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  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ١٦     من جدول األعمال المؤقت٣-١٣البند 
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  العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث
  
  
  

  لجوانب الصحيةمؤتمر منظمة الصحة العالمية المعني با
  في آسيا لكارثة أمواج التسونامي

  تقرير موجز): ٢٠٠٥مايو /  أيار٦ إلى ٤فوكيت، تايلند، (
  
  
  

  ةـمقدم
  
قامت أمانة المنظمة، بالتعاون مع حكومة تايلند وبدعم إضافي من حكومة إيطاليا، بتنظيم مؤتمر على                 -١

مـايو  /  أيار ٦ – ٤فوكيت، تايلند،   (مي في آسيا    مستوى الخبراء بشأن الجوانب الصحية لكارثة أمواج التسونا       
/ بغية تحديد العبر المستخلصة من التصدي ألمواج التسونامي والزالزل التي حصلت في كانون األول             ) ٢٠٠٥

 والنظر في الطرق التي يمكن من خاللها التصدي للكوارث الـصحية وترتيبـات اإلنعـاش                ،٢٠٠٤ديسمبر  
 كثيرون منهم من    – مشارك   ٤٠٠وحضر المؤتمر قرابة    . على نحو أكثر فعالية   الوطنية والدولية في المستقبل     

 ومن الحكومات الوطنية، ووكاالت األمم المتحـدة، والمنظمـات غيـر            –البلدان المتأثرة بالتسونامي في آسيا      
يـة  الحكومية ومجموعات المجتمع المدني، والقطاع التجاري الخاص، والقوات المسلحة، والمؤسسات األكاديم          

التي قدمت المساعدات ومازالت، وقد استعرض المشاركون تجاربهم فيما يتعلق بأنشطة اإلغاثـة             ومن البلدان   
واإلنعاش التي اضطلع بها بعد حدوث أمواج التسونامي مما كشف عن عدة إنجازات أكيدة، رغم أنه مـازال                   

  .كوارثهناك متسع لتحسين الجوانب الصحية في عمليتي اإلغاثة واإلنعاش من ال
  

  أهم االستنتاجات التي خلص إليها المؤتمر
  
 .تطوير القدرات الوطنية على التأهب لمواجهة الكوارث، وإدارة المخاطر والحد من شدة التأثر بهـا                -٢

تبين أن المجتمعات التي سبق لها أن واجهت الكوارث في الماضي واستحدثت آليات للتغلب عليها كانت أكثـر       
فقد كـان رد    . تعادة حيويتها وأنها واجهت عدداً أقل من الوفيات نتيجة كارثة التسونامي          مرونة وقدرة على اس   

فعل الهيئات المجتمعية والوكاالت الوطنية التي سبق لها وضع خطط لمواجهة الطوارئ والتصدي للكـوارث،               
ن لدى الوكاالت   ين أنه كا  بوت. وخضعت لعمليات التدريب والتمرين المنتظمة، أسرع من سواها وأفضل تنسيقاً         

الصحية الوطنية والدولية التي خاضت تجارب سابقة في حاالت الطوارئ إجراءات ونظم محددة سلفاً، وكانت               
وحيثما توفرت للحكومات القدرة على التأهب كانت اسـتجابات القطـاع           . أكثر استعداداً للتصدي لهذه الكارثة    

  .ي عمليات القطاع الصحي أسرع وتيرةالصحي فيها أفضل وأنجع واستعادة األوضاع الطبيعية ف
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وتفيد التقارير أن سرعة نشر القدرات اللوجيستية العسكرية سـاعد علـى تـسريع وتيـسير تقـديم                    -٣
. المساعدات، وخصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وعزز من احتمال البقاء على قيـد الحيـاة                

ولي البلدان على توقي فاشيات األمراض والبدء في ترصدها فـي           التأهب على المستويين الوطني والد    وساعد  
وقـد تلقـت جهـود الحكومـات الوطنيـة          . وقت مبكر، وإيجاد نُظم اإلنذار والتحذيرات والتصدي المبكـرة        

، من الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها       والمجموعات المعنية قدراً كبيراً من الدعم       
  .والمكاتب القطرية واإلقليمية التابعة للمنظمات وغير ذلك من المجموعات ذات الخبرة

  
وأظهرت عمليات االستعراض أيضاً أن ماليين البشر في جنوب آسيا مازالوا يعيشون فـي منـاطق                  -٤

