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  الواسعة النطاقاستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة 
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
ــاًء علــى طلــب المجلــس التنفيــذي بموجــب القــرار   -١ ــدم هــذا التقريــر بن وهــو ُيقــدم  ١.)٢٠١٥( EBSS3.R1ُق

معلومـــات عـــن جميـــع حـــاالت الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة التـــي تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا، وحـــاالت الطـــوارئ المصـــنَّفة مـــن 
طبقـــًا للجنـــة األمـــم المتحـــدة الدائمـــة المشـــتركة بـــين  ٣والطـــوارئ المصـــنَّفة مـــن المســـتوى طبقـــًا للمنظمـــة،  ٣ الدرجـــة

ـــة إجـــراءات حيالهـــا فـــي الفتـــرة مـــا بـــين  كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١الوكـــاالت، والتـــي اتخـــذت منظمـــة الصـــحة العالمي
ءات المنظمــــة . وباإلضــــافة إلـــى ذلــــك، فإنـــه يقـــدم أحــــدث المعلومـــات عــــن إجـــرا٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١و

 .٢المتعلقة بحاالت الطوارئ من الدرجة 
 
مــن البلــدان والمنــاطق  ٤٧وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اســتجابت المنظمــة لحــاالت طــوارئ كبــرى فــي   -٢

طارئـة ممتـدة (شـهدت أربعـة بلـدان  ١٩) و١حالة طارئة مصنفة كحادة (انظـر الملحـق  ٣١واألراضي بما في ذلك 
، والتي تعتبر من أشد المستويات وخامة على ٣صنيف خمس حاالت طوارئ حادة من الدرجة كال النوعين). وتم ت

أساس إطار المنظمة الخاص باالستجابة لحاالت الطوارئ، ونهج إدارة األحداث الذي تم اعتماده مـؤخرًا ممـا يشـير 
انية المعقـــدة فـــي العـــراق إلـــى أن جهـــود االســـتجابة تتطلـــب دعمـــًا كبيـــرًا علـــى مســـتوى المنظمـــة ككـــل: األزمـــة اإلنســـ

) والجمهورية العربية ٢٠١٥) وجنوب السودان (ُأعيد تصنيفها في شباط/ فبراير ٢٠١٤(ُصنِّفت في آب/ أغسطس 
ــــاير  ــــاني/ ين ــــي كــــانون الث ــــي ُصــــنِّفت ف ــــا والت ــــان وتركي ــــي األردن ولبن ــــك الطــــوارئ ف ــــي ذل ) ٢٠١٣الســــورية (بمــــا ف

ُصــنفت فــي يبــوال فــي غــرب أفريقيــا ()؛ وفاشــية مــرض فيــروس اإل٢٠١٥(أعيــد تصــنيفها فــي تمــوز/ يوليــو  والــيمن
). نظـرًا ألنـه خـالل المـدة قيـد االسـتعراض، تمثلـت االسـتجابة ٢٠١٦وأوقف تفعيلها في حزيران/ يونيو  ٢٠١٤ عام

ع لفاشية مرض فيروس اإليبـوال باألسـاس فـي أنشـطة إلدارة المخـاطر المرتبطـة باسـتمرار الفيـروس لـدى النـاجين، مـ
 شرح التفاصيل فقط بشكل مقتضب.

 
ــــدة مــــن الدرجــــة   -٣ ــــت المنظمــــة عــــن حالــــة طــــوارئ جدي ــــاني/ ينــــاير  ٣وأعلن ــــرة مــــا بــــين كــــانون الث ــــي الفت ف

 مــن البدايــة فــي ٢: األزمــة اإلنســانية المتصــاعدة فــي نيجيريــا (ُصــنفت مــن الدرجــة ٢٠١٦األول/ أكتــوبر  وتشــرين
). وتعتبــــر هــــذه هــــي أول طارئــــة مــــن ٢٠١٦فــــي آب/ أغســــطس ، وتــــم رفــــع مســــتواها ٢٠١٥نيســــان/ أبريــــل عــــام 

منــذ إنشــاء برنــامج الطــوارئ الصــحية للمنظمــة. وبنــاًء علــى بروتوكــوالت منظمــة الصــحة العالميــة المؤقتــة  ٣ الدرجــة
لتقيــيم المخــاطر وتصــنيف حــاالت الطــوارئ وٕادارة األحــداث، تــم تفعيــل نظــام المنظمــة إلدارة األحــداث والــذي شــمل 

                                                           
إنهاء الفاشـية الحاليـة وتعزيـز التأهـب العـالمي وضـمان قـدرة المنظمـة علـى ) بشأن اإليبوال: ٢٠١٥( EBSS3.R1القرار    ١

 التأهب واالستجابة للفاشيات والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق ذات العواقب الصحية.
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لألحــداث ومــوظفين لالضــطالع بســت وظــائف أساســية لنظــام إدارة األحــداث الحرجــة داخــل البلــد وتنفيــذ نشــر مــدير 
 اإلجراءات الحاسمة على النحو المحدد في مسودة الدليل الخاص بحاالت الطوارئ.

 
ئمـة وباستثناء حالة الطوارئ المعقدة في نيجيريـا وانـدالع فاشـية مـرض فيـروس اإليبـوال، صـنفت اللجنـة الدا  -٤

علـى مسـتوى النظـام برمتـه.  ٣المشتركة بين الوكاالت جميع حاالت الطوارئ باعتبارها حـاالت طـوارئ مـن الدرجـة 
ل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكـاالت كطارئـة بَ وبالنسبة لجنوب السودان، تم إيقاف تفعيل تصنيف الطارئة من قِ 

بقاء منظمـة الصـحة العالميـة والعديـد مـن الشـركاء اآلخـرين . وعلى الرغم من إ٢٠١٦في أيار/ مايو  ٣من الدرجة 
، اســـتنادًا إلـــى التقييمـــات ٣فـــي األمـــم المتحـــدة علـــى إعالناتهـــا الداخليـــة الخاصـــة بتوصـــيفها كطـــوارئ مـــن الدرجـــة 

، المخــاطر التــي قــد تلــم بالســمعة. وحتــى كتابــة هــذا التقريــروالتعقيــد والقــدرات و  التنظيميــة المتعلقــة بــالحجم والعجلــة
  (انظر الجدول). ٣كانت المنظمة تواصل االستجابة لخمس من حاالت الطوارئ من الدرجة 

  
  طبقًا للمنظمة خالل الفترة التي يغطيها التقرير ٣الجدول: ملخص لتفعيل طوارئ الدرجة 

  
  الوضع الراهن  ٣تاريخ تفعيل الدرجة   البلد/ اإلقليم
  طارئة جارية  ٢٠١٤آب/ أغسطس  ١٢  العراق، إقليم شرق المتوسط

  ُرفع مستواها  ٢٠١٦/ أغسطس آب ١٨  فريقينيجيريا، اإلقليم األ
  طارئة جارية  ٢٠١٤شباط/ فبراير  ١٢  فريقيألجنوب السودان، اإلقليم ا
، إقليم شرق الجمهورية العربية السورية

  المتوسط
  طارئة جارية  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٣

مرض فيروس اإليبوال،  فاشية –غرب أفريقيا 
  فريقياإلقليم األ

إلى  ١من  تفعيلهاأوقف   ٢٠١٤تموز/ يوليو  ٢٦
  ٢٠١٦حزيران/ يونيو   ٩

  طارئة جارية  ٢٠١٥تموز/ يوليو  ١  اليمن، إقليم شرق المتوسط
  
، أعلنـــت المـــديرة العامـــة عــن المجموعـــة األخيـــرة مـــن حـــاالت صـــغر الـــرأس ٢٠١٦شـــباط/ فبرايـــر  ١فــي و   -٥

من االضطرابات العصبية التي تم اإلبالغ عنها في البرازيـل، علـى إثـر مجموعـة مماثلـة مـن الحـاالت التـي وغيرها 
، صاحبها انـدالع فاشـية العـدوى بفيـروس زيكـا التـي تعتبـر طارئـة صـحية ٢٠١٤ عام شهدتها بولينيزيا الفرنسية في

. ومن خـالل نظـام إدارة األحـداث، تـم إدمـاج ٢ عمومية تثير قلقًا دوليًا وصنفتها المنظمة كحالة طوارئ من الدرجة
والتي تشمل طيفًا كبيرًا من القضايا بـدءًا مـن صـحة  –الخبرة التقنية للمنظمة وشبكات الخبراء في جهود االستجابة 

 األم والطفل والصحة اإلنجابية ومكافحة النواقل، وصوًال إلى البحث وتطوير المنتجات.
  
حالـــة أخـــرى مـــن حـــاالت  ١٦حتياجـــات الصـــحية للســـكان المتضـــررين فـــي واســـتجابت المنظمـــة كـــذلك لال  -٦

كـــوادور إالكـــوارث الطبيعيـــة فـــي  ). وتراوحـــت هـــذه الطـــوارئ مـــا بـــين٢الطـــوارئ المنخفضـــة الدرجـــة (انظـــر الملحـــق 
وفيجـــي؛ وطـــوارئ الصـــحة العموميـــة فـــي أنغـــوال والبرازيـــل وٕاثيوبيـــا وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة؛ والصـــراعات أو 
النــزوح ذات الصــلة أو كليهمــا فــي الكــاميرون وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وليبيــا ومــالي والنيجــر ونيجيريــا وأوكرانيــا 

 وجمهورية تنزانيا المتحدة.
  
مـن البلـدان والمنـاطق واألراضـي بمـا فيهـا: أفغانسـتان،  ١٩وتستجيب المنظمة أيضًا لألزمات الممتـدة فـي   -٧

، والبلـــــــدان فــــــــي القــــــــرن األفريقــــــــي (جيبـــــــوتي وٕاريتيريــــــــا وٕاثيوبيــــــــا)، وميانمــــــــار، وجمهوريـــــــة الكونغــــــــو الديمقراطيــــــــة
ـــا فاصـــو  والســـاحل ـــا والســـنغال)، وباكســـتان و الكـــاميرون و (بوركين ـــا والنيجـــر ونيجيري ـــا ومـــالي وموريتاني تشـــاد وغامبي

 والصومال والسودان والضفة الغربية وقطاع غزة.
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التـــابع للمنظمـــة والـــذي يســـمح  إدارة األحـــداثخـــالل نظـــام وتـــم إدارة جميـــع حـــاالت الطـــوارئ الجديـــدة مـــن   -٨
على المستويات القطرية واإلقليمية والمقر الرئيسي، حسب االقتضـاء. وتـم دعـم  إدارة األحداثبسرعة إنشاء هياكل 

سـاعة مـن صـندوق المنظمـة االحتيـاطي الخـاص  ٢٤هذه الهياكل عن طريق األموال التي يتم اإلفراج عنهـا خـالل 
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن صـــندوق  ١٥,٨، تـــم صـــرف ٢٠١٦فـــي األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن عـــام و ئ. بـــالطوار 

الطــوارئ لــدعم المســار الســريع الســتجابة المنظمــة لفاشــية مــرض فيــروس زيكــا؛ واألزمــة اإلنســانية فــي شــمال شــرق 
نينيو على الصـحة العموميـة فـي نيجيريا؛ وفاشية الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وتأثير عواقب ظاهرة ال

بابوا غينيا الجديدة؛ والصـراع الـدائر فـي ليبيـا؛ وفاشـيات الحمـى الصـفراء فـي أنغـوال وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
فـي إثيوبيـا؛ واألثـار المترتبـة علـى أعاصـير ونسـتون المداريـة فـي  ٢وأوغندا؛ واالستجابة لحالة الطوارئ من الدرجة 

 للكوليرا في اليمن.فيجي واالستجابة 
  
  ٣المنظمة في حاالت الطوارئ من الدرجة  جراءاتإ
  

 العراق
  
، أثـرت األزمـة اإلنسـانية فـي العـراق علـى أكثـر مـن ثلـث السـكان هنـاك وتشـريد ٢٠١٤منذ حزيران/ يونيـو   -٩
أو مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية. وتضـرر  ٧,٨يقرب من أربعة ماليين شخص. وهنالك نحو  ما
فـي الـبالد أال وهـي  مـن المرافـق الصـحية فـي أربـع مـن المنـاطق األكثـر تضـرراً  ١٧٠مستشفى وأكثر مـن  ١٤مر دُ 

ونينوى وصالح الدين وديالى. وتعتبر الخدمات الصحية، والحماية والمأوى وٕامدادات الغـذاء وميـاه الشـرب،  األنبار
ســتمرار العنــف والنــزوح ممــا يفضــي إلــى تفــاقم الوضــع واإلصــحاح مــن االحتياجــات التــي تحظــى باألولويــة، نظــرًا ال

 اإلنساني المتردي في جميع أنحاء البالد.
 
