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 التأهُّب للطوارئ واالستجابة لها  

 الخالصة التنفيذية
د عدد حاالت الطوارئ واألزمات الكربى اليت تعرَّض هلا إقليم شرق املتوسط خالل على الرغم من تزاي   -1

، متدنيا   االستجابة لألزمات والتعايف منهاب للطوارئ والقدرة على مستوى التأه   ال يزالالسنوات اخلمس املاضية، 
ما يف ما خيص القطاع الصحي. وعام بعد عام، تأيت الكوارث الطبيعية، وتلك اليت من صنع اإلنسان، والسيَّ 

ل معيشتهم، وصحة ب  وس  زاعات املسلحة وغريها من حاالت الطوارئ لتهدد حياة البشر، ـوالقالقل اجملتمعية، والن
املاليني منهم. كما يهدد عدم االستقرار السياسي والصراعات األهلية أيضا  األمن الصحي، مسببا  احنسار ما 

م املخاطر النامجة عن األوبئة كما تتفاق  حتقق من مكاسب صحية على مدار سنوات من التنمية التدرجيية.  
فاف واألحداث الكيميائية واإلشعاعية، بفعل األزمات اإلنسانية واحلوادث الكربى والزالزل والفيضانات واجل

زاعات املسلحة، اليت أصبحت بالغة الشيوع يف السنوات القليلة املاضية، ـدة، وعدم االستقرار السياسي، والناملعق  
قليم حاالت بلدا  من بلدان اإل 11، شهد نْي وكانت سببا  يف دمار أجزاٍء من اإلقليم. وخالل السنتني املاضيتـ  

 مليون نسمة. 24ر منها ما يزيد على طوارئ واسعة النطاق تضرَّ 

ة، يف أحناء اإلقليم، يصبح لزاما  علينا بناء القدرات ويف مواجهة هذه التهديدات الصحية، القائمة واملستجد   -4
اجملتمعات، باحلماية من عدد  م الصحية، وبالتايل ظ  الوطنية لتحسني األمن الصحي على النحو الذي حتظى فيه الن  

ب م التأه  ظ  كبري من املخاطر، وتكون مستعدة جملاهبتها، وقادرة على التعايف منها. وهو أمر يتطلب تقوية ن  
للطوارئ الصحية واالستجابة هلا، بالتعاون مع سائر القطاعات ذات الصلة، على املستوى احمللي، ومستوى 

 . ومنكمنظومة متكاملةكل األخطار والصحة    يج يراعهْ إىل نـ  طين، استنادا الواليات واحملافظات، واملستوى الو 
الة حلاالت الطوارئ ال الدروس املستفادة من إدارة األزمات الصحية خالل الِعْقد املاضي، أن االستجابة الفع   أهم

من خالل تعزيز برامج م "احتياطية" ال يتم تنشيطها إال عند اشتداد احلاجة إليها، بل تتحقق ظ  تتحقق بوجود ن  
أنشطتها سريعا ، وفقا  خلطط  التوسع يفاليومي للمخاطر، وختفيف آثارها، االستجابة هلا، حىت ميكن  الرصد

ل اهلدف النهائي هلذا احملور التنموي طويل األجل يف تعزيز االكتفاء الذايت يف إدارة طوارئ قائمة وجمرَّبة. ويتمث  
عالوة على ذلك، فإن االعتماد الكبري على الدعم الدويل يف  يات الصحية اليومية.ي للتحد  التصد  يف الطوارئ و 

عف القدرات اجملتمعية أوقات الطوارئ واألزمات، ي عر ض البلدان إىل خماطر اسرتاتيجية عديدة، وقد يزيد من ض  
عطي الدول األعضاء . وجيب أن توجماهبتها بفاعلية مع مثل هذه األحداث ف مستقبال  والوطنية على التكي  