معات المحليـة   وال تتوافر للمجت  . معرضة لألخطار وال تتوافر لهم البنية التحتية الالزمة للحد من هذا التعرض           
 نُظم لإلنذار المبكر والتحـذير فيمـا        ٢٠٠٤ديسمبر  /  في كانون األول   تتسونامي التي حدث  الالمنكوبة بكارثة   

أمـا آليـات إدارة لوجيـستيات       . يتعلق بالكوارث، وال إجراءات لإلجالء، وال خطط الستجابة النُظم الصحية         
ي والتخزين وخطط الطوارئ المتعلقـة بتوزيـع        االستجابة لمقتضيات الكوارث، بما في ذلك التخليص الجمرك       

 وقد لحق الدمار بالمرافق الصحية الرئيسية، ومع ذلك كان          .ير مالئمة إلى حد بعيد    غاإلمدادات واألدوية، فهي    
يمكن لبعض المباني أن تصمد لو كانت شُيدت وفقاً لمعايير أعلى موضوعة على أسـاس تحليـل األخطـار                   

التدفق وقد تفاوتت سرعة االستجابة الخاصة بالصحة وتحملت المرافق القائمة ما يفوق طاقتها بسبب              . محليةال
وقد استأثر قلق ال داعي له إزاء اإلسراع بالتصرف في جثث المـوتى باهتمـام عـاملي                 . المفاجئ للمصابين 

  .الرعاية الصحية الذين كان يمكن نشرهم على نحو أفضل لالعتناء باألحياء
  
 يمكن لقطاع الـصحة المتأهـب جيـداً         .اإلدارة والتنسيق في مجال الصحة العمومية أثناء الكوارث         -٥

ولقطـاع  . يخففا من أثر الكوارث ويوفرا قاعدة لالستجابة السريعة والفعالة        وللبنية التحتية المادية الراسخة أن      
والمشرعين بطـرق تقـدير المخـاطر       الصحة مهمة رئيسية تتمثل في تعريف الجمهور وصانعي الرأي العام           

الصحية المحتملة بغية التأهب لمواجهة الكوارث ومواكبتها وفهم الحقائق والخرافات المتعلقة بالعواقب الصحية             
وبإمكان قطاع الصحة المتأهب أن يخفف من أثر الكوارث وذلك بالحد من الوفيـات              . المترتبة على الكوارث  

كن تجنبها، وتوقع نزوح السكان، وإقامة نُظم لترصـد األمـراض، والتـدبير      واإلصابات واالعتالالت التي يم   
النفسية والمشاكل النفسية االجتماعية والوقاية منها، وتوقع نقص األغذية وحـاالت العـوز             العالجي للمشاكل   

التغذوي، ورصد األمراض الناتجة عن أخطار صحية بيئية، والحيلولة دون إصابة المرافق الـصحية وسـائر                
عناصر البنية التحتية بالضرر، وتوقع اختالل الخدمات الصحية الروتينية والتقليل منه إلى أدنى حد وتقتـضي                

  .احتياجات النساء أثناء الكوارث واألزمات إيالء االهتمام على نحو أكثر تحديداً وكثافة واستعجاالً
  
 إذا وجهت تلك االستجابة بطريقـة       ويمكن تعزيز أثر التدخالت الصحية أثناء الكوارث، إلى حد بعيد،           -٦

مركزة ومتسقة، وإذا كان التنسيق يمكن التعويل عليه ويؤدي إلى العمل المشترك بين مختلـف الهيئـات، وإذا                  
ولمنظومة األمم المتحدة دور رئيسي فـي تحقيـق هـذا العمـل      .اتبع الجميع اإلجراءات العملية المتفق عليها 

  .المتسق
  
 تشمل المجاالت الخاصة التي يتعين االهتمام بهـا التقـديرات المعقولـة             .عاييرالنقاط المرجعية والم    -٧

والموحدة لالحتياجات المحددة على أساس السكان باالستناد إلى المعايير واألساليب المتفق عليها، وإقامة نُظـم               
لفعال والمرتكز على السكان لتغطية برامج اإلغاثة واإلنعاش        ولوجيستيات فعالة ومشتركة لإلمدادات، والرصد ا     

  .وأثرها
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أدوار الهيئات الطوعية وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر والقطاع الخاص التجاري في التأهب               -٨
 من الضروري وضع إجراءات أوضح للتعاون الفعال والمستدام بين المجموعات الطوعية وحركة             .واالستجابة
مـن الناحيـة     األحمر والهالل األحمر والقطاع الخاص التجاري من ناحية وبين كيانات القطاع العام              الصليب

