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  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق
  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
 

ـــ  -١ اعتمـــده الـــذي  ،EBSS3.R1 رارالقـــ طلـــب المجلـــس التنفيـــذي الـــوارد فـــي تماشـــيًا مـــعدم التقريـــر الحـــالي ُق
مـن  المصـنَّفة جميـع حـاالت الطـوارئعـن  وتقدم هذه الوثيقة معلومـاتفي الدورة االستثنائية بشأن اإليبوال،  المجلس
التـي الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت  األمـم المتحـدة لجنـةل طبقـاً  ٣من المستوى  والمصنَّفة طبقًا للمنظمة ٣الدرجة 

، وتقـدم تقريـرًا ٢٠١٥كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١وكـانون الثـاني/ ينـاير  ١بـين  نها إجراءات مااتخذت المنظمة بشأ
بموجـــب اللـــوائح  ٢٠١٦آذار/ مـــارس  ٢٩المـــديرة العامـــة فـــي  عقـــدتهاعـــن الجلســـة التاســـعة للجنـــة الطـــوارئ التـــي 

 التنفيــذي، المجلــس ظــرون ) بشــأن انــدالع فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (
  .بها علماً  وأحاط ١التقرير هذا من سابقة نسخة في المائة، بعد والثالثين الثامنة دورته أثناء

  
طارئـة  ٣٢، بمـا فـي ذلـك اً بلـد ٤٧وخالل المدة موضع االستعراض، استجابت المنظمة لطوارئ كبرى في   -٢

). وقــد ُصــنفت جميــع الطــوارئ مــن ١ ظــر الملحــقطارئــة ممتــدة (شــهدت أربعــة بلــدان كــال النــوعين؛ ان ١٩حــادة و
، بمــا فــي ذلــك ســبع طــوارئ متزامنــة ُصــنفت مــن إطــار المنظمــة لالســتجابة للطــوارئحســب  ٣أو  ٢أو  ١الدرجــة 
مـا بـين كـانون الثـاني/  ٣وأعلنت المنظمة طارئتين جديـدتين مـن الدرجـة  ٢، وهي أشد المستويات وخامة.٣الدرجة 
وتـم تخفـيض درجتـه فـي  : الزلزال الذي ضرب نيبال (ُصنِّف في نيسان/ أبريل٢٠١٥ مبروكانون األول/ ديسيناير 

باإلضـافة إلـى خمـس كـان ) واألزمـة اإلنسـانية المتفاقمـة فـي الـيمن (ُصـنِّفت فـي تمـوز/ يوليـو). وهـذا حزيران/ يونيو
) وفاشـــية ٢٠١٤غســـطس : األزمـــة اإلنســـانية المعقـــدة فـــي العـــراق (ُصـــنِّفت فـــي آب/ أ٣طـــوارئ أخـــرى مـــن الدرجـــة 

) والنزاعـات فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى ٢٠١٤(ُصنِّفت في تموز/ يوليـو  مرض فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا
) والجمهوريـــة ٢٠١٤) وجنـــوب الســـودان (ُصـــنِّفت فـــي شـــباط/ فبرايـــر ٢٠١٣(ُصـــنِّفت فـــي كـــانون األول/ ديســـمبر 

 ٣). وقد شملت هـذه الطـوارئ السـبع المصـنفة مـن الدرجـة ٢٠١٣اير العربية السورية (ُصنِّفت في كانون الثاني/ ين
ريـا وسـيراليون؛ وشـملت األزمـة يبلدًا مختلفًا (شملت فاشية اإليبوال فـي غـرب أفريقيـا غينيـا وليب ١١على نحو مباشر 

الميــة الثامنــة األردن ولبنــان وتركيــا). ومنــذ التقريــر المقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العو فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
االضـطرابات المدنيـة فـي جمهوريـة أفريقيـا  وهـي النـزاع/ ٣والستين، جـرى تخفـيض درجـة طارئـة واحـدة مـن الدرجـة 

  .الطارئة ٢إلى الدرجة  الوسطى
                                                           

لجلسـة الثانيـة، والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثـين بعـد المائـة، ا ١٣٨/٢٣م تانظر الوثيقة    ١
 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ١، والجلسة الثالثة، الفرع ٢الفرع 

عن مـدى الـدعم التنظيمـي الـالزم  للتعبيرللطوارئ  منفصلةيبّين إطار المنظمة لالستجابة للطوارئ بإيجاز ثالث درجات    ٢
إلـــى دعـــم مـــن المنظمـــة بـــأدنى حـــد؛ فيمـــا تحتـــاج  ١مـــن الدرجـــة . تحتـــاج الطـــوارئ ٣و 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  بعـدئـة األعضاء المعنيـون مـن الفرقـة العالميـة المعنيـة بـإدارة الطـوارئ التابعـة للمنظمـة بتحديـد درجـة الطار 

، تخضـع اسـتجابة المنظمـة لهـا للرصـد وفقـًا لمعـايير أداء ة الطارئـةتحديـد درجـومتى جـرى  .ومدى عجالتها وتعقيدها وسياقها
  .ومحددة بإطار زمني معّرفة جيداً 
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، باســتثناء فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا وزلــزال نيبــال، كــان تصــنيف ٢٠١٥وفــي عــام   -٣
ظـــام اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت. وُأوقـــف تفعيـــل الطارئـــة المصـــنفة مـــن المنظمـــة متفقـــًا مـــع تصـــنيف ن

لــديها األن المنظمــة و . ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٣حســب اللجنــة الدائمــة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى فــي  ٣المســتوى 
  ):انظر الجدول. (٣من الدرجة  طوارئ خمساستجابات متواصلة ل

  
  طبقًا للمنظمة ٣الدرجة ملخص لتفعيل طوارئ  : الجدول

  
 /٣تاريخ وقف تفعيل الدرجة  ٣تاريخ تفعيل الدرجة  البلد

 الدرجة تخفيض

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

 طارئة جارية ٢٠١٤آب/ أغسطس  ١٢ العراق

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

 طارئة جارية ٢٠١٤شباط/ فبراير  ١٢ جنوب السودان

 طارئة جارية ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٣الجمهورية العربية السورية 

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  ٣لــى طـوارئ الدرجــة وباإلضـافة إ  -٤

طارئة أخرى ُصـنِّفت باعتبارهـا حـادة، بمـا فـي ذلـك تسـع طـوارئ مـن  ١٦الصحية للمجموعات السكانية المتأثرة في 
الفيضــانات فــي مــالوي و  الزلــزال الــذي ضــرب أفغانســتان،. وقــد شــملت هــذه الطــوارئ ١وســبع مــن الدرجــة  ٢الدرجــة 

ـــا اوموز  ـــام فـــي فـــانواتو وتوفـــالو واإلعصـــار مايســـاك فـــي واليـــات ميكرونيزي مبيـــق ومدغشـــقر وميانمـــار واإلعصـــار ب
أو التشـريد المتصـل بهـا فـي بورونـدي  والنزاعات و/ إثيوبيا، وٕاعصار كوبو في الفلبينفي  النينيو ظاهرة، و الموحدة

وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة والــيمن. وقــد عــانى بعــض  وأوكرانيــا يجيريــا والفلبــينالنيجــر ونمــالي و وليبيــا و  والكــاميرون
البلدان من أكثر من طارئة خالل الفترة المشمولة بالتقرير كانت ذات صلة بالحدث الذي أّدى إلى إعـالن المنظمـة 

فـي العـراق  ٣ت الدرجـة أو غير ذات صلة به، مثل فاشيات الكوليرا التي عّقدت نزاعا المبدئي بشأن حالة الطوارئ
وجنــوب الســودان والفيضــانات التــي عقّــدت األزمــة الممتــدة فــي ميانمــار واالســتجابة لفاشــية اإليبــوال فــي ســيراليون؛ 

  السابق الذي ضرب نيبال. ٣والزلزال الثاني الذي عّقد جهود التعافي التي أعقبت زلزال الدرجة 
  
وجمهوريـــة الكونغـــو أفغانســـتان بلـــدًا ومنطقـــًة وأرضـــًا:  ١٩وتســـتجيب المنظمـــة أيضـــًا ألزمـــات ممتـــدة فـــي   -٥

تشـاد و الكـاميرون و و صـبوركينـا فا(السـاحل و ميانمـار و ٕاثيوبيا) و ٕاريتيريا و (جيبوتي  بلدان القرن األفريقيو الديمقراطية 
  . غزةاع وقطالضفة الغربية و السودان و الصومال و باكستان و السنغال) و نيجيريا و النيجر و موريتانيا و مالي و غامبيا و 
  
مســـتندة إلـــى إطـــار المنظمـــة لالســـتجابة للطـــوارئ وفـــي جميـــع حـــاالت الطـــوارئ، كانـــت اســـتجابة المنظمـــة   -٦

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

سياســة التــدخل الســريع تكفــل تطويــع مــوظفي المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة المنظمــة ثــالث سياســات أساســية: 



  A69/26  ٦٩/٢٦ج

3 

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 كبــار المــوظفينمّكــن مــن نشــر رئ الصــحية تُ الطــوا

المــوظفين واألمــوال بمســتويات يمكــن التنبــؤ بهــا فــي بدايــة  تــوافر هــدف إلــى التأكــد مــنفتأمــا سياســة عــدم التحّســر و 
الرئيسـي وأمـوال الطـوارئ اإلقليميـة  المنظمـة في مقرالستجابة السريعة ا الطوارئ، بوسائل منها إتاحة حساب جميع

التـــي تــــديرها مكاتـــب المنظمــــة اإلقليميــــة ألفريقيـــا واألمــــريكتين وشـــرق المتوســــط. وقــــد اســـتخدمت المنظمــــة أموالهــــا 
مــــن أجــــل اســــتهالل عمليــــات، وكــــذلك لتقــــديم الُســــلف  ٢٠١٥المخصصــــة للطــــوارئ فــــي عــــّدة مناســــبات فــــي عــــام 