من العتائد الصحية الالزمة للطواري والتي وفرتها عـدة  ٥٠٠، قدمت المنظمة ٢٠١٦وفي أيلول/ سبتمبر   -١٠

ن عتائــــد الرضــــوح مــــ ٦٨مــــن العتائــــد الخاصــــة بمـــرض اإلســــهال والتــــي وفرتهــــا عـــدة وكــــاالت، و ١١٨وكـــاالت، و
 مشاورة. ٩٠٢ ٠٠٠من العتائد الجراحية، ونظمت  ١١و
  

علـى دعمهـا لـوزارة الصـحة والمـديريات  مة الصحة العالميـة وشـركاؤها مـن مجموعـة الصـحةوحافظت منظ  -١١
الصـــحية المعنيـــة بخـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة عـــن طريـــق شـــراء وتـــوفير العيـــادات والقوافـــل المتنقلـــة، وٕانشـــاء 
وتجهيز العيادات في مخيمات النازحين والمناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا. كما أنها تدعم خدمات اإلحالة، 

يارات اإلسعاف ووحدات الرعايـة الصـحية الثانويـة المتنقلـة، وربـط الخـدمات بأمـاكن االسـتقبال، بما في ذلك شراء س
 والتدريب، والتحليل المكاني لخدمات اإلحالة المتاحة.

  
ودعمـــت المنظمـــة تحســـين مكافحـــة األمـــراض المعديـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اكتشـــاف الفاشـــيات واالســـتجابة لهـــا   -١٢

موقعـًا  ١٢١ونظام قوي لشبكة اإلنـذار المبكـر بـاألمراض واالسـتجابة لهـا مـن خـالل والتطعيم في حاالت الطوارئ، 
فعــاًال لإلبــالغ، وتقويــة البرنــامج الموســع للتمنيــع. وتنفــذ المنظمــة نظــام اإلبــالغ عــن حمايــة العــاملين الصــحيين مــن 

ة والـــذي يتعقـــب مـــن لنظـــام الخـــدمات الصـــحيآلخـــالل تنفيـــذ رصـــد األحـــداث الموجهـــة ضـــد االســـتخدام والتشـــغيل ا
 الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها.

  
قــدمت المنظمــة وشــركاؤها مجموعــة أساســية مــن الخــدمات الصــحية للســكان النــازحين مــؤخرًا فــي أعقــاب و   -١٣

 وصالح الدين ونينوى. األنبارالعمليات العسكرية الكبرى التي دارت رحاها في محافظات 
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السـلطات الصـحية المحليـة عـن طريـق: إنشـاء مرافـق الرعايـة الصـحية  ظمة وشركاؤها أيضـاً وساعدت المن  -١٤
األولية الثابتة في المخيمات المتوطدة؛ المراكز الصحية فـي المنـاطق العشـوائية والمنـاطق التـي تـم تحريرهـا مـؤخرًا؛ 

عيادة متنقلة تـدار مـن  ٤٧يتألف من من الفرق المتنقلة وأسطول  ١٨العيادات المتنقلة في مناطق النزوح الجديدة (
 ل المنظمات غير الحكومية ومديريات الصحة).بَ قِ 
  

. ويتوقع ٢٠١٦في عام  ومن المتوقع أن تكون العمليات اإلنسانية في الموصل هي األكبر واألكثر تعقيداً   -١٥
وقد أعدت المنظمة وشركاؤها خطة  ١مليون شخص أخر من الموصل اآلن مع بدء العمليات العسكرية. ١,٥فرار 

عـــاجًال لالســـتجابة. وستشـــمل التـــدخالت  االســـتجابة، وأطلـــق مكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية نـــداءً 
الصحية حمالت التطعيم ضد الحصبة وشلل األطفال، وتوفير الرعاية الصـحية األوليـة، والرعايـة الثانويـة وخـدمات 

اإلصابات والرضوح، وٕاحالة الحاالت المعقدة. وسيتم توفير الخدمات الطبية للناجين من الصحة اإلنجابية، ورعاية 
 العنف الجنسي.

  
واليـــزال ضـــمان اســـتمرارية الرعايـــة لجميـــع األحـــداث فـــي العـــراق يمثـــل تحـــديًا كبيـــرًا مـــن جـــراء المصـــاعب   -١٦

 مجموعــة الصــحةمــن شــركاء  دوالر أمريكــي ٨٣ ٧٣٩ ٣٤٤تــوفير  ، كــان مــن الضــروري٢٠١٦الماليــة. ففــي عــام 
٪. وعنـد كتابـة هـذا التقريـر، كانـت ٥٠في العراق؛ وتم تمويـل أقـل مـن  ٢٠١٦لخطة االستجابة اإلنسانية لعام  وفقاً 

مليـون دوالر أمريكـي مطلوبـة مـن خـالل  ٢٧,٣٪) مـن أصـل ٨٨,٢مليون دوالر أمريكـي ( ٢٤,١المنظمة قد تلقت 
لبت من خالل نداء مليون دوالر أمريكي التي طُ  ٢٠,٠٪) من أصل ٦٧مليون دوالر أمريكي ( ١٣,٤هذه الخطة و

 الموصل العاجل.
  

  نيجيريا
 
، شهدت نيجيريا حالة من عـدم االسـتقرار وانعـدام األمـن فـي الجـزء الشـمالي الشـرقي مـن ٢٠٠٩ومنذ عام   -١٧

األضــرار التــي لحقــت مليــون شــخص. وقــد تســببت هــذه األزمــة فــي  ٢,٢البلــد، ممــا أفضــى إلــى نــزوح داخلــي لنحــو 
بمعظم المرافق والبنية التحتية الصحية، ناهيك عن قتل أو اختطاف العديد مـن العـاملين الصـحيين، وفـرار آخـرين. 

مليون شخص فـي شـمال شـرق نيجيريـا علـى خـدمات الرعايـة الصـحية  ٣,٧ونتيجة لذلك، كانت سبل حصول نحو 
وبمجـــرد تحســـين العمليـــات العســـكرية إلمكانيـــة الوصـــول إلـــى  األوليـــة األساســـية محـــدودًا أو يكـــاد يكـــون معـــدومًا.

المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها فيما سبق، كشـفت التقييمـات السـريعة عـن أن معـدالت الوفيـات ومسـتويات 
ســوء التغذيــة تتجــاوز عتبــات الطــوارئ. وأعلنــت الحكومــة النيجيريــة حالــة الطــوارئ فــي ثــالث واليــات: بورنــو ويــوبي 

 .٣، أعلنت المنظمة األزمة باعتبارها حالة طوارئ من الدرجة ٢٠١٦آب/ أغسطس  ١٨اوا. وفي وادام
 
، تـم إنشـاء نظـام إدارة األحـداث فـي مايـدوغوري، بواليـة بورنـو. ٣وعقب إعالن حالـة الطـوارئ مـن الدرجـة   -١٨

لطـوارئ. وتـم تعزيـز المكتـب موظفين وطنيين في مركز عمليات ا ١٠موظفًا دوليًا و ٢٠وفي بادئ األمر تم تعيين 
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن صـــندوق المنظمـــة االحتيـــاطي الخـــاص  ٢,١القطـــري للمنظمـــة فـــي أبوجـــا، وُأفـــرج عـــن 

بــالطوارئ، فضــًال عــن بــذل جهــود لتعبئــة المــوارد. وقــد ســمح التعــاون الوثيــق مــع الفريــق المعنــي باستئصــال شــلل 
بيـد أنـه، بسـبب القيـود األمنيـة والوصـول المحـدود، ال يمكـن تحديـد األطفال بتنفيذ حمالت جموعية طارئة للتطعيم. 

مــدى االحتياجــات بالكامــل، وقــد تزيــد األرقــام بشــكل ملحــوظ عنــد تيســر الوصــول إلــى المزيــد مــن المنــاطق. وتــرأس 
مـــن  ١٧وزارة الصـــحة عمليـــة التنســـيق بـــين شـــركاء قطـــاع الصـــحة والتـــي تشـــارك المنظمـــة فـــي رئاســـتها، بمســـاعدة 

 ء في مجال الصحة.الشركا

                                                           
 .٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٧بدأت العمليات العسكرية في    ١
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المباشــر للمنظمــة فــي خفــض المعــدالت المرتفعــة للوفيــات واألمــراض التــي يمكــن الوقايــة  الهــدفويتمثــل   -١٩
حاجـــة  منهــا. وتعمـــل المنظمــة عـــن كثــب مـــع الحكومـــة وتســعى إلـــى تركيــز الجهـــود علـــى واليــة بورنـــو حيــث تمـــسَّ 

للمســـاعدات. وتشـــمل األنشـــطة التقيـــيم الســـريع للمرافـــق شـــخص فـــي المنـــاطق التـــي تـــم تحريرهـــا مـــؤخرًا  ٨٠٠ ٠٠٠
الصــحية القائمــة، وتقــديم الخــدمات الصــحية األساســية، وتــدريب العــاملين الصــحيين المجتمعيــين. وتــدعم المنظمــة 
أنشــطة التوعيــة فــي المنــاطق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا؛ وتعمــل الفــرق علــى تقــديم الخــدمات الصــحية المتكاملـــة 

تطعـيم الروتينـي، والـتخلص مـن الديـدان، واكتشـاف األمـراض وعالجهـا، وتحـري حـاالت سـوء التغذيـة في ذلك ال بما
 الحادة.

