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منظمة الصحة العالمية في حاالت الطوارئ
تمثل صحة السكان المتضررين من حاالت الطوارئ وعافيتهم محور الجهود   •

اإلنسانية وعمل منظمة الصحة العالمية.

وتنسق المنظمة مع الشركاء لضمان توفير الرعاية الصحية في بعٍض من أصعب   •
السياقات وأكثرها تحديًا في العالم. وبدون المنظمة فإن الماليين سيتخلفون عن 

الركب – اآلن وفي المستقبل.

والمنظمة ملتزمة باالضطالع بوظائف حاسمة عند االستجابة للطوارئ وهي:   •
القيادة؛ وتنسيق جهود الشركاء؛ والمعلومات والتخطيط؛ والعمليات الصحية؛ 

ودعم العمليات والشؤون اللوجستية؛ والتنظيم واإلدارة.

وتسهم المنظمة في الحد من اآلثار الصحية لحاالت الطوارئ عبر دعم البلدان في بناء 
قدراتها الرامية إلى إدارة مخاطر الكوارث؛ وبتنفيذ االستجابات الفعالة؛ وبقيادة 

وتنسيق الجهود العالمية إلدارة مخاطر الطوارئ والكوارث.
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خريطة عالمية لعمل المنظمة 
المرتبط بالطوارئ والتغطية 

القطرية

البلدان واألراضي المدرجة ضمن خطط االستجابة اإلنسانية: 
أفغانستان؛ بوركينا فاسو؛ الكاميرون؛ جمهورية أفريقيا 

الوسطى؛ تشاد؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ جيبوتي؛ 
غامبيا؛ العراق؛ ليبيا؛ مالي؛ موريتانيا؛ ميانمار؛ النيجر؛ نيجيريا؛ 

األرض الفلسطينية المحتلة؛ جنوب السودان؛ الساحل )بوركينا 
فاسو؛ الكاميرون؛ تشاد؛ غامبيا؛ مالي؛ موريتانيا؛ النيجر؛ 

نيجيريا؛ السنغال(؛ الصومال؛ الخطة اإلقليمية لالجئين والقدرة 
على الصمود في جنوب السودان )أثيوبيا؛ جنوب السودان؛ 

كينيا؛ السودان؛ أوغندا(؛ الخطة اإلقليمية لالجئين والقدرة على 
الصمود في الجمهورية العربية السورية )مصر؛ العراق؛ تركيا؛ 

األردن؛ لبنان(؛ الجمهورية العربية السورية؛ أوكرانيا؛ اليمن.

البلدان واألقاليم واألراضي ذات 
المجموعات الصحية النشيطة وُنهج 

التنسيق ’الشبيهة بالمجموعات 
الصحية‘:

أفغانستان؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ 
تشاد؛ كولومبيا؛ جمهورية الكونغو 
الديمقراطية؛ أثيوبيا؛ غينيا؛ العراق؛ 

مالي؛ موريتانيا؛ ميانمار؛ نيبال؛ النيجر؛ 
األرض الفلسطينية المحتلة؛ المحيط 

الهادئ؛ باكستان؛ الصومال؛ جنوب 
السودان؛ السودان؛ الجمهورية العربية 
السورية؛ تركيا؛ سوريا برمتها؛ أوكرانيا؛ 

اليمن.

البلدان التي دعمتها 
المنظمة بجهود 

الطوارئ الصحية 
اإلنسانية في عام 

2015

  حدود متنازع عليها           منطقة متنازع عليها
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البلدان ذات النداءات السريعة: 
غواتيماال؛ هايتي؛ هندوراس؛ 

فانواتو؛ نيبال؛ اليمن.

االستجابة لإليبوال: 
غينيا، ليبريا، سيراليون.

النداءات األخرى ودعم المنظمة: 
خطة االستجابة لالجئين في بوروندي 

)بوروندي؛ جمهورية الكونغو 
الديمقراطية؛ رواندا؛ تنزانيا(؛ جمهورية 

كوريا الديمقراطية الشعبية؛ أثيوبيا؛ 
أريتريا؛ مدغشقر؛ مالوي؛ موزامبيق.

البلدان التي اخُتتمت االستجابات فيها 
عام 2015: 

صربيا؛ بوسنا والهرسك؛ الرأس 
األخضر؛ تافالو؛ ميكرونيزيا.

مستودعات األمم المتحدة لالستجابة 
للحاالت اإلنسانية التي تحتفظ فيها 

المنظمة باإلمدادات: 
برينديزي، إيطاليا؛ أكرا، غانا؛ دبي، اإلمارات 

العربية المتحدة؛ مدينة بنما، بنما؛ 
سوبانغ، ماليزيا.

الحدود واألسماء المعروضة والتسميات المستعملة في هذه 
الخريطة ال تعبر ضمنًا عن أي رأي كان من جانب منظمة الصحة 
العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو أرض، أو مدينة، أو 

منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. 
وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية 

قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.
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وفي الوقت الذي أكتب فيه هذا المقال أصبح البرنامج، والقوة 
العاملة، والصندوق حقيقة واقعة، ولو أنها جميعًا ما تزال قيد 

البناء. وفي حين أن البرنامج الجديد يمثل عملية إعادة هيكلة 
رئيسية ونهجًا جديدًا لكيفية تصدي المنظمة لحاالت الطوارئ- 

سواء كان ذلك في الوقاية، أو التأهب، أو االستجابة، أو التعافي 
- فإنه ُيبنى على أسس قائمة بالفعل. ويشمل ذلك عمل دائرة 

إدارة مخاطر الطوارئ واالستجابة اإلنسانية )ERM(. وكانت هذه 
الدائرة، التي ُأدمجت اآلن بالبرنامج الجديد، مسؤولة عن كل 

مراحل العمل اإلنساني للمنظمة فيما يتعلق بالنزاعات والكوارث.

ل هذا التقرير عمل الدائرة المذكورة خالل عام 2015 الذي  ويفصِّ
شهد توفير المنظمة للمساعدة ألكثر من 40 بلدًا تجابه حاالت 

طوارئ صحية، بما في ذلك سبع حاالت طوارئ متزامنة من 
الدرجة 3، وهو أعلى عدد من هذا النوع تتعامل معه المنظمة 
خالل عام واحد في تاريخها. وخلقت حاالت الطوارئ هذه، في 
كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، والعراق، ونيبال، وجنوب 
السودان، وسوريا، واليمن، ضغوطًا لم يسبق لها مثيل على 
المنظمة على مختلف األصعدة. وشكلت فاشية اإليبوال في 
غرب أفريقيا حالة الطوارئ السابعة من حاالت الطوارئ تلك 

ذات الدرجة 3، ولكنها كانت خارج نطاق عمل دائرة إدارة مخاطر 
الطوارئ واالستجابة اإلنسانية، ولذا فإن هذا التقرير ال يغطيها.

كما شهد العام الزيادة العالمية المتتالية الثالثة في عدد 
المشردين بسبب العنف واالضطهاد. ووصل العدد اإلجمالي 

لهؤالء إلى أكثر من 65 مليون نسمة، ومعظمهم ما يزالون في 
الشرق األوسط وأفريقيا. وواصلت المنظمة تنسيق استجابات 

القطاع الصحي لألزمات الممتدة، بما في ذلك األزمات في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، وإقليم الساحل الفرعي 

في أفريقيا، والصومال، وأوكرانيا.

ومما زاد من صعوبة توفير العون للسكان المعرضين للمخاطر 
تلك الزيادة المقلقة في عدد الهجمات على العاملين الصحيين. 

وأشار تقرير للمنظمة، بعنوان “هجمات على الصحة”، أنه في 
الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2014 وكانون األول/ديسمبر 

2015 تم اإلبالغ عن 594 هجومًا على قطاع الرعاية الصحية 
مما أدى إلى سقوط 959 قتياًل و1561 جريحًا في 19 بلدًا من 

البلدان التي تواجه حاالت طوارئ. وتدين المنظمة هذه الهجمات 
بأقسى العبارات وستواصل جهود المناصرة بالنيابة عن العاملين 

الصحيين حيثما وكلما تعرضوا للتهديد.

وباإلضافة إلى فاشيات األمراض والنزاعات، فإن األخطار 
الطبيعية، أي الزالزل، واألعاصير، والفيضانات، ألحقت الضرر 

بنحو 90 مليون نسمة عام 2015. وأضر زلزال نيبال في نيسان/
أبريل 2015 وحده بنحو 6 ماليين شخص. واستجابت المنظمة 

والشركاء للغالبية العظمى من هذه األزمات.

وسيبني برنامج الطوارئ الجديد على نجاحات مثل القيام عام 
2015 بنشر نظام ترصد مبتكر للكشف عن األمراض المعدية 

ورصد االتجاهات، والشراكات التي كانت في لب عمل المنظمة 
في حاالت الطوارئ لسنوات عديدة، سواء أكانت شبكات خبراء أم 

فرقًا طبية جاهزة للنشر.

كما تبذل المنظمة جهودًا واسعة في مساعدة البلدان على 
االستعداد لتأثيرات الطوارئ والتخفيف من وطأتها وهو ما 

يشمل: تجهيز المستشفيات بما يكفل عدم انهيارها أثناء الزالزل؛ 
وتدريب أفرقة االستجابة العاجلة بحيث تستجيب بسرعة عند 
وقوع الطوارئ؛ وإنشاء مخزونات من األدوية، واإلمدادات، 

وعتائد الطوارئ؛ وتقوية استعداد المنظمة لالستجابة للطوارئ، 
دعمًا لموظفي الصحة المحليين؛ والمساعدة في جهود التعافي  

باالستناد إلى مبدأ “إعادة البناء على نحو أفضل”.

والسؤال المطروح هو ما إذا كان بالمستطاع توفير الموارد 
الالزمة وبناء الزخم العالمي الضروري للقيام بقدر أكبر بكثير من 

هذا العمل المتقدم. وإذا كان الرد باإليجاب فإن الخسائر المقبلة 
التي ستلحق بالناس والمجتمعات ستكون أقل شدة عند انتشار 
األمراض، ووقوع الكوارث، واندالع النزاعات. وهذا هو السبب 

الكامن وراء تغيير المنظمة لطريقة عملها.

ومن الواضح أنه لتلبية االحتياجات الصحية الفورية للسكان 
المعانين من األزمات، والقيام في الوقت ذاته بمعالجة األسباب 

الجذرية لضعفهم، فإن على المنظمة أن تكون جزءًا من تغيير 
أوسع في الطريقة التي يعمل بها المجتمع الدولي على تفادي 

األزمات، واالستعداد لمجابهتها، واالستجابة لها. ومن إطار 
سينداي للحد من مخاطر الكوارث إلى أهداف التنمية المستدامة 

ومؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني يتوافر اآلن َمعين من 
الدعم لإلصالح العميق لطريقة مقاربة العالم لألزمات، وضمن 

هذا السياق بالذات يتشكل البرنامج الجديد للطوارئ الصحية في 
المنظمة.

ولكي يكون أداء المنظمة فعااًل في كل مجاالت العمل المتعلقة 
بالطوارئ فإنها بحاجة إلى تمويل مستدام، وطويل األجل، وقابل 
للتنبؤ. ولقد عانت النداءات التي أطلقناها لمجابهة الطوارئ عام 

2015 من نقص التمويل عموما. وهذا ما يجب أن يتغير. 

الدكتور ريتشارد ج. برينان

مدير إدارة عمليات الطوارئ، برنامج الطوارئ الصحية في المنظمة
المدير السابق لدائرة إدارة مخاطر الطوارئ واالستجابة اإلنسانية في 

المنظمة  

تمهيد
في الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية في أيار/

مايو 2015 أعلنت مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة 
الصحة العالمية عن التزام المنظمة بإنشاء برنامج طوارئ 

أوحد ُيعنى بكل األخطار؛ وبإرساء قوة عمل عالمية للطوارئ 
الصحية؛ وبإقامة صندوق احتياطي بقيمة 100 مليون دوالر 

أمريكي للتمكين من االستجابة العاجلة للطوارئ.



عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات  5

استجابت المنظمة عام 2015 لسبع حاالت طوارئ صحية 
من الدرجة 3 )األشد حدة( وهي: فاشية اإليبوال في غرب 

أفريقيا، وزلزال نيبال، والنزاعات في خمسة بلدان هي: 
جمهورية أفريقيا الوسطى، والعراق، وجنوب السودان، 

والجمهورية العربية السورية، واليمن )ُخفضت درجة 
الطوارئ فيما بعد في جمهورية أفريقيا الوسطى، غير أن 

المشكالت الصحية العديدة هناك ما تزال مستمرة(. وهذا 
هو أعلى عدد من الطوارئ الصحية المتزامنة من الدرجة 3 

الذي تستجيب له المنظمة في تاريخها. وبصورة إجمالية 
فقد قدمت المنظمة المساعدة إلى 47 بلدًا من بلدان 

الطوارئ الصحية المصنفة عام 2015. 

وسواء أكانت الطوارئ الصحية واسعة أم محدودة من 
حيث النطاق، وممتدة أم قصيرة األجل، فإن المنظمة 

اضطلعت فيها بدور محوري. فالمنظمة متأهبة ومستعدة 
لالستجابة بسرعة وفعالية للطوارئ الصحية؛ وهي تعمل 

مع الشركاء على التقليل إلى أدنى حد من آثار الطوارئ على 
حياة الناس وعلى األنظمة الصحية في بلدانهم. ويوّثق 
هذا التقرير عمل المنظمة في حاالت الطوارئ الممتدة 

والحادة.

وساعدت المنظمة الناس حينما كانوا في أمس الحاجة 
إليها، وشمل ذلك نشر الموظفين لتقديم العون إلى 
المتأثرين بزلزال نيبال، وإرسال اإلمدادات الطبية في 

أعقاب إعصار بام إلى فانواتو، ودعم العيادات المتنقلة في 
العراق، وتدريب الممرضين واألطباء السوريين في تركيا 

بحيث يمكن لهم رعاية إخوانهم الالجئين، ووقف فاشيات 
األمراض قبل انتشارها على نطاق واسع في جنوب 

السودان.

وعملت المنظمة بصورة وثيقة مع العديد من الشركاء 
المختلفين عام 2015، بما في ذلك الجهات المانحة، 

ووزارات الصحة، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات 
غير الحكومية، لتوفير المساعدة الصحية إلى أكثر من 80 

مليون نسمة، بما في ذلك 69.5 مليون شخص تلقوا 
المساعدة مباشرة من المجموعات الصحية التي تقودها 

المنظمة. 

أكثر بكثير من مجرد االستجابة
كانت االستجابة جزءًا واحدًا فحسب من عمل المنظمة 
خالل حاالت الطوارئ. وتبدأ جهود المنظمة قبل وقت 

طويل من عملية االستجابة وتستمر بعدها من خالل 
جهود التعافي . ويشمل العمل المسبق تعزيز سالمة 

المستشفيات، وإعداد البلدان لمواجهة ظاهرة النينيو، 
والتخزين المسبق لإلمدادات، وتجهيز موظفي المنظمة 

والشركاء لالنتشار عند الحاجة.

