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  EB117/30   من جدول األعمال المؤقت ١-٤البند 
  
  
  
  

  استجابة منظمة الصحة العالمية: زلزال جنوب آسيا
  
  

  تقرير من األمانة
  
 
، ضرب زلزال مركزه في شمال شرق إسالم أباد، وقوته          ٢٠٠٥توبر  أك/ في الثامن من تشرين األول      -١

 على مقياس ريختر، مناطق في شمال باكستان والهند وأفغانستان، ملحقاً أضراراً بمنطقة تزيد مـساحتها                ٧,٦
وجاءت معظم طلبات الحصول على المساعدة اإلنسانية الدولية من باكـستان،           .  كيلومتر مربع  ٢٨ ٠٠٠على  

 إلصابات خطيرة ٧٠ ٠٠٠ شخص، وتعرض نحو ٧٣ ٠٠٠التقارير الحكومية إلى وفاة أكثر من حيث أشارت 
 ماليين شخص يعيش معظمهم في مناطق      ٣ آخرين إلصابات طفيفة، إضافة إلى تشريد حوالى         ٥٩ ٠٠٠ونحو  

إيجاز أنـشطة    وتتناول ب  ١ اإلنقاذ التي بذلت في باكستان،     دوتبين هذه الوثيقة جهو   . نائية يصعب الوصول إليها   
  .منظمة الصحة العالمية في الهند

  
  باكستان

  
تصدت السلطات المحلية والوطنية في باكستان وفي الهند للتحديات المطروحة، وقامت بعمليات بحث               -٢

وصاحب قدوم فصل الشتاء تساقط الثلوج بكثافـة وانخفـاض درجـة            . وإنقاذ في المناطق الصعبة التضاريس    
. المناطق الوعرة والطقس يهددان بإعاقة وصول المساعدة إلى بعـض المجتمعـات           الحرارة بشدة، مما جعل     

 خيمة لتـوفير المـأوى      ١١٧ ٠٠٠اآلن توزيع نحو    حتى  فقد تم   : واليزال توفير المأوى المناسب يمثل مشكلة     
نـوفمبر،  / وبحلول نهاية تشرين الثـاني    .  خيمة أخرى  ١٩٢ ٠٠٠لحوالى نصف من شُردوا، وينتظر توزيع       

  .انت الحاجة إلى توفير الخيام في المستشفيات والمرافق الطبية البعيدة التزال ماسةك
  
وتـشمل األولويـات تحديـد      . ويحتاج أكثر من ثالثة ماليين شخص إلى الرعاية الصحية األساسـية            -٣

 والثانويـة،   االحتياجات العاجلة لقطاع الرعاية الصحية حتى يستعيد عافيته، وتجديد المرافق الصحية األوليـة            
وتمس الحاجة إلى خدمات تأهيل من بترت أطرافهم وتركيب أطراف صناعية لهـم،             . وتعزيز الموارد البشرية  

  .وتأهيل المصابين في النخاع الشوكي
  

  استجابة المنظمة
  
اشتملت العناصر االستراتيجية لالستجابة الصحية األولية المعتمدة من قبل منظمة الـصحة العالميـة                -٤

تنـشيط خـدمات    ) ب(تقييم االحتياجات واإلجراءات ذات األولوية بطريقة منهجية؛        ) أ: (ة الصحة على  ووزار
                                                      

على مزيد من المعلومات حول استجابة الشركاء الوطنيين والمحليين في باكستان، في موقـع لجنـة   يمكن االطالع    ١
  ./http://www.earthquakepakistan.com: اإلغاثة االتحادية على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي



   EB117/30    ١١٧/٣٠ت م

2 

تنسيق العمل الذي يقوم    ) د(تعزيز النظافة الشخصية ومرافق اإلصحاح؛      ) ج(الرعاية األولية وخدمات اإلحالة؛     
  .لتصدي لهاإنشاء نظام لإلنذار المبكر باألمراض ول) ه(به الشركاء في مجال الصحة؛ 

  
 فريق من العاملين الصحيين الوطنيين والـدوليين        ١٠٠في أعقاب الزلزال مباشرة، تم نشر أكثر من           -٥

. المهرة المزودين بالعتائد واإلمدادات والمعدات الطبية األساسية، لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمتـضررين            
 شـخص مـن     ٢٠ ٠٠٠، كما تم إجالء أكثر مـن        وقد حصل آالف المصابين على العناية الطبية والجراحية       

