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   المقدِّمة.1
 حول الصحة 7 –ق /49ل إ/ُتقدِّم هذه الورقة تقريرًا عن التقدُّم الذي ُأحرز في تطبيق القرار ش م

أثر الحرب، والكوارث، والعقوبات على صحة السكان، الذي اتَّخذته اللجنة : في الظروف الصعبة
وقد حثَّت اللجنة . 2002ام اإلقليمية لشرق المتوسط في دورتها التاسعة واألربعين، المعقودة في ع

 :اإلقليمية، في قرارها هذا، الدول األعضاء على ما يلي

 القدرات الوطنية على االستعداد للطوارئ وعلى التخفيف من وطأة الكوارث، وعلى تعزيز •
 مواجهتها، سعيًا إلى تفادي ما يمكن تفاديه من وفيات أو عجز؛

اس التزامات المنظمة األساسية في حاالت أن تقيم سياستها وأنشطتها التثقيفية على أس •
 الطوارئ، وذلك تعزيزًا العتبار الصحة تمثِّل الشاغل الرئيسي في حاالت الطوارئ؛ 

تنفيذ ُمداخالت وأنشطة ترَتِكز على بحوث ميدانية موثوقة، على أن توضع في الحسبان  •
 .الدروس المستفادة من تجارب الطوارئ السابقة

اإلقليمي مواصلة توفير المساعدة التقنية الالزمة لدعم وتوسيع برامج آما طلبت إلى المدير 
الصحة العمومية للفئات المستضعفة من السكان الذين يعيشون في ظل أوضاع طارئة، وطلبت إلى 
المدير العام للمنظمة تخصيص موارد خارج الميزانية العادية لتلبية االحتياجات الصحية العاجلة 

 .عفةلهذه الفئات المستض

وقد تأثـَّر إقليم شرق المتوسط في السنوات الثالث الماضية بعدد من الطوارئ التي هي من فعل 
 عدد الطوارئ المبلَّغة والتي تأثـَّر بها سكان 1الجدول ويبيِّن . الطبيعة والتي هي من صنع اإلنسان

تجاه العالمي العام الذي علمًا بأن تواُتر األزمات والطوارئ الكبرى في اإلقليم، يعكس اال. اإلقليم
شهده العقد الماضي، والمتمثِّل في الزيادة المطَّردة في عدد األزمات المفضية إلى وقوع خسائر 
آبيرة في األرواح، واإلصابة بالعجز، وتدمير البـِْنَية األساسية، فضًال عن الخسائر االقتصادية، 

آر على وجه التحديد في هذا الصدد، ما وقع ويجدر بالذ. وإلى تضرُّر أعداد آبيرة من السكان منها
مؤخرًا من أحداث، منها أزمة دارفور، والحرب في العراق، والزالزل في جمهورية إيران 
اإلسالمية، والفيضانات في باآستان، إضافًة إلى الطوارئ المتطاولة، مثل الطوارئ التي في 

ى السواء تحدِّيات آأداء في سبيل وتجابه البلدان والمنظمات عل. السودان والصومال وفلسطين
وقد أبرزت هذه األزمات أهمية الصحة بوصفها أداة . تقديم مساعدة فعَّالة ألشد الناس احتياجًا لها

 .لقياس معدل ُبْقيا البشر على قيد الحياة في أعقاب وقوع أي أزمة

 7 -ق /49ل إ/التقدُّم الـُمْحَرز في تنفيذ ش م . 2
 الـُمنجزات واألنشطة: طنيةبناء القدرات الو  1.2
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على الرغم من التحدِّيات والعراقيل التي شهدتها السنوات الثالث الماضية من جرَّاء عدد آبير 
من الطوارئ واألزمات، فقد تحقَّق بعض التقدُّم في بناء القدرات الوطنية على االستعداد لألزمات 

زمة للسكان المتضرِّرين في أعقاب وقوع والطوارئ، وضمان توفير عمليات اإلغاثة اإلنسانية الال
ويتَّضح هذا التقدُّم من عدد من الـُمنجزات الرئيسية التي حقَّقتها السلطات الوطنية، . أي أزمة

 .والمنظمة، وسائر الشرآاء في اإلقليم
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 2004-2002األخطار الطبيعية التي تضرَّر منها سكان إقليم شرق المتوسط، في الفترة . 1الجدول 
 