وبصورة عامة فإن نطاق األزمات الصحية عام 2015 فاق 
القدرات المتوافرة. ومن أصل مبلغ 1,146 مليار دوالر 
أمريكي الذي طلبته المجموعة الصحية لبرامج الطوارئ 

تم توفير نسبة 42 %  فحسب. وتطلبت خطط االستجابة 
اإلنسانية في المنظمة من أجل 30 بلدًا وإقليمًا مبلغ 
360.1 مليون دوالر أمريكي، غير أن ما ورد وصل إلى 
194.8 مليون دوالر أمريكي، أي نسبة 54 %  فقط 

مما كان مطلوبا. ولم تتلق عدة نداءات أي تمويل على 
اإلطالق.

المنظمة في كل مراحل حاالت الطوارئ
تضطلع المنظمة بدور تنسيقي محوري لضمان 
توفير الرعاية الصحية الجيدة في بعٍض من أشد 

األماكن صعوبة في العالم.

وتعمل المنظمة على ثالثة مستويات: في الميدان 
في البلدان المتأثرة، وفي المستوى اإلقليمي، 

وفي مقر المنظمة في جنيف.

ويتمثل الهدف الشامل في مساعدة البلدان على 
الحد من المخاطر، والتأهب لحاالت الطوارئ 

الصحية، واالستجابة لها، والتعافي منها، والسيما 
تلك الحاالت الناجمة عن األمراض المعدية، 

والكوارث الطبيعية، والنزاعات.

وتوفر المنظمة الدعم للمجموعات السكانية 
المتأثرة بطرق عديدة، بما في ذلك من خالل 

قيادة المجموعة الصحية وتنسيق عملها، 
واإلرشاد التقني، والتدريب، والدعوة، والبحث، 

وإدارة المعلومات، وأدوات جمع البيانات، ووضع 
السياسات، ونشر موظفي المنظمة والشركاء. 
كما أن المنظمة تحافظ على عالقات متينة مع 
شركاء متنوعين، بما في ذلك الجهات المانحة، 

ووكاالت األمم المتحدة األخرى، والدول األعضاء 
في المنظمة.

وحيثما أمكن تسعى المنظمة إلى التقليل إلى أدنى 
حد من اآلثار الصحية لحاالت الطوارئ من خالل 

دعم جهود البلدان الرامية إلى بناء القدرات لمعالجة 
اآلثار الصحية لحاالت الطوارئ؛ وبتوفير استجابات 
فعالة للمنظمة؛ وبقيادة وتنسيق الجهود العالمية 

إلدارة مخاطر الطوارئ والكوارث.

ويترابط كل مجال من مجاالت عمل المنظمة في 
حاالت الطوارئ مع بعضه: فإدارة مخاطر الكوارث 
تفضي إلى التأهب الذي يقود إلى االستجابة التي 
تؤدي إلى التعافي. والتحدي الماثل أمام المنظمة 
هو إثارة االهتمام الضروري وتعبئة الموارد الالزمة 

بما يتيح القيام باستجابات فعالة تمامًا إزاء كل 
األخطار.

2015: منظمة الصحة العالمية 
توسع عملها في حاالت الطوارئ 

ق/ر.لوبيز
ظمة في العرا

ب المن
صورة: مكت

ال
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العمل مع الشراكات 
أساسي لمنظمة 

الصحة العالمية

قامت منظمة “سجل 
أستراليا لخبراء اإلغاثة”، وهي 

شريك احتياطي للمنظمة، 
بإرسال كليف فيليبس إلى 

فانواتو للمساعدة في مجال 
اللوجستيات في أعقاب 

إعصار بام 

الصورة: هارجونو دجويوبيسونو/
سجل أستراليا لخبراء اإلغاثة  
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من المتعذر توفير استجابات فعالة لألزمات الصحية 
العالمية دون العمل الجماعي المنسق للمجموعة الصحية 
التي تقودها المنظمة. ويضم ثمانية وأربعون من الشركاء 

الدوليين وأكثر من 300 شريك قطري قدراتهم التقنية 
والتشغيلية لدعم وزارات الصحة في البلدان المتأثرة 

باألزمات لضمان تلقي المحتاجين للرعاية الصحية 
األساسية.

وتقدم المجموعات الصحية منذ عهد بعيد المساعدة 
الصحية الحيوية في حاالت الطوارئ، وكانت 24 من هذه 
المجموعات نشطة في مختلف البلدان المتأثرة باألزمات 

خالل عام 2015، مع تولي المنظمة دور الوكالة القائدة أو 
المشاركة في القيادة في جميع هذه الحاالت.

وتتسم المجموعات باألهمية بشكل خاص أثناء حاالت 
الطوارئ المعقدة والواسعة النطاق. وكانت المجموعات 

الصحية في مواقع مثل هذه األزمات مصممة في 
األساس لتوفر حاًل قصير األجل لتحديات التنسيق. غير أن 

أفرقة المجموعات خالل عام 2015 نشطت في العديد من 
األزمات الصحية الممتدة في العالم، مثل أزمات جمهورية 

أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وأوكرانيا. وبشكل عام فإن 
المجموعات تعمل جاهدة على تلبية االحتياجات الصحية 

لنحو 69,5 مليون نسمة.

المجموعة الصحية التي تقودها المنظمة تعتمد على الشركاء

الحركة الدولية لمكافحة الجوع  

منظمة العمل اإلنساني األفريقي  

اللجنة األمريكية لالجئين  

تعاونية المساعدة واإلغاثة في كل   
مكان )كير(

مراكز مكافحة األمراض والوقاية   
منها )الواليات المتحدة األمريكية(

جامعة كولومبيا  

منظمة العناية العالمية  

إدارة التنمية الدولية )المملكة   
المتحدة(

المديرية العامة للمساعدات   
اإلنسانية والحماية المدنية في 

المفوضية األوروبية

اتحاد األطباء العرب – لجنة اإلغاثة   
والطوارئ

منظمة الخيارات والروابط العالمية   
)غول(

المنظمة الدولية لمساعدة المسنين  

منظمة األمل العالمية  

المركز الدولي للهجرة والصحة   
والتنمية 

المجلس الدولي للممرضين   
والممرضات

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب   
األحمر والهالل األحمر 

الهيئة الطبية الدولية   

المنظمة الدولية للهجرة  

لجنة اإلنقاذ الدولية  

مركز جونز هوبكنز لالستجابة لالجئين   
والكوارث

منظمة مالتيزر الدولية  

منظمة مداير  

منظمة أطباء العالم  

جمعية اإلغاثة الطبية الماليزية  

مكتب المساعدة في حاالت الكوارث   
األجنبية في الواليات المتحدة

وكالة الصحة العامة في إنكلترا  

منظمة األولوية الملحة  

وكالة الصحة العامة في كندا  

منظمة إنقاذ الطفولة  

منظمة إنقاذ الطفولة- الواليات   
المتحدة األمريكية

منظمة أرض اإلنسان  

مبادرة هارفارد اإلنسانية  

وزارة الخارجية األمريكية: مكتب   
السكان، والالجئين، والهجرة 
)الواليات المتحدة األمريكية(

صندوق األمم المتحدة للسكان  

مفوضية األمم المتحدة لشؤون   
الالجئين،

منظمة األمم المتحدة للطفولة   
)اليونيسف(

الرابطة العالمية لطب الكوارث   
والطوارئ

برنامج األغذية العالمي  

مفوضية الالجئين النسائية  

منظمة الرؤية العالمية  

أعضاء مجموعة الصحة العالمية

المجلس األمريكي للعمل الدولي   
الطوعي )إنترآكشن(

اللجنة الدولية للصليب األحمر  

المجلس الدولي للمؤسسات الخيرية  

منظمة أطباء بال حدود  

مشروع اسفير  

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز   
والسل والمالريا

المراقبون في مجموعة الصحة العالمية

مؤسسة ماري ستوبس الدولية  
األعضاء المنتسبون في مجموعة الصحة العالمية
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الشركاء االحتياطيون
تتطلب الحاجة في حاالت الطوارئ تواجد عاملين إضافيين 
بسرعة لدعم استجابات المنظمة. وتقوم المنظمة بصورة 

عاجلة بتعبئة مهنيين مؤهلين ومتمرسين للمساعدة 
على التصدي للعواقب الصحية لألزمات الحادة، وحاالت 
الطوارئ الممتدة، وفاشيات األمراض. وتحقق المنظمة 

ذلك عبر االعتماد على قوائم تضم أسماء عاملين داخليين 
وخارجيين، وكلهم من ذوي المهارات الرفيعة، ومن خالل 

االستفادة من قدرات المنظمات الشريكة.

ومنذ عام 2013 تتعاون المنظمة بشكل وثيق مع 
منظمات “الشركاء االحتياطيين” التي توفر عاملين رفيعي 

المهارات لمساندة عمل المنظمة والمجموعة الصحية. 
وفي عام 2015 اضطلعت هذه المنظمات بدور حاسم في 
استجابات المنظمة لحاالت الطوارئ مثل األزمة اإلقليمية 

السورية، والنزاع في جنوب السودان، وإعصار بام في 
فانواتو. وأسهم شركاء المنظمة االحتياطيون عام 2015 
بما مجموعه 207 أشهر من دعم العاملين الذي ُقدم إلى 

18 مكتبًا للمنظمة.

الشركاء االحتياطيون عام 2015
المنظمة الكندية لخبراء الخدمة المدنية )كاناديم(  >

برنامج إدارة المعلومات واإلجراءات المتعلقة   >
)iMMAP( باأللغام

وكالة المشروعات الهولندية  >
المجلس النرويجي لالجئين  >

سجل أستراليا لخبراء اإلغاثة  >
ويضم اتحاد المنظمات غير الحكومية من أجل   >

المجموعة الصحية العالمية ما يلي: 
منظمة إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة(  -  
منظمة الخيارات والروابط العالمية )غول(  -  

منظمة مالتيزر الدولية  -  
منظمة مداير  -  

منظمة األولوية الملحة  -  
منظمة الرؤية العالمية  -  

عاملة صحية تقيس مدى الزيادة    
في وزن حامل في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وأدت 

الصعوبات الناجمة عن التمويل 
غير القابل للتنبؤ، والمترنح 

في بعض الحاالت، إلى اختبار 
نموذج تمويلي جديد الستجابة 

المجموعة الصحية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وبفضل 

المساهمات الطوعية تلقت 
المجموعة الصحية منحة متعددة 

السنوات لضمان االستمرارية 
في وظائف المجموعة المكرسة 
األساسية في الوقت الذي يجهد 

فيه الشركاء لتلبية االحتياجات 
الصحية لنحو 7,9 مليون نسمة.

62 %
من المجموعات بقيادة
مشتركة لوزارة الصحة*

29 %
من المجموعات بقيادة مشتركة

للمنظمات غير الحكومية

42 %
متوسط النسبة المئوية

للتمويل عام 2015

508 ماليين دوالر أمريكي
أموال مستلمة عام 2015

1,146 مليار دوالر أمريكي
أموال مطلوبة عام 2015

69.5 مليون نسمة
مستهدفون عالميا

 المصدر: PRIME )سوق معلومات مخاطر الصحة العمومية في حاالت الطوارئ(؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية – 
دائرة التتبع المالي؛ المجموعات الصحية القطرية

* وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية

ك
سي. بال

ظمة/
صورة: المن

ال

لوحة متابعة المجموعات الصحية القطرية )ديسمبر 2015(
17 مجموعة في حاالت الطوارئ المعقدة24 مجموعة صحية نشيطة
%80 من المجموعات في إقليمي شرق المتوسط 2 مجموعة صحية إقليمية*

وأفريقيا التابعين للمنظمة 5 مجموعات صحية في حاالت الطوارئ من الدرجة 3
* نهج سوريا برمتها والمجموعة الصحية اإلقليمية للمحيط الهادئ
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تكفل فرق الطوارئ الطبية التابعة للمنظمة تلقي 
الحكومات والمجموعات السكانية المتأثرة بحاالت الطوارئ 

والفاشيات الستجابات قابلة للتنبؤ وحسنة التوقيت 
تنفذها فرق طبية جيدة التدريب ومكتفية ذاتيا.

وفرق الطوارئ الطبية هي مجموعات من المهنيين 
الصحيين الذين يوفرون الرعاية السريرية المباشرة 

للمجموعات السكانية المتأثرة بالكوارث أو فاشيات 
األمراض. وهي تسهم في “القدرة على تلبية االحتياجات 

المفاجئة” دعمًا ألنظمة الصحة المحلية.

وفي عام 2015 بدأت قائمة تصنيف فرق الطوارئ الطبية 
التابعة للمنظمة بتحديد المعايير الدنيا للفرق الطبية 

المنشورة دوليًا لالستجابة للكوارث. وتكفل هذه المعايير 
أن تتمتع الفرق عند وصولها إلى بلد ما بالكفاءات، 

والمهارات، والمعدات المناسبة لتوفير الرعاية الصحية إلى 
السكان المتضررين. وحال تسجيل الفرق وفحصها تكون 

المنظمة قادرة على مطابقة ونشر الفرق الطبية األنسب 
من حيث المهارات لحاالت طوارئ معينة بناء على طلب 

البلدان المتأثرة.

ومنذ أن أطلقت المنظمة القائمة في تموز/يوليو عام 
2015 تقدمت أكثر من 75 منظمة أو فريقًا من 25 بلدًا 

بطلبات كي تصنفها المنظمة لتوفير الرعاية السريرية في 
أعقاب حاالت الطوارئ. ويواصل هذا العدد االرتفاع.

وخالل عام 2015 ُنشرت فرق الطوارئ الطبية إثر زلزال 
نيبال وإعصار فانواتو، واضطلعت بدور حاسم في توفير 

الرعاية للمجموعات السكانية حينما ناءت األنظمة الصحية 
المحلية بأعبائها.

مبادرة فرق الطوارئ الطبية التابعة للمنظمة

مركز العمليات الصحية    
االستراتيجية للمنظمة 

هو المحور القائم 
في المقر الرئيسي 

لتنسيق الدعم التقني 
والتشغيلي لألفرقة 

القطرية للمنظمة 
التي تستجيب لحاالت 
الطوارئ. ويتم توفير 
هذا الدعم بالتنسيق 
الوثيق مع المكاتب 

اإلقليمية الستة 
للمنظمة ومع الشركاء.

ساندت المنظمة وزارة الصحة في نيبال في المساعدة    
على تنسيق جهود االستجابة التي بذلتها فرق الطوارئ 

الطبية بعد زلزال نيبال عام 2015

عضو في فريق اليابان لإلغاثة من الكارث يناقش خطط    
االستجابة األولية بعد الوصول إلى كاتماندو

ب. غاروود
ظمة/

صورة: المن
ال

ظمة 
صورة: المن

ال
ظمة

صورة: المن
ال
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استجابات 
المنظمة 
عام 2015

عيادة متنقلة في العراق 

الصورة: المنظمة/ر. لوبيز  
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تلبية االحتياجات الصحية للناس في حاالت الطوارئ
واجه العالم أنواعًا مختلفة من حاالت الطوارئ عام 2015 شملت إعصار 
كومين في ميانمار، والجفاف المتواصل في النيجر، والزلزال في نيبال، 
والنزاع في الجمهورية العربية السورية. ومع أن كل أزمة تتسم بالفرادة 

فإن االستجابة الصحية غالبًا ما تشتمل على ثمانية أنشطة شائعة هي: 

األنشطة الشائعة في استجابة المنظمة لحاالت الطوارئ

تقوم المنظمة، بصفتها الوكالة القائدة للمجموعة الصحية، بعقد االجتماعات التنسيق
لطائفة واسعة من المنظمات الدولية والوطنية لمساندة االستجابات التي تقودها 

الحكومات إزاء األزمات. والهدف هو تفادي التداخل ومعالجة الفجوات التشغيلية 
بما يكفل وصول المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها وبأفضل طريقة 

فعالة ممكنة.