األولوية لتنمية القدرات الوطنية، واألخذ بزمام املبادرة يف هذا الشأن، واستكمال هذه اخلطوة برتتيبات بني البلدان 
الة، وذلك من أجل تعزيز االكتفاء الذايت على املستويني الوطين وعلى مستوى اإلقليم لتحقيق االستجابة الفع  

 املتبادلة بني البلدان.هود اإلغاثة جواإلقليمي، فضال  عن توطيد 
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ى يف العامل. وميكن للدول وينوء هذا اإلقليم بالنصيب األكرب من حاالت الطوارئ واألزمات الكرب   -1
ب املخاطر والتأه   ءدر األعضاء، بل وجيب عليها، أن حتقق االكتفاء الذايت يف إدارة األزمات من خالل ضمان 

سم بالكفاءة ل املساعدات على حنو سريع ويت  خالل الرتتيبات امللموسة لتباد  للطوارئ على حنو سليم، وكذلك من 
حني يطلبها أحد البلدان الذي يشهد حالة طارئة. فاألمن الوطين بصفة عامة، واألمن الصحي بصفة خاصة، ال 

 من دون تعزيز هذه القدرات. توفريهاميكن 

 المقدمة
زاعات املسلحة وغريها من ـإلنسان، والقالقل اجملتمعية، والنتأيت الكوارث الطبيعية، وتلك اليت من صنع ا -2

ل معيشتهم، وصحة املاليني منهم. كما يهدد عدم االستقرار ب  حاالت الطوارئ، كل عام، لتهدد حياة البشر، وس  
مسببا  احنسار ما حتقق من إجنازات صحية على مدار سنوات من  السياسي والصراعات األهلية األمن الصحي،

وبالتزامن مع تزايد تكرار األخطار الطبيعية والصراعات، تواصل التهديدات الصحية اجلديدة  التطور التدرجيي.
والناشئة تفاقمها، مع عجز احلدود اجلغرافية والسياسية عن منع انتشارها. ومن األمثلة احلديثة على هذا جائحة 

 ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية.ب وفريوس كورونا املسب   ، وفريوس اإليبوال،األنفلونزا

مليون شخص، ليس  555وإقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، الذي يعيش به أكثر من  -5
ى، والزالزل، والفيضانات، م املخاطر النامجة عن األوبئة، واحلوادث الكرب  تتفاق  استثناء  من هذا االجتاه العاملي، إذ 
دة، وعدم االستقرار السياسي، اإلشعاعية، بسبب األزمات اإلنسانية املعق  واجلفاف، واألحداث الكيميائية و 

اليت أصبحت بالغة الشيوع يف السنوات القليلة املاضية، وكانت سببا  يف دمار أجزاٍء من  زاعات املسلحة،ـوالن
ر منها ما بلدا  من بلدان اإلقليم حاالت طوارئ واسعة النطاق تضرَّ  11اإلقليم. وخالل السنتني املاضيتني، شهد 

 مليون نسمة. 24يزيد على 

ح املاليني  من العراقيني ملتمسني املأوى يف زاع يف العراق، نز  ـويف اآلونة األخرية، ومع تصاعد العنف والن -6
جئني السوريني يف مشال العراق  من الال 455555االحتياجات اخلاصة ألكثر من وقد أهنكت جمتمعات مضيفة. 

ال يقل صعوبة، حيث فة الوضع يف قطاع غز  أما كاهل السلطات الصحية ووكاالت تقدمي املساعدات اإلنسانية. 
ت ض  بسبب انعدام األمن. وتعرَّ  ظل الوصول إىل املستشفيات والعيادات حمدودا  أمام املاليني من الفلسطينيني

ضها للضربات العسكرية. وحىت قبل  إثر تعر  نْي اإلسعاف إىل ضرر ودمار بالغ  املستشفيات والعيادات وسيارات 
م الوضع احلايل، كانت السلطات الصحية تبلغ عن عجز كبري يف األدوية األساسية واملواد االستهالكية. تفاق  

 ويعاين العديد من املستشفيات من ديون مرتفعة بسبب حمدودية املوارد.