ــــي موز  لضــــمان ــــات ف ــــانواتو.ااســــتمرار العملي ــــا والســــودان وف ــــق ونيجيري ــــم مبي صــــندوق االســــتعانة بوألول مــــرة،  ،وت
بمبلــــغ يقــــدر  لــــدعم عمليــــات اســــتنهاض االســــتجابة لألزمــــة فــــي إثيوبيــــا االحتيــــاطي الخــــاص بــــالطوارئ المنظمــــة

  .٢٠١٥دوالر أمريكي في تشرين الثاني/ نوفمبر  ٤٠٠ ٠٠٠ بنحو
  
ع مجموعــة الصــحة أو شــاركت فــي قيادتــه أو دعمتــه فــي وســاعدت المنظمــة حكومــات وقــادت تنســيق قطــا  -٧
بلــدًا مــن أجــل ضــمان تغطيــة ونوعيــة مالئمتــين بالخــدمات الصــحية فــي حــاالت الطــوارئ حيثمــا كــان الوصــول  ٢٤

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

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

هنـــاك نحـــو ، كـــان ٢٠١٥ كـــانون األول/ ديســـمبرالعـــالمي اآلن أكبـــر ممـــا كـــان عليـــه فـــي أي وقـــت مضـــى. ففـــي 
األكثـــر  ٣٧ ـمليـــون شـــخص يحتـــاجون إلـــى المســـاعدات اإلنســـانية فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم. وفـــي البلـــدان الـــ ١٢٥

ة المشــــتركة بــــين لمســــاعدتهم مــــن خــــالل خطــــط االســــتجابة اإلنســــاني شــــخص مليــــون ٨٩,٤ تــــم اســــتهدافتضــــررًا، 
 وفـــــي همألـــــف مليــــون دوالر أمريكـــــي لتلبيـــــة احتياجـــــات ١٩,٥ إنفـــــاق مبلــــغ يقـــــدر بنحـــــو وتطلـــــب األمـــــر ؛الوكــــاالت

مليـار دوالر أمريكـي مـن المبلـغ  ١٠,٧نحـو ( ٪ فقـط مـن النـداءات اإلنسـانية٥٥، كـان قـد جـرى تمويـل ٢٠١٥ عام
، تـــم تمويـــل المنظمـــة بالنســـبة نفســـها أي ٢٠١٥ام أمريكـــي). وفـــي عـــ مليـــار دوالر ١٩,٣بنحـــو  والمقـــدرالمطلـــوب 

المبلـــــغ المطلـــــوب والمقـــــدر بنحـــــو  مليـــــون دوالر أمريكـــــي مـــــن ١٩٨( مـــــن إجمـــــالي المبلـــــغ المطلـــــوب) ٪٥٥ نحـــــو
وعلى الرغم من أن عّدة مـانحين زادوا مـن تمـويلهم لالحتياجـات اإلنسـانية، فـإن الثغـرة  مليون دوالر أمريكي). ٣٨٠

عرقلــة شــديدة للعمليــات. فعلـى ســبيل المثــال، كــان العــراق هــو  يســبب ويــل مافتئــت تتســع، ممـابـين االحتياجــات والتم
اضــطرت المنظمــة وشــركاؤها إلــى وقــف خــدمات الرعايــة الصــحية فيهــا  ٣ البلــد الــذي شــهد أول طارئــة مــن الدرجــة

  ماليين شخص. ٣ثر على ما يقرب من بسبب نقص التمويل، مما أ
  
لفاشيات كبيرة لمـرض فيـروس زيكـا فـي إقلـيم األمـريكتين  جابت المنظمة أيضاً ، است٢٠١٦وفي أوائل عام   -٩

عـن نطـاق تخـرج االسـتجابة لهـاتين الفاشـيتين  وعلـى الـرغم مـن أنوغيره من األقاليم، وللحمـى الصـفراء فـي أنغـوال. 
طة التــي اتخــذتها واألنشــ اعــن وضــعه تــم تقــديم مــوجزألهميــة الفاشــيات،  نظــراً ، فالفتــرة المشــمولة فــي هــذا التقريــر

  .٢في الملحق  ٢٠١٦يناير  كانون الثاني/ ١منذ  لالستجابة لها المنظمة
  

  ٣إجراءات المنظمة في طوارئ الدرجة 
  

  جمهورية أفريقيا الوسطى
  

أدت األزمــــة فــــي جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى إلــــى تشــــريد أكثــــر مــــن مليــــون شــــخص منــــذ كــــانون األول/   -١٠
مليـــــون شـــــخص يحتـــــاجون إلـــــى المســـــاعدة  ٢,٣، كـــــان ٢٠١٥ول/ ديســـــمبر كـــــانون األ ٤. وفـــــي ٢٠١٣ ديســـــمبر
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اإلنسانية، وكان أغلبهم يحتاج إلى الرعاية الصحية. ويعتمد ما يقرب من ثلثّي مرافـق الرعايـة الصـحية علـى الـدعم 
  الخارجي لمواصلة العمل. 

  
مـن  ٣١ة تعريـف مهـام موظفـًا علـى مراحـل وٕاعـاد ٥٥ووّسعت المنظمة تواجدها القطـري عـن طريـق نشـر   -١١

موظفًا فـي بـانغي وثالثـة مكاتـب دون وطنيـة  ٦٩موظفي المكتب القطري من أجل االستجابة لألزمة. وهناك حاليًا 
  تسمح الظروف األمنية بذلك. عندما(بمباري وباندورو وبوار). وتعتزم المنظمة إنشاء مكتبين ميدانيين إضافيين 

  
شـــريكًا صـــحيًا)، التـــي تعمـــل علـــى تـــوفير خـــدمات  ٦٤طريـــة (تضـــم وتقـــود المنظمـــة مجموعـــة الصـــحة الق  -١٢

مليــون مــن أشــد  ١,٢الرعايــة الصــحية الطارئــة ألشــد النــاس احتياجــًا إليهــا. وقُــدمت الرعايــة الصــحية المجانيــة لنحــو 
يفة النــاس تعرضــًا للمخــاطر. وُأنشــئ نظــام لإلنــذار بــاألمراض واالســتجابة لهــا مبكــرًا فــي المواقــع الرئيســية المستضــ

لألشـــخاص المشـــردين داخليـــًا فـــي بـــانغي وبيمبـــو وبغـــوا وكاغـــا بانـــدورو وبمبـــاري وٕانغـــاكوبو مـــن أجـــل تعزيـــز نظـــام 
٪ مــن المواقــع المستضــيفة لألشــخاص ٦٠الترصــد الــوطني. ويغطــي نظــام اإلنــذار واالســتجابة المبكــرين حاليــًا نحــو 

أشــــهر  ٦ممــــن تتــــراوح أعمــــارهم بــــين طفــــًال علــــى األقــــل  ٥٣ ٥٨٥، جــــرى تطعــــيم ٢٠١٥المشــــردين. وفــــي عــــام 
ــا وباكحعامــًا ضــد الحصــبة خــالل  ١٥و ومــا وبيــراو. ورغــم هــذه مــالت التطعــيم الواســعة النطــاق 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  ١ســـي. وفـــي أربـــع دوائـــر صـــحية،شـــهرًا مـــن العمـــر باللقـــاح الخما ١١
زالت التحديات الرئيسية التي تعترض توفير خدمات الطوارئ والخدمات الصحية األساسية تتمثل في عدم القدرة وما

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

  
يزال الوضع األمنـي هشـًا فـي عـّدة منـاطق، شـرع بعـض األشـخاص المشـردين فـي العـودة إلـى الوفي حين   -١٣

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

. ٢٠١٥مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٦٣وتحتــاج مجموعــة الصــحة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى إلــى   -١٤
 ٪. وكانـــت المنظمـــة قـــد تلقـــت٤٧بنحـــو مجموعـــة الصـــحة تـــم تمويـــل ، ٢٠١٥ كـــانون األول/ ديســـمبر ٣١وحتـــى 

  من األموال الالزمة. ٪٢٨
  

  ض فيروس اإليبوال، غرب أفريقيافاشية مر 
  

عنـدما كانـت فاشـية اإليبـوال علـى أشـدها،  اً حالـة أسـبوعي ٩٥٠بعد أن بلغت الحاالت المؤكدة ذروتها وهي   -١٥
كـــانون األول/  ٢٨ غـــرب أفريقيـــا فـــي فقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن وقـــف جميـــع سالســـل حـــاالت االنتقـــال المتواصـــلة فـــي

لترصـد الالنتقال في غينيا. وشرعت غينيا بعد ذلـك فـي فتـرة تشـديد  سلسلة، بالتزامن مع نهاية أخر ٢٠١٥ ديسمبر
في حين أن ليبيريا، التـي كانـت قـد أعلنـت مـن قبـل نهايـة االنتقـال . ٢٠١٦مارس  آذار/ ٢٧والتي ستتواصل حتى 

رجـح تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلـك علـى األ ٢٠و ١٩أيلول/ سبتمبر، شهدت ثالث حاالت موثقة جديدة في  ٣في 
وعلى نفـس النسـق، فعلـى الـرغم مـن إعـالن الفيروس عن طريق شخص من الباقين على قيد الحياة.  معاودةبسبب 

ديــدة ناجمــة عــن المعــاودة بســبب تشــرين الثــاني/ نــوفمبر، فقــد وثقــت أيضــًا حالــة ج ٧فــي  وقــف االنتقــال ســيراليون
  .٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١٤لطة أحد الناجين في مخا

  

                                                           
  .٦ومو وكمبي وموبايا في اإلقليم وهاوت إمب ٥فاكاغا في اإلقليم    ١
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) بشــأن ٢٠٠٥ت المــديرة العامــة االجتمــاع التاســع للجنــة الطــوارئ بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (عقــد  -١٦
. ٢٠١٦ مـارس آذار/ ٢٩الموافـق فـي يـوم الثالثـاء  ن ُبعـدعـفـي غـرب أفريقيـا  اإليبـوالاندالع فاشية مرض فيـروس 

والعمل المتواصل للحيلولة دون معاودة اإليبوال، وقدم ممثلو غينيا وليبيريا وسيراليون معلومات عن الوضع الوبائي، 
والقدرة على كشف أيـة مجموعـات جديـدة مـن الحـاالت وسـرعة االسـتجابة لهـا فـي كـل بلـد. وأشـارت اللجنـة إلـى أنـه 
منــذ اجتماعهــا األخيــر ســعت البلــدان الثالثــة جميعهــا إلــى تلبيــة المعــايير الالزمــة لتأكيــد وقــف السالســل األصــلية 

، علــى الــرغم مــن أنــه حســبما توقعنــا، اســتمر حــدوث مجموعــات جديــدة مــن حــاالت فيــروس اإليبــوالوس النتقــال فيــر 
اإليبــوال بعــد معــاودة الفيــروس بعــد خروجــه مــن الســكان النــاجين. ومــع ذلــك فــإن تــواتر المعــاودة آخــذ فــي التنــاقص. 