. الناجين الذين أصيبوا إصابات بالغة، بالطائرات إلى المستشفيات الموجودة في المدن الرئيسية فـي باكـستان               
ضوح هي أولى األولويات، تليها ضرورة اسـتعادة الرعايـة الـصحية األوليـة              رالبوكانت رعاية المصابين    

 وحدة صحية أساسية في جميع      ٤٤ مستشفى ميدانياً و   ١٦نوفمبر، كان   / ن الثاني وبحلول نهاية تشري  . والوقائية
 عامل صحي من خارج الوكاالت      ٢٠٠٠المناطق المتضررة، قد تم تسجيلها كمرافق صحية فعالة، وكان نحو           

  .يعملون في باكستان) الدولية والوطنية(المقدمة للمساعدة 
  
وقد أمكن استنهاض الجهـود  .  الصحية الوطنية والمحلية في البلد     وألقت الكارثة عبئاً هائالً على النظم       -٦

  .في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بفضل جهود اإلغاثة المحلية والوطنية المخلصة
  

  إسهام منظمة الصحة العالمية في االستجابة
  
الدعم للقطـاع   إن الغرض الرئيسي لبرنامج المنظمة المعني بالتصدي للطوارئ في باكستان هو تقديم               -٧

الصحي لتنشيط نظام ومستشفيات الرعاية الصحية األولية وخدمات اإلحالة؛ وتفعيل نظـام لإلنـذار المبكـر                
 وتنفيذ عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ، بما في ذلك التنـسيق وإدارة المعلومـات؛               باألمراض وترصدها؛ 

  .ل واالحتياجات الصحية النفسيةوتعزيز صحة البيئة؛ وتلبية االحتياجات الصحية لألم والطف
  

  تنشيط نظام الرعاية الصحية األولية
  
وقد تعاونـت  . أعطت الحكومة أولوية عالية إلصالح نظام الرعاية الصحية األولية على وجه السرعة   -٨

ي  فريقاً طبياً وصحياً وجراحياً مشتركاً لتقديم الخدمات ف        ٢٨وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية لتجهيز        
  .وزودت المنظمة كل فريق بالعتائد الصحية والجراحية األساسية. المناطق النائية

  
 وحدة صحية أساسية سابقة التصنيع في المناطق الريفية، لتحـل           ١٠٠ومن المقرر تركيب ما جملته        -٩

ـ         . محل المراكز الصحية التي دمرها الزلزال      ل وسوف تشترك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فـي تموي
عملية إنشاء وصيانة هذه الوحدات الصحية األولية، وسيتم تركيب هذه الوحدات بمساعدة مـن مكتـب األمـم      

  .المتحدة لخدمات المشاريع
  
ونفَّذ العاملون في المنظمة حمالت تطعيم جموعية ضد الحصبة، والخناق، وشلل األطفال، والكـزاز                -١٠

وتـم إعـادة    . طعيم ضد التهاب السحايا بالتعاون مع اليونيسيف      كما قامت المنظمة بتنسيق حملة ت     ). التيتانوس(
  .إنشاء عيادات للسل في عدد من المناطق

  
ويتم حالياً تقييم المؤشرات األساسية الخاصة بالمراضة والوفيات بين األمهـات والرضـع، وتقـديم                 -١١

  .هات واألطفالالتوجيه التقني، بغية تلبية احتياجات الرعاية التوليدية ورعاية األم
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وتم تقديم عتائد صحية جديدة لحاالت الطوارئ، ووحدات تكميلية لمعالجـة الرضـوح، إلـى وزارة                  -١٢
وتحتوي هذه العتائد على إمدادات تكفي لتقديم خدمات الرعاية ألكثر . الصحة والمنظمات غير الحكومية المعنية

  . شخص لمدة ثالثة أشهر٣٠٠ ٠٠٠من 
  

  ات وخدمات اإلحالةتنشيط خدمات المستشفي
  
، أن   الـصحية  يبين التقييم المفصل للوضع الصحي، بما في ذلك الضرر الهيكلي الذي لحق بالمرافق              -١٣

 مؤسـسة التـزال     ١٧١ مؤسسة لحقتها أضرار جزئية، وأن       ٤٤مؤسسة صحية دمرت تماماً، وأن       ٣٢٠نحو  
  .نية األساسية الصحية٪ من الب٨٠وفي بعض المواقع دمر أكثر من . تؤدي وظائفها

  
نجحت المنظمة في تحديد السعة المتاحة إلحالة المرضى لتلقـي الرعايـة المحليـة فـي المنـاطق                    -١٤