تستخدم المنظمة بانتظام أدوات المعلومات لجمع المعلومات الصحية الحيوية المعلومات الصحية الحيوية
للمساعدة في عمليات االستجابة. وعلى سبيل المثال فإن المسح الذي أجراه نظام 
رصد توافر الخدمات الصحية )HeRAMS( في جمهورية أفريقيا الوسطى كشف عن 

أن الحصول على الخدمات الصحية األساسية قد تحسن أساسًا في بانغي، إال أن 
الحاجة تدعو إلى المزيد من الجهود الموجهة في األرجاء األخرى من البالد.

األدوية األساسية واإلمدادات 
األخرى

على المنظمة أن تسد الفجوة القائمة في إمدادات األدوية األساسية أثناء الطوارئ 
الصحية. وعلى سبيل المثال قامت المنظمة عام 2015 بتوفير األدوية المضادة 

للفيروسات القهقرية في أوكرانيا، واللقاحات في اليمن، والعتيدة الصحية الالزمة 
للطوارئ والمشتركة بين الوكاالت المحتوية على األدوية األساسية لنحو 000 10 

نسمة على مدى ثالثة أشهر في فانواتو المنكوبة بالزلزال.

تستعين المنظمة بطائفة واسعة من الخبراء التقنيين لتقديم اإلرشاد التقني من الخبرة التقنية
المقر الرئيسي وفي البلدان التي تواجه حاالت طوارئ. وعلى سبيل المثال فإن دعم 

المنظمة وإرشادها ساعدا على تدعيم رعاية المصابين بالرضوح في الجمهورية 
العربية السورية ورعاية الصحة النفسية في العراق. وتشمل هذه الخبرة العديد 

من األنماط المطبوعة لإلرشادات التقنية، مثل المتعلقة بالتعامل مع الجثث أو 
بالنهوض بسالمة المستشفيات.

في حال وقوع فاشية أمراض فإن المنظمة تعمل مع الدول األعضاء على تعزيز مكافحة األمراض
مكافحة األمراض. وفي عام 2015 ساعدت المنظمة على االستجابة للفاشيات 

في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك سياقات النزاعات، مثل مكافحة فاشية 
الكوليرا في جنوب السودان وتنفيذ حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الحصبة وشلل 

األطفال في اليمن.

يمكن للمنظمة، ووفقًا للحاجة، أن تعمل بصفة “مقدم خدمات المالذ األخير”. الخدمات الصحية
ويعني ذلك توفير الحصول على الخدمات الصحية حينما تعجز كل األطراف األخرى 
عن ذلك. وعلى سبيل المثال قدمت المنظمة خدمات الرعاية الصحية األولية في 

بعض أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن عام 2015.

يوفر الخبراء التقنيون للمنظمة بشكل منتظم التدريب للعاملين الصحيين في تدريب العاملين الصحيين
سياقات الطوارئ. فمثاًل دربت المنظمة عاملين صحيين سوريين في صفوف 

الالجئين في تركيا بحيث يمكن لهم االندماج في النظام الصحي التركي.

الوصول إلى المجموعات 
السكانية النائية

تقدم المنظمة اإلمدادات الصحية والرعاية الصحية الداعمة حيثما أمكن إلى 
األقاليم المنكوبة بالنزاعات التي ال يمكن الوصول إليها بغير ذلك. وفي عام 2015 

شمل هذا مناطق في أوكرانيا، واليمن، والجمهورية العربية السورية.
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األزمة السورية: خطوات استثنائية لمجابهة تحد هائل
أدى النزاع في الجمهورية العربية السورية إلى احتياج نحو 
13,5 مليون شخص إلى الرعاية الصحية بحلول نهاية عام 

2015. وشمل هؤالء األسر الساعية إلى الوصول إلى 
مواقع أكثر أمنًا، من بين 6.5 مليون نسمة من المشردين 

داخليًا، و4.7 مليون نسمة فروا إلى البلدان المجاورة. 
وبذلت المنظمة والجهات الشريكة، العاملة في الجمهورية 

العربية السورية، واألردن، وتركيا، جهودًا واسعة لتلبية 
االحتياجات الصحية للعدد الهائل من السكان المتأثرين 

بالنزاع.

واضطلعت المنظمة بتنسيق مجموعات القطاع الصحي 
المؤلفة من الجهات الشريكة، بما في ذلك الشركاء 

من األمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، 
وأكثر من 100 منظمة محلية غير حكومية. وقدمت هذه 

المجموعات الرعاية الصحية الطارئة وعملت على سد 
الفجوات التشغيلية الناجمة عن االنقطاعات في النظام 

الصحي مثل المرافق الصحية المتضررة، والموظفين 
الهاربين، واالفتقار إلى الوقود، وانعدام األدوية والمعدات، 

وزيادة المخاطر الناجمة عن األمراض التي قد تتحول إلى 
أوبئة. 

نت برامج بناء  وضمن الجمهورية العربية السورية مكَّ
القدرات التي نفذتها المنظمة 67 منظمة محلية غير 

حكومية من العمل في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها. ويعيش نحو 000 397 سوري، حسب التقديرات، 

في مواقع محاصرة ومعزولة ال تتوافر فيها الخدمات 
والسلع األساسية مثل الرعاية الصحية، والغذاء، ومياه 
الشرب. ووفرت تلك المنظمات المحلية غير الحكومية 

الخدمات األساسية التي قدمها أطباء وممرضون 
وممرضات من األحياء والمجتمعات المحلية ذاتها. 

وبموجب اتفاق مع الحكومة السورية فقد ُخصصت نسبة 
30 %  من األدوية واإلمدادات الطبية التي سلمتها 

المنظمة داخل البلد عام 2015، والتي تكافئ نحو 17.2 
مليون عالج، إلى المنظمات غير الحكومية المذكورة. 

نهج “سوريا برمتها”
أدى نطاق األزمة السورية وتعقيدها إلى توسيع التنسيق 

في ظل ما ُأطلق عليه اسم استجابة “سوريا برمتها”، 
وهو ما يمثل نهجًا إقليميًا غير اعتيادي تنسقه المنظمة 

ويشتمل على قيادة مشتركة مع شركاء المجموعة وهم: 
منظمة إنقاذ الطفولة، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة 
اإلنقاذ الدولية، والجمعية الطبية السورية األمريكية. 
وتولى هذا الجهد اإلقليمي تنسيق عمل العديد من 

الشركاء الصحيين العاملين من محاور في الجمهورية 
العربية السورية، واألردن، وتركيا.

وعلى سبيل المثال فإن صفوف شركاء المجموعة الصحية 
العاملة من مدينة غازي عنتاب في تركيا ضمت 51 من 

المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية وخمس وكاالت 
لألمم المتحدة. ووفرت هذه المجموعات عام 2015 أكثر 

من 6.5 مليون استشارة طبية.

تلبية احتياجات الالجئين السوريين
من بين 2.4 مليون الجئ سوري في تركيا عام 2015 

فإن من المتوقع بقاء أكثر من 1 مليون الجئ. ونظرًا إلى 
الضغوط على الخدمات الصحية التركية وشيوع الحواجز 

اللغوية بين الناطقين بالتركية والعربية، فقد طلبت 
وزارة الصحة إلى المنظمة تدريب األطباء، والممرضين 

والممرضات، والعاملين الصحيين اآلخرين الموجودين في 
صفوف الالجئين بحيث يمكن لهؤالء المهنيين االندماج 
في النظام الصحي التركي. وبمساعدة المنظمة حصل 
هؤالء األشخاص على وثائق االعتماد الضرورية وغدوا 
قادرين على توفير الرعاية الالزمة لمواطنيهم. وتلقى 

مائتا عامل صحي التدريب عام 2015، ومن المزمع تدريب 
المزيد منهم عام 2016.

ركام مستشفى في دوما، الجمهورية العربية السورية.   

تحديات توفير الرعاية الصحية أثناء األزمات 
الممتدة

موظف من موظفي المنظمة مع أطفال الجئين سوريين    
في األردن

لا
ص

رو
 :ة

لا
نم

ظ
ةم

سورية
صحة العالمية  في الجمهورية العربية ال

ظمة ال
صورة: من

ال
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الوضع المتدهور في اليمن
تصاعد النزاع المسلح في اليمن في آذار/مارس 2015، 

مما أدى إلى تشريد 1.3 مليون نسمة. وانقطعت إمدادات 
األدوية والسلع األخرى عن أجزاء من البالد، في حين 

انخفضت واردات األغذية بسبب الحظر، مما أضر بالسكان 
المعانين أصاًل من سوء التغذية والضعف بعد سنوات 

من القتال. ونتيجة لذلك فقد افتقر 15.2 مليون نسمة 
إلى القدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية. 

وتفاقمت األزمة بسبب إعصارين شردا 000 44 شخص 
آخر، وزادت مياه الفيضانات القائمة والمنحسرة من 

المخاطر العالية بالفعل لألمراض المنقولة بالُممرضات 
مثل حمى الضنك والمالريا.

وفي عام 2015 كانت المنظمة واحدة من الجهات القليلة 
دة لألدوية واإلمدادات ذات الصلة في اليمن.  المورِّ

ونجحت المنظمة عبر المفاوضات في منح الفرق الطبية 
المتحركة حق النفاذ إلى المناطق المحاصرة وتسليم 

اإلمدادات الطبية. وكان هناك نقص في إمدادات طائفة 
واسعة من السلع األساسية: وعلى سبيل المثال وفرت 

المنظمة 500 317 لتر من الوقود لتمكين المستشفيات 
والخدمات الصحية من العمل وسيارات اإلسعاف من 
الحركة. ووزعت المنظمة 300 طن من السلع المنقذة 

لألرواح على وزارة الصحة و22 شريكًا من شركاء المجموعة 
الصحية.

وشملت أنشطة الطوارئ حملة استغرقت ستة أيام 
نت الفرق الطبية المتحركة من الوصول إلى 000 359  ومكَّ

رضيع إلعطائهم اللقاحات األساسية. وأدت فاشية 
لحمى الضنك إلى حملة تبخير لحماية 000 250 شخص 

من المرض. وتطلبت األضرار الالحقة بأنظمة المياه 
واإلصحاح تقديم المنظمة لنحو 1 مليون لتر من المياه 

النقية إلى المشردين. وفضاًل عن ذلك، وبين شهري آب/
أغسطس وتشرين األول/أكتوبر، وزعت المنظمة 000 300 

قرص لتنقية المياه.

تفريغ اإلمدادات الصحية في اليمن    

الدكتور أحمد شادول    
ممثل المنظمة 
في اليمن ُيطلع 

الصحفيين في قصر 
األمم في جنيف 
على الوضع في 
اليمن في كانون 

األول/ديسمبر 
لا2015.

ص
رو

 :ة
لا
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ظ
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ما

منذ تصاعد النزاع في اليمن في عام 2015 كان على    
المنظمة في الكثير من األحيان أن تعمل باعتبارها “مقدم 

خدمات المالذ األخير” في مجال الصحة.

من
الي

ي 
 ف

مة
ظ
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رة:
صو
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ظمة في اليمن
ب المن

صورة: مكت
ال

شهد عام 2015 تكثيفًا للوقائع المأساوية والقائمة 
منذ أمد طويل من الهجمات على الرعاية الصحية أثناء 

حاالت الطوارئ. ففي 3 تشرين األول/أكتوبر انهالت 
الصواريخ على مستشفى تديره منظمة أطباء بال 

حدود غير الحكومية في قندز في أفغانستان، مما أدى 
إلى مقتل 42 شخصًا بينهم 24 من المرضى، و14 

موظفًا تابعًا لمنظمة أطباء بال حدود، و4 من القائمين 
بالرعاية. وُقصفت عيادة لمنظمة أطباء بال حدود في 
مدينة تعز باليمن في 2 كانون األول/ديسمبر، وأسفر 

ذلك عن جرح تسعة أشخاص، بينهم اثنان من موظفي 
المنظمة. وبحلول نهاية عام 2015 أدى العنف 

المتواصل في الجمهورية العربية السورية إلى وفاة أو 
مغادرة أكثر من نصف العاملين الصحيين في البالد، 
وإلى تخريب أو تدمير نحو 60 %  من مستشفياتها. 

وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2015 
بعنوان “هجمات على الصحة”، أنه في الفترة الواقعة 

بين كانون الثاني/يناير 2014 وكانون األول/ديسمبر 
2015 تم اإلبالغ عن 594 هجومًا على قطاع الرعاية 

الصحية مما أدى إلى سقوط 959 قتياًل و1561 جريحًا 
في 19 بلدًا من البلدان التي تواجه حاالت طوارئ.

وال يمكن ضمان الحصول على الرعاية الصحية ما 
لم يتم أواًل حماية سالمة القائمين على توفيرها، 

والسيما أولئك الذين يعرضون أرواحهم للخطر لتقديم 
الرعاية أثناء النزاعات وحاالت الطوارئ األخرى. وتعتبر 

الهجمات على العاملين الصحيين بغيضة بشكل 
مضاعف، إذ أنها تخرق حقوق العاملين وحقوق 

المرضى في آن واحد.

عة وغير مقبولة على الرعاية  هجمات مروِّ
الصحية
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استمرار النزاع والتشرد في الصومال
استمر النزاع المسلح واألزمات المصاحبة دون هوادة في 
الصومال عام 2015. وواصلت المجموعة الصحية، التي 

تضم 82 شريكًا واثنين من المراقبين، جهودها لتقديم 
الرعاية األساسية والطارئة لنحو 3.2 مليون نسمة.

وبسبب انعدام األمن الشديد فقد تمكنت نسبة تقل 
عن 15 %  من سكان المناطق الريفية و39 %  فحسب 

من سكان المراكز الحضرية من الوصول إلى أي مقدم 
للرعاية الصحية. وبغية تقليل الفجوات في القدرة على 
النفاذ قامت المنظمة وشركاؤها بتدريب أكثر من 850 
من العاملين الصحيين في مختلف أرجاء الصومال على 

مهام مثل ترصد األمراض السارية، واكتشاف الفاشيات 
ومكافحتها، واإلجراءات الجراحية الطارئة، وإدارة الحاالت 

الرضحية، والصحة اإلنجابية بما في ذلك رعاية التوليد 
الطارئة.

وأشارت التقارير إلى فاشيات من المالريا، والحصبة، 
واألمراض اإلسهالية، والكوليرا في الصومال عام 2015. 
وبفضل الجهود التي بذلتها المنظمة وشركاؤها لتحسين 

الكشف المبكر فقد تم التحقق من نسبة 83 %  من 
فاشيات األمراض المعدية التي ُأبلغ عنها عام 2015 في 

غضون 96 ساعة، وأمكن االستجابة إلى نسبة 68 %  من 
تلك الفاشيات خالل الفترة ذاتها.