علـى وجـه السـرعة، ممـا حـد  وأكدت اللجنة أنه تم حتى اآلن الكشـف عـن كـل مـن هـذه المجموعـات واالسـتجابة لهـا
من انتقال العدوى إلى اثنين على األكثر من أجيال الحاالت في هذه المجموعات التي تم إيقافها. وعرضـت اللجنـة 

غيـر عـادي، وأن خطـر االنتشـار الـدولي بـات  رأيها بأن انتقال فيروس اإليبوال في غرب أفريقيـا لـم يعـد يشـكل حـدثاً 
يها اآلن القدرة على االستجابة السـريعة لظهـور فيروسـات جديـدة. وأكـدت اللجنـة عـدم ضعيفًا، وأن البلدان أصبح لد

الحاجة إلى فرض أية قيود على السفر والتجارة مع غينيـا وليبيريـا وسـيراليون، وأن مثـل هـذه التـدابير ينبغـي إلغاؤهـا 
  على الفور.

  
أنهــت المــديرة العامــة اعتبــار فاشــية لوضــع، لعلــى نصــيحة لجنــة الطــوارئ، وعلــى تقــديرها الخــاص  وبنــاءً   -١٧

للـــــوائح الصـــــحية  فقـــــاً مـــــرض فيـــــروس اإليبـــــوال فـــــي غـــــرب أفريقيـــــا كطارئـــــة صـــــحية عموميـــــة تثيـــــر قلقـــــًا دوليـــــًا، و 
الحــدث،  بشــأن هــذا). كمــا أنهــت المــديرة العامــة كــذلك التوصــيات المؤقتــة التــي كانــت قــد أصــدرتها ٢٠٠٥( الدوليــة

دمتها اللجنة، وعززت أهمية قيام الدول األطراف على الفور بإلغاء أية قيـود وأيدت نصائح الصحة العمومية التي ق
  على السفر والتجارة مع هذه البلدان.

  
وعلى الرغم من أن حاالت اإلصابة باإليبوال انخفضت بدرجة كبيرة، فقد ظهر خطر إعادة إدخال المرض   -١٨

هـدف الـتخلص مـن اإليبـوال فـي المنطقـة وٕابقائهـا  بسبب استدامة الفيروس كخطر حقيقي قريب المـدى يتهـدد تحقيـق
خالية من هذا المرض. وقد أعادت فاشية تموز/ يوليو في ليبيريا، التي نجمت على األرجح عن اسـتدامة الفيـروس 
في رجل كان قد تعافى قبل ذلك بأشهر وبقى على قيد الحياة، تأكيد إمكانية استئناف االنتقال. وعلى الرغم من أن 

ة اإلدخال بسبب استدامة الفيروس في بعض من يبقون على قيد الحياة يـنخفض مـع مـرور الـزمن، فإنـه خطر إعاد
ريـا يإن الحـاالت الالحقـة التـي وقعـت فـي ليبيظل ذا شأن بسبب األعداد الكبيرة من األشـخاص المتـأثرين بالفاشـية. 

أهميـة  قد سلطت الضـوء كـذلك علـى ٢٠١٦، وسيراليون في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٥في تشرين الثاني/ نوفمبر 
  هذه المخاطر المتواصلة.

  
)، ٢٠١٥(فـي نهايـة تمـوز/ يوليـو  للتصـدي العاجـل لفيـروس إيبـوالوعقب إنهاء مهّمـة بعثـة األمـم المتحـدة   -١٩

ارهــا أنشــأ الشــركاء المســتجيبون كيانــًا َخَلَفهــا هــو "التعــاون بــين الوكــاالت بشــأن اإليبــوال"، الــذي يضــم المنظمــة باعتب
التعـاون بـين الوكـاالت  قيـامو الوكالة التقنية والتنسيقية الرئيسية. وفي ضوء التغّيرات الوبائية التي تشهدها المنطقـة، 

التعـــــاون تنفيـــــذ الخطـــــة حتـــــى نهايـــــة آذار/  وسيواصـــــلمـــــن االســـــتجابة.  ٣لمرحلـــــة لخطـــــة بوضـــــع بشـــــأن اإليبـــــوال 
  .٢٠١٦ مارس

  
سريع بأِسّرة العالج وأفرقة الدفن بطريقة مأمونة وكريمة والقدرات الخاصة إلى االرتقاء ال ٣وتستند المرحلة   -٢٠

َزة الخاصة ٢٠١٤(من آب/ أغسطس إلى كانون األول/ ديسمبر  ١بتغيير السلوكيات في المرحلة  ) والقدرات المعزَّ
لـــــى تمـــــوز/ (كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير إ ٢بكشــــف الحـــــاالت وتتبـــــع المخـــــالطين وااللتـــــزام المجتمعـــــي خـــــالل المرحلـــــة 
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ومـــن أجـــل الوصـــول إلـــى "صـــفر قـــادر علـــى الصـــمود" مـــن الحـــاالت والمحافظـــة عليـــه، تتضـــمن  ١).٢٠١٥ يوليـــو
معــارف وأدوات جديــدة فيمــا يتعلــق بأعمــال االســتجابة لإليبــوال والتعــافي منهــا الجاريــة، والتــي تتــراوح بــين  ٣المرحلــة 

ورة للباقين على قيد الحياة ورعايتهم. وقد تجسَّد العديد اللقاحات ووسائل التشخيص وعمليات االستجابة وتقديم المش
فـــي  مـــن جوانـــب التقـــدم التشـــغيلي فـــي أحـــدث مبـــادرات االســـتجابة لإليبـــوال الوطنيـــة، مـــن "عمليـــة الَدفعـــة الشـــمالية"

لحاجـة أيضـًا با ٣ريـا. وسـّلمت المرحلـة يسيراليون إلى نهج "الُمحاَصرة" في غينيا وعمليـة االسـتجابة السـريعة فـي ليب
إلى إقامة روابط قوية عبر االستجابة والتعافي المبكر والعمل الطويل األجل على تعزيز النظم الصحية في الخطط 
الوطنيــة الســتعادة قــدرة الــنظم الصــحية. وكمــا حــدث فــي مرحلتــّي االســتجابة الســابقتين، أّكــد جميــع الشــركاء علــى 

وتعتبــر  المتــأثرين فــي التنفيــذ بالكامــل وفهــم شــواغلهم جيــدًا. األهميــة الحاســمة إلشــراك المجتمعــات واألســر واألفــراد
والناجمة عن استمرار بقائه لدى الباقين على قيد لمتبقية باحتمال معاودة الفيروس الالزمة إلدارة المخاطر ا التدابير

بـاقين علـى قيـد لمن االستراتيجية، بمـا فـي ذلـك تعزيـز الترصـد، ورعايـة ا ٣الحياة من األمور األساسية في المرحلة 
  وتقديم المشورة لهم، وٕانشاء فرق تعنى بسرعة االستجابة في البلدان الثالثة. الحياة

  
وطوال الفاشية، عملت المنظمة على نحو وثيـق مـع مجموعـة عريضـة مـن الشـركاء الحكـوميين والمحليـين   -٢١

تخصصـــة وصـــناديقها وبرامجهـــا مثـــل والـــدوليين. وشـــمل الشـــركاء التشـــغيليين الرئيســـيين وكـــاالت األمـــم المتحـــدة الم
، ومراكـــز برنــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمــائي وصـــندوق األمـــم المتحــدة للســـكان واليونيســـيف وبرنــامج األغذيـــة العـــالمي

ة والمراكـز األوروبيـ ، ومراكـز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا فـي الصـين،كنـدافـي والوقايـة منهـا مكافحة األمراض 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا ة منهــا، والمراكــز لمكافحــة األمــراض والوقايــ

) واالتحـاد األفريقـي نظمة أطباء بال حدود ومنظمة إنقاذ الطفولـةوم الهيئة الطبية الدولية ولجنة اإلنقاذ الدولية(مثل 
والمنظمـة الدوليـة للهجـرة  والهـالل األحمـر واالتحاد الدولي لجمعيـات الصـليب األحمـروحكومة كوبا وألويتها الطبية 
  ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا.