ة، يف أحناء اإلقليم، يصبح لزاما  علينا بناء القدرات دات الصحية، القائمة واملستجد  ويف مواجهة هذه التهدي -7
م الصحية، وبالتايل اجملتمعات، باحلماية من عدد  ظ  الوطنية لتحسني األمن الصحي على النحو الذي حتظى فيه الن  

ب م التأه  ظ  أمر يتطلب تقوية ن  كبري من املخاطر، وتكون مستعدة جملاهبتها، وقادرة على التعايف منها. وهو 
للطوارئ الصحية واالستجابة هلا، بالتعاون مع سائر القطاعات ذات الصلة، على املستوى احمللي، ومستوى 

 .كمنظومة متكاملةج يراعي كل األخطار والصحة  هْ إىل نـ   الواليات واحملافظات، واملستوى الوطين، استنادا  
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قدراهتا الوطنية من أجل ضمان  تأكيد حاجة الدول األعضاء لتنميةواهلدف من هذه الورقة هو إعادة  -8
وتوطيد االستجابات اإلنسانية، كجزء ال يتجزأ من  االكتفاء الذايت يف إدارة املخاطر املتعلقة حباالت الطوارئ،

 األمن الصحي الوطين واإلقليمي.

 إدارة حاالت الطوارئ الناجمة عن كل األخطار
ب للطوارئ واالستجابة هلا، يف صميم القدرات لكل األخطار واخلاص بالتأه   يراعم  ـهج اليأيت الن   -9

 هج إىل حمورين:الطوارئ. وينقسم هذا الن  للحد  من املخاطر وإدارة املستدامة للقطاع الصحي يف كل بلد 

 إدارة خماطر الطوارئ ( أ

تنمية القدرات على املستويني ل يف ة، تتمثَّ وية حبت  عملية إدارة املخاطر أثناء الطوارئ هي عملية تنم   -15
يواجهه اجملتمع، وذلك من خالل نـ ْهج  د  ج  أي حدث أو خطر مست   التعامل مع يتسّنَّ  الوطين واحمللي، حبيث

 متعدد القطاعات. ويغطي هذا احملور أربع جمموعات من املخاطر، وهي:

 املخاطر البيولوجية: األوبئة واجلوائح؛ 

  التسريبات الكيميائية اخلطرة، والطوارئ اإلشعاعية، وحوادث النقل، واهنيار املخاطر التكنولوجية: حوادث
 ة التحتية؛البني  

  املخاطر الطبيعية: األخطار املتعلقة بالطقس واملياه، واألخطار اجليولوجية؛ 

 ة.البشرية الكبري  واحلشود عاتزوح، والتجم  ـزاعات، والنـاملخاطر االجتماعية: القالقل االجتماعية، والن 

زوح، ـالت أعلى من املستوى الطبيعي للمراضة والوفيات والنوناهيك عن ما تسببه تلك الطوارئ من معد   -11
اختالالت اجتماعية واقتصادية، وغالبا  ما تعيق حتقيق األهداف  -أيضا   ب، خالل فرتة زمنية قصريةفإهنا تسب  

 ر.طويلة األجل للتنمية الصحية يف البلد املتضر  

ل إحدى املسؤوليات األساسية ألي حكومة يف محاية صحة وسالمة شعبها، وفقا  للعناصر تتمثَّ  -14
ر؛ واالستجابة املبك   والرصدن؛ حيثما أمك   واحلد من املخاطراألساسية الثالثة لألمن الصحي، وهي: الوقاية 

 الة يف الوقت املناسب.الفع  

الة الل الِعْقد املاضي، أن االستجابة الفع  الدروس املستفادة من إدارة األزمات الصحية خأهم ومن  -11
م "احتياطية" ال يتم تنشيطها إال عند اشتداد احلاجة إليها، بل تتحقق من ظ  حلاالت الطوارئ ال تتحقق بوجود ن  

