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  من جدول األعمال٣-١٣البند 
  
  
  

   بوجه خاص على الزالزل العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث، مع التركيز
  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٦وأمواج تسونامي التي حدثت في جنوب آسيا في 

  
   العالمية الثامنة والخمسون،جمعية الصحة

  
الهائلة التي أصابت البشر نتيجة الزالزل وأمواج تسونامي التي ضربت          تعرب عن أسفها للعواقب     إذ  

، من جنوب شرق آسيا إلى شرق أفريقيا، والتي تسببت          ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٢٦ في   الكثير من البلدان  
 وأدت إلى إصابة قرابـة       المفقودين، في عداد زال اآلالف   اليفي حين   .  نسمة ٢٨٠ ٠٠٠في موت ما يقدر بـ      

أو تركتهم يعانون نقصاً في الحـصول       / نصف مليون آخرين، وشردت ما ال يقل عن خمسة ماليين شخص و           
  على مياه الشرب المأمونة أو اإلصحاح أو الغذاء أو الخدمات الصحية؛

  
أن هناك الكثير من المهنيين     إلى   بالكارثة، و   بلداً قد نكبوا   ٣٠وإذ تشير إلى أن مواطني ما يزيد على         

  الصحيين في عداد األموات؛
  

، من داخل المجتمعات     وسيستمر تقديمها  ،في األساس بأن أغلبية مساعدات اإلغاثة قد قدمت       وإذ تسلم   
 وتتوقع أن تستمر هذه المجتمعات      مدعومة في ذلك بتعاون دولي مكثف     المنكوبة، ومن خالل السلطات المحلية،      

في مواجهة مصاعب خطيرة نتيجة للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بسبل حصولها على أسباب الـرزق وزيـادة                 
  األعباء على الخدمات الصحية واالجتماعية، والصدمات النفسية في العاجل واآلجل؛

  
بأن العمل من أجل معالجة الجوانب الخاصة بالصحة العمومية في األزمات ينبغي أن يعزز              وإذ تسلم   

في كل وقت طاقات المجتمعات اإلبداعية واستعادة حيويتها، ويعزز قدرات السلطات المحلية واستعداد الـنظم               
 على توفير السند الفوري والمنسق من أجل بقاء المنكـوبين           والمجتمع المدني الصحية وقدرة السلطات الوطنية     

  مباشرة على قيد الحياة؛
  

الدول المنكوبة من قبل الحكومات والجماعات غير الحكوميـة          المساعدة السخية المقدمة إلى      وإذ تقدر 
واألفراد، فضالً عن مؤسسات الصحة العمومية الوطنية بما في ذلك القيام بهذا من خـالل الـشبكة العالميـة                   

   ؛لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها
  

لة الموارد في التعـرف علـى أمـاكن          بالمصاعب التي تواجهها النظم الصحية المحلية القلي       موإذ تسلّ 
  المفقودين وتحديد هوية من مات منهم والتصرف في جثث الموتى؛

  
وإذ تعترف بالتحديات التي تواجهها السلطات المحلية التي أصابها اإلرباك وهي تنسق جهود اإلغاثة،              

   على السواء؛بمن في ذلك العاملون والبضائع التي توافرت بسخاء نتيجة التضامن الوطني والدولي
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إلى أن الفعالية التي أظهرتها الدول المنكوبة في مواجهة أحداث مفاجئة بهذا الحجـم إنمـا                وإذ تشير   
تعكس مدى تأهبها واستعدادها للعمل المركز والمتضافر، وخاصة فيما يتعلق بإنقاذ األرواح والحفاظ على حياة               

  الناجين؛
  

يواجه حالياً أزمات كبرى وطويلة األجل في أغلب األحيان،          بلدا في العالم     ٣٠تذكّر بأن أكثر من     وإذ  
 مليون شخص للمخاطر ألنهم يواجهون تهديدات متنوعة يمكن تفاديهـا تطـال             ٥٠٠يتعرض خاللها أكثر من     

 من البلدان التي تتعرض بشدة ألحداث جسام طبيعية أو أحداث من ٢٠أرواحهم وعافيتهم، وأن هناك ما يقارب 
   مليون نسمة؛٣٠٠٠ مليون و٢٠٠٠ا يرفع عدد المعرضين للمخاطر إلى ما بين صنع اإلنسان، مم