  
وعمليــة الطــوارئ التــي اضــطلعت بهــا المنظمــة اســتجابة لفاشــية اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا هــي األكبــر فــي   -٢٢

موقعـًا  ٧٠عبـر أكثـر مـن  فموظـ ١٢٠٠قامـت المنظمـة بتوزيـع نحـو ، ٢٠١٥ وطوال معظـم عـامتاريخ المنظمة. 
ريـا وسـيراليون. وٕاجمـاًال، فـي جميـع بلـدان غـرب أفريقيـا ييدانيًا فـي البلـدان المتـأثرة الرئيسـية الثالثـة وهـي غينيـا وليبم

خبيـرًا مـن شـركاء  ٩٦٢ خبير تقني، منهم ٢٢٠٠التي شهدت انتقاًال نشطًا لإليبوال، قامت المنظمة بنشر أكثر من 
  مواجهتها. في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات و 

  
واضــطلعت المنظمــة بــدور رئيســي فــي تعزيــز القــدرات الحاســمة األهميــة فــي المجــاالت الســريرية والصــحية   -٢٣

العمومية ومكافحة العدوى والخدمات المختبرية استنادًا إلـى خبرتهـا الذاتيـة وروابطهـا القويـة مـع الحكومـات والشـبكة 
بكة المختبــرات المعنيــة بالمْمرضــات المســتجدة والخطــرة والشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا وشــ

العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها واألفرقة الطبية األجنبية والشركاء االحتياطيين. ووفـرت المنظمـة أو أنتجـت، 
مـــن  وثيقـــة إرشـــادات تقنيـــة تتنـــاول مجموعـــة متنوعـــة ٥٠اتســـاقًا مـــع دورهـــا فـــي مجـــال وضـــع المعـــايير، أكثـــر مـــن 

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

                                                           
فـــي خارطـــة طريـــق االســـتجابة لإليبـــوال التابعـــة للمنظمـــة المتاحـــة  ٢و ١درات المـــرحلتين يـــرد وصـــف كامـــل ألنشـــطة وقـــ   ١

فــــــي نيســــــان/ تــــــم االطــــــالع  ،/http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/enالموقــــــع  فــــــي
، المتاحــــــــة فــــــــي الموقــــــــع ، ونظــــــــرة عامــــــــة علــــــــى االحتياجــــــــات والمتطلبــــــــات فيمــــــــا يتعلــــــــق بفاشــــــــية اإليبــــــــوال٢٠١٦ أبريــــــــل

https://ebolaresponse.un.org/sites/default/files/onr2015.pdf ــــــــــــــي ــــــــــــــم االطــــــــــــــالع ف ــــــــــــــل  ١٣، ت ، ٢٠١٦نيســــــــــــــان/ أبري
: فاشـــــــــــــية اإليبـــــــــــــوال فـــــــــــــي غـــــــــــــرب أفريقيـــــــــــــا، المتاحـــــــــــــة فــــــــــــــي ٢٠١٥االســـــــــــــتجابة االســـــــــــــتراتيجية للمنظمـــــــــــــة  وخطـــــــــــــة
ـــــع ـــــم االطـــــالع /http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-strategic-plan/en الموق ـــــي ، ت نيســـــان/  ١٣ف
  .٢٠١٦أبريل 
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وية والعالجات وأدوات التشخيص ويّسرت المنظمة أيضًا سُبل استعراض ودراسة العديد من اللقاحات واألد  -٢٤
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  ووسائلالعديد من هذه اللقاحات 
، كان ُمعظم التقدم قد ُأحـرز بشـأن تجربـة جـرت تحـت رعايـة المنظمـة يسمبرد كانون األول/ ٣١وسيراليون. وحتى 
. وتستخدم التجربـة اسـتراتيجية "تطعـيم األفـراد المحيطـين بالمصـاب"، اسـتنادًا إلـى rVSV-ZEBOVباستخدام اللقاح 

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

قـد  rVSVوتـوحي النتـائج بـأن نجاعـة اللقـاح  ١في أواخر تموز/ يوليو. (The Lancet) النسيت المرحلية في مجلة
 تفاعـل البـوليميرازلتطوير الناجح الختبار تشخيصي مؤتمت قائم على ٪. ودعمت المنظمة أيضًا ا١٠٠تصل إلى 

  المتسلسل، كما تعكف على تقييم عّدة اختبارات تشخيصية سريعة. 
  

واضطلعت المنظمة بأعمال واسعة النطاق في جميع األقاليم من أجل دعم الدول األعضاء في االستعداد   -٢٥
مـن  ١٥، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق إيفـاد بعثـات الـدعم التقنـي إلـى لظهور حاالت ممكنة مـن مـرض فيـروس اإليبـوال

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

  
وطنيــة للتعــافي والصــمود تتضــمن ودعمــت المنظمــة كــل مــن البلــدان المتضــررة الثالثــة فــي وضــع خطــط   -٢٦

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 

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

  الوطنية في تنفيذ خطط التعافي هذه. 
  

ر األخيرة، أظهرت الفاشية أن هياكل الطوارئ فـي المنظمـة وعلى الرغم من تحقيق تقدم ُيعتد به في األشه  -٢٧
ونظمها وقدراتها وثقافتها تتطلب اإلصالح من جوانب عديـدة لكـي تصـير مالئمـة للغـرض منهـا. وفـي هـذا الصـدد، 

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

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

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 

  .٢٠١٥تموز/ يوليو  ٧
  

  العراق
  

علــى مــدى األشــهر الثمانيــة عشــر الماضــية، أدت األزمــة اإلنســانية فــي العــراق إلــى أربــع موجــات ضــخمة   -٢٨
ماليـين شــخص  ٣مليـون شــخص، مـنهم  ٨,٦متتاليـة مـن األشـخاص المشــردين، وتمخضـت عـن احتيــاج أكثـر مـن 

إلـى المسـاعدة الصـحية. والمرافـق  مليـون شـخص 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 

                                                           
١    http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61117-5/abstract ) ـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي ت
  ).  ٢٠١٦نيسان/ أبريل   ١٣
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مرفقًا صحيًا بأضرار أو ُدمِّـرت. وتتمثـل االحتياجـات ذات األولويـة  ١٧٠مستشفى وأكثر من  ١٤في البلد، ُأصيب 
الغــذاء والمــاء والتصــحح، وذلــك فــي ظــل اســتمرار تفــاقم الوضــع اإلنســاني عبــر البلــد بســبب فــي الصــحة والحمايــة و 

  العنف والتشريد.
  

وقــد دعمــت المنظمــة وشــركاؤها فــي مجموعــة الصــحة وزارة الصــحة العراقيــة فــي اســتجابتها لفاشــية الكــوليرا   -٢٩
صائيين في المياه واإلصحاح والنظافـة والتـدبير التي شملت البلد. وَجَلبت المنظمة خبراء في الكوليرا والوبائيات وأخ

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

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

دعمت ترصـد اإلنـذار المبكـر والتـدبير  قرص من الكلورين، كما ٦٠٠ ٠٠٠وحالة كوليرا)  ١٠ ٥٠٠تكفي لعالج (
العالجــي للحــاالت فــي المرافــق الصــحية فــي المحافظــات والــدوائر المتــأثرة. وُنشــرت الرســائل الخاصــة بالوقايــة مــن 
الكـوليرا علـى نطـاق واسـع. وفـي محاولـة لمنـع زيـادة انتشـار الكـوليرا فـي المنطقـة، دعمـت األمانـة وشـركاء المنظمــة 

 توشـــملت الحملـــة جـــولتين مـــن جـــوال .ضـــد الكـــوليرا ذ حملـــة واســـعة النطـــاق للتطعـــيم الفمــويوزارة الصــحة فـــي تنفيـــ
 مشــــردينلل معســــكراً  ٦٢) تــــم إجراؤهمــــا فــــي ٢٠١٥فــــي تشــــرين األول/ أكتــــوبر وكــــانون األول/ ديســــمبر التطعــــيم (
 جرعــــة مــــن اللقــــاح، وهــــو مــــا يكفــــي ٥١٠ ٠٠٠وجــــرى تــــوفير أكثــــر مــــن  محافظــــة. ١٣ حيــــث يغطــــواوالالجئــــين 

مـــن األشــخاص المعرضـــين بشــدة للمخـــاطر (المشــردين داخليـــًا والالجئــين) فـــي مختلــف أنحـــاء  ٢٥٥ ٠٠٠ لحمايــة
  نحسار.الالبلد. وبحلول نهاية تشرين األول/ أكتوبر، كانت الفاشية قد بدأت في ا

  
زت المنظمة وجودها الميداني حيث أنشأت مراكز في بغداد و   -٣٠ هـوك اة في دربيل والبصرة ومراكز فرعيأوعزَّ

. وتعمــل شــبكة مــن مســؤولي االتصــال الــوطنيين المفاجئــةمــن مــوظفي تلبيــة االحتياجــات  ٨١والســليمانية، ونشــرت 
  شريكًا. ٤٨محافظة. وتقود المنظمة وتنسق قطاع الصحة الذي يضم  ١٥ في
  

لخـدمات المنقـذة ودعمت المنظمة وشركاؤها في قطاع الصحة، بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية، تقديم ا  -٣١
ـــة و ٢٧مليـــون شـــخص عـــن طريـــق نشـــر  ٣,٢لـــألرواح إلـــى  ـــادة متنقل مـــن  ١٢٥٠عربـــة إســـعاف وتـــدريب  ٣٠عي

العـــاملين المحليـــين فـــي الرعايـــة الصـــحية علـــى مختلـــف جوانـــب الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة وتوريـــد وتوزيـــع أدويـــة 
مرفـــق  ١٤٠٠ونـــات الطـــوارئ فـــي نحـــو مليـــون دوالر أمريكـــي لتجديـــد مخز  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 ٢٠١٥أخــرى. وفيمــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير وحزيــران/ يونيــو 

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

شـــهور  ٩مليـــون طفـــل تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ٣,٤الثـــاني والرعايـــة المتخصصـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، جـــرى تطعـــيم 
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 

  
زال توريـــد تاجونهـــا تحـــديات رئيســـية. ومـــامـــن يحوُتمثِّـــل ثغـــرات التمويـــل وصـــعوبة وصـــول الخـــدمات إلـــى   -٣٢

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  ٣محافظــات الشــمالية أساســًا، ممــا َحــَرم مــا يقــرب مــن العمــل اإلنســاني، وذلــك فــي ال
 الرعاية الصحية التي تمس الحاجة إليها. وأدت التعبئة المَسرَّعة للموارد والجهود الدعوية إلى التزام المـانحين وٕانقـاذ
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ستجابة اإلنسانية في زالت ثغرات التمويل ذات شأن. فقد أصدرت خطة االمشروع صحي. ومع ذلك، ما ١٠٠نحو 
لـم يكـن قـد تـم تلقـي  ٢٠١٥ نهايـة عـاممليـون دوالر أمريكـي لقطـاع الصـحة، وحتـى  ٦٠,٩العراق نداًء بشـأن جمـع 