التوسع سريعا  يف االستجابة هلا، حىت ميكن و اليومي للمخاطر، وختفيف آثارها،  الرصدخالل تعزيز برامج 
ل اهلدف النهائي هلذا احملور التنموي طويل األجل يف تعزيز االكتفاء الذايت يف إدارة اجة. ويتمثَّ أنشطتها عند احل
 يات الصحية اليومية.ي للتحد  الطوارئ والتصد  
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 ب( االستجابة اإلنسانية والتعايف
اخلدمات الصحية هج املراعي لكل األخطار على العمل اإلنساين. ويهدف إىل إتاحة ر الثاين للن  ز احملو  يرك   -12

احليوية وخدمات اإلغاثة، واحلفاظ عليها يف أعقاب أي حالة أو أزمة طارئة، حيث تكون القدرات احمللية أو 
الرعاية الصحية وقدرة النظام الصحي مبجمله على  د  ع  الوطنية القائمة مثقلة باألعباء. وخالل تلك املرحلة، تـ  

أي حالة طارئة أو أي أزمة، جيوز اسرتشاد العمل اإلنساين بدء وعند االستجابة مطلبا  حتميا  إلنقاذ احلياة. 
بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجعية الصحة العاملية، اليت ت عج ل بعمليات 

لبية االحتياجات ر أو بقبول منه. وهناك جمموعة من قدرات تاإلغاثة، سواء كان ذلك بناء  على طلب البلد املتضر  
م خرباء من اخلارج يف جمال االستجابة، وإمدادات اإلغاثة ومستلزماهتا، وت دار هذه القدرات ض  املفاجئة، واليت ت  

 من خالل آلية مركزية لالستجابة تابعة لألمم املتحدة.

اإلنسانية الدولية، الت م الوطنية، واستعدادها لتنسيق التدخ  ظ  د للمؤسسات والن  ب اجلي  يف حال التأه   -15
ل يف سرعة التعايف وإعادة رة من أنشطة االستجابة اإلنسانية والتعايف، تتمثَّ فإن املنافع اليت تعود على الدول املتضر  

ى باالهتمام على تأهيل اخلدمات الصحية، وغالبا  ما يرتتب عليها أيضا  استثمارات صحية يف جماالت حتظ  
مر، فإن أنشطة التعايف هذه، إذا ما مت تنسيقها وإدارهتا بصورة سليمة، فإهنا ال املستوى الوطين. ويف واقع األ

 أيضا  على تنمية تساعدهملب، ولكن سْ ح  ب الطوارئ ف  تقتصر على دعم اجملتمعات يف إعادة بناء حياهتا عقِ 
بة س  ناء على اخلربات املكت  رين، والبقدراهتا ملواجهة األزمات الصحية املستقبلية، والدعوة لالستماع ألصوات املتضر  

  االستجابة والتعايف.خالل مرحليت  

 الخطوات المستقبلية
م أعداد حاالت الطوارئ وأنواعها يف أحناء اإلقليم، ظلت قدرات الدول األعضاء على الرغم من تفاق   -16

بصورة تدعو إىل القلق، بل ويف  منقوصةي هلا، على الوقاية من التهديدات الصحية، والكشف عنها، والتصد  
ب للطوارئ والقدرة على االستجابة لألزمات حاالت كثرية كانت هذه القدرات بدائية. وال يزال مستوى التأه  

 ما يف ما يتعلق بالقطاع الصحي.والتعايف منها، يشوبه التفتت، وعدم التنسيق، والضعف بشكل عام، والسيَّ 

دعم الدويل يف أوقات الطوارئ واألزمات الدول إىل خماطر اسرتاتيجية االعتماد الكبري على اليعر ض و  -17
 على درات اجملتمعية والوطنية على التعاطي مستقبال  مع تلك األحداث. ويتعنيَّ عديدة، وقد يزيد من ضعف الق  