 
وقامت ثالث وكاالت بشراء عتائد صحية خاصة بالطوارئ ووضعتها وزارة الصحة مسبقًا في والية بورنو،   -٢٠

. ٢٠١٦فــي أيلــول/ ســبتمبر ثــم وزعــت فــي وقــت الحــق علــى مختلــف المجتمعــات. وتــم طلــب عشــر عتائــد إضــافية 
 مليون طفل ضد الحصبة من خالل حملة جموعية. ١,٦ويجري العمل على إعداد خطط لتطعيم 

  
تقييمـًا لمــدى تـوافر الخـدمات الصــحية فـي المنــاطق  وأجـرت المنظمـة ووزارة الصــحة فـي واليـة بورنــو أيضـاً   -٢١

زحين؛ ودفعــت النتــائج إلــى اتخــاذ قــرارات بإدخــال الحكوميــة المحليــة فــي الواليــة والتــي تستضــيف معظــم الســكان النــا
نظام اإلنذار المبكر. وقدمت المنظمة أيضًا الدعم التقني إلى وزارة الصحة في والية بورنو إلنشاء خطوط إمدادات 

بسلســلة التوريــد بهــدف بنــاء قــدرة مركــز عمليــات الطــوارئ فــي  المعنيــةتــم نشــر الفــرق الميدانيــة واللوجيســتية . و قويــة
 ية.الوال

 
وتم اكتشاف ثالث حاالت مـن شـلل األطفـال المسـبب للشـلل نجمـت عـن فيـروس شـلل األطفـال البـري مـن   -٢٢

وتــم إطــالق اســتجابة إقليميــة  ٢٠١٤.١فــي واليــة بورنــو، والتــي تعتبــر أول حــاالت فــي نيجيريــا منــذ عــام  ١الــنمط 
سعة النطاق. وأعلنت حكومة نيجيريا الفاشـية للفاشية في شمال شرق نيجيريا من خالل أنشطة التمنيع التكميلي الوا

علنت حكومات الكاميرون وجمهورية أفريقيـا الوسـطى وتشـاد والنيجـر أباعتبارها طارئة صحية عمومية وطنية، كما 
 عن طارئة صحية عمومية إقليمية في بلدان اإلقليم الفرعي من حوض بحيرة تشاد.

  
، قامـــــت منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، ٢٠١٦زيـــــران/ يونيـــــو ينـــــاير وح وخـــــالل الفتـــــرة مـــــن كـــــانون الثـــــاني/  -٢٣

الصـــــحة النيجيريـــــة والشـــــركاء فـــــي مجـــــال الصـــــحة بـــــدعم تقـــــديم الخـــــدمات الصـــــحية المنقـــــذة للحيـــــاة إلـــــى  ووزارة
. وتـم تطعـيم ٢٠١٦أغسطس  مليون شخص الرعاية الصحية بنهاية آب/ ٢,٧شخص؛ فتلقى حوالي  مليون ١,٤٤

مليون طفل ضد شـلل  ١,٧ضد الحصبة و شهراً  ٥٩و شهور ٩طفل ممن تتراوح أعمارهم بين  ٨٣ ٠٠٠أكثر من 
بحلـول آب/  ٥٦إلـى  ١٨األطفال. وتم تعزيز ترصد فاشيات المـرض مـن خـالل مـا يلـي: زيـادة مواقـع اإلبـالغ مـن 

األدويـة األساسـية والمعـدات، وتـم الوصـول إلـى نحـو  من المرافق الصـحية ٢٠٠. وتلقى أكثر من ٢٠١٦ أغسطس
شخص مـن خـالل الفـرق الطبيـة المتنقلـة. وفـي الوقـت الـراهن تفـوق االحتياجـات القـدرات؛ وعلـى الـرغم  ٥٠٠ ٠٠٠

مـــن اســـتعداد بعـــض الشـــركاء لحشـــد المزيـــد مـــن المـــوظفين، إال أن إجـــراءات التســـجيل وقيـــود الميزانيـــة تكبـــل هـــذه 
 غرات التمويل والوصول للخدمات من التحديات الرئيسية.األعمال. وتعتبر ث

  
٪) من المبلغ المطلوب والمقـدر ٧دوالر أمريكي ( ٣٥٠ ٠٠٠، تلقت المنظمة ٢٠١٦وفي أيلول/ سبتمبر   -٢٤

٪) مـــــن المبلـــــغ ٢٧مليـــــون دوالر أمريكـــــي ( ٦,٦دوالر أمريكـــــي. وتلقـــــت مجموعـــــة الصـــــحة  ٥ ٠٣١ ٢٠٠بنحـــــو 
خـــالل  أمريكـــي مليـــون دوالر ١٣دوالرًا أمريكيـــًا. وتطلـــب المنظمـــة نحـــو  ٢٤ ٧٤٨ ٢٩٠المطلـــوب والمقـــدر بنحـــو 

األشـــهر الســـتة عشـــر المقبلـــة. وتـــؤثر األزمـــة وتـــداعياتها أيضـــًا علـــى البلـــدان المجـــاورة للكـــاميرون وتشـــاد والنيجـــر، 
  يحتاج إلى نهج دون إقليمي. مما

                                                           
 .١٢والفقرة  ٣الفقرة  ١٤٠/١٣م تانظر الوثيقة    ١
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  جنوب السودان
  

بشــــكل متســــارع نتيجـــة للتهديــــدات المتعــــددة، بمـــا فيهــــا الصــــراع فـــي جنــــوب الســــودان، زادت االحتياجـــات   -٢٥
المسلح، والعنف الطائفي، والتدهور االقتصادي، والمرض، والظـواهر المناخيـة الصـعبة. وأدى تجـدد أعمـال العنـف 

ســيما فــي جوبــا وواو. ومنــذ كــانون األول/ الإلــى تــدفق المــدنيين لحمايــة المواقــع المدنيــة، و  ٢٠١٦فــي تمــوز/ يوليــو 
فـي وحـدات شـخص  ١٩٧ ٠٠٠مليون شخص إلى الفرار من ديارهم، ويحتمي  ٢,٣، اضطر نحو ٢٠١٣ديسمبر 

مـن الواليـات العشـر السـابقة مـن انعـدام األمـن والقيـود المفروضـة علـى سـبل  ٨اإليواء في مواقـع المـدنيين، ويعـاني 
الجــئ فــروا إلــى جنــوب  ٣٠٠ ٠٠٠الوصــول للخــدمات. وهنــاك حاجــة أيضــًا لتــوفير الخــدمات الصــحية ألكثــر مــن 

 السودان نتيجة الصراعات الدائرة في البلدان المجاورة.
 
التــأثر بالصــراع إلــى ظهــور الحاجــة  فــي الواليــات التــي لــم يســبق لهــاأدي انعــدام األمــن علــى نطــاق واســع و   -٢٦

ت الطـوارئ (مرحلـة إلى االستجابة للطوارئ. ويشهد شمال وغرب بحر الغزال مرحلة انعدام األمن الغذائي في حـاال
ـــة  ـــة الحـــادة وارتفـــاع معـــدالت ٤األمـــن الغـــذائي المتكامـــل، تصـــنيف المرحل ـــادة مخـــاطر ســـوء التغذي ) ويواجهـــان زي

 الوفيات.
 
، ظهـرت فاشـيات متعـددة لألمـراض ٢٠١٦وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى تشرين األول/ أكتوبر   -٢٧

عن حاالت الحمـى  ليرا والمالريا والحصبة وداء الليشمانيات الحشوي، فضالً التي قد تتحول إلى أوبئة بما فيها الكو 
النزفية الفيروسية المشتبه فيها. وتحدث الفاشـيات فـي الوقـت نفسـه الـذي وصـل فيـه وجـود شـركاء مجموعـة الصـحة 

ارنــــة شــــريكًا فقــــط، مق ٢٩أيلــــول/ ســــبتمبر كــــان هنــــاك  ٢٩وقــــدرتهم علــــى االســــتجابة إلــــى أدنــــى مســــتوياتها: ففــــي 
، ويعزى هذا الفرق إلى عمليات اإلجالء التي نجمـت عـن زيـادة انعـدام األمـن فـي أوقـات ٢٠١٥في عام  ٦٧ بنحو

 سابقة من هذا العام.
 
موظفــًا يعملــون فــي جنــوب الســودان. وتواجــد مســؤولي االتصــال  ٢٣٠وكــان لــدى المنظمــة مــا مجموعــه   -٢٨

التــابعين للمنظمــة فــي الواليــات العشــر جميعهــا، مــع التركيــز علــى حمايــة المواقــع المدنيــة. وتقــود المنظمــة مجموعــة 
اظ علــى وظــائف المجموعــة. ومــع الصــحة، وقامــت بنشــر العــاملين المعنيــين بالتصــدي للزيــادة المفاجئــة بهــدف الحفــ

ذلــك، فقــد انخفــض االنتشــار لمواجهــة الزيــادة المفاجئــة بســبب انعــدام األمــن، فــي حــين زاد الطلــب علــى الخــدمات 
الصحية. وبمجرد تحسن األمن وسبل الوصول للخدمات، سيكون هناك حاجـة لزيـادة عـدد المنسـقين دون الـوطنيين 

 .مجموعة الصحةفي 
  

التقنية التابعة للمنظمة في حاالت الطوارئ الدعم لوزارة الصحة علـى الصـعيدين الـوطني ووفرت الوحدات   -٢٩
ودون الوطني لتعزيز قدرة الخدمات الصحية "لتقديم تدخالت فعالة ومأمونة وعالية الجودة". وقد شمل هـذا التعـاون 

رصـــد المتكامـــل لألمـــراض بنـــاء القـــدرات مـــن خـــالل شـــركاء مجموعـــة الصـــحة والنظـــراء الحكـــوميين لالضـــطالع بالت
، وتوجيــه السياســات فيمــا يتعلــق بالتأهــب لحــاالت نظــام اإلنــذار المبكــر واالســتجابةواالســتجابة لهــا، ومواصــلة دعــم 

  الطوارئ واالستجابة لها.
  

، عكفـت المنظمـة وشـركاؤها علـى ٢٠١٦وخالل الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشـرين األول/ أكتـوبر   -٣٠
ة واإلمــدادات المنقــذة للحيــاة ألكثــر مــن مليــون شــخص، بمــا فــي ذلــك اللــوازم والمعــدات الجراحيــة لنحــو تــوفير األدويــ

جرعــة مــن لقــاح الكــوليرا الفمــوي للفئــات المعرضــة للمخــاطر. وفــي  ٧٣ ٠٠٠مــن مرافــق االســتجابة للرضــوح و ١٠
ابة اإلنسـانية المشـتركة بـين ، وصـل متوسـط التقـدم فـي التغطيـة وفقـًا لمؤشـرات خطـة االسـتج٢٠١٦أيلول/ سـبتمبر 
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٪ لكل مؤشر؛ وبلغت نسبة التغطية بالتطعيم ضد الحصـبة فـي حـاالت ٦٨مؤشرًا إلى  ١٢الوكاالت والبالغ عددها 
 ٪.٨٠٪ مقابل الغاية المقدرة بنحو ٧٨شهرًا إلى  ٥٩و شهور ٦الطوارئ لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

  
الصـــحة فـــي خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية فـــي منتصـــف العـــام ليزيـــد  وتـــم مراجعـــة المكـــون الخـــاص بقطـــاع  -٣١
دوالر  ٤ ٤٧٦ ١٣١مليـــــون دوالر أمريكـــــي. وتلقـــــت المنظمـــــة نحـــــو  ١٤٤مليـــــون دوالر أمريكـــــي إلـــــى  ١١٠ مـــــن

ـــــدر بنحـــــو ١٧( أمريكـــــي ـــــوب المق ـــــغ المطل ـــــت مجموعـــــة الصـــــحة  ١٧,٦٪) مـــــن المبل ـــــون دوالر أمريكـــــي. وتلق ملي
مليــون دوالر أمريكــي المطلــوب. وهنـاك حاجــة ماســة لتحســين  ١٤٤٪) مــن أصـل ٣٣(مليـون دوالر أمريكــي  ٤٣,٣

 تمويل خطوط اإلمدادات اإلنسانية األساسية على وجه السرعة.
  