مليون دوالر أمريكـي، ولكنهـا  ٢٢,٥٪). وأصدرت المنظمة نداًء بشأن جمع ٤٨مليون دوالر أمريكي ( ٢٨,٩سوى 
  ٪).٧٢مليون دوالر أمريكي ( ١٦ى سو  ٢٠١٥كانون الثاني/ ديسمبر ٣١لم تتلق حتى 

  
  نيبال

  
نيبـــال، وكـــان مركـــزه فـــي مقاطعـــة غورخـــا علـــى  ٧,٨، ضـــرب زلـــزال قوتـــه ٢٠١٥نيســـان/ أبريـــل  ٢٥فـــي   -٣٣

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  ٨٩٦٠الشــمال الشــرقي مــن كاتمانــدو وســبب المزيــد مــن اإلصــابات واألضــرار. وطبقــًا لحكومــة نيبــال، ُقتــل 
ت مليــون شــخص. وقــد تــأثر مــا يزيــد قلــيًال علــى نصــف مقاطعــا 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 ٩٠مرفــق صــحي بأضــرار، كمــا صــارت نســبة قــدرها  ١١٠٠ علــى

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

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

  السكانية المتأثرة.  النفسي واالجتماعي للمجموعات
  

وقد تمكن قطاع الصحة من تعبئة قدراته سـريعًا، وذلـك إلـى حـّد بعيـد بفضـل أعمـال التأهـب الشـاملة التـي   -٣٤
اضـــطلعت بهـــا حكومـــة نيبـــال علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر الماضـــية بـــدعم مـــن المنظمـــة. ووضـــعت وزارة الصـــحة 

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

  
وطلبت حكومة نيبال مساعدة طبية دولية عاجلة وقامت بتفعيل مركزها لعمليـات الطـوارئ الصـحية. وُأوِفـد   -٣٥

لية موظفون من المنظمة لمساعدة وزارة الصحة والسكان على إجراء التقييمات السريعة. وتولت المنظمة تنسيق عم
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 
التـــدخالت الصـــحية العموميـــة ذات األولويـــة.  شـــريكًا ويـــوّفر الرعايـــة الصـــحية األوليـــة وغيـــر ذلـــك مـــن 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 مـريض واأل ٥٠٠مـريض وأطقـم عـالج الرضـوح مـن أجـل  ١٢٠٠ومستلزمات جراحية من أجـل 
، 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.٨٥من أشد المقاطعات تأثرًا، حيث ُأصيبت  ١٤ين شخص في مالي ٤من 

  
ونّظمـــت المنظمـــة إعـــادة النشـــر الســـريع ألربعـــة وثالثـــين موظفـــًا مـــن المكاتـــب القطريـــة واإلقليميـــة والمقـــر   -٣٦

األشـد تـأثرًا حيـث دعمـوا الرئيسي من أجل دعم االستجابة. وقد تواجد موظفو المنظمة في المقاطعات األربع عشـرة 

                                                           
  ).  ٢٠١٦نيسان/ أبريل ١٣، (تم االطالع في /http://drrportal.gov.npالمعلومات متاحة في الموقع    ١
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السلطات الصحية في المقاطعـة بشـأن تنسـيق الشـركاء ووفّـروا الـدعم التقنـي بشـأن المسـائل الصـحية العموميـة مثـل 
  التدبير العالجي لألعداد الكبيرة من المصابين والصحة النفسية والرعاية التوليدية وتعزيز ترصد األمراض. 

  
، كان قطاع الصحة قـد تلقـى ٢٠١٥ نهايةعقب حدوث الزلزال. وحتى  وصدر نداء مشترك بين الوكاالت  -٣٧

 المبلــغمــن  ٪٤٤ ر أمريكــي. وتلقــت المنظمــة بالكــادمليــون دوال ٤١,٨٪) المبلــغ الــالزم وهــو ٤٧أقــل مــن نصــف (
  .الذي طلب نيابة عنها مليون دوالر أمريكي ١٢,١ المقدر بنحو

  
  جنوب السودان

  
، اســتمر الوضــع اإلنســاني العــام فــي التــدهور. وحتــى ٢٠١٣األول/ ديســمبر منــذ تفــاقم النــزاع فــي كــانون   -٣٨

مليـون  ٤,٦مليـون شـخص وكـان هنـاك  ٢,٣، كان عدد األشخاص المشردين قد بلغ ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر 
بســبب الهجمــات  بشــدةشــخص آخــرون فــي حاجــة إلــى مســاعدة إنســانية عاجلــة. وتعرقلــت خــدمات الرعايــة الصــحية 

ت لها المرافق والعاملون الصحيون والمرضـى والتـي زادهـا تعقيـدًا نقـص األدويـة والعـاملين. وظـل خطـر التي تعرض
سيما في أمـاكن مـن قبيـل مـوقعّي حمايـة المـدنيين ، والفاشيات األمراض السارية وسوء التغذية السريع التفاقم مرتفعاً 

التقـديري لألشــخاص  قــد تضـاعف تقريبـًا العــددفـي بنتيـو وماالكــال، وذلـك بســبب سـوء أحـوال اإلصــحاح والنظافـة. و 
مليـون شـخص، بمـا فـي  ٤,٦ حيث بلغ ٢٠١٥الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بدرجة وخيمة من بداية عام 

  وهذه هي أعلى أرقام منذ بداية الحرب. –طفل يعانون من سوء التغذية الوخيم  ٢٥٠ ٠٠٠ذلك 
  

وواليـة يـونيتي وبـور وواليـة جـونغالي ومينكمـان وواليـة أعـالي النيـل.  وتحتفظ المنظمة بحضورها في بنتيو  -٣٩
موظفــًا إجمــاًال يعملــون فــي جنــوب الســودان، مــع مســؤولي اتصــال فــي الواليــات العشــر كلهــا.  ١٢١ولــدى المنظمــة 

مـــر زال األتســعة األخيـــرة، فمـــاخـــالل األشـــهر ال المفاجئــةوفــي حـــين َتراَجـــع تنــاوب المـــوظفين لمواجهـــة االحتياجـــات 
شــريكًا فــي قطــاع  ٦٠يتطلــب تنــاوب المــوظفين القصــير األجــل. وتقــود المنظمــة مجموعــة الصــحة وتــدعم تنســيق 

  الصحة.
  

وتــدعم األمانــة وزارة الصــحة علــى المســتويين المركــزي ودون الــوطني بشــأن تعزيــز الخــدمات الصــحية فــي   -٤٠
جونهــا. ووفــرت األمانــة وشــركاء المنظمــة فــي اضــطالعها بتــدخالت فّعالــة ومأمونــة وجيــدة النوعيــة لصــالح مــن يحتا

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

ـــــدى جنـــــوب الســـــودان إجمـــــاًال الناشـــــئة واالســـــتجا ـــــى المســـــتوى القطـــــري  ٤٧بة لهـــــا. ول فرقـــــة اســـــتجابة ســـــريعة عل
  عضوًا.  ٢٩٨ تضم

  
وعلى الرغم من أن مجموعة الصحة زادت من جهودها الرامية إلى االستجابة للمالريا واألمـراض التنفسـية   -٤١

حـاالت وٕانقـاذ أرواح المصـابين. ومـن كـانون الحادة واإلسهال المائي الحـاد، يتعـّين عمـل المزيـد لوقـف الزيـادة فـي ال
، قامـت المنظمـة وشـركاؤها فـي مجـال الصـحة بتـوفير أدويـة ومسـتلزمات ٢٠١٥الثاني/ ينـاير حتـى آب/ أغسـطس 

مرفقــًا  ١١شــخص وتــوفير مســتلزمات إضــافية لــدعم التــدخالت الجراحيــة فــي  ٩٥٠ ٠٠٠منقــذة لــألرواح ألكثــر مــن 
ون سن الخامسة بلقاح الشلل الفموي في الواليات السبع المسـتقرة وتطعـيم أكثـر مليون طفل د 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   -٤٢
، كانــــت ٢٠١٥ كــــانون األول/ ديســــمبرمريكــــي الزمــــة للمنظمــــة. وحتــــى مليــــون دوالر أ ١٦,٧، منهــــا ٢٠١٥ عــــام

  ٪ فقط من األموال الالزمة. ٥١المنظمة قد تلقت 
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، زاد عــدد األشــخاص المحتــاجين إلــى المســاعدة اإلنســانية مــن ٢٠١١منــذ بدايــة النــزاع فــي آذار/ مــارس   -٤٣
داخليـًا مليـون شـخص كمـا ُشـرِّد  ١,٢ . وقـد ُأصـيب أكثـر مـندوالر أمريكـي ونمليـ ١٣,٥مليون إلى رقم هائل وهـو 

مليون شخص. واستقبلت خمسة بلـدان مجـاورة (هـي مصـر والعـراق واألردن ولبنـان وتركيـا) أعـدادًا كبيـرة  ٦,٥نحو 
عـــدد  بأعبـــاء ضـــخمة علـــى الخـــدمات االجتماعيـــة الوطنيـــة والمجتمعـــات المحليـــة. وبلـــغ ألقـــى مـــن الالجئـــين، ممـــا
وهو أكبر عدد مـن الالجئـين نجـم عـن نـزاع واحـد منـذ مـا يزيـد علـى ُربـع قـرن.  – مليون ٤,٥٩ الالجئين المسجلين

مليـــون ســـوري ســـّجلتهم مفوضـــية األمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئـــين فـــي مصـــر والعـــراق واألردن  ٢,٢ ذلـــك ويشـــمل
جــد أكثــر مــن مليــون الجــئ ســوري فــي لبنــان مليــون ســوري ســجلتهم حكومــة تركيــا. ويو  ٢,٢وشــمال أفريقيــا و ولبنــان

٪ من السكان ويمثلون أكبر تركيز لالجئين في العالم. وقد تضاعف تقريبًا عدد األشخاص الذين ٣٠حيث يكّونون 
يعيشــون فــي منــاطق يصــعب علــى وكــاالت اإلغاثــة، أو ال يمكنهــا، الوصــول إليهــا خــالل الســنتين الماضــيتين (مــن 