ورغم الحالة األمنية المتقلبة والمتأرجحة فقد وفرت 
المنظمة والمجموعة الصحية الدعم لوزارة الصحة 

الصومالية. وبحلول منتصف آب/أغسطس جرت معالجة 
أكثر من 000 100 طفل من سوء التغذية الحاد، وتخفيض 

نسبة األطفال المصنفين على أنهم يعانون من سوء 
التغذية من 14.9 %  إلى 12 %. وتلقى ما يقدر بنحو 

555000  صومالي الخدمات الصحية األساسية بحلول 
منتصف آب/أغسطس. وانخفض عدد مرضى الحصبة 

من 7000 إلى 3000 مريض. ووفرت المنظمة التمويل، 
واإلمدادات، والدعم المصاحب إلى 14 مستشفى.

إجهاد النظام الصحي في أوكرانيا
تواصل النزاع في أوكرانيا عام 2015، مما ألحق الضرر 

باالقتصاد وأدى إلى تخفيض التمويل الحكومي للخدمات 
العامة. وتشردت مجموعات سكانية ضخمة داخل البالد 
وخارجها. وخلق الخراب الالحق بالمستشفيات والعيادات 
في المناطق المتأثرة تحديًا معقدًا سعت المنظمة ونحو 

40 شريكًا إلى مجابهته.

واألمر الذي يتسم بأهمية حاسمة أن المنظمة حافظت 
على حضورها في المناطق التي ال تسيطر عليها الحكومة، 

وقامت، عند السماح بعمليات التسليم، بتوفير إمدادات 
ضخمة، مثل اللقاحات، واإلنسولين، واألدوية الخاصة 

بالسل، وفيروس اإليدز، واألمراض األخرى. وعلى سبيل 
المثال، وبعد شهور من تعذر الوصول، قامت قافلة 

إنسانية لألمم المتحدة بتسليم 16 طنًا من المواد الطبية 
التي تمس الحاجة إليها في كانون األول/ديسمبر إلى 
المستشفيات في المناطق الخاضعة وغير الخاضعة 

للسيطرة الحكومية على حد سواء في أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته نسقت المنظمة الدعم الدولي الواسع 
النطاق للقطاع الصحي األوكراني. وقدمت المنظمة 

37 وحدة متنقلة يتوالها موظفون من شركاء القطاع 
الصحي، مثل مؤسسة أبقراط اليونانية ومنظمة أطباء 

العالم، لتوفير الرعاية الصحية التي تمس الحاجة إليها )انظر 
الصفحة التالية(.

كما ساندت المنظمة جهود الحكومة األوكرانية الرامية إلى 
الحفاظ على نظام صحي فعال عبر شراء أدوية أساسية 
بمئات الماليين من الدوالرات. ودعمت المنظمة قيام 
البرلمان األوكراني بإصدار القوانين المناسبة للسماح 

للمنظمات الدولية بتولي أمر المشتريات لمدة سنتين، 
مع مساندتها في الوقت ذاته لإلصالحات الحكومية لنظام 

مشتريات األدوية الحكومي. أطفال في الصومال.   

أحد موظفي المنظمة يقوم في كانون األول/ديسمبر    
2015 بتفقد شاحنة تحمل إمدادات المنظمة ضمن 

قافلة لألمم المتحدة لتسليم مواد تمس الحاجة إليها 
في مناطق من أوكرانيا ظلت لشهور عديدة عاجزة عن 

الحصول على اإلمدادات األساسية.

ظمة/أ. زويتن
صورة: المن

ال

ظمة في أوكرانيا
صورة: المن

ال
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العيادات المتنقلة في أوكرانيا نفذت 000 125 
استشارة للمرضى عام 2015

اعتبارًا من عام 2014 قامت العيادات المتنقلة بزيارة 
ومساعدة المجموعات السكانية في المناطق الواقعة 

بالقرب من خطوط النزاع في أوكرانيا التي تعرضت 
مرافقها الصحية للخراب وما يزال الوضع األمني فيها 
هشا. ووصلت العيادات المتنقلة أيضًا إلى مخيمات 

المشردين داخليًا الذين ال يمكن لهم، إن لم يكونوا 
مسجلين لإلقامة في المناطق التي تقع فيها المخيمات، 

الوصول إلى المرافق الصحية األخرى.
وتألفت طواقم العيادات المتنقلة من موظفي وزارة 
الصحة أو العاملين في الصليب األحمر األوكراني، أو 

األطباء أو الممرضين والممرضات الذين وفرهم شركاء 
المجموعة الصحية واعتمدتهم الوزارة. واضطلع هؤالء 
بجمع اإلحصاءات الحيوية وقدموا خدمات في مجاالت 

صحة الطفل، والتغذية، واألمراض السارية وغير السارية، 
وصحة األم والوليد، والصحة النفسية، وترويج النظافة 
اد  الشخصية. واحتوت كل عيادة على مائدة فحص، وبرَّ
لتخزين األدوية، ومعدات طبية أساسية أخرى، وطاولة 

وكرسي الستخدام الموظفين. كما قامت المنظمة بشراء 
وإمداد األدوية المستخدمة من جانب العيادات المتنقلة.
زت ثماني حافالت صغيرة  واشترت المنظمة أيضًا وجهَّ

عام 2015 لزيادة عدد العيادات المتنقلة العاملة في البالد 
ليصل إلى 37 عيادة. وعززت العربات الجديدة الوحدات 

األخرى التي ُأنشئت من عربات اإلسعاف الموضوعة خارج 
الخدمة والعائدة إلى وزارة الصحة التي دفعت المنظمة 

تكاليف إصالحها وتجديدها.

النكبة الخفية في جمهورية أفريقيا الوسطى
لم يحظ عقدان من النزاع المتقطع في جمهورية أفريقيا 

الوسطى بالكثير من االهتمام الدولي. على أن االحتياجات 
تظل هائلة بالنسبة لنحو 000 400 من المشردين داخليًا 

الذين يعيشون في المخيمات و000 461 شخص آخر من 
الالجئين في البلدان المجاورة، ونحو 2,7 مليون نسمة 

يعتمدون في بقائهم على المعونة اإلنسانية. وأدى اشتداد 
القتال عام 2015 إلى تفاقم وضع وخيم أصال.

واشتمل شركاء المجموعة الصحية على 30 منظمة محلية 
غير حكومية. وبغية التصدي لحالة الطوارئ المتصاعدة 
فقد فتحت المنظمة أربعة مكاتب ميدانية في مواقع 

استراتيجية خالل عامي 2014 و2015 بما يكفل النهوض 
بالتنسيق وبتحديد االحتياجات والفجوات الصحية. وتم 

افتتاح آخر هذه المكاتب في أواخر عام 2015 في بانغاسو 
قبيل اندالع فاشية مرض نادر، هو جدري القردة، في 

المنطقة. وساهم المكتب في تنسيق االستجابة.

وعندما تدهور الوضع األمني في العاصمة بانغي بشدة 
وعرقل الحركة داخل المدينة، حافظت المنظمة على 
التنسيق وعززته عبر استخدام األجهزة المتنقلة، مثل 

الهواتف. وكفل ذلك نقل المرضى وإحالتهم بمساعدة 
القوات الدولية، وقلل من تعرض المرضى والعاملين 
الصحيين لمزيد من الخطر في أوقات النزاع المتصاعد.

تعذر على أكثر من 000 400 نسمة في جمهورية أفريقيا    
الوسطى، بينهم ما يزيد على 000 70 طفل دون سن 

الخامسة، الحصول على الخدمات الصحية والرعاية 
الصحية الجيدة. وقد كانت المنظمة هناك لتقديم الدعم. 

وعلى سبيل المثال فقد قامت المنظمة وشركاؤها 
بإعادة تنشيط بنك الدم في البالد. وبغية معالجة أمر 

العنف المستشري رتبت المنظمة والشركاء التنسيق عبر 
لع الشركاء الصحيون على الوضع القائم  الهاتف بحيث يطَّ

دقيقة بدقيقة ويحتمون من الخطر عند الضرورة.

إحدى العيادات المتنقلة السبع والثالثين التي تدعمها    
المنظمة في أوكرانيا.

ي. كبامبي
ظمة/إ

صورة: المن
ال

ي. كبامبي
ظمة/إ

صورة: المن
ال

تتيح العيادات المتنقلة خيارات مرنة وصالحة لتوفير العالج للمجموعات المعزولة والضعيفة. وعند تنسيق االستجابة 
لألزمات تعمل المنظمة على ترتيب مثل هذه الرعاية الصحية القائمة على العجالت وتعديل التفاصيل وفقًا للظروف 

القائمة. وقد تقوم المنظمة بشراء العيادات المتنقلة أو توفير اإلمدادات الطبية الضرورية لها. كما أنها تقدم 
التمويل للشركاء لشراء اإلمدادات الطبية أو توفيرها لتلك العيادات. وعلى سبيل المثال قدمت المنظمة في العام 

الماضي 34 عيادة متنقلة للمنظمات الصحية السورية غير الحكومية لخدمة المجموعات السكانية في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها. وتعمل العيادات المتنقلة التي تدعمها المنظمة في العراق، واألردن )لمساعدة الالجئين 

السوريين(، والجمهورية العربية السورية، وأوكرانيا، واليمن، وبلدان أخرى.

الوحدات المتنقلة:
رعاية صحية تنتقل إلى حيثما تمس الحاجة إليها
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وفيات األطفال: معدل الوفيات دون سن الخامسة 
)U5MR( )عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي(

U5MR عام 2015البلدالمرتبة

157أنغوال1

139تشاد 2

137الصومال 3

130جمهورية أفريقيا الوسطى4

120سيراليون5

115مالي 6

109نيجيريا 7

100بنن 8

98جمهورية الكونغو الديمقراطية9

96النيجر10

 نسبة وفيات األمهات: 
)MMR، وفيات األمهات لكل 000 100 مولود حي(

MMR عام 2015البلدالمرتبة

1360سيراليون1

882جمهورية أفريقيا الوسطى2

856تشاد3

814نيجيريا4

789جنوب السودان5

732الصومال6

725ليبيريا7

712بوروندي8

706غامبيا9

693جمهورية الكونغو الديمقراطية10

في عام 2015 كان للمنظمة عمليات طوارئ في   
ثمانية من أصل 10 بلدان ذات أعلى المعدالت 

لوفيات األطفال في العالم

في عام 2015 كان للمنظمة عمليات طوارئ في   
ثمانية من أصل 10 بلدان ذات أعلى المعدالت 

لوفيات األمهات في العالم

تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة عام 2015. وتهدف 
المنظمة إلى مساعدة العالم على تحقيق هذه األهداف 

في الموعد المستهدف عام 2030 وعدم السماح بتخلف 
أحد عن الركب. وتواصل المنظمة العمل في العديد من 

البلدان التي تواجه حاالت طوارئ ممتدة. وتواجه هذه 
البلدان أشد العقبات في سعيها لبلوغ أهداف التنمية 

المستدامة.

وتتعلق كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 
تقريبًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالصحة. ويسعى 

أحد هذه األهداف )الهدف 3( تحديدًا إلى “ضمان تمّتع 

الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار”. 
ويتمثل اثنان من بين المؤشرات األساسية المنتظرة في 

تحقيق النجاح في إحداث تخفيضات واسعة في وفيات 
األمهات واألطفال. ومعظم البلدان التي تعاني من أعلى 
معدالت هذه الوفيات هي من البلدان التي تواجه حاالت 

طوارئ ممتدة. 

وفيما يلي قوائم بالبلدان ذات المعدالت األعلى لوفيات 
األطفال واألمهات. وجرى تظليل البلدان التي كانت 

المنظمة تنفذ فيها عمليات طوارئ عام 2015 باللون 
األزرق. 

عدم تخلف أحد عن الركب: حاالت الطوارئ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المصادر: تقرير المستويات واالتجاهات في وفيات األطفال لعام 2015
االتجاهات في وفيات األمهات: 1990 إلى 2015
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استخدام التكنولوجيا لكشف فاشيات األمراض في 
المناطق النائية من جنوب السودان

دخل النزاع األهلي في جنوب السودان سنته الثالثة، مما 
خلق مخاطر صحية جسيمة عام 2015. وغالبًا ما افتقر 
المشردون إلى القدرة على الحصول على المياه النقية 

واإلصحاح الفعال كما أنهم تأثروا بفاشيات األمراض بما 
في ذلك الكوليرا، والمالريا، وشلل األطفال، والحصبة.

ومن بين التحديات البارزة في حاالت الطوارئ الصحية 
الممتدة الكشف عن الفاشيات بسرعة، وغالبًا في 

مناطق يصعب الوصول إليها، قبل أن تنتشر، وتتسبب 
في فقدان األرواح، وتغدو صعبة على التحكم. وفي عام 

2015 اختارت المنظمة جنوب السودان الختبار نشر 
عتيدة جديدة لترصد األمراض، هي نظام اإلنذار المبكر 

والتحذير واالستجابة )EWARS( في صندوق. وتحتوي كل 
عتيدة على 60 هاتفًا متنقاًل لجمع ورفع التقارير من جانب 
العاملين الصحيين؛ وخادم حاسوبي يقوم بتشغيل نسخة 
د شمسي لتزويد المخدم  ميدانية لبرنامج EWARS؛ ومولِّ

والحواسيب الشخصية ذات الصلة بالطاقة؛ وأجهزة شاحنة 
شمسية للهواتف المتنقلة؛ وحاوية تخزين صلدة لحماية 

المعدات أثناء النقل.

وتبلغ تكلفة العتيدة الواحدة نحو 000 15 دوالر أمريكي 
وبمقدورها دعم مكتب واحد للتنسيق الخاص بفاشيات 

األمراض؛ و50 موقعًا ثابتًا أو متنقاًل للترصد تغطي 
000 500 نسمة؛ ومختبرًا مرجعيًا وطنيًا لتأكيد إنذارات 

األمراض.

وكانت النتائج األولية للنشر في جنوب السودان مشجعة، 
وتعتزم المنظمة تنفيذ المشروع في بلدان أخرى.

منذ تشرين األول/أكتوبر 2015 عبر نحو 000 30 مشرد    
داخليًا نهر النيل للوصول إلى منغكامان من والية جونغلي 

المجاورة. وساهمت هذه المستويات العالية المتواصلة 
من التشرد، إلى جانب االفتقار إلى ما يكفي من مأوى، 

ومياه نقية، وإصحاح، ونظافة شخصية، في عوامل 
الخطر العالية للفاشيات.

يحتوي “نظام EWARS في صندوق” على كل المعدات    
الالزمة إلرساء أنشطة الترصد واالستجابة في السياقات 
الميدانية المفتقرة إلى خدمات موثوقة لشبكة اإلنترنت 

والكهرباء. ويتضمن الصندوق هواتف متنقلة، وحواسيب 
م محلي، لجمع بيانات األمراض، واإلبالغ  شخصية، ومخدِّ

د الشمسي وأجهزة الشحن  عنها، وإدارتها. ويتيح المولِّ
الشمسية أن تعمل الهواتف والحواسيب دون الحاجة 

إلى توافر الكهرباء على مدى 24 ساعة في اليوم. وتبلغ 
تكاليف العتيدة الواحدة 000 15 دوالر أمريكي ويمكن لها 

مساندة الترصد في 50 عيادة ثابتة أو متنقلة تخدم نحو 
000 500 نسمة.