  الجمهورية العربية السورية
  

مليـون شـخص فـي حاجـة  ١٣,٥كـان هنـاك  ٢٠١٦في الجمهوريـة العربيـة السـورية، حتـى أيلـول/ سـبتمبر   -٣٢
مليــون آخــرين فــروا إلــى البلــدان المجــاورة.  ٤,٨مليــون نــازح داخلــي؛ و ٦,٦انية، بمــا فــي ذلــك إلــى مســاعدات إنســ
شــخص فــي  ٨٠٠ ٠٠٠مليــون شــخص فــي المنــاطق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا وأكثــر مــن  ٥,٥وهنــاك أكثــر مــن 

  مليون شخص. ١١,٥مواقع محاصرة. ويستهدف شركاء مجموعة الصحة تلبية احتياجات 
  

نصف المرافق الصحية في البالد إما ُأغلقت أو تعمل بشـكل جزئـي فقـط. وانخفضـت مسـتويات أكثر من و   -٣٣
إمــدادات الميــاه لتصــل إلــى ثلــث مســتوياتها قبــل األزمــة. ووصــل نقــص الميــاه إلــى مســتويات حــاالت الطــوارئ فــي 

. وظلـت Aالتهـاب الكبـد بعض المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من النازحين داخليًا، مما أدى إلـى انـدالع فاشـيات 
مليـون طفـل دون سـن الخامسـة  ٣,٢برامج التمنيع في مرحلة الطفولة تقريبًا على حالهـا دون تغييـر. وهنـاك حـوالي 

  طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. ٨٦ ٠٠٠معرضون لمخاطر سوء التغذية، كما يعاني نحو 
  

اع. وتشـمل التحـديات التـي تجابـه تقـديم الرعايـة الصـحية مليون شخص تقريبًا منذ بدء الصر  ١,٢وأصيب   -٣٤
) مـن المصـابين كـل شــهر، وغـرف العمليـات المصـابة بأضـرار، وتقييـد الوصـول إلــى ٢٥ ٠٠٠عـددًا كبيـرًا (حـوالي 

اإلمــدادات الجراحيــة وأدويــة التخــدير، وانخفــاض فــرص الحصــول علــى منتجــات الــدم المأمونــة والــنقص الحــاد فــي 
  عاية الرضوح.المتخصصين في ر 

  
والتزال إعادة التأهيل الطويلة األمد للمرضى المصابين بجروح خطيرة أحد التحديات. وهنـاك حاجـة ملحـة   -٣٥

فضــًال عــن الحاجــة  .لتحســين ســبل الحصــول علــى األدويــة األساســية لألشــخاص الــذين يعــانون مــن أمــراض مزمنــة
٪ مــن ٤و ٣الماســة إلــى خــدمات الصــحة النفســية، والنفســية االجتماعيــة. ومــن المتوقــع أن يعــاني مــا يتــراوح بــين 

من اضطرابات نفسية تتراوح بين الطفيفـة والمتوسـطة. وباإلضـافة إلـى  ٪٢٠الناس من اضطرابات نفسية وخيمة، و
كــروب نفســية طفيفــة. وال يعمــل اآلن ســوي مرفــق واحــد مــن  مــن الســكان مــن ٪٤٠و ٢٠ذلــك يعــاني مــا يتــراوح بــين 

  المرافق النفسية الثالثة هناك، فضًال عن الحاجة إلى األدوية النفسانية التأثير.
  

فضـًال  موظفـاً  ٩٠وفي الجمهورية العربية السورية، يوجد لدى المنظمة مكتب رئيسي في دمشـق يعمـل بـه   -٣٦
مـن مسـؤولي االتصـال فـي  ٥٩الحسـكة، ناهيـك عـن شـبكة تضـم لالذقيـة و في حمـص وحلـب واعن مكاتبها الفرعية 

جميـــع أنحـــاء الـــبالد، بمـــا فيهـــا المنـــاطق التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا. وتـــدار العمليـــات عبـــر الحـــدود مـــن القواعـــد 
التشــغيلية الكائنــة فــي غــازي عنتــاب بجنــوب تركيــا، وفــي عمــان بــاألردن. ويضــطلع فريــق عمــان بتنســيق االســتجابة 

  امعة لقطاع الصحة في سوريا برمتها.الج
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، قـــدمت المنظمـــة أكثـــر مـــن ثمانيـــة ٢٠١٦خـــالل الفتـــرة مـــن كـــانون الثـــاني/ ينـــاير حتـــى أيلـــول/ ســـبتمبر و   -٣٧
، كانـت المنظمـة وشـركاؤها قـد ٢٠١٦/ أكتوبر األولماليين جرعة عالجية في جميع أنحاء البالد. وبحلول تشرين 

. ١٨الصـــحية مـــن داخـــل الـــبالد إلـــى جميـــع المنـــاطق المحاصـــرة والبـــالغ عـــددها  واإلمـــداداتقـــاموا بتســـليم األدويـــة 
من القوافل المشتركة بين الوكاالت للمواقع المحاصرة والتي يصعب  ٥٣وشاركت منظمة الصحة العالمية في إيفاد 

جـات طبـي. ومـع ذلـك، طن من اإلمدادات الطبيـة والصـحية، تكفـي لمليـوني حالـة عال ٢٠٨الوصول إليها، وتقديم 
قافلـة  ٣٨الطبيـة مـن  واإلمـداداتطنـًا مـن األدويـة األساسـية  ٥٨زال ضباط من جهاز األمن الوطني ما مجموعـه أ

  من تلك القوافل.
  

ـــاطق التـــي يصـــعب   -٣٨ ـــدعم جـــولتين مـــن حمـــالت التمنيـــع المتعـــدد المستضـــدات فـــي المن وقامـــت المنظمـــة ب
ســتوى البلــد برمتــه. وتــم تنفيــذ الحملــة علــى الــرغم مــن تصــاعد العنــف الوصــول إليهــا والمنــاطق المحاصــرة علــى م

والسيما في حلب وريف دمشق، ومن العمليات المطولة للحصول علـى الموافقـات مـن السـلطات التـي تسـيطر علـى 
  مليون طفل ضد شلل األطفال. ٢,٤المنطقة. كما دعمت المنظمة تمنيع 

  
ة والمســــتلزمات الجراحيــــة والعتائــــد الخاصــــة بالرضــــوح فــــي ثمــــان وزعــــت المنظمــــة األدويــــة المنقــــذة للحيــــاو   -٣٩

محافظــات. وأعــدت خطــة لمــدة عــام واحــد بهــدف توســيع نطــاق الخــدمات لــذوي االحتياجــات الخاصــة؛ وتحــر ســوء 
مـن  ١٢ ٠٠٠طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات؛ وتدريب ما يقرب مـن  ٢٩٣ ٠٠٠التغذية لدى أكثر من 

مختلف التدخالت الخاصة بالتغذية والمياه واإلصحاح والنظافة الشخصـية؛ وتوسـيع نطـاق العاملين الصحيين على 
موقــع مــن المواقــع الخــافرة.  ١١٠٠التغطيــة بنظــام اإلنــذار المبكــر بــاألمراض واالســتجابة لهــا لينفــذ فــي أكثــر مــن 

ريــــف دمشــــق وقــــدمت المنظمــــة المعــــدات الطبيــــة الحرجــــة إلــــى حلــــب ودمشــــق وحمــــاة وحمــــص وٕادلــــب والالذقيــــة و 
مركــزًا مــن المراكــز الصــحية األوليــة  ١٣٠وطرطــوس. وألول مــرة يــتم تــوفير خــدمات الصــحة النفســية فــي أكثــر مــن 

  محافظة. ١١والثانوية في 
  

ســيما المفوضـية الســامية لألمـم المتحــدة لشـؤون الالجئــين، قامــت ون مــع وكـاالت األمــم المتحـدة، والوبالتعـا  -٤٠
المجاورة برصد حالة السكان خـارج الجمهوريـة العربيـة السـورية. وتـولى المكتـب الفرعـي مكاتب المنظمة في البلدان 

الوصول إليها إال عـن طريـق تركيـا. وتـم  نللمنظمة في غازي عنتاب تنظيم الدعم وتنفيذه في المناطق التي ال يمك
وتسـليمها إلـى حلـب لـدعم  تجهيز جميع اللوازم التي قام مكتب المنظمة بشرائها في غـازي عنتـاب فـي شـمال سـوريا

  الخدمات الصحية في ثمانية مستشفيات.
  

وزادت أدانة المنظمة وشركاؤها للهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وللتأخير في عمليـات   -٤١
ـــة  ـــة األدوي ـــدم المنظمـــة تحـــديثات منتظمـــة عـــن  واإلمـــداداتاإلجـــالء الطبـــي وٕازال الطبيـــة األخـــرى مـــن القوافـــل. وتق

حتياجـــات الصـــحية واإلنســـانية ألعضـــاء فـــرق الـــدعم الـــدولي لســـوريا حتـــى تسترشـــد بهـــا المفاوضـــات السياســـية اال
والمتعلقــة بالســالم. وفــي غــازي عنتــاب، أنشــأت مجموعــة الصــحة آليــة لتقــديم تقــارير منتظمــة عــن الهجمــات علــى 

  العاملين ومرافق الرعاية الصحية في الجمهورية العربية السورية.
  

٪ مـن المبلـغ المطلـوب للعمليـات فـي الجمهوريـة ٢٤,٦أيلول/ سبتمبر، كانت المنظمة قد تلقت  ٣٠ى وحت  -٤٢
  مليون دوالر أمريكي. ١٥٥العربية السورية والمقدر بنحو 
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  اليمن
  

تأثيرًا كبيرًا علـى معظـم السـكان: حيـث أصـبح  ٢٠١٥ذار/ مارس آفي اليمن، أثر الصراع الذي اندلع في   -٤٣
مليــون شــخص مســتهدفين بالتــدخالت  ١٠,٦مليــون شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية و ٢١مــن  هنــاك أكثــر

إلنهــاء  ٢٠١٦مليــون نــازح داخلــي. فبعــد فشــل محادثــات الســالم فــي آب/ أغســطس  ٣,١الصــحية، بمــا فــي ذلــك 
ضـت الصراع، ارتفع عدد الضـحايا الشـهري بشـكل كبيـر، بـل تضـاعف تقريبـًا فـي شـهر آب/ أغسـطس وحـده. وتعر 

البنية التحتية ألضرار ودمـار واسـع النطـاق. وتسـببت القيـود المفروضـة علـى الـواردات التجاريـة فـي نقـص حـاد فـي 
  الوقود والغذاء واألدوية.