  
 أن تحليالت االحتياجات الصحية وأداء النظم الصحية؛ في سياق السياسات الوطنية واألهداف وإذ تقدر

ضـرورية  الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة،         اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف         
لتأهيل وإنعاش الخدمات الصحية العادلة الفردية والعمومية على النحو السليم، وهو ما يتم على أفضل وجه إذا                 

  كان هناك تآزر بين التأهب واالستجابة؛
  

 تأكيد الحاجة إلى بناء قدرات محلية لتقدير المخاطر واالستعداد ألية كارثة تقع في المـستقبل                وإذ تعيد 
تضياتها، بما في ذلك من خالل التثقيف العام المستمر ونبذ الخرافات المتعلقة بالعواقب الصحية              واالستجابة لمق 

  للكوارث، وتقليل مخاطر األضرار الناجمة عن الكوارث في المرافق الصحية الحاسمة األهمية؛
  

مـل  وإذ تعترف بأن تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية لمعظم البلدان المتضررة إنمـا هـو ع   
  وقائي يقلل من مخاطر األزمات والكوارث وعواقبها؛

  
 اليابـان،    هيوغو، كوبي،(وإذ تضع في اعتبارها حصائل المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث            

  ؛)٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢-١٨
  
 البلدان، فـي     المجتمع الدولي أن يستمر في تقديم دعمه القوي والطويل األمد، استجابة لطلبات            تناشد  -١

، وإيالء اهتمـام مماثـل      ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٢٦المناطق المنكوبة بأمواج تسونامي التي حدثت في        
   إنسانية أخرى؛المتضّررين نتيجة ألزماتالحتياجات 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

 األعضاء األخرى المتأثرة    تقديم الدعم الكافي للبلدان المنكوبة بأمواج تسونامي وجميع الدول          )١(
  باألزمات والكوارث من أجل إنعاش نظمها الصحية واالجتماعية على نحو مستدام؛

  
إيالء اهتمام خاص باالحتياجات المتعلقة بالصحة النفسية ووضع نماذج إليتاء الخدمات فـي               )٢(

  إطار نظمها الصحية واالجتماعية؛
  
هّمة في التدابير الجماعية الرامية إلى وضع خطط        االشتراك ب بذل كل ما في وسعها من أجل          )٣(

عالمية وإقليمية للتأهب تدرج خطط التقليل من المخاطر في القطاع الصحي وبناء القدرات الخاصـة               
  باالستجابة لمقتضيات األزمات المتعلقة بالصحة؛
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 صياغة خطط وطنية للتأهب للطوارئ، على أساس وضع خرائط للمخاطر المحتملـة تـولي              )٤(
االهتمام الواجب للصحة العمومية بما في ذلك البنى التحتية الصحية وألدوار قطـاع الـصحة فـي                 
األزمات، بغية تحسين فعالية عمليات االستجابة لمقتضيات األزمات والمساهمات في إنعـاش الـنظم              

  الصحية؛ 
  
ـ       في الحصول   فرص النساء والرجال   تكافؤضمان    )٥( امي فـي    على التعليم النظامي وغير النظ

 تمكّـن المـرأة     إقامة نُظم لإلنذار المبكر   مجال التأهب للطوارئ والحد من الكوارث، وذلك من خالل          
ناسـب   التعليم الم  إتاحةوضمان  وقت المناسب وعلى النحو المالئم       في ال  االستجابةوكذلك الرجل من    

  ؛وخيارات االستجابة المناسبة لجميع األطفال
  
إيالء اهتمام خاص بالعنف القائم على نوع الجنس بوصفه أحد المشاغل أثناء األزمات وتقديم                )٦(

  الدعم المالئم ألولئك الذين يتأثرون به؛
  

، في وقـت األزمـات، بمـن فـي ذلـك            المنكوبةضمان حصول كل المجموعات السكانية        )٧(
التركيز على إنقـاذ مـن تتعـرض        المشردون، على الرعاية الصحية األساسية على نحو عادل، مع          

أرواحهم للخطر، والحفاظ على حياة الناجين، واالهتمام بوجه خاص باالحتياجات الخاصـة للنـساء              
 أمراض أمراض سارية أوواألطفال والمسنين ومن يعانون من رضوح بدنية وصدمات نفسية حادة أو    