باإلضافة إلى نظام اإلنذار المبكر والتحذير واالستجابة 
)EWARS( أعدت المنظمة العديد من أدوات 

المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات المسندة 
بالبينات إبان الطوارئ الصحية. ومن بينها:

PRIME )سوق معلومات مخاطر الصحة العمومية   >
في حاالت الطوارئ(: هي منصة شبكية مصممة 
لتيسير إدارة المعلومات أثناء الطوارئ، وذلك من 

ر هذه  جمع البيانات وتحليلها إلى اإلبالغ والنشر. وتوفَّ
المنصة، التي يسهل نشرها أثناء األزمات، لموظفي 

المنظمة ولشركاء القطاع الصحي. وفي نهاية عام 
2015 كانت المنصة قد ُنشرت في أكثر من 30 بلدا.

HeRAMS )نظام رصد توافر الخدمات الصحية(:   >
ُيستخدم هذا النظام أثناء الطوارئ للتحديد الكمي 
لحالة األنظمة الصحية، مثل عدد المستشفيات 

رة، ونطاق ومدى تنوع  بة أو المدمَّ والعيادات المخرَّ
الخدمات الصحية المتاحة. وقد ُنشر النظام عام 
2015 في جمهورية أفريقيا الوسطى، ونيجيريا، 

والسودان، والجمهورية العربية السورية، وأوكرانيا.

CCPM )رصد أداء تنسيق المجموعات(: يتيح هذا   >
التمرين للمجموعات الصحية رصد أدائها واتخاذ 

التدابير العالجية لتحسينه. وفي عام 2015 أنجزت 
14 مجموعة من أصل 24 مجموعة صحية التمرين 

المذكور. وكانت النتائج اإلجمالية إيجابية: فقد 
رأت نسبة 85 %  من المجموعات أنها حددت 

بفعالية الشواغل في مجال الدعوة، في حين رأت 
نسبة 69 %  أن أداءها كان طيبًا فيما يتعلق بدعم 

تسليم الخدمات. وشملت المجاالت المشتركة التي 
تحتاج إلى تحسين العمل على تقديرات االحتياجات 

المشتركة والتخطيط االحتياطي.

صندوق أدوات المعلومات

سكيو
سي. ها

ظمة/
صورة: المن

ال
سكيو

سي. ها
ظمة/

صورة: المن
ال

تم تصميم “نظام EWARS في صندوق” على نحو    
يراعي احتياجات مقدمي خدمات الرعاية الصحية في 

الميدان. وفي الصورة السيد جوليوس أوبيو، الموظف 
السريري المسؤول العامل لدى منظمة الرابط الصحي- 
جنوب السودان،  يستقبل المرضى في المرفق الصحي 

للموقع رقم 1 في منغكامان. ويجمع السيد أوبيو 
بيانات األمراض من المرضى كل يوم خالل االستشارات 

الروتينية. وعند مالحظة أية أمراض تتطلب اإلبالغ 
الفوري، يمكن إرسال التحذيرات في الحال إلى إدارة 

الصحة في المنطقة باستخدام هاتف متنقل.

سكيو
سي. ها

ظمة/
صورة: المن

ال
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تخطيط االستجابة السريعة في نيبال
في 25 نيسان/أبريل 2015 ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة 

نيبال، وأعقب ذلك عدد من الهزات الالحقة. ووفقًا 
لتقديرات األمم المتحدة فقد أسفرت الكارثة عن مقتل 

8800 شخص وجرح 300 22 آخرين.

وكانت استجابة المنظمة وشركاؤها سريعة. فقد وقع 
الزلزال الساعة 11:56. وُعقد اجتماع لفريق العمل 

اإلنساني الساعة 14:00 من اليوم ذاته. وتشاور المدير 
اإلقليمي للمنظمة في جنوب شرق آسيا مع وزير الصحة 

والسكان النيبالي في وقت الحق من بعد ظهر اليوم. 
ووافقت المنظمة على االستخدام الفوري لمبلغ 000 

175 دوالر أمريكي من صندوق الطوارئ الصحية اإلقليمية 
في جنوب شرق آسيا ولمبلغ 000 500 دوالر أمريكي من 

مقر المنظمة في اليوم نفسه، وذلك وفقًا لسياسة “عدم 
التحسر” المعتمدة لديها والتي تكفل بموجبها المنظمة 

إتاحة مستويات قابلة للتنبؤ من الموظفين واألموال 
للمكتب القطري المعني التابع لها، حتى لو تبينت فيما 
بعد أن ما هو مطلوب هو أقل من ذلك. وُعقد اجتماع 

تنسيقي طارئ في الساعة 18:00 يوم وقوع الزلزال.

واجتمعت المجموعة الصحية لنيبال في الصباح التالي. 
وأتيحت أربع من العتائد الصحية الالزمة للطوارئ 

والمشتركة بين الوكاالت )تكفي لتلبية االحتياجات الصحية 
األساسية لنحو 000 40 شخص لمدة ثالثة أشهر(. 

ووصل أوائل موظفي تلبية االحتياجات المفاجئة التابعين 
للمنظمة لتعزيز قدرة فريق االستجابة للطوارئ. وشمل 

الفريق الوافد خبراء في علم األوبئة لرصد نظام ترصد 
الطوارئ.

وبحلول 27 نيسان/أبريل تم توفير أربع عتائد إضافية من 
عتائد الطوارئ. وفي 29 نيسان/أبريل بدأت المنظمة 

ووزارة الصحة والسكان تقييمًا لالحتياجات العاجلة في 
المناطق المتضررة بشدة. وفي 30 نيسان/أبريل قامت 

أفرقة المنظمة بزيارات ميدانية في وادي كاتماندو لتقدير 
حالة المرافق الصحية وتحديد االحتياجات المتعلقة بالمياه، 

واإلصحاح، وغير ذلك. وبحلول 1 أيار/مايو ُنشرت الخطط 
لتلبية فجوات الرعاية الصحية في المناطق األربع عشرة 

األكثر تضررًا من الزلزال. 

بعد زلزال نيبال عاش نيكيش )إلى اليمين( في خيمة مع أهله وجيرانه. ورفض الطفل البالغ من العمر 12 عامًا أن يتكلم أو يأكل    
وكان خائفًا من االقتراب من المنزل. وقام عامل اجتماعي نفسي من فريق الصحة النفسية المتنقل المدعوم من المنظمة 

بتعليمه وطفل آخر تقنية تنفس “نفخ البالون” للحد من التوتر، وهي تقنية نجحت في نهاية المطاف في رسم البسمة على شفاه 
كال الطفلين.

حاالت الطوارئ الحادة 
استجابت المنظمة عام 2015 لعدد من األزمات الصحية 

الحادة أو المفاجئة.

سيفي
ظمة/أ. بهاتيا

صورة: المن
ال
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تنسيق فعال لـ 149 من فرق الطوارئ الطبية في نيبال
تم وللمرة األولى استخدام نهج خلية التنسيق الذي 

استحدثته المنظمة لفرق الطوارئ الطبية، وساعد ذلك 
على تفادي التداخل وإتاحة تغطية صحية أشمل في أعقاب 
زلزال نيبال.  ويستند النظام إلى نهج موحد ومنصة تقنية 

مشتركة لتنسيق الفرق الطبية الوطنية والدولية. وعند بدء 
حالة طوارئ الزلزال عرضت الفرق، التي ترعاها الحكومات، 

والجامعات، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، 
تقديم المساعدة عبر منصة شبكية ُأطلق عليها اسم 

“المركز الميداني لتنسيق العمليات” ترتكز على مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وساعدت 
المنظمة وزارة الصحة النيبالية في اختيار الفرق من 

المنصة، مما أدى إلى نشر 149 فريقا. 

وتم تسجيل الفرق المختارة مسبقًا، ووصلت إلى البالد، 
وحصلت على التراخيص الالزمة لممارسة العمل، وقامت 

الوزارة بتكليفها بالمهام المطلوبة وتحديد المواقع لها، 
وحظيت بدعم المنظمة من خالل خلية التنسيق. وجرى 

رصد األداء، ورفعت الوحدات تقارير عن أنشطتها عند 
مغادرتها. وفي معظم الحاالت جلبت الفرق الزائرة كل 

ما هو ضروري للعمل باكتفاء ذاتي لمدة أسبوعين، بما 
في ذلك الهياكل المحمولة، والمعدات الطبية، واألدوية، 

ومعدات المياه واإلصحاح، والمراحيض، ومرافق سكن 
الموظفين. وبفضل ذلك فقد قدمت الفرق خدمة أفضل 

للسكان المتضررين.

وقف الكوليرا في العراق
واجه الوضع الصحي في العراق، الذي كان مجهدًا بالفعل 

في مطلع عام 2015، تهديدًا خطيرًا في أيلول/سبتمبر 
عندما وقعت فاشيات للكوليرا في المناطق الوسطى 

والجنوبية. وكانت استجابة وزارة الصحة، والمنظمة، 
والشركاء سريعة. وتمثل الشاغل األكبر في وقف انتشار 
المرض إلى شمال البالد، حيث تقيم مجموعات سكانية 

ضخمة من المشردين داخليًا ومن الالجئين السوريين 
التي تعاني أصاًل من نقص إمدادات المياه ورداءة ظروف 

اإلصحاح، وهي حالة كان يمكن لها أن تيسر اندالع وباء.

 وباإلضافة إلى ذلك فقد كان من المحتمل أن يؤدي 
استمرار دخول الناس إلى مناطق في العراق والجمهورية 
العربية السورية وخروجهم منها إلى توسيع نطاق انتشار 

الكوليرا عبر الحدود ليغطي مناطق أخرى محرومة من 
الخدمات الصحية. كما أن وقوع فاشية في هذه المواقع 

كان يمكن أن يكون كارثيًا نتيجة لتضافر ظروف ضعف 
الخدمات الصحية، وسوء التغذية، وعدم تمكن الشركاء 

التشغيليين للمنظمة من الوصول.

وجرى إنذار المنظمة وشركائها في الجمهورية العربية 
السورية، وتركيا، واألردن بشأن الفاشيات، وتم تعزيز 

نظام اإلنذار المبكر والتحذير واالستجابة )EWARS( في 
مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية. وكجزء من خطة 

شاملة للتأهب واالستجابة للكوليرا فقد ُبذلت الجهود 
لتحديد حاالت الكوليرا المحتملة في الجمهورية العربية 

السورية، وتم تخزين عتائد األمراض اإلسهالية واالختبارات 
التشخيصية مسبقًا في المواقع الالزمة.

وفي الوقت ذاته تم تشخيص العديد من الحاالت، ولكنها 
عولجت وجرى احتواؤها، في شمال العراق. وغطت حملة 
تطعيم في المناطق الكردية والوسطى من العراق أكثر 
من 000 250 شخص. وبحلول منتصف تشرين الثاني/

نوفمبر كانت فاشية الكوليرا في العراق قد خمدت عموما.

ممثل للصليب األحمر يتحدث إلى الدكتور إيان نورتون    
الذي يقود فرق الطوارئ الطبية في المنظمة بشأن 

خطط االستجابة في نيبال.

ود
رو

غا
ب. 

ة/
ظم

من
 ال

رة:
صو

ال

تلميذ صغير يتلقى جرعته األولى من لقاح الكوليرا    
الفموي من الدكتور صالح الدين حسين أحد الموظفين 

الطبيين العاملين في محافظة دهوك في العراق.

ظمة/ر. لوبيز
صورة: المن

ال

المرضى يصطفون أمام عيادة مؤقتة في ضاحية من    
ضواحي كاتماندو، نيبال.

سيفي
ظمة/أ. بهاتيا

صورة: المن
ال
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إعصار بام يضرب فانواتو
ضرب إعصار بام، وهو أعتى عاصفة في المحيط الهادئ 

على مدى عقد من الزمن، فانواتو في 13 آذار/مارس 
2015. وأدى ذلك إلى وفاة أحد عشر شخصًا وتضُرر نسبة 

تزيد على 60 %  من المرافق الصحية في البالد، مما 
خلق حاجة فورية إلى الرعاية الطارئة واألساسية لنحو 000 

166 شخص يشكلون نصف سكان فانواتو ويعيشون على 
22 جزيرة. ومما زاد من تعقيد األوضاع االنقطاعات في 

االتصاالت، والمواصالت، وإمدادات المياه والطاقة.

وعلى الفور جرى استكمال المواد الطبية الروتينية التي 
بعث بها المخزن الطبي المركزي في فانواتو إلى المكاتب 

الصحية في المناطق المتضررة بإمدادات طوارئ من 
المنظمة مولها االتحاد الروسي والنرويج. وُأرسلت شحنة 

من مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية  
في دبي تضمنت عتيدة واحدة من العتائد الصحية الالزمة 

للطوارئ والمشتركة بين الوكاالت، وعتيدتان للحاالت 
الرضحية، وخيمة تغطي مساحة 45 مترًا مربعا. وأتاحت 

هذه المعدات التوفير المتواصل للخدمات الصحية 
نت من إجراء 200  األساسية للمناطق المتضررة، ومكَّ

عملية جراحية، وتلبية االحتياجات الصحية األساسية لنحو 
000 30 مريض على مدى شهر واحد. 

وفور وقوع اإلعصار طلبت حكومة فانواتو إلى المنظمة 
تنسيق االستجابة الصحية الشاملة، وتم تكليف المكتب 

القطري للمنظمة على الفور بالعمل كفريق لالستجابة 
في حاالت الطوارئ. وبعد يوم من اإلعصار أقام المكتب 

اإلقليمي للمنظمة في غرب المحيط الهادئ مركزًا 
لعمليات الطوارئ في مانيال، وجرى تخصيص مبلغ 

000 100 دوالر أمريكي من حساب االستجابة السريعة في 
مقر المنظمة. وفضاًل عن ذلك تم تنشيط مجموعة صحية 

شاركت المنظمة برئاستها وعملت بالتعاون مع وزارة 
الصحة والعديد من الشركاء اآلخرين. 

وسافر ثمانية وعشرون فريقًا من فرق الطوارئ الصحية 
التي تولت وزارة الصحة والمنظمة أمر تنسيق عملها إلى 

فانواتو لتوفير الرعاية السريرية في أعقاب إعصار بام.

بيت خربه اإلعصار في فانواتو.   

ك
ظمة/أ. كراي

صورة: المن
ال

ك
ظمة/أ. كراي

صورة: المن
ال

أحد المصابين في إعصار بام في مرفق طبي تدعمه    
المنظمة.
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اجتاح إعصار كومين خليج البنغال في نهاية تموز/يوليو 
2015، ُمحدثًا أمطارًا دافقة وفيضانات شديدة في أربع 
واليات ومناطق من ميانمار، بما في ذلك واليتا تشين 
وراخيني، وهما أفقر المناطق في البالد. وأدى اإلعصار 
إلى مقتل أكثر من 100 شخص وتضرر نحو 1,6 مليون 

نسمة، مع حاجة العديد منهم إلى المأوى بعد أن غمرت 
الفيضانات منازلهم.