). وفـــي الوقـــت الحـــالي، ال تصـــل وكـــاالت األمـــم ٢٠١٥ عـــام مليـــون فـــي ٤,٥٦ إلـــى ٢٠١٣ عـــام مليـــون فـــي ٢,٥
فقـط فـي المنـاطق  ماليـين شـخص ٤ علـىوالذين يزيد عددهم إلى ثُلث األشخاص المحتاجين  المتحدة والشركاء إالّ 

المحاَصـرة. ويفتقـر نصـف سـكان البلـد إلـى  شخص في المناطق ٤٠٠ ٠٠٠وأكثر من  التي يصعب الوصول إليها
  ة.مكانية الحصول بانتظام على مياه نظيفإ
  

وفــي داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية، كــان للنــزاع أثــر كبيــر علــى تــوفير الرعايــة الصــحية، حيــث تــدهور   -٤٤
النظـــام الصـــحي الســـوري وشـــهدت الصـــورة الصـــحية العموميـــة للبلـــد تغّيـــرًا كبيـــرًا (زيـــادة أعـــداد المرضـــى بإصـــابات 

  شاكل صحية نفسية ومضاعفات ناجمة عن عدم عالج األمراض غير السارية).رضحية وفاشيات الحصبة وم
  

٪ مــنهم ٩٠موظفــًا،  ٩٠ورفعــت المنظمــة قــدرتها التشــغيلية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أكثــر مــن   -٤٥
ذلك  مسؤول اتصال طبيًا عبر المحافظات األربع عشرة كلها، بما في ٥٩وطنيون، وتستكملهم شبكة المركزية من 

فـــي المنـــاطق النائيـــة والخاضـــعة لســـيطرة المعارضـــة. ولـــدى المنظمـــة مكاتـــب فرعيـــة فـــي حلـــب والحســـكة وحمـــص، 
منظمــة غيــر حكوميــة مــن أجــل تحســين الوصــول إلــى  ٦٧الالذقيــة. وتُِقــيم المنظمــة شــراكات نشــطة مــع أكثــر مــن و 

ذلك، تدعم فرق من مراكز المنظمة  الخدمات ووضع طرائق مستدامة لتوفير خدمات الرعاية الصحية. وٕاضافة إلى
في غازيانتب، تركيا، وعمان، األردن، العمليات العابرة للحدود في إطار نهج "سوريا برمتها" من أجل توسيع نطاق 

  ١توفير خدمات الرعاية الصحية لتشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة.
  

مليــون عــالج طبــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، مقابــل  ١٧,٢، وزَّعــت المنظمــة ٢٠١٥ وطــوال عــام  -٤٦
عيــادة متنقلــة  ٣٤وتــم التبــرع بنحــو . ٢٠١٤مليــون فيمــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير وكــانون األول/ ديســمبر  ١٣,٨

للمنظمات غير الحكومية لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية للسكان في المناطق التي يصعب الوصول 
َجولة مـن الحمـالت الوطنيـة للتطعـيم ضـد  ١٤ودعمت المنظمة ها والمناطق المحاصرة في جميع أنحاء سورية. إلي

ي فـ األولـى ةالوطنيـ ةالحملـ. وقـد غطـت ٢٠١٣على المستوى دون الوطني منـذ عـام  ثالث حمالتو شلل األطفال 
مــن  ٪٨٠ألخيرتــان ســوىطفــل دون ســن الخامســة، فــي حــين لــم تغــط الحملتــان ا ٢ ٤٣٢ ٧٥١نحــو  ٢٠١٣ عــام

وتـــم عرقلـــة الجهـــود المبذولـــة إلجـــراء الحملتـــين األخيـــرتين بســـبب  مليـــون ٢,٩ األطفـــال المســـتهدفين والبـــالغ عـــددهم
ألنشطة التمنيع مما أسـفر عـن تعليـق التنفيـذ فـي محـافظتي الرقـة وديـر الـزور  ٢اعتراض داعشالمشاكل األمنية، و 

مليـــون طفـــل إجمـــاًال ضـــد الحصـــبة فـــي نيســـان/  ١,٦تطعـــيم  وجـــرى أيضـــاً  ومنطقـــة تـــدمر فـــي محافظـــة حمـــص.

                                                           
  ). ٢٠١٤( ٢١٩١) و٢٠١٤( ٢١٦٥) و٢٠١٤( ٢١٣٩طبقًا لقرارات مجلس األمن    ١
 .د الشامالمعروفة أيضًا باسم الدولة اإلسالمية في العراق وبال   ٢
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 ٢٠١٢فـي عـام  ١٠٤ وزاد عدد المواقع الخافرة التابعة لنظـام اإلنـذار المبكـر بحـدوث األمـراض مـن. ٢٠١٥ أبريل
٪ منهـا تقـع فـي منـاطق يصـعب الوصـول إليهـا. واضـطلعت ٣٠، علمـًا بـأن نسـبة قـدرها ٢٠١٥ في عـام ٩٩٥إلى 

ء بـالتخطيط للطـوارئ والتجهيـز المسـبق لإلمـدادات بشـأن الكـوليرا بمـا يشـمل "سـوريا برمتهـا" فـي المنظمة مع الشركا
  ضوء الفاشية التي حدثت في العراق.

  
المستضــــيفة  تفــــاقم العــــبء الُملقــــى علــــى عــــاتق الــــنظم الصــــحية بالبلــــدان المجــــاورة إلــــىاألزمــــة  وقــــد أدت  -٤٧

والشـــركاء فـــي مجـــال الصـــحة علـــى تقيـــيم المخـــاطر الصـــحية لالجئـــين. وتعمـــل المنظمـــة مـــع الحكومـــات المضـــيفة 
العموميـــة الرئيســـية وعـــبء قطـــاع الصـــحة ورصـــدها والتصـــدي لهـــا فـــي ضـــوء الزيـــادة الكبيـــرة فـــي أعـــداد المرضـــى 

ســـيما تلــك التـــي تعــالج األمـــراض غيــر الســـارية. وزيـــادة الحاجــة إلـــى األدويــة، وال الخــارجيين ومرضـــى المستشــفيات
 داء الليشـمانياتخرى الحاجة إلى تدريب الموظفين والتصدي لمسـائل الصـحة النفسـية والسـل و وتشمل التحديات األ

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.

  
زالـت هنـاك ثغـرات بسـبب االحتياجـات الحتياجـات اإلنسـانية تتزايـد. ومافتئـت ا مافي حين ُأنجز الكثير، فو   -٤٨

نعــــدام األمــــن والقيــــود اســــكان الــــذين تمــــس حــــاجتهم إليهــــا مــــن جــــراء الالصــــحية المتزايــــدة وصــــعوبة الوصــــول إلــــى 
، ٢٠١٥ والتمويــل المحــدود. وفــي عــام والقــدرة التشــغيلية المحــدودة للشــركاء البيروقراطيــة المفروضــة علــى الســلطات

أصـدرت قطاعــات الصــحة داخـل الجمهوريــة العربيــة السـورية والبلــدان المجــاورة نـداًء بشــأن جمــع مبلـغ إجمــالي قــدره 
مليـون دوالر أمريكـي يحتاجهـا مكتـب المنظمـة القطـري فـي الجمهوريـة  ١٣١,٦مليون دوالر أمريكي، منها  ٦٨٧,٢

وفير األدويــة والمســتلزمات الطبيــة والمعــدات المنقــذة لــألرواح مــن أجــل عــدد متزايــد مــن العربيــة الســورية، لمواصــلة تــ
النــاس المعرضــين لخطــر متنــاٍم؛ وتعزيــز التــدبير العالجــي للرضــوح؛ والتوّســع فــي تــوفير خــدمات التمنيــع؛ وتــوفير 

البلـدان المجـاورة؛ ودعـم  خدمات الصحة النفسية وٕاعادة التأهيل البدني؛ وتعزيـز الـدعم العـام للخـدمات الصـحية فـي
، كــان ٢٠١٥ ديســمبر كــانون األول/ ٣١اّتبــاع نهــج إقليمــي إزاء ترصــد األمــراض الســارية واالســتجابة لهــا. وحتــى 

  ٪ فقط من األموال الالزمة. ٥٦مكتب المنظمة القطري في الجمهورية العربية السورية قد تلقى 
  

  اليمن
  

، شــهد الــيمن زيــادة حــادة فــي العنــف ممــا أّدى إلــى زيــادة ٢٠١٥ منــذ الثــورة التــي انــدلعت فــي آذار/ مــارس  -٤٩
أو ُدمـرت. وأدت القيـود  واسعة االنتشار كبيرة في االحتياجات اإلنسانية. وقد ُأصيبت البنية التحتية المدنية بأضرار

وزيـادة حـادة  المفروضة على االستيراد التجاري إلى عجز وخيم فـي السـلع األساسـية، مثـل الوقـود والغـذاء واألدويـة،
فــي أســعارها. وتوقفــت المرافــق الصــحية فــي المحافظــات التــي تــدهورت فيهــا الظــروف األمنيــة عــن أداء وظائفهــا أو 

علــى األقــل فــي مختلــف أنحــاء البلــد بســبب نقــص  اً صــحي اً مرفقــ ١٦٠صــارت تؤديهــا بشــكل جزئــي فقــط. وقــد ُأغلــق 
المولدات، بالنظر إلى عدم انتظام اإلمدادات بالكهرباء بشكل األدوية والمستلزمات والمعدات والوقود الالزم لتشغيل 

متزايد. وأدت مغادرة المهنيين الصحيين هربًا من العنف إلى عجز في العاملين الصحيين المؤهلين، مما أوجد ثغرة 
هد عنفــًا فــي تــوفير الرعايــة الصــحية األوليــة ورعايــة المصــابين والرعايــة التوليديــة والجراحيــة فــي المنــاطق التــي تشــ