نوع الكارثة  بلدال
المتضررون  القتلى السنة المبلَّغة

 )1(اآلخرون
 إجمالي السكان 

 )2(المتضرِّرين
 328 208 323 964 4244 2004 – 2002 فيضان أفغانستان

     زلزال 
     )3(أوبئة 
     انهيال أرضي 
     جفاف 

 1 529 025 1 528 266 759 2004 – 2002 فيضان باآستان
     زلزال 
     عاصفة رياحية 
     حرارة مفرطة 
     )4(أوبئة  
     انهيال أرضي 
     جفاف 

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

 684 313 657 130 27 183 2004 – 2002 انهيال أرضي

     عاصفة رياحية 
     زلزال 
     فيضانات 
حرائق هوجاء  

 في البراري
    

 100 051 100 000 51 2004 فيضان جيبوتي

 434 856 434 629 227 2004 – 2002 فيضان السودان
     عاصفة رياحية 
     )5(أوبئة 

 308 466 308 074 392 2004 – 2002 فيضان الصومال
     جفاف 
     أمواج تسونامي 
     )6(أوبئة 

 39 225 38 482 743 2004 – 2002 فيضان المغرب
     زلزال 

 www.cred.be ،2005ة المعطيات الدولية لمرآز بحوث وبائيات الكوارث، قاعد: المصدر

  اإلسهال .4  األشخاص المحتاجون إلى مساعدة عاجلة أثناء حالة من.1
  الحصبة واإلسهال.5 حاالت الطوارئ، أي المصابين والمشرَّدين أو النازحين

 اإلسهال، والتهاب الكبد الفيروسي التهاب السحايا، و.6  مجموع القتلى والنازحين والمصابين.2
  ، واإلسهال المائي)السعال الديكي( األمراض التنفسية الحادة، والشاهوق .3

  
ُأعدَّت استراتيجية إقليمية تتصدَّى للجوانب الصحية في األزمات، وتحدِّد بوضوح أدوار  •

هُّب بصورة ومسؤوليات األطراف المعنيَّة، وذلك لمساعدة البلدان والمجتمعات على التأ
 المالئمة أثناء أي أزمة، ودعم السكان اإلجراءاتأفضل لمواجهة األزمات، وضمان اتِّخاذ 

وترَتِكز االستراتيجية على أسلوب . المتضرِّرين من أجل سرعة تعافيهم من آثار األزمة
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يقوم على مواجهة مخاطر متعدِّدة، مع أخذ المخاطر التكنولوجية واالجتماعية والطبيعية 
 .ين االعتباربع

 للمنظمة برنامٌج لتعزيز األداء التنظيمي، يهدف إلى دعم بناء القدرات الوطنية ُأِعدَّ •
والمحلية، وجعل االستعداد للطوارئ ومواجهتها جزءًا ال يتجزأ من عمل المنظمة 
 األساسي، بتحديد أربع وظائف أساسية يتعيَّن القيام بها طوال َدْورة إدارة الطوارئ، وتتمثَّل

قياس مدى اعتالل الصحة، أو َتَتبُّع تطوُّر الوضع الصحي، ) 1: (هذه الوظائف األربع في
دعم ) 2(والقيام على الفور بتقيـيم االحتياجات الصحية للسكان المتضرِّرين من األزمة؛ 

ضمان تحديد ورأب الثغرات ) 3(البلدان في ما يتعلق بتنسيق األنشطة المعنيَّة بالصحة؛ 
تنشيط وبناء ) 4(مجال االستعداد على الصعيد الصحي للطوارئ ومواجهتها؛ الحرجة في 

 .القدرات الوطنية والمحلية للُنُظم الصحية على االستعداد للطوارئ ومواجهتها

 بلدان، منها األردن وأفغانستان وجمهورية إيران اإلسالمية والسودان والصومال قامت •
 برامج لالستعداد للطوارئ ومواجهتها، والعراق وفلسطين واليمن بإنشاء أو تعزيز

وتقوم بلدان أخرى، . بتخصيص مواد بشرية ومالية لضمان المزيد من تطوُّر هذه البرامج
منها باآستان وتونس والجمهورية العربية السورية وقطر والكويت ولبنان ومصر 

، بتقوية الُنُظم والمغرب والمملكة العربية السعودية، بالتشديد على الجوانب الطبية للطوارئ
 .والخدمات الطبية المعنيَّة بحاالت الطوارئ

تجري تنمية القدرات البشرية ُبْغَية القيام على وجه السرعة بتوزيع المهنيِّـين الصحيِّـين  •
وقد ُجرِّب هذا أثناء . المتمرِّسين على المناطق المتضرِّرة في أعقاب وقوع أي طارئة