وتوجه موظفو المنظمة بسرعة من المكتب القطري في 
يانغون إلى المناطق المنكوبة. وقامت المنظمة بحشد 

موظفي الطوارئ. وتم إرساء عملية ترصد األمراض، 
والسيما ترصد الكوليرا. وركز الشركاء في المجموعة 
الصحية على إمدادات المياه، واحتياجات اإلصحاح، 
والمسائل األخرى. وفي غضون 72 ساعة، حصلت 
المنظمة على موافقة الصندوق المركزي لمواجهة 

الطوارئ التابع لألمم المتحدة لتقديم 000 30 دوالر 
أمريكي لدعم الخدمات الصحية في المناطق التي غمرت 

مياه الفيضان المستشفيات والعيادات فيها. وخالل ثالثة 
أيام تم تقديم طلب متابعة مفصل إلى الصندوق المذكور 
للحصول على 000 560 دوالر أمريكي من أجل االستجابة 

الصحية على مدى أربعة أشهر، بما يغطي اإلمدادات 
والعون التشغيلي لوزارة الصحة. وتم تقديم األموال في 

غضون أسبوعين. ولم تقع فاشيات األمراض في أي من 
لم يسمح الدكتور وين بو، الموظف التقني الوطني المناطق المتأثرة خالل فترة الخطر المتزايد.   

العامل في المكتب القطري للمنظمة في ميانمار، 
لظروف الوصول الصعبة بأن تحول بينه وبين الوصول 

إلى المجموعات السكانية المتضررة أثناء عملية للتقييم 
في والية راخيني في أعقاب الفيضانات في آب/أغسطس 

.2015

وسط الفيضانات الواسعة    
في ميانمار في أعقاب 
إعصار كومين في آب/

أغسطس 2015، تعرضت 
المنطقة الجبلية من والية 
تشين إلى انهيارات أرضية 

شديدة، وتعذر الوصول 
بالعربات إلى العديد من 
القرى في والية راخيني.

وفي غالب األحيان تعذر   
على الفرق الطبية المتنقلة 

العثور على مناطق جافة 
بما فيه الكفاية إلقامة 

المرافق المؤقتة، ولهذا 
كان عليها التماس حلول 

خالقة. واُتخذ القرار 
باستخدام القوارب ذات 

الغاطس الضحل، على أن 
يقوم األطباء، والممرضات 

)اللواتي يرتدين تنوراتهن 
الحمراء المميزة التقليدية(، 

والمساعدون الصحيون 
بتقديم الرعاية السريرية 

واألدوية وهم يطفون على 
سطح مياه الفيضانات 

المنحسرة ببطء.

صحة العمومية في ميانمار
صورة: وزارة ال

ال
ظمة في ميانمار

ب المن
صورة: مكت

ال

ميانمار: الوحل وفيضان ما بعد اإلعصار
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إدارة مخاطر الكوارث:  تقليل 
العواقب الصحية للكوارث

تشرد نحو 3 ماليين شخص 
في 34 منطقة من المناطق 

المتضررة من الزلزال في 
نيبال. وانهارت نسبة تقرب 

من 90 %  من المرافق 
الصحية في تلك المناطق، 

بما في ذلك بعض 
مستشفيات المقاطعات. 

 الصورة: مكتب المنظمة 
في نيبال 
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بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المخاطر الطبيعية 
والتكنولوجية 000 110 وفاة سنويًا في المتوسط من عام 

2004 إلى عام 2013 ضمنًا، وفقًا لسجالت مركز أبحاث 
األوبئة الناجمة عن الكوارث )CRED(. كما كان هناك عدد 

هائل من حاالت اإلصابة بالجراح، واألمراض، والتأثيرات 
االجتماعية النفسية في صفوف الناجين.

وُعقد المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر 
الكوارث في سينداي باليابان في آذار/مارس 2015، وضم 

أكثر من 6500 مشترك، بما في ذلك 2800 من المندوبين 
الحكوميين. وشكل هذا المؤتمر تحواًل بارزًا في التشديد 

على الصحة، وأسفر عن إصدار إطار سينداي الذي اعتمدته 
187 دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة. وكانت 

المنظمة مساهمًا أساسيًا في عملية المداوالت قبل 
المؤتمر، ورحبت بإطار سينداي باعتمادها لخطط للمضي 
به قدمًا حتى عام 2030. ويقر هذا اإلطار في جوهره بأن 
حماية صحة الناس من مخاطر حاالت الطوارئ والكوارث 
هو أمر ال غنى عنه. فإذا لم تتم حماية الصحة فإن ذلك 

يعني تقويض كل الخطوات األخرى الساعية إلى الحد من 
عواقب حاالت الطوارئ. 

حملة المستشفيات اآلمنة

كشفت المنظمة النقاب عن إطار شامل 
للمستشفيات اآلمنة أثناء مؤتمر سينداي. ومن 

بين أهداف هذا اإلطار ما يلي:

تمكين المستشفيات من مواصلة العمل وتوفير   >
الرعاية المناسبة أثناء حاالت الطوارئ والكوارث 

وبعدها

حماية العاملين الصحيين، والمرضى، واألسر  >

حماية المنعة المادية ألبنية المستشفيات،   >
والمعدات، والوظائف الحيوية

جعل المستشفيات آمنة وقادرة على الصمود   >
في وجه المخاطر المقبلة، بما في ذلك ما 

يتعلق منها بتغير المناخ

واتضحت قيمة اتخاذ خطوات مسبقة للتخفيف من وطأة 
الكوارث من عملية إعادة تجهيز المستشفيات التي دعمتها 

المنظمة في وادي كاتماندو وبدأت عام 2010. فقد 
جرت إعادة تجهيز خمس مستشفيات متعددة الخدمات 

باألموال المحدودة المتاحة، حيث لم يكن التمويل يسمح 
بإجراء إصالحات هيكلية نظرًا لتكلفتها الباهظة، ولكنه 

أتاح اتخاذ ترتيبات أكثر أمنًا في المساحات الداخلية، 
وتثبيت المعدات، والمكاتب، والهياكل السقفية، وقطع 

األثاث الثقيلة. واتسم ذلك باألهمية ألن مثل هذه 
البنود تتسبب بمعظم حاالت الوفاة واإلصابة بالجراح 

في المستشفيات أثناء الزالزل. وباإلضافة إلى ذلك فقد 
وضعت المستشفيات استراتيجيات للتعامل مع اإلصابات 

ذات العدد الضخم في أعقاب الزالزل، وتم تخزين الخيام 
والمواد األخرى بحيث ُتستخدم كمرافق مؤقتة في حال 

تعرض المستشفيات ألضرار بالغة.

ونجت أربع من المستشفيات الخمس المعاد تجهيزها 
من الزلزال القوي الذي وقع في 25 نيسان/أبريل 2015 

وتمكنت من استقبال المرضى. وانهارت نسبة تقرب من 
90 %  من المرافق الصحية األخرى في منطقة الزلزال.

وفي الوقت الراهن ُيطلق على جهود إعادة تجهيز 
المستشفيات هذه اسم “مبادرة المستشفيات اآلمنة”. 

وعلى مدى عقدين شارك أكثر من 80 بلدًا في هذه 
الجهود. وتم تقييم حالة نحو 4000 مستشفى باستخدام 

“مؤشر سالمة المستشفيات” في المنظمة؛ وأعيد تجهيز 
بعٍض من هذه المستشفيات؛ كما ُدرب الموظفون على 

االستجابة للكوارث.

وحدثت اهتزازات قوية ناجمة عن زلزال نيبال في بنغالديش 
أيضا. وهذا البلد معرض لألعاصير والزالزل. وفي تشرين 

األول/أكتوبر، وبدفٍع من زلزال نيبال، اعتمدت حكومة 
بنغالديش والمنظمة استراتيجية لجعل المستشفيات أقل 

هشاشة في بنغالديش.

زيادة التركيز على الصحة:
إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030
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يشكل التأهب جانبًا حاسمًا من عمل المنظمة في 
حاالت الطوارئ. ويشتمل ذلك على اتخاذ التدابير استباقًا 

لألحداث وإرساء القدرات الالزمة للتصدي لعواقب الكوارث 
والتعافي منها.

ونفذت المنظمة جهود تأهب بارزة عام 2015 مع عودة 
ظهور نمط شديد من أنماط ظاهرة النينيو. وحينما برز هذا 

النمط من المياه الساخنة غير العادية في شرقي المحيط 
الهادئ في صيغة حادة في الفترة 1998-1997 أدى إلى 
وقوع أحوال مناخية قاسية وإلى سلسلة من المشكالت 

الصحية ذات الصلة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما 
شمل الفيضانات الواسعة، وانعدام األمن الغذائي، 

وفاشيات الكوليرا وحمى وادي الصدع، بما في ذلك نحو 
رت  000 90 عدوى في شرق أفريقيا. وفي إكوادور أضَّ

ظاهرة النينيو في الفترة 1998-1997 بنسبة 60 %  من 
السكان وزادت فاشيات المالريا بمعدل 440 %.

وفي عام 2015 قدمت المنظمة، بالتعاون مع مكتب 
المناخ والصحة المشترك بينها ومنظمة األرصاد الجوية، 
ومع المجموعة الصحية والشركاء اآلخرين، المساعدة إلى 

البلدان للتأهب لمواجهة تأثيرات النينيو، مثل الجفاف 
في أثيوبيا والفيضانات في تنزانيا. وعملت المنظمة 

مع وزارة الصحة في فانواتو على تنفيذ عمليات تحٍر عن 
سوء التغذية في القرى المحلية للتأهب لنشر اإلمدادات 

الصحية مسبقة التخزين. وفي أوغندا وضعت وزارة 
الصحة، بالتعاون مع المنظمة والشركاء، استراتيجية 

مفصلة للصحة العمومية والتغذية كجزء من خطة تأهبية 
واحترازية أوسع لمواجهة ظاهرة النينيو. وقامت المنظمة 

كذلك بتوزيع اإلرشادات على الدول األعضاء والشركاء 
بشأن أفضل السبل للتعامل مع العواقب الصحية المترتبة 

على الجفاف  الفيضانات واألمراض المعدية.

أم وطفل في منطقة سيتي في الوالية اإلقليمية الصومالية في أثيوبيا من بين أكثر من 8 ماليين شخص يحتاجون إلى    
المساعدة الغذائية وغيرها من أنواع المساعدات لمجابهة تأثيرات ظاهرة النينيو

التخطيط لألسوأ واألمل باألفضل

شاال
ك. ت

ظمة في أثيوبيا/ 
صورة: المن

ال

بدأت أثيوبيا تعاني من الجفاف في آذار/مارس 2015، 
وأعقب ذلك انحباس األمطار الربيعية والصيفية، مما 

أعاق الزراعة. وبحلول تشرين األول/أكتوبر أدت الظروف 
المناخية إلى تفشي انعدام األمن الغذائي وسوء 

التغذية على نطاق واسع، وإلى زيادة مخاطر األمراض 
الحساسة إزاء المناخ مثل المالريا، وحمى الضنك، 
وحمى وادي الصدع، والحصبة، والتهاب السحايا، 
والجرب، و الكوليرا، واألمراض اإلسهالية األخرى.

وفي تموز/يوليو ساعدت المنظمة وزارة الصحة 
األثيوبية في وضع خطة احترازية لقطاع الصحة 

والتغذية بشأن ظاهرة النينيو.

أثيوبيا وظاهرة النينيو

التأهب: 
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تعمل مكاتب المنظمة القطرية واإلقليمية ومقرها 
الرئيسي معًا لضمان أن تكون هناك، وقبل وقوع حاالت 

الطوارئ والكوارث، سياسات وإجراءات وأنظمة وموارد 
وقدرات مناسبة ومتسقة لتنفيذ العمليات بفعالية. ويشير 

“االستعداد” إلى سبل التنظيم الداخلي للمنظمة لكي 
تستجيب بصورة فعالة وقابلة للتنبؤ إلى حاالت الطوارئ.

ويشمل تأهب المنظمة، مسؤوليتها كواحدة من منظمات 
األمم المتحدة، وعضويتها في الفرق القطرية لألمم 
المتحدة والفرق الطبية المعنية بالظروف اإلنسانية، 

ومسؤوليتها كقائد المجموعة الصحية. 

وإلى جانب مساندة فرق الطوارئ الطبية والشركاء 
االحتياطيين )على النحو المشار إليه آنفًا( فإن العناصر 

المنتظمة األخرى لالستعداد تتضمن التالي:

التدريب على تلبية االحتياجات المفاجئة  >
التحزين ومحاور اإلمدادات  >

القوائم المرجعية لالستعداد  >

التدريب على تلبية االحتياجات المفاجئة. قامت المنظمة 
طيلة عام 2015 بتدريب المئات من موظفيها وموظفي 

الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من مختلف 
االختصاصات في إطار أنشطة التدريب على تلبية 

االحتياجات المفاجئة. ويساعد تدريب االحتياجات المفاجئة 
العاملين على إعداد أنفسهم لالستجابة السريعة والفعالة 
لحاالت الطوارئ الصحية. ويشمل ذلك في غالب األحيان 

تمارين محاكاة مصممة لخلق ظروف مماثلة لما قد 
يواجهه الخبراء خالل حاالت الطوارئ الصحية الواسعة، 

مثل ساعات العمل الطويلة، واألعباء الجسيمة، والبيئات 
المعقدة والمتغيرة. 

ع في اليمن. أدوية وإمدادات مقدمة من المنظمة لتوزَّ   

كن على أهبة االستعداد

ُتعد المنظمة الموظفين والشركاء للنشر في حاالت    
الطوارئ من خالل تمارين محاكاة مثل التمرين الذي 

ُأجري في حزيران/يونيو 2015. وهنا يرحب الدكتور خورخي 
كاستيال العامل في المنظمة بالمشاركين ويشرح 

لهم ما ينتظرهم. وتغطي الجلسات التدريبية مجاالت 
مثل القيادة، والمعلومات، والخبرة التقنية، والفعالية 

التشغيلية والمهنية، والخدمات األساسية.

ظمة في اليمن
صورة: المن

ال
ظمة/يو. جاو

صورة: المن
ال

االستعداد: 



26  عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات

التخزين ومحاور اإلمدادات. بالنظر إلى أن الحاجة تدعو إلى 
توافر المعدات، واألدوية، واإلمدادات األخرى على الفور 

أثناء حاالت الطوارئ،  فإن المنظمة تحتفظ بإمدادات في 
مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية 

في برينديزي، إيطاليا؛ وأكرا، غانا؛ ودبي، اإلمارات العربية 
المتحدة؛ ومدينة بنما، بنما؛ وسوبانغ، ماليزيا، وهذه 

المستودعات جاهزة لشحن اإلمدادات بسرعة. وفي عام 
2015 ساعد هذا النظام المنظمة على أن ترسل بسرعة 

العتائد الصحية الالزمة للطوارئ والمشتركة بين الوكاالت 
إلى فانواتو ونيبال وعتائد الحاالت الرضحية إلى اليمن. 

كما أن المنظمة تدير مخزونات الطوارئ العالمية من 
اللقاحات. وفي عام 2015 تم توزيع أكثر من مليوني جرعة 

من اللقاح الفموي للكوليرا )OCV( و1.5 مليون جرعة 
من لقاح التهاب السحايا من النمط C. وفي مثال آخر، 

ومع اشتداد الجفاف في جنوب السودان، تم تخزين أدوية 
المالريا، وعتائد عالج اإلسهال، واالختبارات المختبرية 

للتأكد من األمراض الوبائية، في مواقع استراتيجية 
الستخدامها في حال وقوع الفاشيات.