  
إمـا توقفـت  األمـنإن أكثر من نصف المؤسسات الصحية المنتشرة في المحافظات التي تعـاني مـن نقـص   -٤٤

مـن المرافـق الصـحية  ٣٥٠٧مـن أصـل  ٦٠٠. فهناك ما يقرب من عن العمل أو أصبحت تعمل بشكل جزئي فقط
محافظــة ال تقـوم بــأداء وظائفهـا. وغــادر معظــم المهنيـين الصــحيين المـؤهلين الــبالد بسـبب الصــراع الــدائر،  ١٦فـي 

 /مما أحدث فجوة في تقديم الرعاية الصحية األولية، وخدمات رعاية الرضوح والرعاية الجراحية والتوليدية. وفي آب
، أبلغت وزارة الصحة العمومية والسكان المنظمة بأنها يمكنها دفع مرتبات العاملين الصـحيين فـي ٢٠١٦أغسطس 

  المستشفيات والمرافق الصحية الرئيسية فقط، مما أدى إلى المزيد من التعطل للخدمات الصحية.
  

فين الـــدوليين يعملـــون فـــي مـــن المـــوظ ١٣مـــن المـــوظفين الـــوطنيين و ٦٢ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة لـــديها   -٤٥
اليمن. وباإلضافة إلى مكتبها الرئيسـي فـي صـنعاء ومكتبهـا الفرعـي فـي عـدن، عـززت المنظمـة وجودهـا مـع خـالل 
المكاتــــب الفرعيــــة فــــي محافظــــات الحديــــدة وحضــــرموت وعمــــران وصــــعدة فضــــًال عــــن مكتــــب فرعــــي آخــــر يغطــــي 

مكتــب اتصــال فــي العاصــمة األردنيــة عمــان، وقاعــدة إب وتعــز. وتعتمــد المنظمــة فــي الــيمن كــذلك علــى  محــافظتي
  ستية في مدينة جيبوتي العاصمة، جيبوتي.يلوج
  

شـريكًا.  ٣٢وتشترك المنظمة مع وزارة الصحة العمومية والسكان في قيادة مجموعة الصحة، والتي تشمل   -٤٦
وتقييد وصول المساعدات اإلنسانية، ومحدودية توافر التمويل الخارجي،  المتدهور،وعلى الرغم من الوضع األمني 

تعمل المنظمة وشركاؤها على االستجابة لالحتياجات الصحية المتزايدة من خـالل ضـمان اضـطالع مرافـق الرعايـة 
د لألدويـة وسلسـلة الصحية األولية والثانوية والثالثية بوظائفها، وٕاعادة افتتاح المرافق الصحية، وصون سلسلة التوري

  التبريد. 
  

، ســاعدت المنظمــة وزارة الصــحة العموميــة والســكان علــى شــراء وتــوفير أكثــر ٢٠١٦وفــي أيلــول/ ســبتمبر   -٤٧
مــع  ١١مــن الفــرق المتنقلــة ( فريقــاً  ٢٢الطبيــة واللقاحــات؛ وتــدريب ونشــر  واإلمــداداتطــن مــن األدويــة  ٤٧٥مــن 

حـوالي مليـون لتـر مـن  محافظة. وقدمت المنظمـة أيضـاً  ١٦صحيًا في  مرفقاً  ٢٩مع الشركاء)؛ ودعم  ١١الوزارة و
مستشــفى. وســاعدت المنظمــة وشــركاؤها فــي مجــال الصــحة فــي عــالج أكثــر مــن مليــوني مــريض،  ٨٨الوقــود لــدعم 

  فيهم آالف المرضى ممن يحتاجون إلى رعاية الرضوح والجراحة. بما
  

لتــر مــن الميــاه النظيفــة للمرافــق الصــحية وللنــازحين  مليــون ١٩وعــالوة علــى ذلــك، قــدمت المنظمــة نحــو   -٤٨
مليـون طفـل  ٤,٨داخليًا، ووزعت لوازم اإلصحاح علـيهم فـي جميـع المحافظـات المتضـررة. وتـم تمنيـع مـا مجموعـه 

٪) ضــد شــلل األطفــال، ٩٢طفــل ( مليــون ٥,١مــن مجمــوع األطفــال دون ســن الخامســة المســتهدفين والبــالغ عــددهم 
لسـكان المسـتهدفين ضـد الحصـبة والحصـبة األلمانيـة فـي المنـاطق المعرضـة للمخـاطر. ومنـذ ٪ من ا٩٢وتم تمنيع 

تنبيـــه بـــأمراض، ودعـــم وزارة الصـــحة  ١٢ ٥٠٠، قـــدم نظـــام الترصـــد وتحـــر مـــن نحـــو ٢٠١٦كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
ة االسـتجابة العمومية والسكان في مجال التأهـب واالسـتجابة، بمـا فـي ذلـك فـي وضـع خطـة مكافحـة الكـوليرا، وخطـ

  لحمى الضنك.
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مليــون  ١٢٤مليــون دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك  ١٨٤، طالبــت مجموعــة الصــحة بنحــو ٢٠١٦فــي عــام و   -٤٩
مليـــون مســـتفيد، بمـــا فـــي ذلـــك  ١٠,٦دوالر أمريكـــي للمنظمـــة لتمكينهـــا مـــن االســـتجابة لالحتياجـــات الصـــحية لنحـــو 

. ٢٠١٦أغســطس  آب/ ٣١فــي  ٪٦٥فــي المنظمــة نحــو  مليــون مــن النــازحين داخليــًا. وبلغــت ثغــرة التمويــل ٣,١
 وتمثل األزمة المالية الحالية تهديدًا خطيرًا الضطالع المرافق الصحية بوظائفها.

  
  )طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دولياً ( زيكا مرض فيروسفاشية اندالع 

  
مكتشـفة حـاالت الالقوية بين اإلصابة بفيروس زيكـا وارتفـاع العالقة الو  ،الستمرار انتشار فيروس زيكا نظراً   -٥٠
أن مجموعـــة  ٢٠١٦فبرايـــر شـــباط/  ١فـــي  ةالعامـــ ةالمـــدير  تالتشـــوهات الخلقيـــة والمضـــاعفات العصـــبية، أعلنـــ مـــن

مجموعــة مماثلــة فــي وقــوع عنهــا البرازيــل، بعــد  تعلنــاالضــطرابات العصــبية األخــرى التــي أُ حــاالت صــغر الــرأس و 
 كـان هنـاككتابة هذا التقرير،  وعند. تمثل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دولياً ، ٢٠١٤فرنسية في عام بولينيزيا ال

. وتتوقـع األمانـة محليـاً انتقـال فيـروس زيكـا  قـد أبلغـوا عـن فاشـيات من البلدان والمناطق واألراضـي ٧٥ما مجموعه 
جــد او تفــي جميــع البلــدان والمنــاطق واألراضــي التــي ت حيــث يمكــن انتقالــه محليــاً فــي االنتشــار،  اســتمرار فيــروس زيكــا

  .الناقلة المؤهلة لذلك الزاعجة ةالبعوضفيها 
  

أحــد خــالل فتــرة الحمــل هــو زيكــا فيــروس بعــدوى الأن  إلــىالخبــراء الــدوليين غيرهــا مــن و  وخلصــت األمانــة  -٥١
أن تفضــي إلــى  س زيكــا أيضــاً فيــرو بعــدوى لليمكــن و ، بمــا فــي ذلــك صــغر الــرأس. لألجنــة شــوهات الخلقيــةالتب اســبأ

كنـا ممـا  أكثـر شـيوعاً وأنـه االنتقـال الجنسـي لفيـروس زيكـا  إمكانيـةمتزايـدة  بينـاتن باريـه. وقـد أظهـرت امتالزمة غي
  .نعتقد فيما مضى

  
االجتمـــاع الرابـــع للجنـــة الطـــوارئ بموجـــب اللـــوائح  ةالعامـــ ةالمـــدير  ت، عقـــد٢٠١٦ســـبتمبر أيلـــول/  ١فـــي و   -٥٢

إلــى  اســتناداً و وفيــروس زيكــا.  ،عصــبيةالضــطرابات غيرهــا مــن اال) بشــأن صــغر الــرأس، و ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (
وأوصـت  ١.الطارئـة الصـحية العموميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـاً اسـتمرار  ةالعامـ ةالمـدير  تلجنة الطـوارئ، أعلنـ نصيحة

منظمــة، لضــمان ال داخــلاالســتجابة وخطــة  ساســية المالئمــةالبنيــة األ تطــوير ة فــيالعامــ ةنظــر المــدير تاللجنــة بــأن 
  التنسيق والمساءلة على المدى الطويل.

  
متالزمة فيروس و فيروس زيكا، بعدوى الاألمانة الدول األعضاء على مواصلة اإلبالغ عن حاالت وتشجع   -٥٣
 روابط، بما في ذلك اللكيفية سراية فيروس زيكاالعالمي  الفهمباريه للمساعدة في دعم  انومتالزمة غي الخلقي، زيكا

التأهـب لالسـتجابة  أوجـه إعـداد وتحـديث اإلرشـادات الخاصـة بجميـعواصل األمانـة وتوالسالالت، والعالقة السببية. 
  .للعدوى بفيروس زيكا وٕادارتها

  
 لزيكـــا فــي الفتـــرة مـــا بـــين تمـــوز/ ة االســـتراتيجية المنقحـــةوشـــركاؤها خطــة االســـتجابوقــد أصـــدرت المنظمـــة   -٥٤
تركيـزًا كبيـرًا علـى الخطـة المنقحـة  وتركـز، لتوجيـه االسـتجابة الدوليـة. ٢٠١٧ديسـمبر كانون األول/ و  ٢٠١٦ يوليو

  وتوسيع قدرات النظم الصحية.وعالجها، فيروس زيكا بعدوى الالمضاعفات الطبية الناجمة عن الوقاية من 
  

                                                           
تشــــــرين الثــــــاني/  ١٨التقريــــــر، استعرضــــــت لجنــــــة الخبــــــراء البينــــــات فــــــي اجتماعهــــــا الخــــــامس فــــــي  هــــــذا عقــــــب كتابــــــة   ١

طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا، علــى نصــيحة اللجنــة، أعلنــت المــديرة العامــة انتهــاء اعتبارهــا  . وبنــاءً ٢٠١٦ نــوفمبر
  توصيات مؤقتة.ولكنها أعادة إصدار 
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لتنفيذ إطار االسـتجابة االسـتراتيجي  مليون دوالر أمريكي ٣٩,٦ مبلغ المكتب اإلقليمي لألمريكتينويحتاج   -٥٥
خـــالل األشـــهر  التمويـــل محـــدوداً  وقـــد كـــان. ٢٠١٧ديســـمبر كـــانون األول/ حتـــى  ٢٠١٦يوليـــو مـــن تمـــوز/ للفتـــرة 

مليـون  ٢١,٥ قـد حشـد لألمـريكتينيمـي المكتـب اإلقلكـان سـبتمبر أيلول/  ٢٩ فحتىالخمسة األولى من االستجابة، 
فجــــوة فــــي التمويــــل ممــــا يعنــــي زيكــــا، فيــــروس عالميــــة لمــــرض الجهــــة مانحــــة لالســــتجابة  ١٢مــــن دوالر أمريكــــي 