 إيران اإلسالمية، والفيضانات التي بجمهوريةدينة بام  في م2003الزلزال الذي وقع عام 
 . في جيبوتي، واألزمة الحاّلة بدارفور، وآارثة تسونامي األخيرة2004وقعت عام 

 المنظمة سلسلة من الوحدات التدريبية النموذجية والدورات التدريبية الهادفة إلى َأعدَّت •
وقد شارك حتى اآلن، . المخاطرتعزيز القدرات الوطنية على تقليص الكوارث وإدارة 

 بلدًا، في دورات تدريبية معنيَّة بأمور من 20 من مهنيِّـي الصحة العمومية من 200حوالي 
قبيل إدارة مخاطر الصحة العمومية أثناء الكوارث، وإدارة المعلومات الصحية أثناء 

 .األزمات

ة الشقيقة، آاليونيسف، عزَّزت المنظمة ما لها من عالقات عمل مع وآاالت األمم المتحد •
، واليونسكو، وصندوق السكان، ومع االتحاد الدولي للصليب األحمر، اإلنمائيوالبرنامج 

من أجل دعم البلدان الشديدة ) مدينة دبّي لإلغاثة(وحرآة الهالل األحمر، والقطاع الخاص 
 .التأثـُّر بالطوارئ واألزمات

م المعلومات الجغرافية لتحديد وتصوُّر األخطار  أداة جديدة باستخدام تكنولوجيا ُنُظاسُتحدثت •
وتستعين هذه األداة بعلم إدارة المخاطر لتحديد . والمخاطر التي تتهدَّد الصحة في البلدان
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وُتستخدم هذه األداة حاليًا . مكان وقوع األخطار الطبيعية في ما يتعلق بالسكان والبـَِنى
ي تتهدَّد السكان المعرَّضين لها، بْغَية تحديد إلرشاد البلدان حول المخاطر واألخطار الت
 .وتقليص تعرُّضية أشد الفئات السكانية اختطارًا

َتَزاَيد خالل العاَمْين الماضَيـْين مقدار األموال المخصَّصة للبرامج والمشاريع الصحية في  •
لصحية البلدان المتضرِّرة باألزمات، وفي هذا دليل إيجابي على النظر إلى الـُمداخالت ا

فقد آان القطاع الصحي يعاني في . باعتبارها ذات أهمية قصوى للُبْقيا على قيد الحياة
السابق من نقص التمويل أثناء الطوارئ، وآثيرًا ما آانت تتنافس معه قطاعات الماء، 

 االنتباه استرعاءوقد تمكَّنت المنظمة وشرآاؤها من . والمأوى، واألمن، والمعونات الغذائية
روابط المباشرة وغير المباشرة للحصائل الصحية في حالة وقوع أي آارثة، مما إلى ال

ساعد على زيادة مقدار األموال المخصَّصة للقطاع الصحي من أجل تمكينه من تلبية 
ولو أنه ُيخصَّص القليل جدًا من األموال من أجل االستعداد . احتياجات السكان المستضعفين
 . من بناء القدرات الوطنية في اإلقليمللكوارث؛ وهذا من شأنه الحّد

 السياسة والدعوة إلى العمل الصحي في األزمات  2.2
تؤدِّي األزمات التي من قبيل آارثة تسونامي، والزالزل، والصراعات الكبرى، إلى معدالت 

حدَّى وهي تت. مرتفعة من الوفيات والمراضة والعجز، وتؤثـِّر تأثيرًا سلبيًا في التنمية االقتصادية
قدرة المنظمات الدولية والوطنية على توفير المعونات اإلغاثية الفعَّالة والكفوءة الالزمة للسكان 
. المستضعفين، وتثير أسئلة أساسية حول مستويات االستعداد على الصعيَدْين الوطني والمحلي

 الجهود المبذولة وعليه، تقوم الحكومات، ووآاالت األمم المتحدة، والقطاع الخاص، بإعادة تقيـيم
وقد تردَّد . لتوفير المساعدة اإلنسانية، وتلبية الحاجة إلى بناء قدرات البلدان على مواجهة األزمات

في العديد من المحافل واالجتماعات الدولية صدى الحملة العالمية لالستثمار في مجال االستعداد 
سالسة إلى مرحلة التعافي من للطوارئ، وتحسُّن أنشطة مواجهة الطوارئ، وضمان االنتقال ب

 . آثارها

 )1(فقد اعتمد مؤتمر األمـم المتحدة، المعقود في آوبي، باليابان، إعالن وإطار عمل هيوغو •
 اللذين أبرزا أهمية حماية المستشفيات من الطوارئ الكبرى، واستثمار 2005في أوائل عام 

