع البلدان المتأثرة باألزمة.
  

االحتياجــات  زالــت هنــاك ثغــرات بســببالحتياجــات اإلنســانية تتزايــد. ومافتئــت اماوفــي حــين ُأنجــز الكثيــر، ف  -٤٥
الصــحية المتزايــدة وصــعوبة الوصــول إلــى الخــدمات والقــدرة التشــغيلية المحــدودة للشــركاء والتمويــل المحــدود. وفــي 

، أصدرت قطاعـات الصـحة داخـل الجمهوريـة العربيـة السـورية والبلـدان المجـاورة نـداًء بشـأن جمـع مبلـغ ٢٠١٥ عام
مليون دوالر أمريكي يحتاجها مكتب المنظمة القطري في  ١٣١,٦مليون دوالر أمريكي، منها  ٦٨٧,٢إجمالي قدره 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، لمواصــلة تــوفير األدويــة والمســتلزمات الطبيــة والمعــدات المنقــذة لــألرواح مــن أجــل عــدد 
ع؛ متزايد من الناس المعرضـين لخطـر متنـاٍم؛ وتعزيـز التـدبير العالجـي للرضـوح؛ والتوّسـع فـي تـوفير خـدمات التمنيـ

وتوفير خدمات الصحة النفسية وٕاعادة التأهيل البدني؛ وتعزيز الدعم العام للخدمات الصحية فـي البلـدان المجـاورة؛ 
، كــان ٢٠١٥ودعــم اّتبــاع نهــج إقليمــي إزاء ترصــد األمــراض الســارية واالســتجابة لهــا. وحتــى تشــرين األول/ أكتــوبر 

  ٪ فقط من األموال الالزمة. ٣٩قد تلقى  مكتب المنظمة القطري في الجمهورية العربية السورية
  

  اليمن
  

، شــهد الــيمن زيــادة حــادة فــي العنــف ممــا أّدى إلــى زيــادة ٢٠١٥منــذ الثــورة التــي انــدلعت فــي آذار/ مــارس   -٤٦
كبيرة في االحتياجات اإلنسانية. وقد ُأصيبت البنية التحتية المدنية بأضرار أو ُدمرت. وأدت القيود المفروضة على 

اد التجــاري إلــى عجــز وخــيم فــي الســلع األساســية، مثــل الوقــود والغــذاء واألدويــة، وزيــادة حــادة فــي أســعارها. االســتير 
وتوقفت المرافق الصحية في المحافظات التـي تـدهورت فيهـا الظـروف األمنيـة عـن أداء وظائفهـا أو صـارت تؤديهـا 

نحــــاء البلــــد بســــبب نقــــص األدويــــة علــــى األقــــل فــــي مختلــــف أ اً صــــحي اً مرفقــــ ١٦٠بشــــكل جزئــــي فقــــط. وقــــد ُأغلــــق 
والمستلزمات والمعدات والوقود الالزم لتشغيل المولدات، بالنظر إلى عدم انتظام اإلمدادات بالكهرباء بشكل متزايـد. 
وأدت مغـادرة المهنيـين الصــحيين هربـًا مــن العنـف إلــى عجـز فـي العــاملين الصـحيين المــؤهلين، ممـا أوجــد ثغـرة فــي 

األوليــــة ورعايـــة المصــــابين والرعايــــة التوليديــــة والجراحيــــة فـــي المنــــاطق التــــي تشــــهد عنفــــًا تـــوفير الرعايــــة الصــــحية 
مليون طفل  ٢,٥إجماال لخطر الحصبة ويتعرض  سنة ١٥تقل أعمارهم عن مليون طفل  ٢,٦متواصًال. ويتعرض 

  لحادة.مليون لخطر األمراض التنفسية ا ١,٣آخرون دون سن الخامسة لخطر أمراض اإلسهال كما يتعرض 
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مليون شخص إلى ترك منـازلهم باإلضـافة إلـى األشـخاص المشـردين داخليـًا الـذين  ١,٤واضطر أكثر من   -٤٧
زالت هذه األرقام تتزايد مـع اسـتمرار النـزاع. ونتيجـة لـذلك، شخص. وما ٢٥٠ ٠٠٠ي البلد وعددهم يعيشون حاليًا ف

ـــاج حي مليـــون مســـتهدفون بتـــدخالت  ١٠,٣إلـــى المســـاعدة اإلنســـانية، مـــنهم  مليـــون شـــخص بشـــكل عاجـــل ١٥,٢ت
  صحية. والقتال الجاري يجعل توفير المساعدة المنقذة لألرواح عسيرًا وخطرًا للغاية. 