 وضـمان   ،المتضررة، فمكنت بذلك وزارة الصحة والمنظمات الدولية من تقليل عدد عمليات اإلجالء الطبـي             
وقد وفرت المنظمة المعدات الطبية األساسية،      . ليةتقديم المعالجة الفورية للمرضى والمصابين في المرافق المح       

  . سيارة إسعاف٢٢والعتائد الجراحية، كما قدمت بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان 
  

  تفعيل نظام لترصد األمراض ولإلنذار المبكر
 

التقـارير األسـبوعية    تم إنشاء نظام لترصد األمراض ولإلنذار المبكر بها ومواجهتها، يتكون مـن               -١٥
وتقـدم جميـع    . المرسلة من المرافق الصحية والتي تتيح إمكانية التحذير الفوري، وهو نظام ينبغي توسـعته             

الوكاالت الصحية الرئيسية التقارير الالزمة لوزارة الصحة ولمنظمة الصحة العالمية، باسـتخدام التعـاريف              
  .الموحدة للحاالت ونماذج التبليغ الموحدة

  
وتشير التقارير الواردة من المواقع التابعة لهذا النظام إلى أن الفترة التي أعقبت الزلزال شهدت تزايد                  -١٦

عدد حاالت العدوى التنفسية الحادة وأمراض اإلسهال، ووقوع حاالت فرادية من الحصبة والخنـاق والتهـاب                
ويعتبر النجـاح  . اذ إجراءات وقائية فوريةوقد تم تقديم هذه المعلومات إلى الشركاء، مما أدى إلى اتخ          . السحايا

 حالة إسهال حاد عن طريق االكتشاف المبكر والتصدي السريع، في مخيم واحد             ٧٠٠في مكافحة ما يزيد على      
 .ُأقيم وتوسع تلقائياً في مدينة مظفَّر أباد، مثاالً للتعاون الفعال بين وزارة الصحة والمنظمة والشركاء

 
  مات وإدارة المعلوالتنسيق

  
في األسبوع األول للكارثة تم إنشاء مركز تنسيق الطوارئ، المشترك بين وزارة الصحة في باكستان                 -١٧

ومنظمة الصحة العالمية، بهدف توفير مرافق االتصاالت الـسلكية والالسـلكية، ورسـم خـرائط المـرض،               
وتُعقد االجتماعات الدورية   . ضررةوتم إنشاء مكاتب ميدانية للمنظمة في ستة مواقع في المناطق المت          . والتنسيق

  .ويتم بشكل دوري توزيع تقرير المنظمة عن الوضع السائد على الجهات المعنية. في جميع المواقع
  
وتُعتبر منظمة الصحة العالمية الوكالة الرئيسية للجنة الدائمة لألمم المتحدة المشتركة بـين الوكـاالت                 -١٨

والمعنية بالصحة والمساعدات اإلنسانية، والتي تضم الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تحسين سبل تقـديم               
شاء منتدى ألعضاء مجموعة الصحة، وذلـك       وقد تم، بشكل عاجل، إن    . المساعدة اإلنسانية للسكان المتضررين   

في جنيف وإسالم أباد ثم في المناطق المتضررة، ويستخدم هذا المنتدى حالياً لتبادل المعلومات حـول تطـور                  
  .وتصدر، حالياً، في كل أسبوع نشرة موحدة حول الوضع الصحي. الوضع الصحي
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 من العاملين الـوطنيين، مـن   ٨٠ وأكثر من  من العاملين الدوليين٦٠وقامت المنظمة بنشر أكثر من        -١٩
  .تخصصات متنوعة، في باكستان خالل الثالثين يوماً التالية للزلزال

  
  تدابير الصحة البيئية

  
قامت المنظمة بتقييم األوضاع البيئية في مخيمات الالجئين، بإشراف اللجنة الدائمة المـشتركة بـين                 -٢٠

وقد أدت منظمـة الـصحة      . بالتعاون مع شركاء آخرين لألمم المتحدة     القطاعات والمعنية بالمياه واإلصحاح، و    
العالمية دوراً نشطاً في إصالح الشبكات األساسية للمياه واإلصحاح في المرافق الصحية، وفي تقديم النُـصح                

 وتم توزيع أقراص تنقية المياه وتنفيذ أنشطة التثقيف الصحي في جميع أنمـاط            . حول إدارة النفايات السريرية   
كما اتُخذت تدابير أخرى لتزويد سكان المخيمات بمياه الشرب، وقامت المنظمة أيضاً            .  والمستوطنات المخيمات