وللوضوح المماثل فائدته داخل المجتمعات . األخرى في أنشطة التأهب واالستجابة واإلنعاش الخاصة بالكوارث      
  .المحلية المعرضة للكوارث أو المنكوبة بها وعلى المستوى الدولي

  
تسونامي أن المجتمعات المحلية تحتاج إلـى المـساعدة         الوقد تبين من التجربة المستخلصة من كارثة          -٩

التي تلبي احتياجاتها األساسية، من مأوى ومياه وإصحاح وطعام وتغذية وسبل معيشية وأمن ورعاية صـحية                
ين تماماً من بدء حيـاتهم مـن        وتعليم، وذلك لمدة شهور بعد وقوع أية كارثة كبرى إلى أن يتمكن كل المنكوب             

وتبين مـن   . ومن ثم ينبغي أن يظل التعاون قوياً ومركزاً بعد انتهاء مرحلة اإلغاثة المركزة بمدة كافية              . جديد
مداوالت المؤتمر أنه إذا عملت مختلف المجموعات معاً على وضع خطط مسبقة واتفقت على إجراءات عملية                

رة على العمل معاً بسرعة وفعالية عندما يتعين االستجابة لمقتضيات          وتقاسمت فرص التدريب فستكون أكثر قد     
  .أية كارثة

  
وعلى الرغم من خبرات التعاون اإليجابية فإن القلق اليزال يكتنف دوافع مختلف الكيانات الطوعيـة                 -١٠

 فمن الضروري ضمان أن يعمل كـل الـشركاء علـى          . وكيانات القطاع الخاص التي تسهم في جهود اإلغاثة       
وعلى الرغم مـن أن     . حيادهم ونزاهتهم عند القيام بعملهم    االمتثال للسياسات الوطنية المتفق عليها وأن يثبتوا        

معظم الكيانات تقدم مساهمات قيمة فقد خلص كثير من المشاركين إلى أن من الضروري، نظراً لآلثار الجدية                 
مبادئ واضحة بـشأن مـشاركة القطـاعين         وضع   ،التي قد تترتب على تلك الشراكات فيما يتعلق بالسياسات        

ويمكن وضـع تلـك     . الجوانب الصحية من العمل الخاص بالكوارث في أي بلد من البلدان          الخاص والعام في    
  .المبادئ في األوقات التي ال يتم فيها االضطالع بأعمال هامة بشأن الكوارث

  
ر إلى اتباع    دعا المشاركون في المؤتم    .السياسات والممارسات : التمويل بواسطة الحكومات المانحة     -١١

تقييم االحتياجات وإدارة االستجابة لمقتضيات الكوارث، وإلى مشاركة شـتى أصـحاب            أساليب منهجية إزاء    
المصلحة في إعداد إرشادات جديدة لمعالجة قضايا محددة مثل الصدمة النفسية والطـب الـشرعي، والتـدبير                 

تي تنفرد بها المرأة، وإشراك وسائل اإلعـالم، والقطـاع الخـاص،            العالجي آلالف الضحايا، واالحتياجات ال    
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في االستجابة لمقتضيات الكوارث، وتحسين التعاون بين القـوات              

ولـذا فـإن الوكـاالت      . وتتوقف جميع هذه الجهود على توفير موارد إضافية       . المسلحة والمجموعات المدنية  
لثنائية وموظفيها يلعبون دوراً حاسم األهمية في دعم إدخال التحسين على التأهب واالسـتجابة علـى                المانحة ا 

 وتـساعد   .الصعيد الوطني، حيث إن وضع ترتيبات أفضل للتمويل سيحد من التنافس بين المجموعات المتلقية             
ت هذه الجهات المانحة وأهمية     مشاركة الجهات المانحة بشكل أقوى المجموعات المتلقية على فهم وتقدير أولويا          

ويتعين في الوقت نفسه تدعيم جهود المـانحين باتبـاع          . الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد وبلوغ النتائج      
  .مبادئ عملية المنح الجيدة

  
ويتمثل الهدف من االستجابة الفعالة والناجعة لمقتضيات الكوارث الصحية في الحـد مـن الوفيـات                  -١٢

وفي صلب هـذا    . الممكن تفاديهما في أوساط السكان المتأثرين وتيسير الخروج من األزمة بسرعة          والمراضة  
التحدي هناك تطوير القدرات الوطنية على التأهب للتصدي للكوارث الصحية، وإدارة المخاطر والحـد مـن                