القوائم المرجعية لالستعداد. تغطي هذه القوائم، التي 
ُأطلقت عام 2015، كل المواد واألنظمة التي تحتاج 

المنظمة إلى توافرها لالستجابة لحاالت الطوارئ. وعلى 
سبيل المثال ساعدت القوائم المنظمة في تخطيط 

االستجابة لدعم وزارة الصحة الفلبينية قبل وقوع إعصار 
نونا )ميلور( في كانون األول/ديسمبر 2015. 

ما هي العتيدة الصحية الالزمة للطوارئ والمشتركة بين الوكاالت

المنظمة تتلقى إمدادات ممولة روسيًا لصالح فانواتو   

ظمة 
صورة: المن

ال

العتيدة الصحية الالزمة للطوارئ 
والمشتركة بين الوكاالت

عتيدة صحية كاملة للطوارئ تحتوي على 
10 صناديق على نحو ما هو موضح 

أدناه، ويكفي كل منها لمعالجة 1000 
شخص، كما أنها تتضمن عتيدة تكميلية 
إضافية لمعالجة المعانين من الظروف 

األشد قسوة.

وتلبي العتيدة الصحية الالزمة للطوارئ 
احتياجات 000 10 شخص على مدى 

ثالثة أشهر

سائل وريدي

 ضمادات
للرأس

أمالح اإلمهاء الفموي

مضادات حيوية
مطهرات
نات مسكِّ
ضمادات

رفادات
صابون
قفازات

مقصات

تحتوي العتيدة الصحية الالزمة للطوارئ على 10 
صناديق مثل هذا الصندوق. ويكفل كل صندوق 

معالجة 1000 شخص على مدى ثالثة أشهر

مآزر
مواد تخدير

سماعات
مطهرات

صناديق أمان 
للحقن المستعملة
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يتمثل المبدأ التشغيلي في إعادة البناء على نحو أفضل 
لتعزيز القدرة على الصمود. وفي أعقاب حاالت الطوارئ 

اقة عمومًا إلى  تكون الحكومات والمجموعات السكانية توَّ
اتخاذ خطوات تكفل الحد من أثر األزمات المقبلة. 

وتعاونت المنظمة مع العديد من وزارات الصحة عام 
2015 إثر حاالت الطوارئ لمساعدتها على تحليل ومعالجة 

أوجه الضعف والتحديات القائمة. وكان اإلجراء المعياري 
هو عبر عمليات تقييم احتياجات ما بعد الكوارث أو عمليات 
تقييم التعافي  وإرساء السالم. وغالبًا ما تتضمن مثل هذه 

العمليات التعاون مع البنك الدولي، واالتحاد األوروبي، 
واألمم المتحدة. وتتضمن عمليات التقييم على الدوام 

نًا صحيا.  مكوِّ

وعلى سبيل المثال تم إجراء عملية تقييم لالحتياجات 
بعد الكوارث قادتها وزارة الصحة النيبالية بعد زلزال 

عام 2015. وعملت المنظمة كمنسق للدعم الوارد من 
الشركاء الدوليين، ووفرت المشورة إلى 30 وكالة شريكة 

إنمائية. ومن بين المسائل العامة المؤثرة على الصحة دعا 
التقييم إلى تعديل مدونات البناء لجعل الهياكل أكثر أمنًا 
أثناء األحداث الزلزالية. كما أشار إلى أن على الموظفين 

الصحيين أن يكونوا أفضل تأهبًا لالستجابة، وأن 
الحكومة “ستدعم عمليات تعزيز وإعادة تجهيز المدارس 
والمستشفيات التي تعتبر بالغة األهمية في الحد من 

المخاطر في نيبال”.

وبعد فيضانات ال سابق لها في صربيا في أيار/مايو 
2014، ُأجري تقييم لالحتياجات بعد الكوارث بمساهمة 

واسعة من جانب خبراء التعافي  واالنتقال التابعين 
للمنظمة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 استضافت 
صربيا حلقة عملية عن “الدروس المستفادة” استغرقت 

يومين وتناولت استجابة القطاع الصحي للفيضانات. 
وتولت المنظمة عقد هذه الحلقة. وإلى جانب الموظفين 

من صربيا شارك في الحلقة مسؤولون صحيون من بلدين 
آخرين متضررين من الفيضانات هما: البوسنة والهرسك 

وكرواتيا. وفي آذار/مارس 2015 ُعقدت دورة إلدارة 
الطوارئ الصحية العامة في بلغراد وتمثلت في حلقة 

عملية تدريبية استغرقت أسبوعًا لكبار مدراء القطاعات 
الصحية في البلدان المتأثرة الثالثة. وللمضي قدمًا في 

تعزيز قابلية التنبؤ ومصداقية استجابات القطاع الصحي 
إزاء الكوارث المقبلة فقد تم وضع خطة وطنية الستجابة 

القطاع الصحي في حاالت الطوارئ بدعم قدمته المنظمة 
لصربيا.

التعافي وتعزيز النظام الصحي

بعد الفيضانات الناجمة عن إعصار كومين في والية راخيني في ميانمار استخدم الناس القوارب في تنقلهم داخل القرى في إطار    
سعيهم للبدء بعملية التعافي  وإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية بعد الكارثة. وتساند المنظمة بانتظام وزارات الصحة في التخطيط 

للتعافي المبكر.

ظمة في ميانمار/و. بو
صورة: المن

ال



28  عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات

تكريم “أبطال الصحة”
م أولئك الذين  يحتفل المجتمع اإلنساني العالمي كل عام بيوم العمل اإلنساني العالمي في 19 آب/أغسطس، ويكرِّ

أسهموا في مختلف أرجاء الكرة األرضية بإيثار، وبالمخاطرة بأرواحهم أحيانًا، في توفير العون لآلخرين أثناء الكوارث 
الطبيعية، والنزاعات المسلحة، واألزمات األخرى. وفي عام 2015 أطلقت المنظمة حملة “شكرًا ألبطال الصحة” 

لتسليط الضوء على أولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية في ظل ظروف عسيرة. وفيما يلي بعٌض من أولئك الذين 
تعتبرهم المنظمة من “أبطال الصحة”.

سريتا شوداري: كانت الممرضة 
البالغة من العمر 35 عامًا تعمل 

في المستشفى حينما ضرب 
الزلزال نيبال في 25 نيسان/
أبريل عام 2015. ورغم أن 

المشاعر الغريزية كانت تدفعها 
إلى الفرار إال أنها ظلت في 

مكانها، وواصلت خالل الدقائق، 
والساعات، واأليام الالحقة 

معالجة المرضى. وتقول شوداري 
“لقد كنت في الطابق الثالث 

حينما وقع الزلزال. وقد طلبت 
إلى المرضى التوجه إلى أسرتهم. 

إنني أعلم أن الناس بحاجة إلى 
خدماتي. وقد واصلت العمل في 

المستشفى”.

رحاب الجمال: هي أيضًا واحدة 
من 17 قابلة يعملن في مخيم 
الزعتري في األردن حيث تضع 

ما بين 100 إلى 200 امرأة، 
معظمهن من الالجئات من 

الحرب األهلية السورية، أطفالهن 
في ظروف غير مثالية. وتقول 

الجمال “إن علينا أن نساعد 
األمهات خالل الوضع في ظروف 
بالغة القسوة”. كما توفر األنسة 
الجمال االستشارات بشأن طرق 

ر الرعاية  تنظيم األسرة وتوفِّ
للنساء في المخيم قبل الوالدة 

وبعدها.

إيمان أبو جيب: ممرضة 
مستشفى تعمل في مخيم 

النصيرات لالجئين في األرض 
الفلسطينية المحتلة وقد أصيبت 

بجراح أثناء نزاع عام 2014 في 
غزة. وتقول أبو جيب “في كثير 

من األحيان كان أطفالي معرضين 
للخطر وكان علي مساعدتهم، 
إال أنه كان علي أيضًا مساعدة 
اآلخرين. ولم يخطر في ذهني 
أبدًا أن المستشفى يمكن أن 

ُيقصف”. ورغم إصابتها بجراح 
فقد واصلت عملها.

ريبكا جونسون: رغم أنها بقيت 
على قيد الحياة بعد إصابتها 

بمرض اإليبوال فإن هذه 
الممرضة السيراليونية لم تكتف 
بالعودة إلى العمل ولكنها أيضًا 

تعمل على نشر الفكرة القائلة بأن 
بالمستطاع هزيمة هذا المرض. 

وتقول جونسون “إني أريد أن 
ينتهي هذا المرض بحيث يمكن 
لنا العودة إلى الحياة الطبيعية. 

أن بالدي تغرق فليس هناك من 
مدارس، كما أن االقتصاد قد غدا 

ركاما. أن األمر ليس سهاًل”.

الدكتور فيلكس ساريا باييز: هو 
واحد من مئات األطباء الكوبيين 

الذين قدموا المساندة خالل 
االستجابة لفاشية اإليبوال في 

غرب أفريقيا. وحينما كان يعمل 
هناك أصيب هو نفسه بالعدوى 
وكاد يفقد حياته. ولكنه نجا وعاد 

إلى سيراليون لمعالجة المزيد من 
المرضى المعانين من هذا الوباء. 

ويقول باييز “لقد كان من الجيد 
أن أعود. لقد كنت بحاجة إلى 

العودة. أن مرض اإليبوال هو تحد 
يجب أن نحاربه حتى النهاية”.

صديقة حسيني: لقد شاهدت 
أختها تنزف حتى الموت تقريبًا 

حينما كانت تضع طفلها 
األول، وهي حالة غير استثنائية 

في أفغانستان حيث تقضي 
امرأة نحبها كل 27 دقيقة 

بسبب مضاعفات الحمل أو 
الوالدة. وقد أصبحت اآلنسة 

حسيني قابلة لتفادي مثل هذه 
المآسي. وهي واحدة من نحو 
3000 قابلة تخرجن مؤخرًا من 

الدورات التدريبية في أفغانستان 
ويساعدن في الحد من وفيات 

األمهات في البالد.

JHPIEGO الصورة: كيت هولت/منظمة الصورة: المنظمة

الصورة: المنظمة/س. سابوريتوالصورة: المنظمة

الصورة: المنظمة

الصورة: المنظمة
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تمويل إدارة األزمات واالستجابة اإلنسانية

تم تقسيم ميزانية المنظمة الخاصة بإدارة األزمات 
عام 2015 إلى مجالين مميزين اثنين لفصل الوظائف 

األساسية عن عمليات االستجابة للطوارئ التي ال يمكن 
التنبؤ بها: 

تشمل ميزانية إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات   >
)ERCM( الدعم المقدم إلى الدول األعضاء للتأهب 

لحاالت الطوارئ؛ وإلى مجموعة الصحة العالمية؛ وإلى 
االستعداد التنظيمي لالستجابة؛ وإلى أدوات إدارة 

المعلومات؛ وإلى سياسات الطوارئ الصحية؛ وإلى 
أنشطة الدعوة. 

 )OCR( ن ميزانية التصدي للفاشيات واألزمات وتمكِّ  >
المنظمة من االستجابة لحاالت طوارئ محددة ذات 

عواقب صحية، بما في ذلك األزمات اإلنسانية التي تم 
وضع خطط استجابة إنسانية لها بالتنسيق مع الشركاء 

اإلنسانيين؛ وحاالت الطوارئ المفاجئة، مثل الزالزل 
والفيضانات؛ واألوبئة غير المتوقعة، مثل فاشية 

اإليبوال في غرب أفريقيا.

وشهد عام 2015 انتهاء الدورة المالية للمنظمة. ووصل 
مجموع اإليرادات إلدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات 

في ثنائية 2015-2014 إلى 87.21 مليون دوالر أمريكي. 
وجاءت نسبة 39 %  من هذا المجموع من المساهمات 

المرنة، في حين أتت نسبة 61 %  من الموارد غير 
المخصصة. وشكلت المساهمات المخصصة من الدول 
األعضاء نسبة 31 %  من األموال لهذا المجال، تتلوها 
األموال الواردة من وكاالت األمم المتحدة األخرى التي 

بلغت نسبة 18 %  من مجموع إيرادات إدارة مخاطر 
الطوارئ وإدارة األزمات.

وبالنسبة للتصدي للفاشيات واألزمات، وخالل الفترة 
2015-2014 تلقت المنظمة مبلغ 774 مليون دوالر 

أمريكي، جاءت نسبة 97 %  منه عبر المساهمات 
المخصصة لطوارئ محددة. ووردت معظم المساهمات 
من الدول األعضاء )55.4 % (، تتلوها المساهمات من 

منظمات األمم المتحدة )25.8 % (.

وتسهم األموال المرنة غير المخصصة في التخطيط 
البرمجي والتشغيلي الجيد والقابل للتنبؤ. غير أنه كان 
هناك اتجاه نحو تخصيص المساهمات المقدمة إلى 
المنظمة في السنوات الماضية. ويعيق التمويل غير 

م إلى عمليات االستجابة  المرن وغير القابل للتنبؤ المقدَّ
اإلنسانية قدرة المنظمة على اجتذاب واستبقاء موظفين 

من ذوي المؤهالت التقنية رفيعة التخصص، مثل 
ف ذلك أثرًا محتمًا  األطباء، وخبراء األوبئة، والصيادلة. ويخلِّ

على القدرة على الوصول إلى المحتاجين بأسرع ما يمكن 
وتقديم ما يتطلبونه من مساندة.

ومن بين الدول األعضاء كانت الواليات المتحدة المساهم 
األكبر في كال مجالي العمل. أما في صفوف المساهمين 

من منظمات األمم المتحدة األخرى فقد احتل هذه المرتبة 
 .)CERF( الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

وتود المنظمة أن تتوجه بالشكر إلى كل المانحين الذين 
قدموا الدعم المالي لعمل المنظمة في إدارة المخاطر 

واالستجابة اإلنسانية عام 2015 )يمكن االطالع على 
المزيد من التفاصيل بشأن المساهمين والدول المتلقية 

في الملحقين 3 و4(.

ن الصحة في خطط االستجابة اإلنسانية  عانى مكوِّ
عام 2015 من نقص حاد في التمويل. وتلقى قطاع 

الصحة بأكمله نسبة 49 %  فحسب من أصل المبلغ 
الالزم لتقديم المساعدة الصحية ألكثر من 38 أزمة 

إنسانية والبالغ 2.2 مليار دوالر أمريكي. وتلقت 
المنظمة نسبة 54 %  فقط من األموال التي تحتاجها 

لالستجابة للطوارئ.

ولنقص التمويل هذا عواقبه. وعلى سبيل المثال 
اضطرت المنظمة والشركاء اإلنسانيون اآلخرون في 

العراق في آب/أغسطس 2015، وبفعل العجز الشديد 
في التمويل، إلى إغالق 84 %  من البرامج الصحية 

مؤقتا. وحرم ذلك نحو 3 ماليين شخص من الحصول 
على الخدمات الصحية التي تمس الحاجة إليها.

ووفقًا لتقديرات مكتب المنظمة في الجمهورية 
العربية السورية فإن كل 1 مليون دوالر أمريكي ال يتم 

تلقيه لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا 
يعني حرمان 640 227 شخص من الخدمات الصحية 

األساسية. ويشير الالجئون إلى أن االفتقار إلى 
الخدمات الصحية كان من بين األسباب الرئيسية التي 
دفعت بهم إلى الفرار من الجمهورية العربية السورية.