  مزمنة أو عجز؛
  
في إطار الميزانية    يتعلق باألزمات والكوارث،  دعم إجراء استعراض، ألعمال المنظمة فيما         )٨(

  من أجل إتاحة التـدخالت الفوريـة والمناسـبة التوقيـت           ،٢٠٠٧-٢٠٠٦البرمجية المقترحة للفترة    
والمالئمة والكافية والمستدامة، والنظر في زيادة المساهمات لتأمين التمويل الكافي لما تـضطلع بـه               

  زمات وأثناءها وبعدها؛المنظمة من أعمال وتدخالت هامة قبل األ
  
حماية العاملين الوطنيين والدوليين المشتركين في تحسين الصحة في المجتمعات التي تحـّل               )٩(

باألنشطة اإلنسانية العاجلة والـضرورية     لكي يضطلعوا     المساندة الالزمة  وضمان تلقيهم بها أزمات،   
  ، قدر اإلمكان، عندما تتعرض األرواح للخطر؛وبتخفيف المعاناة

  
تعزيز نظم المعلومات وتحسين التعاون مع وسائل اإلعالم الوطنية والدولية بهـدف ضـمان                )١٠(

  توافر معلومات دقيقة ومحدثة؛
  
تعزيز التكافل الدولي وتحديد اآلليات الالزمة لقيام تعـاون مـشترك فيمـا يتعلـق بوضـع              )١١(

  استراتيجيات التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها؛
  
النظر في تحسين اآلليات الحكومية الدولية القائمة فيما يتعلق بالمساعدة اإلنـسانية واآلليـات          )١٢(

ما يمكن موالطرائق المحتملة اإلضافية من أجل إتاحة الموارد على وجه السرعة عند حدوث الكوارث     
  من االستجابة بسرعة وفعالية؛
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  : المدير العام أن يقوم بما يليتطلب إلى  -٣
  

وجميع الدول األعضاء األخـرى      الدعم الذي تقدمه المنظمة للدول األعضاء المنكوبة         تكثيف  )١(
إنشاء أنظمة فعالة لترصـد      على   بأمواج تسونامي، في معرض تركيزها     والكوارث   باألزماتالمتأثرة  

ساسية  فرص الحصول على المياه النقية واإلصحاح واألغذية المأمونة واألدوية األ          وتحسيناألمراض،  
 وتقديم اإلرشادات التقنية الالزمة بما      ؛ة النفسية  الصح بشأنالجيدة النوعية والرعاية الصحية، وخاصة      

 المعلومـات   بـثّ ، وضـمان    التصرف في جثث الموتى وتالفي األمراض السارية      إرشادات  في ذلك   
  ؛بسرعة ودقة

  
اسب، بالمعلومات الدقيقة من أجل     تزويد وسائل اإلعالم الدولية والمحلية بهّمة وفي الوقت المن          )٢(

التصدي للشائعات بغية الحيلولة دون إصابة الناس بالهلع وحدوث نزاعات وغير ذلـك مـن اآلثـار                 
  االجتماعية واالقتصادية؛

  
إيالء اهتمام خاص لتقديم الّدعم للدول األعضاء من أجل وضع نماذج إليتاء الخـدمات فـي                  )٣(

  إطار نظمها الصحية واالجتماعية؛
  
تشجيع التعاون بين األنشطة الميدانية التي تضطلع بها المنظمة واألنـشطة الميدانيـة التـي                 )٤(

تضطلع بها المنظمات الدولية األخرى، بدعم من الوكاالت المانحة، بغية مساعدة حكومـات البلـدان               
األمـم  برعايـة مكتـب     مواجهتها لتحديات الصحة العمومية     المنكوبة بكارثة التسونامي على تنسيق      

 وتخطيط وتنفيذ التأهيل السريع والمستدام للنظم والخدمات الصحية،         المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   
  هذا التعاون؛ب ما يتعلقوتقديم تقرير إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز في

  
تقدم الدعم إلى من تـأثرت حيـاتهم        المساعدة في تصميم الجوانب الصحية في البرامج التي           )٥(

 تسونامي وتقديم الخدمات الالزمة لمعالجة ما يعانونه من رضوح بدنية وصدمات            وسبل رزقهم بكارثة  
  نفسية؛