 .الجهود في تقليص المخاطر

 حول العمل الصحي في ما )2(ثامنة والخمسون قرارًاأصدرت جمعية الصحة العالمية ال •
يتعلق باألزمات والكوارث، دعا إلى تحسين األداء التنظيمي أثناء األزمات، وإلى المزيد 

 .من االستثمار في تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الدول األعضاء

صوب :  من الحرية أفسحفي جو((  لألمين العام لألمم المتحدة، بعنوان )3(صدر مؤخرًا تقريٌر •
، يدعو األمم المتحدة إلى ضمان تحقيق  ))تحقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع
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المرامي اإلنمائية لأللفية، والتعجيل بحّل الصراعات، وتلبية الحاجة إلى بناء القدرات 
 .الوطنية على التعامل مع الطوارئ الكبرى

 

 
 (1)  A/CONF.206/6 
 (2005) 1.58ع ج ص  (2)
(3)  A/59/2005 

، مع العلم بأن مناط اهتمام معظم القرارات التي اتُّخذت مؤخرًا والمناقشات التي ُأجريت هذا
حديثًا، يتمثَّل في ضرورة المزيد من االستثمار في مجال االستعداد للطوارئ، من أجل التخفيف 

ويتطلَّب التصدِّي لهذا . يتهممن وقع األحداث المدمِّرة على صحة السكان المستضعفين وعاف
التحدِّي، تخصيص الكثير من الموارد والدعم التقني للتوعية بالمخاطر واألخطار، وتعزيز الخطط 

ر، وتدريب وتجهيز المهنيِّـين المتمرِّسين، وإقامة المعنية بالطوارئ، وإقامة ُنُظم لإلنذار المبكِّ
 . الـُمْثَلى في حالة وقوع أي طارئةآليات للتنسيق، وتطبيق ممارسات الصحة العمومية

  الدروس المستفادة وتطبيق الممارسات الـُمْثَلى3.2

أثناء األزمة التي وقعت مؤخرًا في دارفور، أصبحت منطقٌة تماثـُل فرنسا من حيث الحجم، وقد 
 مليون مشرَّد من داخل 3.2ظلَّت عشرات السنين تعاني من نقص الخدمات، تستضيف حوالي 

 وتخفيفًا لآلثار الضائرة لألزمة، ُأِعدَّت استراتيجية ألنشطة المواجهة على الصعيد الصحي، .البالد
إقامة : ويشمل هذا الدعم ما يلي. ُحدِّد فيها دعم المنظمة التقني والمادي للسلطات الوطنية والشرآاء

فيات اإلحالة ؛ وإصالح مستش)ترصُّد األمراض(ُنُظم لتتبُّع أنماط األمراض المهدِّدة للحياة 
الرئيسية من أجل تشغيلها؛ وإقامة آلية للتنسيق بين القطاعات لضمان تحديد الثغرات ورأبها؛ وبناء 
القدرات المحلية على التصدِّي لمشكالت الماء، واإلصحاح؛ وضمان الحصول على خدمات 

 .الرعاية الصحية األولية

رفور، وإدماجها في األنشطة التي وقد تم استبطان عدد من الدروس المستفادة من تجربة دا
وأهم هذه الدروس هو ضمان أن . ُبذلت مؤخرًا على الصعيد العالمي لمواجهة آارثة تسونامي

تكون االعتبارات الصحية آامنة في صلب جميع جهود اإلغاثة، نظرًا لروابطها الواضحة بالنتائج 
 .أهميَة بعض األنشطة األساسيةوُتبرز الدروُس المستفادة من هذه الطوارئ وغيرها، . العامة

وتبادل المعلومات المستوفاة والمصدوقة حول الوضع الصحي للسكان المتضرِّرين  تقديم •
 .مع الشرآاء حتى يتسنَّى اتِّخاذ القرارات بناًء على بيِّنات مؤآَّدة

ق القطاع الصحي تفاديًا الزدواج الخدمات، وضمانًا لتحديد ورأب الثغرات في مجال تنسي •
 .مساعدةال
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 البلدان والشرآاء بالمعارف والمعايـير والممارسات الـُمْثَلى، على الصعيد العالمي، إحاطة •
 .ضمانًا لمواجهة الطوارئ مواجهة فعَّالة

 بسرعة على إقامة منابر عملية للبلدان المتضرِّرة من أجل إسداء الخدمة والمشورة العمل •
 .إلى الشرآاء

العمومية ذوي الخبرة في مجال األنشطة اإلنسانية في  شبكات لمهنيِّـي الصحة إنشاء •
 .مواجهة الطوارئ، لتدريبهم وإعدادهم للخدمة في حال وقوع أي طارئة