بمساعدة السلطات المحلية في روالكوت على إصالح مرافق اإلمداد بالمياه وضمان توفير المياه النقية وخدمات               
  .اإلصحاح في المستشفيات

  
  صحة األمهات والولدان

  
 امرأة حامل في كل شهر في المنـاطق المتـضررة، ويتوقـع             ١٣ ٠٠٠نتظر أن تلد أكثر من      من الم   -٢١

وسوف تتوقف حياة الولـدان علـى       .  من الولدان  ١٥٠٠ حالة والدة وفي     ٢٠٠٠حدوث مضاعفات في حوالى     
لألمهات والمالحظ أن المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي       . تقديم الرعاية الطارئة المناسبة في الوقت المناسب      

فإضـافة  . والولدان، بما في ذلك المراضة والوفيات وتوافر مقدمي الخدمات واالستفادة من الخدمات، محدودة            
ر سلبي بالغ على    يإلى الضرر الشديد الذي لحق بالمرافق الصحية، أدت ندرة مقدمات الرعاية الصحية إلى تأث             

  . المناطقسلوك النساء في ما يتعلق بالتماس الرعاية الصحية في تلك
  
وقامت المنظمة، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، بتقييم االحتياجات ووضع خطـة لـدعم                 -٢٢

بما في  (الخدمات الصحية لألمهات والولدان، مع القيام بتدخالت بالتعاون مع الشركاء لتحسين جودة الخدمات              
وتُتخذ حالياً إجـراءات لتعيـين      .  الحمل والوالدة  ولضمان تقديم الرعاية الماهرة أثناء    ) ذلك التدريب المطلوب  

  .خبير تقني متفرغ لتنسيق عملية تنفيذ الخطة
  

  االحتياجات الصحية النفسية
  
قدمت المنظمة دعماً فورياً لوزارة الصحة، عن طريق تقييم االحتياجات الصحية النفسية وإعداد خطط                -٢٣

كما تعمل المنظمة علـى تيـسير العمليـات         . ودالئل تدريبية عمل، مع تقديم المساعدة التقنية في شكل وثائق         
الميدانية لفرق وزارة الصحة المعنية بالصحة النفسية، وتساعد في تدريب العاملين في مجال الصحة وغيرهـا                

  .من المجاالت على تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية األساسية
  

  التمويل
  
 مليون دوالر أمريكي لتمويل عملية الطوارئ في باكستان،         ٢٧ن  طلبت منظمة الصحة العالمية أكثر م       -٢٤

 ١٤,٤بموجب النداء العاجل الذي أطلقته األمم المتحدة بخصوص زلزال آسيا، تم الحصول منها على أكثر من                 
وتـم إنفـاق   . ديسمبر/ في مطلع شهر كانون األول) ٪ من المبلغ المطلوب٥٠أي ما يزيد على (مليون دوالر   

يين دوالر أمريكي في األسابيع الثمانية األولى التالية للزلزال، معظمها على اإلمـدادات الالزمـة                مال ٧نحو  
  .، والباقي لتغطية تكاليف العمليات والموظفين)٪٧٠(لحاالت الطوارئ 
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  مرحلة اإلنعاش
  
اً بعـد   من المقرر أن تستمر مرحلة اإلنعاش خالل الشتاء، غير أن المساعدة الدولية سوف تلزم أيض                -٢٥

  .هذه الفترة، حتى يتسنى تعزيز الخدمات التي تم إصالحها وضمان نجاح عملية اإلنعاش
  
 التنمية اآلسيوي، بـإجراء تقيـيم أولـي         فوقامت المنظمة، بفضل التعاون مع البنك الدولي ومصر         -٢٦

أكثر تفصيالً بالتعاون مع    لالحتياجات الالزمة إلعادة بناء القطاع الصحي، كما تقوم حالياً بتنسيق عمليات تقييم             
 أيضاً تعاوناً وثيقاً مع وزارة الصحة لتنفيذ اسـتراتيجية حكوميـة لإلنعـاش              وتتعاون المنظمة . شركاء آخرين 
  .وإعادة البناء

  
  استجابة منظمة الصحة العالمية في الهند

  
رياً للهند، فقُتل نحو أما في الهند، فقد وقعت معظم أضرار الزلزال في منطقة جامو وكشمير التابعة إدا          -٢٧