نظـــام إدارة  لهيكـــلالـــدعم تـــوفير اســـتمرارية األنشـــطة األساســـية و  هـــذا المبلـــغ الـــذي تـــم حشـــده٪. وقـــد كفـــل ٤٦ تبلـــغ
مليـون دوالر  ١دفـع . وباإلضـافة إلـى ذلـك، مكنـت هـذه األمـوال أقـاليم المنظمـةوكافـة عبر المقر الرئيسي  حداثاأل

لالســتجابة  دوالر أمريكــيمليــون  ٣,٨ والــذي أنفــق بــدوره، المنظمــة االحتيــاطي الخــاص بــالطوارئلصــندوق  أمريكــي
 نـامج طويـلإلـى بر الطـوارئ الحـادة  ومع انتقـال االسـتجابة مـن حالـة. ٢٠١٦فبراير شباط/ لمرض فيروس زيكا في 

  .لفترة أطولالمساعدة التقنية الوطنية والدولية التطوير و إلى دعم برامج  أن يتحول التمويل أيضاً  ينبغيجل، ألا
  

  )طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دولياً ( اندالع فاشية مرض فيروس اإليبوال
  

كطارئـــة صـــحية عموميـــة  أفريقيـــايبـــوال فـــي غـــرب إلااعتبـــار فاشـــية مـــرض فيـــروس  ةالعامـــ ةالمـــدير أنهـــت   -٥٦
 وبلـــغ مجمـــوع الحـــاالت. ٢٠١٦مـــارس أذار/  ٢٩) بتـــاريخ ٢٠٠٥للـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ، وفقـــاً قلقـــًا دوليـــاً  تثيـــر
حالــة وفــاة.  ١١ ٣١٠ فضــًال عــنفــي غينيــا وليبيريــا وســيراليون،  مــا بــين مؤكــدة ومحتملــة ومشــتبه فيهــا ٢٨ ٦١٦

تشــــرين األول/ فــــي غينيــــا فــــي  أخــــراألشــــكال المعتــــادة لالنتقــــال مــــن شــــخص إلــــى  تنــــتج عــــنخــــر حالــــة ووقعــــت أ
/ النـــــاجين فـــــي ليبيريـــــا فـــــي نيســـــان لـــــدىالفيـــــروس  تـــــرتبط باســـــتمرارحالـــــة موثقـــــة  وحـــــدثت أخـــــر؛ ٢٠١٥ أكتـــــوبر
فـــي األخيـــرة  اإليبـــوالمـــرض فيـــروس  فاشـــيةمنظمـــة نهايـــة الأعلنـــت  ٢٠١٦ يونيـــوحزيـــران/  ٩. وفـــي ٢٠١٦ أبريـــل
احتياجات الناجين وعلى تعزيز قـدرات البلـدان الثالثـة األكثـر تلبية ها العمل على ؤ وشركاوواصلت المنظمة ا. ليبيري

   فاشيات فيروس اإليبوال وغيره من األمراض واالستجابة لها.لكشف  تضرراً 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 التقرير.مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا المجلس   -٥٧
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  ١الملحق 
  
 

 قائمة الطوارئ الحادة/ المصّنفة
 )٢٠١٦ تشرين األول/ أكتوبر ١ -كانون الثاني/ يناير  ١في الفترة المشمولة بالتقرير (

 
البلد أو اإلقليم أو 
 المنطقة/ الطارئة

 تاريخ وقوع   نوع األزمة
 الطارئة األولية
 التصنيف

 تاريخ مراجعة
 التصنيف

 التصنيف الحالي

 ١  ٢٨/١٠/٢٠١٥ زلزال أفغانستان
 ٢  ١٢/٢/٢٠١٦ فاشية الحمى الصفراء أنغوال

 ١   ٢١/٥/٢٠١٦  اإلعصار المداري روانو بنغالديش
 ٢ ١٨/٨/٢٠١٦ ١/٤/٢٠١٥ نزاع/ صراعات أهلية الكاميرون

  ١٣/١٢/٢٠١٣ نزاع/ صراعات أهلية جمهورية أفريقيا الوسطى
 ٢ ٣/٦/٢٠١٥ ) ٣(الدرجة 

جمهورية كوريا 
 ١  ١٢/٩/٢٠١٦ فيضانات  الشعبيةالديمقراطية 

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 ٢  ٢٣/٦/٢٠١٦ كوليراالفاشية 
 ٢   ٢٧/٤/٢٠١٦ فاشية الحمى الصفراء

 ٢  ٢٠/٧/٢٠١٣ طارئة معقدة
 ٢  ١٧/٤/٢٠١٦ زلزال إكوادور
 ٢  ١٨/١١/٢٠١٥ ظاهرة النينيو أثر إثيوبيا
 ١  ٢٤/٢/٢٠١٦ نستوناإلعصار المداري و  فيجي

 ١/٦/٢٠١٦  ٢٤/٣/٢٠١٤ اإليبوالفاشية مرض فيروس  غينيا
 غير مصنفة (نهاية التصنيف)

 ١  ٢٢/٥/٢٠١٦ سينابونغانفجار بركان جبل  إندونيسيا
 ٣   ١٢/٨/٢٠١٤ نزاع/ صراعات أهلية العراق
فاشية مرض الجهاز التنفسي  كينيا

 ١  ٢٠/٤/٢٠١٦ الحاد الوخيم

 ٩/٦/٢٠١٦ ٢٦/٧/٢٠١٤ اإليبوالفاشية مرض فيروس  ريايليب
 غير مصنفة (نهاية التصنيف)

 ٢٨/٨/٢٠١٤  نزاع/ صراعات أهلية ليبيا
 ٢ ١٠/١٢/٢٠١٥ )١(الدرجة 

 ٤/٢/٢٠١٣  نزاع/ صراعات أهلية  مالي
 ١ ١٦/١٠/٢٠١٥ )٢(الدرجة 

 ٢  ١٢/٨/٢٠١٥ فيضانات  ميانمار
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البلد أو اإلقليم أو 
 المنطقة/ الطارئة

 تاريخ وقوع   نوع األزمة
 الطارئة األولية
 التصنيف

 تاريخ مراجعة
 التصنيف

 التصنيف الحالي

 ٢ ١٨/٨/٢٠١٦ ١/٤/٢٠١٥ نزاع/ صراعات أهلية النيجر
 ٢  ٢٦/٩/٢٠١٦ فاشية حمى الوادي المتصدع

 ١/٤/٢٠١٥  طارئة معقدة نيجيريا
 ٣ ١٨/٨/٢٠١٦ )٢(الدرجة 

 ١  ٢٨/١٠/٢٠١٥ زلزال باكستان
 ١  ٢٠/٦/٢٠١٤ التشرد

الجفاف الناجم عن ظاهرة  بابوا غينيا الجديدة
 ١ ٣١/٥/٢٠١٦ ١/٩/٢٠١٥ النينيو/ انعدام األمن الغذائي

 الفلبين
النزاع مع جبهة مورو في 

 ٢  ٢٤/١٠/٢٠١٣ مينداناو
 ١  ٢٥/١٠/٢٠١٥ إعصار كوبو

 ٩/٦/٢٠١٦  ٢٦/٧/٢٠١٤ اإليبوالفاشية مرض فيروس  سيراليون
 غير مصنفة (نهاية التصنيف)

 ٣ ١٢/٢/٢٠١٥ ١٢/٢/٢٠١٤ نزاع/ صراعات أهلية جنوب السودان
 ١  ١٥/٥/٢٠١٦ فيضانات/ انهيارات أرضية سري النكا

الجمهورية العربية 
 ٣ ٢٦/٨/٢٠١٥ ٣/١/٢٠١٣ نزاع/ صراعات أهلية السورية
 ١  ١٩/١٠/٢٠١٣ نزاع/ صراعات أهلية تايلند

 ٢٠/٢/٢٠١٣ نزاع/ صراعات أهلية أوكرانيا
 ٢ ١٢/٢/٢٠١٥ )١(الدرجة 

 ١٨/٥/٢٠١٥  نزوح الالجئين جمهورية تنزانيا المتحدة
 ٢ ١٥/١٢/٢٠١٥ )١(الدرجة 

 ٢  ١٥/١٢/٢٠١٥ كوليراالفاشية 
الضفة الغربية وقطاع 

 ١٣/٧/٢٠١٤  نزاع/ صراعات أهلية غزة
 ١ ١٠/١١/٢٠١٥ )٢(الدرجة 

 ٤/٤/٢٠١٥  طارئة معقدة  اليمن
 ٣ ١/٧/٢٠١٥ )٢(الدرجة 

فاشية مرض فيروس زيكا 
 بلدًا) ٧٥عالميًا ( -

طارئة صحية عمومية تسبب 
 ٢  ٢٠/١/٢٠١٦ قلقًا دولياً 
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  ٢الملحق 
  
 

  ٢إجراءات المنظمة في الطوارئ من الدرجة 
  
 

  الكوليرا في اإلقليم األفريقي
  
بلدًا ومنطقة  ١٣غ عنها في في الفترة المشمولة باالستعراض، كان العدد اإلجمالي التراكمي للحاالت المبلَّ  -١

من جميع  ٪٨٧وفاة ناجمة عن الكوليرا. وأسهمت ثالثة بلدان بنسبة  ٢٠٠٠حالة كوليرا و ٩٩ ٠٠٠وٕاقليمًا، 
)، وجمهورية تنزانيا المتحدة ٪٢,٥، معدل اإلماتة ٪٤٣حاالت الكوليرا، وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية (

 ٢٠١٦). وُتعزى زيادة فاشيات الكوليرا في عام ٪١,٣، معدل اإلماتة ٪١٧)، وكينيا (٪١,٥، معدل اإلماتة ٪٢٧(
على األرجح إلى األمطار الغزيرة وٕالى تأثير ظاهرة النينيو في شرق أفريقيا وجنوبها، وٕالى األزمات اإلنسانية في 

  بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، والتي ارتبطت بنزوح آالف األشخاص. 
  

  ٢٠١٦إلى حزيران/ يونيو  ٢٠١٥الكوليرا في اإلقليم األفريقي، من حزيران/ يونيو  :الجدول
  

 وقف/ خفض تصنيف الفاشية تاريخ البدء البلد
  جارية ٢٠١٦ / فبرايرشباط ١٧ بنن

 جارية ٢٠١٦آب/ أغسطس  ١ بوروندي
 جارية ٢٠١٦آب/ أغسطس  ١ الوسطى جمهورية أفريقيا

 جارية ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٠ الديمقراطيةجمهورية الكونغو 
 جارية ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧ إثيوبيا
 تحت السيطرة ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ١ كينيا

 تحت السيطرة ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٨ مالوي
 تحت السيطرة ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١ مبيقاموز 

 جارية ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٧ نيجيريا
 جارية ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ١ السودانجنوب 
 جارية ٢٠١٥أكتوبر  تشرين األول/ ١ أوغندا

 جارية ٢٠١٥آب/ أغسطس  ٢١ جمهورية تنزانيا المتحدة
 جارية ٢٠١٥ / فبرايرشباط ٤  زامبيا
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وشــركاؤها الــدعم إلــى وزارات الصــحة  منظمــة الصــحة العالميــةلفاشــيات الكــوليرا المتعــددة، تقــدم  واســتجابةً  -٢
المعنيــة فــي مجــاالت التنســيق والترصــد والقــدرات المختبريــة والتــدبير العالجــي للحــاالت والتــدخالت الخاصــة بالميــاه 

حمالت التطعيم التفاعلي باللقاح الفموي  وُشنتواإلصحاح والنظافة والتعبئة االجتماعية واللوجيستيات واإلمدادات. 
را، في الكاميرون ومالوي وجنـوب السـودان وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة. وقـد لـوحظ أن أعـداد الحـاالت المضاد للكولي

مبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا. وتدعم اتتجه عمومًا إلى التراجع في بعض البلدان، بما في ذلك مالوي وموز 
  ات متعددة للتأهب واالستجابة للكوليرا. وضع خطط متعددة السنوات تشمل قطاعات وتخصص فيالمنظمة البلدان 

  
ضـعف الـُنظم الصـحية وعـدم كفايـة القـدرات بسـبب ومازالت الوقاية مـن الكـوليرا ومكافحتهـا تشـكالن تحـديًا  -٣

الخاصـــة بالتأهـــب واالســـتجابة فـــي البلـــدان. ومازالـــت المشـــاركة مـــن جانـــب القطاعـــات والهيئـــات المتعـــددة ضـــعيفة 
تســـمح بالتعامـــل بفعاليـــة مـــع األســـباب الجذريـــة للكـــوليرا وســـائر األمـــراض المنقولـــة بالميـــاه. ويلـــزم التعـــاون عبـــر  وال

  الحدود من أجل تعزيز الوقاية من الكوليرا ومكافحتها، والسيما على المستويات دون اإلقليمية. 
  