 الخطوات التالية .  3
هنالك العديد من التحدِّيات التي تواجه الجهود المبذولة لضمان إعداد بلدان اإلقليم إعدادًا أفضل 

وال َيْخَفى أن عمليات بناء القدرات الوطنية والمحلية .  المستقبللمواجهة األزمات التي قد تقع في
سوف تستغرق وقتًا طويًال، وتتطلَّب الكثير من الموارد، عالوة على أنها تتطلَّب االلتزام من ِقَبل 

ولم َيُقم َبْعُد العديُد من وزارات الصحة في اإلقليم رسميًا بإنشاء أو تعزيز برامج . الدول األعضاء
ثم إنه ينبغي للقطاع الصحي، لدى دراسته لمختلف المخاطر التي . ستعداد للطوارئ ومواجهتهالال

تتهدَّد الصحة، سواء من جرَّاء األخطار التي هي من فعل الطبيعة أو التي هي من صنع اإلنسان، 
أن ُيشرك معه شرآاء آخرين، مثل وزارات الرعاية االجتماعية، وجمعيات الهالل األحمر 

يب األحمر، وسلطات الدفاع المدني، والقوات المسلحة الوطنية، وسائر المؤسسات المعنيَّة، والصل
وقد أوضحت الدروس والخبرات المكتسبة من . وذلك ضمانًا للتنسيق والتعاون في هذا المضمار

 األزمات التي وقعت مؤخرًا، ضرورة قيام البلدان بقيادة وتنسيق معونات اإلغاثة تحاشيًا الزدواج
وال يتأتَّى ذلك إال بتنمية القدرات الوطنية . الخدمات، وتفاديًا لتقديم المعونات غير المالئمة

وتشمل . والمحلية من أجل التعامل مع مختلف جوانب تدبير الصحة العمومية في حاالت الطوارئ
تنسيق بين هذه الجوانب، في ما تشمل، تقديم اإلمدادات والمعدات الالزمة لألغراض اإلنسانية، وال

 .القطاعات، وتوفير الخدمات الصحية، واإلبالغ عن تأثير الطارئة وتطوُّرها

 ذَويتطلَّب بناُء القدرات الوطنية والمحلية على االستعداد للطوارئ ومواجهتها في اإلقليم، اتِّخا
تهدَّد أسلوب شامل لمواجهة أخطار متعدِّدة، يرآِّز على تحديد ومواجهة المخاطر واألخطار التي ت

. ونظرًا لعدد األزمات التي يجتازها اإلقليم، فإنه ينبغي تعجيل هذه العملية. الصحة في اإلقليم
 :وعليه ينبغي للبلدان أن تتَّخذ، بالتعاون مع المنظمة، الخطوات التالية

 أو تقوية وحدات في وزارات الصحة لالستعداد للطوارئ ومواجهتها، من أجل إعداد إنشاء •
وتطوير القطاع الصحي لمواجهة الكوارث، مما يؤدِّي إلى وضع خطط عمل المستشفيات 

 .واضحة



 5/وثيقة إعالمية/52ل إ/ش م 
 8الصفحة 

 

 من الخبرة الوطنية المتوافرة في إنشاء شبكة إقليمية للمهنيِّـين الصحيِّـين الممثِّلين االستفادة •
لمختلف المؤسسات والمنظمات والمجهَّزين والمدرَّبين لمواجهة أي نوع من الطوارئ في 

 .اإلقليم

 أسلوب استراتيجي لتدريب المهنيِّـين الصحيِّـين، بتقيـيم االحتياجات على الصعيد حداثاست •
الُقطري، وإعداد دورات مضمونة االستمرار ومناسبة، في آليات الطب ومعاهد التمريض 

 .والصحة العمومية

 تخصيص الموارد الالزمة لبرامج االستعداد للطوارئ وإدارة المخاطر على الصعيد ضمان •
وطني، عن طريق عدد من المصادر، مثل الموارد الوطنية، والميزانية الُقطرية العادية ال

للمنظمة، وأموال المانحين، وموارد المنظمات األخرى، آجمعيات الهالل األحمر والصليب 
 .األحمر

 صندوق إقليمي للتضامن في حاالت الطوارئ ُتسهم فيه البلدان بانتظام، من أجل إنشاء •
 .زم من موارد في حالة وقوع أزمة آبرىتخصيص ما يل

 مرآز إقليمي لإلمداديات وتدبير اإلمدادات، تجري تعبئته فور وقوع أي طارئة إنشاء •
 .آبرى

 