  
وللمنظمـــة مكتـــب رئيســـي فـــي صـــنعاء ومكتبـــان فرعيـــان، فـــي عـــدن والحديـــدة، وكـــذلك مكتـــب اتصـــال فـــي   -٤٨

ـــًا و ٧٥فـــي جيبـــوتي، و ســـتيةيعمـــان، األردن، وقاعـــدة لوج ـــًا ( ١٧موظفـــًا وطني ـــًا دولي مـــن مـــوظفي الفئـــة  ١٠موظف
عــد مــن بُ األخيــرة داخــل الــيمن). ويتواجــد جميــع مــوظفي األمــم المتحــدة الــدوليين فــي صــنعاء، أو يقــدمون الــدعم عــن 

عزيـــز قواعــد فـــي عمـــان وجيبــوتي. ونتيجـــة للمعـــارك العنيفــة، اضـــطرت األمـــم المتحــدة إلـــى تأجيـــل خططهــا بشـــأن ت
  وتعز وحضرموت).  وصعدةوجودها في ستة مراكز للعمل اإلنساني (صنعاء وعدن والحديدة 

  
شــريكًا مــع وزارة الصــحة العموميــة والســكان.  ٢٠وتشــارك المنظمــة فــي قيــادة مجموعــة الصــحة التــي تضــم   -٤٩

للتمويـــل الخـــارجي،  ورغـــم الوضـــع األمنـــي المتـــدهور، وصـــعوبة االضـــطالع باألعمـــال اإلنســـانية والتـــوافر المحـــدود
استجابت المنظمة والشـركاء الحتياجـات السـكان الصـحية المتزايـدة عـن طريـق ضـمان أداء مرافـق الرعايـة الصـحية 
الرئيســـية لوظائفهـــا وٕاعـــادة فـــتح المرافـــق الصـــحية المغلقـــة وصـــيانة سلســـلة اإلمـــدادات مـــن األدويـــة وسلســـلة التبريـــد 

  الخاصة باللقاحات. 
  

ــــــر ٢٠١٥ ومنــــــذ آذار/ مــــــارس  -٥٠ ــــــد أكث ، دعمــــــت المنظمــــــة وزارة الصــــــحة العموميــــــة والســــــكان بشــــــأن توري
فرقـــة  ٢٠فرقـــة طبيـــة متنقلـــة و ٥٠طنـــًا مـــن األدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة واللقاحـــات وتســـليمها ونشـــر  ١٨١ مـــن

مــــــن أشــــــد المحافظــــــات تــــــأثرًا  ٧مستشــــــفى تقــــــع فــــــي  ١٨محافظــــــة وتعيــــــين مــــــوظفين فــــــي  ١١ثابتــــــة فــــــي  طبيــــــة
لترًا من الوقود من أجل مواصلة تشغيل عربات اإلسعاف ونظم سالسـل التبريـد ومرافـق الرعايـة  ٧٨٠ ١٩٠ وتوفير

ــــوي).  ٨مســــتودعات لقاحــــات و ٦مراكــــز رئيســــية و ٧مستشــــفى و ٥١الصــــحية (بمــــا فــــي ذلــــك  مراكــــز غســــيل كل
باإلضــافة  مليــون مــريض ١,٢مــع الشــركاء فــي مجــال الصــحة، دعمــت المنظمــة طبقــًا للتقــديرات عــالج  وبالتعــاون

ـــاه الشـــرب المأمونـــة  ٢٤ ٦٤١ إلـــى  ـــة والجراحـــة الخاصـــتين بالرضـــوح. ووفـــرت المنظمـــة مي ـــوا الرعاي مريضـــًا تطلب
لمحافظـــــات المتـــــأثرة. وٕاجمـــــاًال، جـــــرى اومســـــتلزمات النظافـــــة وموادهـــــا لألشـــــخاص المشـــــردين داخليـــــًا فـــــي جميـــــع 

لخامســــة مــــن العمــــر المســــتهدفين، مليــــون طفــــل ضــــد شــــلل األطفــــال مــــن بــــين األطفــــال دون ســــن ا ٥,٤ تطعــــيم
د الحصــبة مــن بــين األطفــال المســتهدفين الــذين ضــمليــون طفــل  ١,٥مليــون طفــل، وتطعــيم أكثــر مــن  ٥,٧ وعــددهم

مليـون طفـل، فـي المنـاطق الشـديدة التعـرض للخطـر. ومنـذ  ١,٨سـنة، وعـددهم  ١٥أشـهر و ٦تتراوح أعمـارهم بـين 
راض جـرى بحثهـا مـن خـالل نظـام الترصـد، وقُـدم الـدعم إلـى وزارة إنـذارًا بشـأن أمـ ٢٠٨٢، صدر ٢٠١٥بداية عام 

  الصحة العمومية والسكان من أجل وضع خطط بشأن مكافحة حمى الضنك والكوليرا وتنفيذها.
  