  جمهورية أفريقيا الوسطى
  
على مدى السنوات الثالث الماضية، شهدت جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى أزمـة سياسـية كبـرى صـاحبها نـزاع  -٤

ــًا. وهنــاك  مليــون شــخص، أي أكثــر مــن نصــف الســكان، فــي حاجــة إلــى  ٢,٣عنيــف تــأثر بــه جميــع الســكان تقريب
مـــن خصـــًا ش ٣٨٥ ٧٥٠مليـــون شـــخص، بمـــا فـــي ذلـــك  ١,١المســـاعدة. وتســـتهدف التـــدخالت الصـــحية أكثـــر مـــن 

المشـــــردين داخليـــــًا. وتجعـــــل االشـــــتباكات المســـــلحة المتكـــــررة، تقـــــديم المســـــاعدة المنقـــــذة للحيـــــاة شـــــديدة الصـــــعوبة 
وشـــركاؤها وزارة الصـــحة فـــي تلبيـــة االحتياجـــات الصـــحية لألشـــخاص  منظمـــة الصـــحة العالميـــةوتـــدعم  والخطـــورة.

  مكافحتها، وتعزيز الُنظم الصحية. المتضررين، واإلنذار المبكر باألمراض، واالستجابة للفاشيات و 
  
. وفــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين ٢٠١٦آب/ أغســطس  ١٠وقــد أعلنــت الحكومــة عــن تفشــي وبــاء الكــوليرا فــي  -٥

وفــاة، فــي ســت  ٢٠حالــة كــوليرا مشــتبه فيهــا بمــا فــي ذلــك  ٢٦٥أيلــول/ ســبتمبر، ُبلِّــغ عــن  ٣٠تمــوز/ يوليــو و ٢٧
آب/ أغسـطس) لـوحظ تراجـع فـي  ٢٨-٢٢مطلة على نهر أوبانغي. ومنذ األسبوع الرابع والثالثين ( صحية مناطق

حاالت الكوليرا. ويدعم الشركاء في مجال الصحة والمياه واإلصـحاح والنظافـة، وزارة الصـحة فـي تعزيـز االسـتجابة 
ي للحــاالت؛ والتعبئــة االجتماعيــة؛ ترصــد الحــاالت والفحــوص المختبريــة؛ والتــدبير العالجــعمليــات للفاشــية بتــوفير 

  والتدخالت الخاصة بالمياه واإلصحاح والنظافة؛ واللوجيستيات؛ واألمن.
  
وفضًال عن ذلك، فإن المنظمة وشركاؤها يدعمون االستجابة لفاشية فيروس جدري القردة في منطقة باسي  -٦

آب/ أغسـطس  ١٧اة، فـي الفتـرة الواقعـة بـين حالـة مـن بينهـا حالتـا وفـ ٢٠غ عـن كوّتو الفرعية في مينغاال، حيث ُبلِّ 
  تشرين األول/ أكتوبر. ١و
  

  إكوادور
 
وقـع و ، إكـوادورالمنـاطق السـاحلية فـي شـمال غـرب  ٧,٨، ضرب زلـزال بقـوة ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٦في  -٧

كيلـومتر شـمال غـرب العاصـمة كيتـو. وتعرضـت سـت محافظـات آلثـار وخيمـة، مثـل مانـابي  ١٧٠مركزه على بعد 
ريـوس بدرجـة أقـل. وسانتا إيلينا وغواياس وسانتو دومينغو دي لوس تساتشيالس ولوس  وٕازميرالداس بصفة خاصة،

  حالة الطوارئ بعد الزلزال بفترة قصيرة.  إكوادوروأعلنت حكومة 
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وقـــــدم المكتـــــب اإلقليمـــــي لألمـــــريكتين/ منظمـــــة الصـــــحة للبلـــــدان األمريكيـــــة الخبـــــرات التقنيـــــة (فـــــي تقيـــــيم  -٨
ات التـــي تســـتخدم مؤشـــر الســـالمة فـــي المستشـــفيات وفـــي إنشـــاء ُنظـــم الترصـــد الوبـــائي، مـــثًال)، والـــدعم المستشـــفي

كمـــا يقـــدم المســـاعدة إلـــى حكومـــة التشـــغيلي (فـــي التنســـيق واللوجيســـتيات مـــثًال) إلـــى االســـتجابة الوطنيـــة للكـــوارث، 
  بشأن استراتيجية اإلنعاش.  إكوادور

  
  إثيوبيا

  
ــا نــزوح  -٩ لســوء التغذيــة شــخص  ٤٥٨ ٠٠٠شــخص نتيجــة للفيضــانات ويتعــرض  ٢٠٠ ٠٠٠شــهدت أثيوبي

حالــة مــن حــاالت  ١٦٣٥الــوخيم فــي أعقــاب الجفــاف النــاجم عــن ظــاهرة النينيــو. وفــي إقلــيم أوروميــا فقــط، عولجــت 
غ عنهـا الحاد الوخيم التي بلَّ سوء التغذية الحاد الوخيم في مراكز العالج. ويبلغ العدد التراكمي لحاالت سوء التغذية 

العالج في مراكز االسـتقرار، بـدعم  حالة تلقت ٧٩٠١حالة تلقت العالج في العيادات الخارجية و ٦٤ ١٤٣اإلقليم 
مــن األرقــام  ٪٤٨حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد الــوخيم فــي إقلــيم أوروميــا  نســبة . وتمثــلمنظمــة الصــحة العالميــةمــن 

  الوطنية. 
  

وشـركاؤها أيضـًا االسـتجابة لفاشـيتي الكـوليرا والحصـبة فـي إقليمـي أمهـارا وصـومالي،  وقد دعمـت المنظمـة -١٠
حيـــث تولـــت الســـلطات الصـــحية المحليـــة تـــوفير التـــدبير العالجـــي للحـــاالت والتطعـــيم التفـــاعلي. وتـــدعم المنظمــــة 

  دون الوطنية.  الحكومة في قيادة مجموعة الصحة من أجل تولي تنسيق االستجابة على الصعيد الوطني واألصعدة
  

  ليبيا
 

خــالل الســنوات الخمــس الماضــية انتشــر العنــف والنــزاع وانعــدام االســتقرار فــي كــل ركــن مــن أركــان ليبيــا  -١١
شــخص  ٤٣٥ ٠٠٠تقريبــًا، وتضــرر أكثــر مــن ثالثــة ماليــين شــخص، أي نصــف ســكان البلــد تقريبــًا؛ حيــث هجــر 

طـــة االســـتجابة شـــخص مـــن المشـــردين داخليـــًا النعـــدام األمـــن الغـــذائي. وحـــددت خ ١٧٥ ٠٠٠منـــازلهم، ويتعـــرض 
الصحة بوصفها األولوية اإلنسانية األولـى. ويحتـاج نحـو  ٢٠١٥اإلنسانية التي اسُتهلت في كانون األول/ ديسمبر 

مليون شخص. وقـد ُأفيـد بـأن الوضـع  ١,٢مليون شخص إلى الخدمات الصحية؛ وتستهدف مجموعة الصحة  ١,٩
شخص. وقد أطلق الشركاء  ٩٠ ٥٠٠ت إلى نزوح نحو في سرت يتدهور عقب العمليات العسكرية األخيرة التي أد

  نداًء عاجًال لالستجابة. 
  

قيــادة الفريــق العامــل لقطــاع الصــحة، الــذي يواجــه التحــديات الناجمــة عــن  منظمــة الصــحة العالميــةوتتــولى  -١٢
ـــة  ـــدة عـــن العمـــل، وغيـــاب المـــوارد الماليـــة، ونقـــص القـــوى العامل انهيـــار النظـــام الصـــحي، وتوقـــف مستشـــفيات عدي
الصـــحية. ويمثـــل الـــدخول إلـــى منـــاطق النـــزاع تحـــديًا هـــائًال. ومـــع ذلـــك، فقـــد عـــززت المنظمـــة وشـــركاؤها سلســـلة 

  اإلمدادات الخاصة باألدوية واللوازم األساسية، وتمكنت من شراء أدوية ولوازم الطوارئ وتوفيرها. 
  

نـــذار المبكـــر قائمـــًا علـــى وفضـــًال عـــن تحســـين إتاحـــة األدويـــة المنقـــذة للحيـــاة، أنشـــأت المنظمـــة نظامـــًا لإل -١٣
المنظمـة أول حملـة للتطعـيم ضـد  شـنتموقعًا مخفريًا من أجل تخفيف مخاطر الفاشية. و  ٢٤الحواسب اللوحية في 

مليـــون طفـــل دون السادســـة مـــن العمـــر، مـــن بيـــنهم  ١,٣تمنيـــع  تضـــمنتشـــلل األطفـــال بالتعـــاون مـــع اليونيســـيف، 
نظمة األطباء النفسـيين واألخصـائيين النفسـيين لضـمان تـوفير خـدمات ن. وقد دّربت المو ن داخليًا والمهاجر و المشرد

  الصحة النفسية لمن يحتاجون إليها. 
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عد من تونس حيـث ويضطلع الموظفون الوطنيون بالعمل الذي ُيجرى داخل البلدان. وتدار العمليات عن بُ  -١٤
إن ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن يفــرض قيــودًا علــى نشــر المنظمــة وشــركائها للمــوظفين الــدوليين داخــل ليبيــا. وقــد 

لعمــل فــي مــن أجــل ادوالر أمريكــي طالبــت بهــا مليــون  ٥٠,٣دوالر أمريكــي مــن أصــل  مليــون ٦,٥تلقــت المنظمــة 
  ليبيا.