  .التأثر بها
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 أبـدى   .ابة لمقتضيات الكوارث  التعاون بين العسكريين والمدنيين في مجال الجوانب الصحية لالستج          -١٣
المشاركون تقديرهم لالستجابة الصحيحة الحتياجات المجتمعات المحلية المتأثرة بـأمواج التـسونامي وتلقـي              

وتم ربط القدرات العسكرية لثالثين بلداً بمنظومة األمـم         . وكاالت المساعدة المدنية الدعم من القوات المسلحة      
  . لمدنية العسكريةالمتحدة من خالل وحدات االتصال ا

  
لكـن  .  بـاألمر المـستغرب    ن نشر القوات العسكرية الوطنية إبان اإلغاثة من آثار الكوارث ليس          إو  -١٤

. التعاون الدولي مع القوات المسلحة في توفير المعونات اإلنسانية غالباً ما يكون ألغـراض خاصـة فحـسب                 
واقترح المشاركون أن تتحمل السلطات المدنية مسؤولية تحديد المتطلبات بالنسبة للوجيستيات العسكرية، والنقل             

ملية استكشاف دقيقـة لتمكـين القـوات المـسلحة          كما دعوا إلى إجراء ع    . وغير ذلك من المساعدات العملية    
بعضها البعض، مما يـساعد الطـرفين علـى االتفـاق علـى             ) مشاغلو(والوكاالت اإلنسانية من فهم دوافع      

  .اإلجراءات الكفيلة بإضفاء الفعالية على هذا العمل المشترك عندما تحدث الكوارث
  
 يلعب العاملون في وسائل اإلعالم واالتصاالت       .ليةالعمل مع وسائل اإلعالم المحلية والوطنية والدو        -١٥

دوراً حيوياً في األزمات اإلنسانية عندما تشتد الحاجة بالفعل للمعلومات لدى أولئك الـذين تتعـرض حيـاتهم                  
المانحة التي تتخذ القرارات لـصالحهم ونيابـة        وبقياهم للخطر الماحق، وكذلك الجهات الحكومية والمنظمات        

ا يكون رجال الصحافة مصدر المعلومات والتحليالت الوحيد في المرحلة المبدئيـة والحاسـمة              وغالباً م . عنهم
وتبث وسائل اإلعالم المحلية والمجتمعية، السيما اإلذاعة، معلومات أساسية في مجـال            . األهمية من أية أزمة   

  .لحياةالصحة العمومية على المجتمعات بشأن تحسين الفرص المتوفرة لهم للبقاء على قيد ا
  
وقد الحظ العديد من الصحفيين فوراً وبعد وقوع كارثة التسونامي شح المعلومات المستقاة من السكان                 -١٦

نتيجة ذلك أن قضايا حيوية من قبيل اإلصابات النفسية االجتماعية من وكان . عن المخاطر الصحية ذات الصلة
النساء لم تحظ بالتغطية اإلعالمية المناسبة ألهميتها في النفسية، وخطر اإلسهال والمالريا ومراضة     واألمراض  

 الذين من شأنهم االعتماد على وسائل اإلعالم الدولية         –وكان الذين يتخذون القرارات     . مجال الصحة العمومية  
ومن الواضح أن ثمة حاجة لزيـادة       .  يجهلون بعض هذه القضايا إلى حد ما       –للحصول على أحدث المعلومات     

 بما في ذلك وضع تحلـيالت لمـا   –بين الوكاالت اإلنسانية ووسائل اإلعالم في إقامة عالقات فعالة     االستثمار  
  .كان مفيداً وغير ذي فائدة من بين التدخالت الصحية المطبقة

  
  االلتزام بالعمل

  
علـق  إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بتقديم الدعم للدول األعضاء والمهنيين الصحيين فيها فيمـا يت               -١٧

وسيوفر هذا الدعم عـن طريـق المكاتـب         . بتطبيق الدروس المستخلصة من تجربة كارثة أمواج التسونامي       
وستقدم المعلومات فيما بعد إلـى  . القطرية واإلقليمية التابعة للمنظمة ومقرها الرئيسي والمراكز المتعاونة معها   

ليها هذا المؤتمر علـى الـصعيدين الـوطني         األجهزة الرئاسية بشأن سبل مراعاة االستنتاجات التي يتوصل إ        
  .والدولي، وخصوصاً عندما يطلب إلى المنظمة اتخاذ إجراءات محددة
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