أخذ على الة، و الفع   الدول األعضاء أن توج ه األولوية لتنمية القدرات الوطنية والبلدانية واإلقليمية على االستجابة
جهود تقوية لزمام املبادرة يف هذا الشأن، من أجل تعزيز االكتفاء الذايت على املستويني الوطين واإلقليمي، و 

دة اإلعداد؛ )ب( تنسيق قوي  م صحية جي  ظ  ان. وميكن حتقيق ذلك من خالل )أ( ن  لد  لة بني الب  املتباد  اإلغاثة 
؛ )ج( اسرتاتيجيات وسياسات براجمية لتنسيق املساعدات اخلارجية، مبا طوارئيف جمال إدارة ال متعدد القطاعات

 ق الطبية، واإلمدادات، وخالفه.ر  يف ذلك الفِ 

 إجراءات ذات أولوية تنظر فيها الدول األعضاء
جمموعة من األولويات االسرتاتيجية لدراستها وأخذها بعني االعتبار من ِقب ل الدول  عرض يف ما يلين   -18

ي حلاالت الطوارئ، والكوارث وغريها من األزمات الصحية، هبدف زيادة قدراهتا على التصد  ، وذلك األعضاء
 رة، .املدم  الة يف جمال الصحة العمومية جتاه هذه األحداث ضمان حتقيق االستجابة الفع   مَّ ـومن ث  
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 على املستوى الوطين ( أ

ى النظام الصحي الوطين بالقدرة على منع حدوث الطوارئ والكوارث الكربى، وختفيف جيب أن يتحل   -19
ن من: قوى عاملة تلك القدرة الوطنية يتكوَّ  وطأهتا، واالستجابة هلا، والتعايف منها. واألساس الذي ترتكز عليه

بأساليب مواجهة الطوارئ؛ والقدرة الوظيفية للمستشفيات واملراكز الصحية صحية جيدة التدريب على دراية تامة 
م اإلجراءات ل تأثري الكوارث الطبيعية وتلك اليت من صنع اإلنسان؛ والسياسات والتشريعات اليت حتك  على حتم  

ىل خطط مواجهة الصحية يف حاالت الطوارئ؛ واآلليات القائمة للتنسيق مع سائر القطاعات الرئيسية استنادا  إ
 الطوارئ.

 وجيب أن تسرتشد االسرتاتيجية الوطنية يف هذا اجملال بالعوامل األساسية التالية: -45

 إىل إطار عمل تعاوين متعدد  ج متكامل وذي طابع مؤسسي لبناء األمن الصحي الوطين استنادا  هن   تعزيز
 .كمنظومة متكاملةالقطاعات يراعي كل األخطار والصحة  

  وظيفية مع املؤسسات اإلقليمية أو البلدان من أجل تنمية قدرات القوى العاملة الصحية، مبا بناء شراكات
 ب للطوارئ واالستجابة هلا.فيها املتطوعون من اجملتمع للتأه  

 .ضمان سالمة املرافق الصحية استنادا  إىل حتليل املخاطر من خالل التقييم والتطوير 

 ة، وإدارة املخاطر، بالتعاون مع املؤسسات البحثية واألكادميية على إعداد قاعدة بي نات للطوارئ الصحي
 املستوى اإلقليمي.