وُيعرِقل نقص التمويل والعقبات التي تعتـرض توصـيل الخـدمات جهـود االسـتجابة الراميـة إلـى سـّد الثغـرات   -٥١
بشـأن  ٢٠١٥رعاية الصـحية للسـكان المتـأثرين. وقـد أصـدرت مجموعـة الصـحة نـداًء فـي عـام الحاسمة في توفير ال

مليــــون دوالر أمريكــــي للمنظمــــة، مــــن أجــــل االســــتجابة لالحتياجــــات  ٧٠مليــــون دوالر أمريكــــي، منهــــا  ١٥٢جمــــع 
مليــــون شــــخص مــــن المشــــردين داخليــــًا.  ١,٤مليــــون شــــخص، مــــنهم  ١٠,٣الصــــحية لعــــدد مــــن المســــتفيدين يبلــــغ 

  ٪.٥٦، كانت ثغرة التمويل بالنسبة للمنظمة ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١ وحتى
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  

  حاطة علمًا بهذا التقرير.إلالمجلس التنفيذي مدعو إلى ا  -٥٢
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  الملحق
  

  قائمة الطوارئ الحادة/المصنَّفة والممتدة في فترة التبليغ
  )٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ١ –كانون الثاني/ يناير  ١(

  
البلد أو األرض أو 

 المبدئيتاريخ التصنيف  نوع األزمة الطارئة المنطقة/
 للطارئة

تاريخ تنقيح 
 التصنيف

الدرجة 
 الحالية*

 ١  ١٨/٥/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ بوروندي

 ٢  ١/٤/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ الكاميرون

 ٢ ٢٥/٥/٢٠١٥ )٣(الدرجة  ١٣/١٢/٢٠١٣ اضطرابات مدنية نزاع/ جمهورية أفريقيا الوسطى 

 ٣  ٢٦/٧/٢٠١٤ فاشية إيبوال غينيا

 ٣  ١٢/٨/٢٠١٤ اضطرابات مدنية نزاع/ العراق

نزاع في  –نزوح الجئين  األردن
 الجمهورية العربية السورية 

٣  ٣/١/٢٠١٣ 

نزاع في  –نزوح الجئين  لبنان
 الجمهورية العربية السورية

٣  ٣/١/٢٠١٣ 

 ٣  ٢٦/٧/٢٠١٤ فاشية إيبوال ليبيريا

 ١  ٢٨/٨/٢٠١٤ اضطرابات مدنية نزاع/ ليبيا

 ١ ١٩/٣/٢٠١٥  )٢(الدرجة  ٩/٣/٢٠١٥ فيضانات مدغشقر

 ٢  ٢٠/١/٢٠١٥ فيضانات مالوي 

 ١  ٢/٤/٢٠١٥ اإلعصار مايساك واليات ميكرونيزيا الموحدة

 ٢  ٢٨/١/٢٠١٥ فيضانات مبيق اموز 

 ٢  ١٠/٨/٢٠١٥ فيضانات ميانمار 

 ١ ٢٣/٦/٢٠١٥  )٣(الدرجة  ٢٧/٤/٢٠١٥ زلزال نيبال 

 ٢  ٧/٤/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ النيجر

 ٢  ٧/٤/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ نيجيريا

 ١  ١٠/٣/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ الفلبين 

 ٣  ٢٦/٧/٢٠١٤ فاشية إيبوال سيراليون

 ٣  ١٢/٢/٢٠١٤ اضطرابات مدنية نزاع/ جنوب السودان

 ٣  ٣/١/٢٠١٣ مدنيةاضطرابات  نزاع/ الجمهورية العربية السورية 

نزاع في  –نزوح الجئين  تركيا
 الجمهورية العربية السورية

٣  ٣/١/٢٠١٣ 

 ١  ١٦/٣/٢٠١٥ اإلعصار بام توفالو

 ٢  ٢٠/٢/٢٠١٤ اضطرابات مدنية نزاع/ أوكرانيا

 ١  ١٨/٥/٢٠١٥ نزوح الجئين جمهورية تنزانيا المتحدة 

 ٢  ١٦/٣/٢٠١٥ اإلعصار بام فانواتو

 ٣ ١/٧/٢٠١٥ )٢(الدرجة  ٤/٤/٢٠١٥ نزاع مسلح اليمن 

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة أفغانستان
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البلد أو األرض أو 
 المبدئيتاريخ التصنيف  نوع األزمة الطارئة المنطقة/

 للطارئة
تاريخ تنقيح 
 التصنيف

الدرجة 
 الحالية*

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة وصبوركينا فا

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة كاميرونال

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة تشاد

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة

 ال ينطبق  ينطبق ال ممتدة جيبوتي

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة ريايإريت

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة إثيوبيا

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة غامبيا

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة مالي

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة موريتانيا

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة ميانمار

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة النيجر

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة نيجيريا

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة باكستان

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة السنغال

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة الصومال 

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة السودان 

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة الضفة الغربية وقطاع غزة 

  
  

=     =     =  
  