  
في مجال التأهب للطوارئ واالستجابة لمقتـضياتها       تكييف العمل الفعال    القيام، عند اللزوم، ب     )٦(

 تتضمنها االسـتجابة  وتأمين ما يلزمه من موارد، وكذلك مجاالت العمل األخرى التي وإعادة تصميمه   
  لمقتضيات األزمات على مستوى المنظمة؛

  
تعزيز قدرة المنظمة على توفير الدعم، في إطار آليات التنسيق باألمم المتحدة والمؤسـسات                )٧(

من أجل صياغة واختبار وتنفيذ    ،وخصوصاً الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر      األخرى،  
 الماسة إبان األزمات    الصحية، واالستجابة الحتياجات الناس     لقة بالصحة المتعخطط التأهب للطوارئ    

  ووضع وتنفيذ الخطط الالزمة للعودة الدائمة إلى الوضع الطبيعي بعد األزمات؛
  

 واضح داخل المنظمة لتسهيل االستجابات السريعة والفعالة في المراحـل           تدرج هرمي إنشاء    )٨(
 ، وسائر الشركاء في منظومـة األمـم المتحـدة،         دول األعضاء األولى من حالة الطوارئ، وإبالغ ال     

  بوضوح بتلك الترتيبات؛
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حشد الخبرات الصحية في المنظمة، وزيادة قدرة المنظمة على العثور على الخبـرات مـن                 )٩(
لـضمان تحـديث هـذه      خارجها، لتسهيل قيام تعاون فعال بين الخبرات المحلية والخبرات الدوليـة،            

 وإتاحة هذه الخبرات لتقديم الدعم التقني الفوري والمالئم لكـل مـن             رات أوالً بأول،  المعارف والمها 
 واالستجابة لمقتضياتها والتخفيف من آثارها والحد       الصحيةالبرامج الدولية والوطنية للتأهب للكوارث      

  من مخاطرها؛
  
لدولية للحـد مـن      ا راتيجيةتعزيز تعاون منظمة الصحة العالمية باستمرار وبنشاط مع االست          )١٠(

 على الشواغل المتصلة بالصحة في تنفيذ نتائج المؤتمر العـالمي           كافي التركيز ال  بما يضمن الكوارث،  
  ؛)٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢-١٨ اليابان،  هيوغو،كوبي،(المعني بالحد من الكوارث الطبيعية 

  
لتأهب للكوارث واألزمـات    ابكل المجموعات ذات الصلة المعنية،      ل المنظمة   ةساعدمضمان    )١١(

ويمكـن  واالستجابة لمقتضياتها والتعافي بعدها، وذلك عن طريق إجراء تقديرات مناسـبة التوقيـت              
؛ وتنـسيق   استخدام بيانات المراضة والوفيـات    بالركون إليها لمعاناة الناجين واألخطار التي تتهددهم        

 من   التي تهدد الحصائل الصحية    المشكالت التقديرات؛ والعمل على تحديد      التدخالت الصحية تبعاً لتلك   
؛ وبناء القدرات المحلية والوطنية، بما في ذلك نقل الخبرات والتجارب والتكنولوجيات فيما             أجل حلها 

   بين اإلغاثة واإلعمار؛للروابط القائمةبين الدول األعضاء، مع إيالء االهتمام الكافي 
  
ر والية المنظمة، بالتنسيق الوثيق مـع الوكـاالت          في إطا  القائمةتعزيز الخدمات اللوجستية      )١٢(

اإلنسانية األخرى، لكي يتسنى توافر القدرة التشغيلية الالزمة للدول األعضاء كي تتلقـى المـساعدة               
  ؛الفورية في الوقت المناسب عندما تواجهها أزمات صحية عمومية

  
األزمات وذلك مـن أجـل      وضع نماذج ودالئل إلجراء تقييسات سريعة لآلثار الصحية بعد            )١٣(

  ضمان استجابة مالئمة وفعالة ومناسبة التوقيع للمجتمعات المنكوبة؛
  
إحاطة جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين علماً، عن طريق المجلس التنفيذي، بالتقـدم               )١٤(

  .المحرز في الوفاء بهذا القرار
  
  
  

=     =     =  