  
  النيجر

  
حالــة مــن حــاالت  ٦٠، ُبلِّــغ عــن ٢٠١٦أيلــول/ ســبتمبر  ٢٢آب/ أغســطس و ٢فــي الفتــرة القائمــة مــا بــين  -١٥

وفــاة، فــي منطقــة تشــينتابارادن الصــحية فــي إقلــيم تــاهوا بــالنيجر، فــي فاشــية  ٢٣حمــى الــوادي المتصــدع تضــمنت 
الصــحية فــي النيجــر عــن  ، أعلنــت الســلطات٢٠١٦أيلــول/ ســبتمبر  ٢١كانــت األولــى مــن نوعهــا فــي الــبالد. وفــي 

. وأنشــأت ٢طارئــة مــن الدرجــة كأيلــول/ ســبتمبر صــنفت منظمــة الصــحة العالميــة الحــدث  ٢٦تفشــي الوبــاء. وفــي 
تعكف بنشاط على تعزيز االستجابة للفاشية والسيما من حيـث القـدرة المختبريـة هي المنظمة نظامًا إلدارة الحدث، و 

ن فيــروس حمــى الــوادي المتصــدع ينتقــل إلــى البشــر عــن طريــق علــى تشــخيص حمــى الــوادي المتصــدع. ونظــرًا أل
ــًا مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة  ــًا وثيق مالمســة األبقــار فــي المقــام األول، تتعــاون المنظمــة تعاون

 فاصـو ن وبوركينـاالبلـدان المجـاورة بمـا فـي ذلـك بـن لصحة الحيوان. وقـدم المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا اإلرشـادات إلـى
  وتشاد ومالي ونيجيريا، من أجل تعزيز الترصد والحد من مخاطر انتشار المرض إلى أدنى قدر. 

  
  أوكرانيا 

 
شـــخص ونـــزوح  مليـــون ٣,١، أدى النـــزاع فـــي أوكرانيـــا إلـــى انقســـام الـــبالد، وٕالـــى تضـــرر ٢٠١٤منـــذ عـــام  -١٦
وفـاة حتـى يومنـا هـذا. وقـد نظمـت  ١٠ ٠٠٠ماليين شخص، وبلغ عدد الوفيات الناجمة مباشرة عن النـزاع  ٣ نحو

مـا يقـرب مـن  زودتمنظمة الصحة العالمية استجابة واسعة النطاق، ووفـرت اإلمـدادات الطبيـة لـدعم المرافـق التـي 
التنفسي الحادة، وداء السكري، وأمراض ، بما في ذلك العالج المتخصص ألمراض الجهاز بالعالج مليوني شخص

اإلســـهال، ومـــرض فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، والخـــدمات الخاصـــة بالجراحـــات المعقـــدة والتوليـــد والفحـــوص 
كما تدعم شبكة شاملة من الوحدات الطبية المتنقلـة مـن أجـل  المختبرية. وتدعم المنظمة أنشطة الترصد واالستجابة

شـــخاص المشـــردين داخليـــًا. وتعمـــل المنظمـــة وشـــركاؤها علـــى تنفيـــذ اســـتراتيجية جديـــدة تـــوفير الخـــدمات الطبيـــة لأل
أكبــر مــن التركيــز الجغرافــي كــي تتحــول التــدخالت الصــحية اإلنســانية إلــى اســتجابة  تتســم بقــدرلالســتجابة لألزمــة 

  ممتدة لألزمة، وهي بصدد االتصال بالجهات المانحة لطلب الدعم.
  

  نغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية فاشية الحمى الصفراء في أ
 

، ثـم ُأكـدت فـي ٢٠١٥ُبلِّغ في أول األمر عن فاشية الحمى الصفراء في أنغـوال فـي كـانون األول/ ديسـمبر  -١٧
. وزاد عــدد الحــاالت بســرعة كبيــرة، وأعلنــت منظمــة الصــحة العالميــة أن الحــدث يمثــل ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير 
ن محافظـــة مـــ ١٦، كانـــت ٢٠١٦أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٣. وفـــي ٢٠١٦شـــباط/ فبرايـــر  ١٢فـــي  ٢طارئـــة مـــن الدرجـــة 

حالـة مشـتبه  ٤١٠٠وال الثمـاني عشـرة قـد بلَّغـت عـن حـاالت مؤكـدة، وبلـغ المجمـوع الـوطني للحـاالت غمحافظات أن
وفاة. وتم بعد ذلك تأكيد حاالت وافدة من أنغوال في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  ١٢١حالة مؤكدة و ٨٨٤فيها و

  ينيا (حالتان).حالة)، وك ١١حالة)، والصين ( ٥٧(
  

. وفــي ٢٠١٦نيســان/ أبريــل  ٢٣وأعلنــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عــن تفشــي الحمــى الصــفراء فــي  -١٨
وفاة. ومن بين هذه  ١٦حالة مؤكدة و ٧٦حالة مشتبه فيها و ٢٧٠٧غ عن أيلول/ سبتمبر، كان هذا البلد قد بلَّ  ٢٣

حالة آصـلة بلَّغـت عنهـا ثـالث محافظـات (كينشاسـا  ١٣حالة وافدة من أنغوال، و ٥٧الحاالت المؤكدة، كانت هناك 
  حاالت حرجية غير مرتبطة بالفاشية.  ٦والكونغو الوسطى وكوانغو)، و
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وهــي ماســاكا  حــاالت مؤكــدة مختبريــًا فــي ثــالث منــاطق، ٧مشــتبه فيهــا وحالــة  ٥١وفــي أوغنــدا، ُبلِّــغ عــن  -١٩
أيلــول/  ٦وروكــونجيري وكاالنغــاال. ولــم تكــن لهــذه الفاشــية عالقــة بالفاشــية التــي شــهدتها أنغــوال، وُأعلــن عنهــا فــي 

كـدة فـي حالـة حرجيـة مؤ  ٥٩سبتمبر. وقـد ُبلِّـغ عـن فاشـيات الحمـى الصـفراء فـي أمـاكن أخـرى، ففـي بيـرو ُبلّـغ عـن 
منــاطق ُيعــرف أنهــا موطونــة بــالمرض، وفــي البرازيــل ُبّلــغ عــن حالــة حرجيــة واحــدة مؤكــدة، وفــي كولومبيــا ُبّلــغ عــن 

  أنغوال. حدثت فيحالة حرجية. ولم تكن ألي من هذه الفاشيات عالقة وبائية بالفاشية التي  ١٧
  

منظمـة، مـن أجـل لقليميـة والُقطريـة لوقد ُأنشئ نظام إلدارة الحدث على صعيد المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإل -٢٠
االستجابة في أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وأتـاح هـذا النظـام وضـع خطـط اسـتراتيجية وتشـغيلية مشـتركة. 
ونظمـــت حكومتـــا أنغـــوال وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة حمـــالت التطعـــيم الواســـعة النطـــاق فـــي غضـــون أيـــام مـــن 

لقلة عدد الجرعات المتوفرة من لقاح الحمى الصـفراء، ُأعطيـت األولويـة للمنـاطق التـي  اإلعالن عن الفاشية. ونظراً 
تشــهد ســريان الفيــروس و/ أو المنــاطق الشــديدة التعــرض لمخــاطر وفــادة المــرض مــن المنــاطق المجــاورة. ونصــحت 

سياسة التي تفيد بـأن جرعـة ذ البأن ترصد وتنفالمنظمة جميع البلدان المجاورة ألنغوال أو التي تربطها بها عالقات، 
واحــدة مــن لقــاح الحمــى الصــفراء تمــنح الحصــانة طــوال الحيــاة للمســافرين المغــادرين أنغــوال والبلــدان األخــرى التــي 

الـذي يشـمل  ،تتوطنها الحمى الصفراء والمتـوجهين إليهـا. وتنفـذ البلـدان المتضـررة الترصـد الـدقيق فـي نقـاط الـدخول
  لق بالتطعيم، وتوفر التطعيم للمسافرين عند اللزوم. رصد حالة المسافرين فيما يتع

  
منطقـــة مـــن منـــاطق أنغـــوال قـــد  ٧٣شخصـــًا فـــي  ١٦ ٢٠٠ ٨٢٠، كـــان ٢٠١٦أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢١وفـــي  -٢١

. وســــوف تســــتهدف المرحلــــة التاليــــة مــــن حمــــالت ٪٩٥لتطعــــيم، وبلغــــت بــــذلك نســــبة التغطيــــة بــــالتطعيم خضــــعوا ل
منطقــــة.  ١٢الشــــديدة التعــــرض للمخــــاطر المتبقيــــة والبــــالغ عــــددها شخصــــًا فــــي المنــــاطق  ٢ ١٣٦ ٢٢٥ التطعــــيم
منطقــة فــي محــافظتي الكونغــو الوســطى وكينشاســا، حيــث  ١١جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة حمــالت فــي  ونظمــت
شخصــــــًا للتطعــــــيم. واســــــتهدفت حمــــــالت التطعــــــيم فــــــي كينشاســــــا وعلــــــى امتــــــداد الحــــــدود  ٣ ١٠٧ ٤٨٨خضــــــع 
أو أكثـر فـي جميـع المنـاطق. ونظـرًا  ٪٩٠، فبلغـت بـذلك نسـبة التغطيـة بـالتطعيم شخصاً  ١٠ ٤٧٤ ٩٨٨ األنغولية

مليلتـر)، تْكفـل التمنيـع لمـدة  ٠,١لنقص جرعات لقاح الحمـى الصـفراء، تلقـى األشـخاص المؤهلـون جرعـات مجـزأة (
صـل األشـخاص سنة واحدة على األقل. وتلقى األطفال دون الثانية مـن العمـر والنسـاء الحوامـل جرعـات كاملـة. وح

  جرعات كاملة. على الذين خضعوا للتطعيم في المناطق الحدودية ألنغوال 
  

عـد) للجنـة الطـوارئ المعنيـة بـالحمى الصـفراء التـي ُشـكلت بموجـب اللـوائح وقد ُعقد االجتماع الثاني (عن بُ  -٢٢
ل الـذي انعقـد . وكانت اللجنة قد قررت فـي اجتماعهـا األو ٢٠١٦ آب/ أغسطس ٣١) في ٢٠٠٥الصحية الدولية (

فــي أيــار/ مــايو، أن الفاشــية ال تشــكل طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا، ولكنهــا خلصــت مــع ذلــك إلــى أن 
الفاشـــية ُتعـــد حـــدثًا خطيـــرًا مـــن أحـــداث الصـــحة العموميـــة التـــي تســـتدعي اســـتمرار العمـــل الـــوطني والـــدعم الـــدولي. 

حمــالت تطعــيم اســتباقية فــي  وبشــنكونغــو الديمقراطيــة، ونصــحت اللجنــة بتكثيــف الترصــد فــي أنغــوال وجمهوريــة ال
  الكونغو. 

  
ـــذل الجهـــود حاليـــًا لوقـــف ســـريان الفيـــروس ومنـــع اســـتمرار انتقالـــه. وتخطـــط حكومتـــا أنغـــوال وجمهوريـــة  -٢٣ وتُب

الكونغو الديمقراطية لحمالت التطعيم التفاعلية واالستباقية األخيرة في المناطق الشديدة التعرض للمخـاطر. وتجـري 
المناقشــات مــع الجهــات المانحــة بشــأن تغطيــة تكــاليف اللقــاح والتكــاليف التشــغيلية. كمــا تخطــط الحكومتــان إلعطــاء 

  جرعات كاملة من اللقاح لجميع األشخاص المؤهلين في جميع المناطق. 
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