مليون طفل  ٢,٥لخطر الحصبة ويتعرض  إجماالً  سنة ١٥تقل أعمارهم عن مليون طفل  ٢,٦متواصًال. ويتعرض 
  مليون لخطر األمراض التنفسية الحادة. ١,٣آخرون دون سن الخامسة لخطر أمراض اإلسهال كما يتعرض 

  
شـخاص المشـردين داخليـًا الـذين مليون شخص إلى ترك منـازلهم باإلضـافة إلـى األ ١,٤واضطر أكثر من   -٥٠

زالت هذه األرقام تتزايد مـع اسـتمرار النـزاع. ونتيجـة لـذلك، شخص. وما ٢٥٠ ٠٠٠ي البلد وعددهم يعيشون حاليًا ف
ـــاج حي مليـــون مســـتهدفون بتـــدخالت  ١٠,٣مليـــون شـــخص بشـــكل عاجـــل إلـــى المســـاعدة اإلنســـانية، مـــنهم  ١٥,٢ت

  عدة المنقذة لألرواح عسيرًا وخطرًا للغاية. صحية. والقتال الجاري يجعل توفير المسا
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وللمنظمـــة مكتـــب رئيســـي فـــي صـــنعاء ومكتبـــان فرعيـــان، فـــي عـــدن والحديـــدة، وكـــذلك مكتـــب اتصـــال فـــي   -٥١
ـــًا و ٧٥ســـتية فـــي جيبـــوتي، ويعمـــان، األردن، وقاعـــدة لوج ـــًا ( ١٧موظفـــًا وطني ـــًا دولي مـــن مـــوظفي الفئـــة  ١٠موظف

عــد مــن بُ يــع مــوظفي األمــم المتحــدة الــدوليين فــي صــنعاء، أو يقــدمون الــدعم عــن األخيــرة داخــل الــيمن). ويتواجــد جم
قواعــد فـــي عمـــان وجيبــوتي. ونتيجـــة للمعـــارك العنيفــة، اضـــطرت األمـــم المتحــدة إلـــى تأجيـــل خططهــا بشـــأن تعزيـــز 

  وتعز وحضرموت).  وصعدةوجودها في ستة مراكز للعمل اإلنساني (صنعاء وعدن والحديدة 
  

شــريكًا مــع وزارة الصــحة العموميــة والســكان.  ٢٠منظمــة فــي قيــادة مجموعــة الصــحة التــي تضــم وتشــارك ال  -٥٢
ورغـــم الوضـــع األمنـــي المتـــدهور، وصـــعوبة االضـــطالع باألعمـــال اإلنســـانية والتـــوافر المحـــدود للتمويـــل الخـــارجي، 

افـق الرعايـة الصـحية استجابت المنظمة والشـركاء الحتياجـات السـكان الصـحية المتزايـدة عـن طريـق ضـمان أداء مر 
الرئيســـية لوظائفهـــا وٕاعـــادة فـــتح المرافـــق الصـــحية المغلقـــة وصـــيانة سلســـلة اإلمـــدادات مـــن األدويـــة وسلســـلة التبريـــد 

  الخاصة باللقاحات. 
  

ــــــر ٢٠١٥ومنــــــذ آذار/ مــــــارس   -٥٣ ــــــد أكث ، دعمــــــت المنظمــــــة وزارة الصــــــحة العموميــــــة والســــــكان بشــــــأن توري
فرقـــة  ٢٠فرقـــة طبيـــة متنقلـــة و ٥٠ات الطبيـــة واللقاحـــات وتســـليمها ونشـــر طنـــًا مـــن األدويـــة والمســـتلزم 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 ٥١ا فــــي ذلــــك الصــــحية (بمــــ مراكــــز غســــيل كل
مليــون مــريض باإلضــافة  ١,٢مــع الشــركاء فــي مجــال الصــحة، دعمــت المنظمــة طبقــًا للتقــديرات عــالج  وبالتعــاون

مأمونــــة مريضــــًا تطلبــــوا الرعايــــة والجراحــــة الخاصــــتين بالرضــــوح. ووفــــرت المنظمــــة ميــــاه الشــــرب ال ٢٤ ٦٤١ إلــــى
لمحافظـــــات المتـــــأثرة. وٕاجمـــــاًال، جـــــرى اومســـــتلزمات النظافـــــة وموادهـــــا لألشـــــخاص المشـــــردين داخليـــــًا فـــــي جميـــــع 

، )٪٩٥( مليــون طفــل ضــد شــلل األطفــال مــن بــين األطفــال دون ســن الخامســة مــن العمــر المســتهدفين ٥,٤ تطعــيم
بــين األطفــال المســتهدفين الــذين د الحصــبة مــن ضــمليــون طفــل  ١,٥مليــون طفــل، وتطعــيم أكثــر مــن  ٥,٧ وعــددهم

مليون طفل، في المناطق الشديدة التعرض للخطـر.  ١,٨، وعددهم )٪٨٣( سنة ١٥أشهر و ٦تتراوح أعمارهم بين 
إنـذارًا بشـأن أمـراض جـرى بحثهـا مـن خـالل نظـام الترصـد، وقُـدم الـدعم إلـى  ٢٠٨٢، صدر ٢٠١٥ومنذ بداية عام 

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

وُيعرِقل نقص التمويل والعقبات التي تعتـرض توصـيل الخـدمات جهـود االسـتجابة الراميـة إلـى سـّد الثغـرات   -٥٤
بشـأن  ٢٠١٥الحاسمة في توفير الرعاية الصـحية للسـكان المتـأثرين. وقـد أصـدرت مجموعـة الصـحة نـداًء فـي عـام 

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

  ٪.٤٥، كانت ثغرة التمويل بالنسبة للمنظمة ٢٠١٥ كانون األول/ ديسمبر ٣١ وحتى
  

   جمعية الصحةوب من اإلجراء المطل
  

  حاطة علمًا بهذا التقرير.إلإلى ا ةمدعو  جمعية الصحة  -٥٥
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  ١ الملحق
  
  

  المصنَّفة والممتدة في فترة التبليغ قائمة الطوارئ الحادة/
  )٢٠١٥ ديسمبر كانون األول/ ٣١ –كانون الثاني/ يناير  ١(

  
البلد أو األرض أو 

 الطارئة المنطقة/
 المبدئيلتصنيف تاريخ ا نوع األزمة

 للطارئة
تاريخ تنقيح 

 التصنيف
الدرجة 

 الحالية*

  ١   ٢٩/١٠/٢٠١٥  زلزال  أفغانستان
 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 

 ظاهرةو  ،انعدام األمن الغذائي  وبياإثي
  النينيو

١٨/١١/٢٠١٥   
٢  

 ٣  ٢٦/٧/٢٠١٤ اإليبوالفاشية  غينيا

 ٣  ١٢/٨/٢٠١٤ اضطرابات مدنية نزاع/ العراق

 األردن
نزاع في  –نزوح الجئين 

 الجمهورية العربية السورية 
٣/١/٢٠١٣  

٣ 

 لبنان
نزاع في  –نزوح الجئين 

 سوريةالجمهورية العربية ال
٣/١/٢٠١٣  

٣ 

 ٣  ٢٦/٧/٢٠١٤ اإليبوالفاشية  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   ١٦/١٠/٢٠١٥  نزاع/ اضطرابات مدنية  مالي
 ١  ٢/٤/٢٠١٥ اإلعصار مايساك واليات ميكرونيزيا الموحدة

 ٢  ٢٨/١/٢٠١٥ فيضانات مبيق اموز 

 ٢  ١٢/٨/٢٠١٥ فيضانات ميانمار 

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

 ٢  ١/٤/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ النيجر

 ٢  ١/٤/٢٠١٥ اضطرابات مدنية نزاع/ نيجيريا

 ١  ٢٢/١٠/٢٠١٥ إعصار كوبو   الفلبين 

  ١   ١٠/٣/٢٠١٥  نزاع/ اضطرابات مدنية
 ٣  ٢٦/٧/٢٠١٤ اإليبوالفاشية  سيراليون

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

 ٣  ٣/١/٢٠١٣ اضطرابات مدنية نزاع/ الجمهورية العربية السورية 

 تركيا
نزاع في  –نزوح الجئين 

 الجمهورية العربية السورية
٣/١/٢٠١٣  

٣ 

 ١  ١٦/٣/٢٠١٥ اإلعصار بام توفالو
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البلد أو األرض أو 
 الطارئة المنطقة/

 المبدئيلتصنيف تاريخ ا نوع األزمة
 للطارئة

تاريخ تنقيح 
 التصنيف

الدرجة 
 الحالية*

 ٢  ٢٠/٢/٢٠١٤ اضطرابات مدنية نزاع/ أوكرانيا

 جمهورية تنزانيا المتحدة 
 ١  ١٨/٥/٢٠١٥ نزوح الجئين

  ٢   ١٥/١٢/٢٠١٥  اضطرابات مدنية نزاع/
 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

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة وصوركينا فاب

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة كاميرونال

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة تشاد

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

  ال ينطبق ممتدة
 ال ينطبق

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة جيبوتي

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة ريايإريت

 طبقال ين  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  ينطبق ال ممتدة السنغال

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة الصومال 

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة السودان 

 ال ينطبق  ال ينطبق ممتدة الضفة الغربية وقطاع غزة 
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  ٢الملحق 

  
  

 في إقليم األمريكتيناندالع فاشية فيروس زيكا 
  
ي إقليم األمريكتين يؤكد سراية فيروس زيكا المنقول عن أصبحت البرازيل أول بلد ف ٢٠١٥مايو  في أيار/  -١

. ومنــذ ذلــك الحــين أخــذ الفيــروس فــي االنتشــار ســريعًا فــي جميــع أنحــاء األمــريكتين، ثــم مــا لبــث أن البعــوضطريــق 
بلـدًا عـن تواصـل انتقـال المـرض  ٥٥، أبلـغ ٢٠١٦أبريـل  نيسـان/ ٢٧ظهر مؤخرًا في سائر األقاليم األخـرى. ومنـذ 