 على املستوى اإلقليمي ( ب

لقدرات الوطنية، ينبغي عندئٍذ على الدول على االطوارئ، والكوارث وغريها من األزمات  ما تطغىعند -41
إلقليمية والدولية، من أجل دعم الربامج األعضاء االستفادة من اخلربات واإلمدادات اللوجستية واملساعدات ا

مو الرعاية ن، حيث حصل مقد  الصحية الوطنية واحمللية. ولقد أظهرت التجارب السابقة يف اإلقليم قوة التضام  
 ية،اليمناجلمهورية و  ة،سورياجلمهورية العربية الو  ،والعراق ،وليبيا ،ةالصحية على الدعم أثناء األزمات يف كل من غز  

ل يف نشر املستشفيات امليدانية والعيادات اجلوالة. وجيب د قدرات وخطوط للدعم تتمثَّ . وتوج  وغريها من البلدان
توصيف الوضع الراهن هلذه القدرات، وتقويتها، وتنظيمها، وتنسيقها لالستعانة هبا يف املستقبل. ويف النهاية، فإن 

استجابة. ورغم تفاوت الثروات يف اإلقليم، إال أن النداءات الصحية  املوارد املالية هي املفتاح الرئيسي إلعداد أية
، مثل جنة اإلقليميةيف اجتماع سابق لل   ت املوافقة عليهامَّ ـة من قصور التمويل. وهناك آليات تعاين بشد  ال تزال ت  

 تزايدة يف اإلقليم.ن اإلقليمي، فينبغي تنفيذها وتوسيع نطاقها للوفاء باالحتياجات الصحية املصندوق التضام  

طرية والبلدانية، حيتاج األمر إىل سرعة م، ومن أجل استكمال قدرات االستجابة الق  على ما تقدَّ  وبناء   -44
 .التالية على املستويني اإلقليمي والدويلاإلجراءات اختاذ 

  َّاملستقبلية، من بني على مواجهة التهديدات الصحية بناء كوادر إقليمية من خرباء الصحة العمومية املدر
، وعقد االتفاقيات الريمية مع الدول املعنية وأصحاب العمل، من أجل نْي خالل االختيار والتدريب السليم  

 ضمان سرعة االنتشار.
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 من أجل حتسني ب  والعمليات يف د  لإلمدادات اللوجستية عاملي مرفق نشاء إضفاء الطابع الريمي على إ 
، وضمان سرعة نشر املخزون اإلقليمي والدعم ملواجهة الطوارئالعاملية  نظمة الصحةالقدرات االحتياطية مل

 املتضررة.للبلدان اللوجسيت 

   وبني املنظمة والدول األعضاء  لة بني بلدان اإلقليم،تعزيز إعداد وتوقيع مذكرات التفاهم للمساعدات املتباد
 هبا.

   4556ته اللجنة اإلقليمية عام وارئ وفقا ملا قرر  م حنو إنشاء الصندوق اإلقليمي ملواجهة الطالتعجيل بالتقد ،
 .4511ت عليه عام د  وأك  

 الموجز
ى يف العامل. وميكن للدول ينوء هذا اإلقليم بالنصيب األكرب من حاالت الطوارئ واألزمات الكرب   -41

املخاطر  من احلد  األعضاء، بل وجيب عليها، أن حتقق االكتفاء الذايت يف إدارة األزمات من خالل ضمان 
سم ل املساعدات على حنو سريع ويت  ب للطوارئ على حنو سليم، وكذلك من خالل الرتتيبات امللموسة لتباد  والتأه  

 د حالة طارئة.بالكفاءة حني يطلبها أحد البلدان الذي يشه  

هود ن اإلرادة السياسية واجلوسيكون للقطاع الصحي الريادة يف هذا االجتاه. ومن ناحية أخرى، سوف تضم  
د التصميم ك. كما أن وجود برنامج جي  ر  املكرَّسة لتأمني املوارد البشرية، واملادية، واملالية، حتقيق هذا اهلدف املشتـ  

ب للطوارئ واالستجابة هلا، إىل جانب اخلربات وأدوات العمل الالزمة، يفتح الطريق أمام بلوغ هذه الغاية. للتأه  
كل   يج يراعهنبثقة حول األمن الصحي، الوطين واإلقليمي، استنادا  إىل ث ن اإلقليم من التحد  ولن يتمك  
 تلك التدابري.، ما مل يتم تفعيل ككلصحة  الاألخطار و 