وتم نقل المصابين بإصابات شديدة بالطـائرات إلـى مدينـة           .  شخص ٦٦٠٠ شخص وجرح أكثر من      ١٣٠٠
وكانت المرافق الصحية قد تعرضت ألضرار شديدة مما أدى إلـى           . سريناغار لتلقي خدمات الرعاية الطارئة    

ة الطبية؛ ففور وقوع الزلزال، تم إيفاد أربعـة         وقدمت السلطات الوطنية أيضاً الرعاي    . انهيار الخدمات الصحية  
 طبيباً متخصصاً مزودين بكميات كبيرة من األدوية األساسـية إلـى األمـاكن              ٣٠أفرقة طبية تضم أكثر من      

  .المتضررة
  
وقدمت المنظمة المساعدة للقطاع الصحي، في إطار برنامجها القطري للتأهـب لحـاالت الطـوارئ                 -٢٨

ة المنظمة تقييم االحتياجات الصحية ذات األولوية، وتقديم اإلمدادات الطبية، وضمان           وشملت أنشط . ومواجهتها
إتاحة الدالئل اإلرشادية التقنية، وتقديم الدعم المالي ألنشطة اإلغاثة التي تقوم بها جمعيـة الـصليب األحمـر                  

  .الهندية
  

  الدروس المستفادة من تجربة باكستان
  
لمنظمة ضمان استيعاب وتطبيق الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ         يستهدف العمل االستراتيجي ل     -٢٩

السابقة، بغية تحسين االستعداد القطري واستعداد المنظمة لمساعدة الدول األعضاء في أية أزمات قد تقع فـي                 
  حالياً مراجعة عمليات المنظمة في باكستان، وذلك في إطار عملية تقييم موسعة السـتجابة              يوتجر. المستقبل

ومن المأمول أن تُستخدم الدروس المستفادة لضمان تحـسين تأهـب           . مجموعة الصحة اإلنسانية لهذه الكارثة    
  .البلدان للتعامل مع الكوارث والحد من تأثيراتها

  
وأثمرت األساليب العديدة المبتكرة في تنظيم عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ في شـكل كفـاءة                  -٣٠

وأدى إنشاء  . فقد تم نقل عمليات اإلدارة التنفيذية واتخاذ القرار إلى داخل البلد          . يزاًأفضل وإجراءات أكثر ترك   
المركز المشترك بين وزارة الصحة والمنظمة للتنسيق في حاالت الطوارئ، في إسالم أباد، والخاليا اإلداريـة            

  .لمستوياتالمشتركة في المناطق المتضررة، إلى تحسين التنسيق وتبادل المعلومات في جميع ا
  
وبما أن االستجابة الفورية ومعظم أعمال اإلنقاذ واإلغاثة قامت على عاتق الـسلطات الـصحية فـي            -٣١

المستوى المحلي ومستوى المناطق الصحية والمستوى االتحادي، فينبغي توجيه مزيد من االهتمام إلى تحسين              
  .التأهب في حاالت الطوارئ في المستوى المحلي والوطني
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م سريعاً توجيه خبرات المنظمة وحشد سائر مواردها إلى المناطق المتضررة، ولكن على حـساب               وت  -٣٢
وينبغي تعزيز التأهب للطوارئ في جميع مستويات المنظمـة، بغيـة           . سائر برامج الصحة العمومية للمنظمة    

  .تعزيز الكفاءة
  
ولية لالستجابة للطوارئ، وهما    وهناك مجاالن رئيسيان للعمل لم يدرجا بشكل مناسب في المرحلة األ            -٣٣

ومن ثم، ينبغي إدخال هذين المجالين كعناصر رئيـسية فـي           . صحة األم والطفل، ومواجهة الخسائر الجسيمة     
كما ينبغي إدراج هـذين المجـالين كمكونـات         . جميع المراحل، بداية من التأهب وانتهاًء بالتصدي واإلنعاش       

  .أساسية من مكونات النداءات اإلنسانية
  
نوفمبر المشكالت الرئيسية   / وحددت المراجعة األولية التي قامت بها أمانة المنظمة في تشرين الثاني            -٣٤

في التنقل السريع للخبراء والمديرين التنفيذيين، وصعوبة توفير بدالء لهم، والقيود اللوجـستية والتـأخر فـي                 
وينبغـي تعزيـز اإلجـراءات      . ةالحصول على المعلومات الصحية الموثوقة وفي صياغة خطط عمل شـامل          

والبروتوكوالت الخاصة بالتصدي للطوارئ، وتوضيح األدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الشركاء في جميـع             
  .المستويات

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
 .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -٣٥
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