بمثابة الناقـل األساسـي للمـرض. وتتركـز الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان  الزاعجة المصرية. وتعتبر البعوضبل المنقو 
) في إقليم األمريكتين، وٕان أبلغت كذلك بلدان في أفريقيا، وجنوب آسيا، وجزر المحيط الهـادئ عـن ٣٥المتضررة (

أعلنــت المنظمــة انــدالع الفاشــية كطارئــة صــحية  ٢٠١٦فبرايــر  شــباط/ ١. وفــي البعوضبــســراية الفيــروس المنقــول 
)، على أسـاس البينـات المتزايـدة علـى ارتبـاط العـدوى بفيـروس زيكـا لـدى ٢عمومية تثير قلقًا دوليًا (الدرجة الداخلية 

النســـاء الحوامـــل بالزيـــادة فـــي حـــدوث عيـــب خلقـــي نـــادر، وصـــغر الـــرأس، وغيرهـــا مـــن االضـــطرابات العصـــبية ذات 
- أيضا بينات قوية تشير إلى ارتباط العـدوى بفيـروس زيكـا بالزيـادة فـي حـدوث ُمَتَالِزَمـُة غيَّـان الصلة. وكان هناك

إلى مجموعة متزايدة  باريه والتي تعتبر من المضاعفات العصبية النادرة والشديدة التي تؤثر على البالغين. واستناداً 
باريـه.  - ا يسـبب صـغر الـرأس ومتالزمـة غيَّـانمن البحوث األولية، هناك اآلن إجماع علمي على أن فيـروس زيكـ

حالــة مؤكــدة مــن حــاالت صــغر  ١١٠٠، أبلغــت ثمانيــة بلــدان عــن مــا يربــو علــى ٢٠١٦أبريــل  نيســان/ ٢٧ومنــذ 
الــرأس والتــي يحتمــل ارتباطهــا بفيــروس زيكــا. وتــم اإلبــالغ عــن الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت فــي البرازيــل. وأفــادت 

باريــه ذات الصــلة والتــي يحتمــل مصــاحبتها  - فــاع غيــر عــادي فــي حــاالت متالزمــة غيَّــانثمانيــة بلــدان بحــدوث ارت
  للعدوى بفيروس زيكا.

  
لهذه الفاشية، يعمل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للبلدان األمريكيـة بشـكل وثيـق مـع  واستجابةً   -٢

بعثــة للتعــاون التقنــي إلــى البلــدان المتضــررة  ١٦، وقــام بإيفــاد أكثــر مــن ٢٠١٥مــايو  البلــدان المتضــررة منــذ أيــار/
. وعقــب إعالنهــا كطارئــة صــحية عموميــًا تثيــر قلقــًا دوليــًا، قامــت ٢٠١٦فبرايــر  والمعرضــة للمخــاطر منــذ شــباط/

فبرايـــر أطلقـــت إطـــار االســـتجابة االســـتراتيجية  شـــباط/ ١٤المنظمـــة بتفعيـــل النظـــام العـــالمي إلدارة الحـــوادث، وفـــي 
عمليات المشتركة لتوجيه االستجابة الدولية النتشار العدوى بفيروس زيكا والمضـاعفات المصـاحبة العالمية وخطة ال

لهـــا. ويركـــز نهـــج المنظمـــة علـــى تعبئـــة الشـــركاء والتنســـيق فيمـــا بيـــنهم علـــى مســـاعدة البلـــدان المتضـــررة والمعرضـــة 
يــتم تنســيق االســتجابة العالميــة للمخــاطر فــي ثالثــة مجــاالت أساســية أال وهــي: الترصــد، واالســتجابة، والبحــوث. و 

في جنيف، وتم تمكينهـا مـن العمـل فـي البدايـة مـن خـالل سـرعة  للمنظمة للمنظمة بشأن الفاشية من المقر الرئيسي
  مليون دوالر أمريكي من صندوق المنظمة االحتياطي الخاص بالطوارئ. ٣,٨صرف 

  
كافيــًا للتمكــين مــن تنفيــذ المراحــل وعلــى الــرغم مــن أن مــا تــم صــرفه ســريعًا مــن المبــالغ االحتياطيــة كــان   -٣

مليـون دوالر أمريكـي  ٢١األولية من استجابة المنظمة، كانت هذه االستجابة مهددة بسبب وجود فجوة تمويلية تبلغ 
مـــــن إجمــــــالي المبلـــــغ المطلــــــوب مـــــن منظمــــــة الصـــــحة العالميــــــة، ومنظمـــــة الصــــــحة للبلـــــدان األمريكيــــــة والمقــــــدر 

ـــــذ ٢٥بنحـــــو ـــــون دوالر أمريكـــــي لتنفي ـــــارًا مـــــن  ملي ـــــى مـــــدى ســـــتة أشـــــهر اعتب اإلطـــــار االســـــتراتيجي لالســـــتجابة عل
. وتعمــل المنظمــة بشــكل وثيــق مــع المســؤول بمكتــب األمــين العــام ٢٠١٦يونيــو  حزيــران/ إلــىينــاير  الثــاني/ كــانون

لألمـــم المتحـــدة علـــى إنشـــاء الصـــندوق االســـتئماني متعـــدد الشـــركاء المعنـــي بزيكـــا وذلـــك بهـــدف دعـــم تعبئـــة المـــوارد 
  تغطية األنشطة التي تتم بالتعاون مع الشركاء.ل
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وخــالل األشــهر المقبلــة، ســتركز المنظمــة وشــركاؤها علــى المســارعة بتطــوير اختبــارات تشخيصــية جديــدة   -٤
للنســـاء، مـــن أجـــل ضـــمان التواصـــل الفعـــال بشـــأن المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المجتمعـــات المتضـــررة والمعرضـــة 

، وتسـريع وتيـرة العمـل علـى تطـوير لقـاح لبعـوضاالحوامل، وتعزيز أنشطة مكافحـة للمخاطر، وتوفير الدعم للنساء 
  آمن وفعال.

  
  اندالع فاشية الحمى الصفراء في أنغوال

  
حيـث لـوحظ زيـادة  ٢٠١٥تم اكتشاف فاشية الحمـى الصـفراء فـي أنغـوال فـي أواخـر كـانون األول/ ديسـمبر   -٥

حســـب تصـــنيف المنظمـــة  ٢ن الحـــدث كطـــوارئ مـــن الدرجـــة ســـريعة فـــي عـــدد الحـــاالت المشـــتبه فيهـــا. وتـــم إعـــال
حالـة مشـتبه فيهـا فضـًال  ٢٠٢٣أبريل تم اإلبالغ عن ما مجموعه  نيسان/ ٢٤. وفي ٢٠١٦فبراير  شباط/ ١٢ في

حالـــة وفـــاة فـــي أنغـــوال. وأعلنـــت جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة رســـميًا عـــن تفشـــي الحمـــى الصـــفراء فـــي  ٢٥٨عـــن 
حالة إصـابة بهـذا المـرض. وأكـدت الصـين  ٣٧نيسان/ أبريل، تم اإلبالغ عن  ٢٦، وفي ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٣
  حالة، كما أكدت كينيا حالتين وموريتانيا حالة واحدة. ١١
  
حالــة مــن حــاالت الحمــى الصــفراء فــي  ٣٩، اإلبــالغ عــن ٢٠١٦أبريــل  نيســان/ ٢٧وفــي أوغنــدا، تــم منــذ   -٦

  للمعلومات الحالية. ترتبط وبائيًا بسلسلة أنغوال وفقاً  سبع مناطق. وال يبدو أن هذه المجموعات
  
ـــا   -٧ ـــدان أخـــرى (الصـــين وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وكيني إن تصـــدير حـــاالت الحمـــى الصـــفراء إلـــى بل

وموريتانيا) يزيد من مخاطر الفاشيات التي تظهر في العديد من البلدان. وال مـراء فـي أن محدوديـة تـوافر اللقاحـات 
توى العالم، عالوة على محدودية القدرة على االستجابة يثيـر المزيـد مـن القلـق. فخطـر الفاشـية يعتمـد علـى على مس

. وتزيــد هــذه المخــاطر بشــكل خــاص فــي المنــاطق الحضــرية التــي ال يتمتــع لبعــوضامناعــة الســكان وكثافــة نــاقالت 
  فيها السكان بالمناعة وحيث ترتفع كثافة الناقالت.

  
 وناميبيــا نظمــة جميــع البلــدان المتاخمــة ألنغــوال (الكونغــو، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــةوقــد نصــحت الم  -٨

أنغــوال ويفــدون منهــا، بإنشــاء نقطــة دخــول قويــة  إلــى)، وكــذلك جميــع البلــدان التــي يســافر النــاس فيهــا كثيــرًا وزامبيــا
د بمـــا يتماشـــى مـــع النظـــام لترصـــد الحمـــى الصـــفراء وحالـــة التطعـــيم ضـــد الحمـــى الصـــفراء، وتعزيـــز أنشـــطة الترصـــ

  ).٢٠٠٥المتكامل لترصد األمراض واالستجابة لها واللوائح الصحية الدولية (
  
لتقيــيم وضــع  ٢٠١٦ينــاير  للتحقيــق الميــداني إلــى أنغــوال فــي نهايــة كــانون الثــاني/ وأوفــدت المنظمــة فريقــاً   -٩

وقامـت المنظمـة بالتعـاون مـع حكومـات  الحمى الصفراء. وتم إنشاء فريـق معنـي بـإدارة الحـوادث بهـدف االسـتجابة.
أنغــوال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بإعــداد اســتراتيجيات لالســتجابة علــى المســتوى القطــري واإلقليمــي والعــالمي 

يمكن مـن تعبئـة المـوارد الالزمـة علـى وجـه السـرعة الحتـواء الفاشـية والتعامـل مـع وفـادة المخـاطر. وقـد وصـلت  بما
٪ مــــن الســــكان المســــتهدفين علــــى التــــوالي فــــي ٧٠٪ و٥٩وامبــــو وبنغــــيال إلــــى أكثــــر مــــن حمــــالت التطعــــيم فــــي ه

  . وينبغي زيادة معدل التطعيم لوقف سراية الفيروس.٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٢٧
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