 مخاطر نقص تمويل الصحة في 
حاالت الطوارئ

شملت إصالحات المنظمة المتخذة عام 2015 
لتبسيط وتعزيز االستجابات للطوارئ إنشاء صندوق 
احتياطي خاص بالطوارئ بقيمة 100 مليون دوالر 

أمريكي في أيار/مايو 2015. ويهدف هذا الصندوق 
إلى معالجة الفجوة الحرجة في تمويل عمل المنظمة 

في حاالت الطوارئ: أي الفترة الفاصلة بين بداية 
حالة الطوارئ وبدء تدفق الموارد من آليات التمويل 
األخرى. ويحتاج تنشيط الصناديق ونداءات المانحين 
إلى الوقت. وقد ُصمم الصندوق االحتياطي الخاص 

بالطوارئ بحيث يكون متوافرًا لدعم استجابة المنظمة 
األولية اعتبارًا من لحظة اإلبالغ عن حادث ما. ويتيح 

ذلك إرسال أعداد كافية من الموظفين والشركاء 
االحتياطيين على الفور إلى البلد المعني لتلبية 

االحتياجات المفاجئة، وَيسمح لهؤالء بالعمل على 
إنقاذ األرواح منذ اندالع حالة الطوارئ. واسُتخدم 
الصندوق ألول مرة في أواخر عام 2015 حيث تم 

صرف مبلغ 000 400 دوالر أمريكي لدعم االستجابة 
السريعة في أثيوبيا مع نشوء أزمة إنسانية تتعلق 

بالجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو.

الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ
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حفزت أزمة اإليبوال في غرب أفريقيا على القيام بفحص 
دولي مكثف لعمل المنظمة في حاالت الطوارئ. 

وخُلصت سلسلة من عمليات التقييم واالستعراض عام 
2015 إلى أن المنظمة لم تكن تمتلك وقت الفاشية 

القدرة والثقافة التنظيمية الالزمتين لتنفيذ برنامج صحي 
كامل لحاالت الطوارئ.

وتضمنت كل عمليات التقييم إقرارًا بالدور المهم الذي 
تضطلع به المنظمة أثناء الفاشيات وحاالت الطوارئ 

اإلنسانية. ومنحت الدول األعضاء والية واضحة للمنظمة 
لتحويل نفسها إلى منظمة طوارئ تشغيلية كاملة قادرة 

على التصدي لكل المخاطر واألحداث الصحية الطارئة على 
نحو يتسم بقابلية التنبؤ، والقدرة، والموثوقية، والمرونة، 

والمساءلة.

وفي أيار/مايو 2015 شهدت جمعية الصحة العالمية 
التاسعة والستون لحظة تاريخية للمنظمة. فقد رحبت 

الدول األعضاء بالبرنامج الجديد للطوارئ الصحية ومنحت 
المنظمة صالحية المضي قدمًا في التصميم البرمجي، 
وإطار النتائج، والميزانية، وهي عناصر انبثقت عن عملية 

اإلصالح.

ويشكل هذا تحواًل عميقًا بالنسبة للمنظمة، حيث يضيف 
قدرات تشغيلية لمجابهة الفاشيات وحاالت الطوارئ 

اإلنسانية إلى أدوارها التقنية والمعيارية التقليدية.

وتسعى المنظمة إلى أن تكون سريعة، وفعالة، وقابلة 
للتنبؤ في االستجابة للطوارئ الصحية، سواء كانت ناجمة 

عن الفاشيات والكوارث أو النزاعات، وإلى إرساء حضور 
ميداني واف لحماية وإنقاذ األرواح أثناء حاالت الطوارئ. 

وهكذا يكون الشركاء على علم بما يمكن لهم أن يتوقعوه 
من المنظمة ومتى.

وتتمثل مهمة برنامج الطوارئ الصحية في مساعدة الدول 
األعضاء على بناء قدراتها إلدارة مخاطر الطوارئ الصحية، 

وفي تمكين المنظمة، إذا ما ناءت القدرات الوطنية 
بأعبائها، على قيادة وتنسيق االستجابات الصحية الدولية 

الرامية إلى احتواء الفاشيات وتوفير اإلغاثة والتعافي 
بصورة فعالة إلى المجموعات السكانية المتضررة من كل 

أنواع األزمات.

وبغية دعم الدول األعضاء بشكل كامل وبامتياز تقني 
وتشغيلي فإن المنظمة تحتاج إلى تمويل أساسي 

مستدام، وتمويل احتياطي، وتمويل لالستجابات المتعلقة 
بحاالت طوارئ محددة.

والمنظمة ملتزمة تمامًا ببرنامج الطوارئ الصحية إال 
أن مواردها تعتمد على الدعم المقدم من كل الشركاء، 

بما في ذلك تمويل أعظم من الدول األعضاء ومن 
المساهمين اآلخرين.

برنامج جديد للمنظمة للطوارئ الصحية

قوة عاملة واحدة

ميزانية واحدة

خط واحد للمسؤولية

مجموعة واحدة من 
العمليات/األنظمة

مجموعة واحدة من
عالمات القياس

برنامج واحد
للطوارئ الصحية

في المنظمة

عام 2016 وما بعده:



عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات  31

الملحق 1:  تعاريف الدرجات
تعاريف الدرجات وفقًا إلطار استجابة المنظمة لحاالت الطوارئ

تعتمد المنظمة تعاريف الدرجات التالية:

غير مصنف: حدث تقوم المنظمة بتقييمه، أو تتبعه، أو رصده ولكنه ال يتطلب منها أية استجابة في الوقت الراهن.  

الدرجة 1: حدث في بلد واحد أو في عدة بلدان ذو عواقب ضئيلة على الصحة العمومية ويتطلب استجابة دنيا من   
المكتب القطري للمنظمة أو استجابة دولية دنيا من المنظمة. والدعم التنظيمي و/أو الخارجي الذي يتطلبه المكتب 
القطري للمنظمة ضئيل. ويتولى تنسيق توفير الدعم إلى المكتب القطري للمنظمة منسق في المكتب اإلقليمي.

الدرجة 2: حدث في بلد واحد أو في عدة بلدان ذو عواقب معتدلة على الصحة العمومية ويتطلب استجابة معتدلة   
من المكتب القطري للمنظمة أو استجابة دولية معتدلة من المنظمة. والدعم التنظيمي و/أو الخارجي الذي يتطلبه 
المكتب القطري للمنظمة معتدل. ويتولى تنسيق توفير الدعم إلى المكتب القطري للمنظمة فريق دعم للطوارئ 

ُمدار من المكتب اإلقليمي.

الدرجة 3: حدث في بلد واحد أو في عدة بلدان ذو عواقب ضخمة على الصحة العمومية ويتطلب استجابة ضخمة   
من المكتب القطري للمنظمة أو استجابة دولية ضخمة من المنظمة. والدعم التنظيمي و/أو الخارجي الذي يتطلبه 

المكتب القطري للمنظمة ضخم. ويتولى تنسيق توفير الدعم إلى المكتب القطري للمنظمة فريق دعم للطوارئ 
ُمدار من المكتب اإلقليمي.
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الملحق 2: حاالت الطوارئ المصنفة في عام 2015
 قائمة بحاالت الطوارئ الحادة/المصنفة والممتدة في فترة اإلبالغ 

)1 كانون الثاني/يناير31- كانون األول/ديسمبر 2015(

الدرجة في نهاية عام 2015نوع األزمةحالة طوارئ/بلد، أو أرض، أو منطقة

1زلزالأفغانستان
1نزاع/صراع أهليبوروندي
2نزاع/صراع أهليكاميرون

2نزاع/صراع أهليجمهورية أفريقيا الوسطى
2انعدام األمن الغذائي، ظاهرة النينيوأثيوبيا
3فاشية اإليبوالغينيا

3نزاع/صراع أهليالعراق
3نزوح الالجئين-النزاع في الجمهورية العربية السوريةاألردن
3نزوح الالجئين-النزاع في الجمهورية العربية السوريةلبنان

3فاشية اإليبوالليبيريا
1نزاع/صراع أهليليبيا

1فيضاناتمدغشقر
2فيضاناتمالوي

1نزاع/صراع أهليمالي
1إعصار مايساكواليات ميكرونيزيا الموحدة

2فيضاناتموزامبيق
2فيضاناتميانمار

1زلزالنيبال
2نزاع/صراع أهليالنيجر

2نزاع/صراع أهلينيجيريا

إعصار كوبو
1الفلبين

1نزاع/صراع أهلي
3فاشية اإليبوالسيراليون

3نزاع/صراع أهليجنوب السودان
3نزاع/صراع أهليالجمهورية العربية السورية

3نزوح الالجئين-النزاع في الجمهورية العربية السوريةتركيا
1إعصار بامتوفالو
2نزاع/صراع أهليأوكرانيا

جمهورية تنزانيا المتحدة
1نزوح الالجئين

2نزاع/صراع أهلي
2إعصار بامفانواتو
3نزاع مسلحاليمن

غير منطبقممتدةأفغانستان
غير منطبقممتدةبوركينا فاسو

غير منطبقممتدةكاميرون
غير منطبقممتدةتشاد

غير منطبقممتدةجمهورية الكونغو الديمقراطية
غير منطبقممتدةجيبوتي

غير منطبقممتدةأريتريا
غير منطبقممتدةأثيوبيا
غير منطبقممتدةغامبيا
غير منطبقممتدةمالي

غير منطبقممتدةموريتانيا
غير منطبقممتدةميانمار
غير منطبقممتدةالنيجر

غير منطبقممتدةنيجيريا
غير منطبقممتدةباكستان
غير منطبقممتدةالسنغال

غير منطبقممتدةالصومال
غير منطبقممتدةالسودان

غير منطبقممتدةالضفة الغربية وقطاع غزة



عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات  33

الملحق 3: تمويل إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات
تمويل الفترة 2014-2015

هذا الجدول مقتطف من بوابة الميزانية البرمجية للمنظمة التي ُتدرج المساهمات الطوعية المحددة إلدارة مخاطر 
الطوارئ وإدارة األزمات للفترة 2015-2014 التي قدمتها الدول األعضاء. على أن هذا الجدول ال يتضمن المساهمات 

الطوعية المنبثقة عن الميزانية البرمجية األساسية للمنظمة التي يمكن أن ُتستخدم أيضًا لتمويل إدارة مخاطر الطوارئ 
وإدارة األزمات.

ر األموال؟ من وفَّ

المساهمة )دوالر أمريكي(الدول األعضاء )مساهمة طوعية محددة(
000 500 5الواليات المتحدة

000 900 3السويد
000 840 3اليابان

000 490 3النرويج
000 190 3فنلندا

000 240 2االتحاد الروسي
000 620 1جمهورية كوريا

370 845أستراليا
780 828المملكة المتحدة

980 593كندا
290 467غينيا بيساو

040 429الكويت
770 275إيطاليا
700 259إسبانيا

440 127تركيا
830 116إستونيا
980 50الصين

780 50األمارات العربية المتحدة
500 47ألمانيا
480 42تايالند
040 18إيرلندا

540 11موناكو
870 7جنوب أفريقيا

720 3نيوزيلندا
810 هنغاريا

920 957 27المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي(منظمات األمم المتحدة
)CERF( 000 100 9الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

)MDTF( 000 110 4الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين
000 420 1مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

)UNTFHS( 810 485صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري
)CHF( 470 393الصندوق اإلنساني المشترك لجنوب السودان التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

340 252منظمة األغذية والزراعة
820 168برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

400 143منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(
760 46صندوق األمم المتحدة للسكان

600 120 16المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المنظمات الحكومية الدولية
000 940 2المفوضية األوروبية

000 350منظمة صحة غرب أفريقيا
000 290 3المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( الشراكات
)GAVI( 000 230 2التحالف العالمي للقاحات والتمنيع

000 230 2المجموع
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ر األموال؟ من وفَّ

المساهمة )دوالر أمريكي(المصارف والصناديق اإلنمائية
000 030 2مجموعة مصرف التنمية األفريقي

000 030 2المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المنظمات غير الحكومية وحكومات الواليات
500 367حكومة اإلقليم الشمالي في أستراليا

)RI( 470 91المنظمة الدولية لإلغاثة
480 12رابطة دور الحضانة الخاصة في اليابان

670 5المؤسسة الكورية للرعاية الصحية الدولية
120 477المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المنظمات الخيرية
540 206مؤسسة مارغريت أ. كارغيل

140 54مؤسسة الوقاية من األمراض ومكافحتها
680 260المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المؤسسات األكاديمية
)CLSI( 660 155معهد المعايير السريرية والمختبرية

660 155المجموع

إلى أين ذهب التمويل؟

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(أفريقيا
000 470 7المكتب اإلقليمي ألفريقيا

000 140 3الكاميرون
000 640 2جمهورية أفريقيا الوسطى

000 250 2النيجر
000 760 1جنوب السودان

000 750 1أثيوبيا
000 510 1جمهورية الكونغو الديمقراطية

000 510 1غينيا-بيساو
000 420 1مالي
000 040 1غانا

780 679كينيا
820 674مدغشقر

540 623غينيا
350 535أوغندا
660 462غامبيا

780 290موريتانيا
590 281الكونغو
080 276نيجيريا

440 274بوركينا فاسو
200 274زمبابوي

260 216بنن
360 194موزامبيق

510 192جمهورية تنزانيا المتحدة
260 182بوروندي

950 172ليبيريا
250 170رواندا

450 169مالوي
000 164سان تومي وبرينسيبي

740 162كوت ديفوار
110 136غينيا االستوائية
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إلى أين ذهب التمويل؟

230 131السنغال
500 128سيراليون

090 128الرأس األخضر
580 126بوتسوانا

610 115زامبيا
130 111موريشيوس

000 100توغو
150 69ليسوتو

840 68أريتريا
090 65الجزائر
420 45أنغوال

000 45الغابون
730 41ناميبيا

000 41جزر القمر
000 38سوازيالند

210 32تشاد
000 16سيشيل

710 927 31المجموع

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(شرق المتوسط*
000 390 7المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

000 220 3الصومال
000 010 2أفغانستان

000 160 1السودان
780 634جيبوتي

120 613باكستان
940 183اليمن

110 159جمهورية إيران اإلسالمية
000 103العراق
110 34عمان

210 31الضفة الغربية وقطاع غزة
900 20األردن

000 11قطر
000 3مصر

260 البحرين
430 574 15 المجموع

* معظم األموال المخصصة للجمهورية العربية السورية مدرجة في الملحق 4 لتمويل التصدي للفاشيات واألزمات على الصفحة 40.

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(جنوب شرق آسيا
000 050 2نيبال

000 720 1المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
680 698جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

100 335تايالند
130 306إندونيسيا

030 271ميانمار
020 138بنغالديش

860 136سريالنكا
890 113تيمور – لشتي
630 18جزر المالديف

000 15بوتان
340 803 5المجموع
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إلى أين ذهب التمويل؟

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(غرب المحيط الهادئ
000 710 1المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

990 367الفلبين
170 166فيتنام
240 97الصين

200 68جزر سليمان
000 50فيجي

990 28منغوليا
330 23بابوا غينيا الجديدة

000 9جزر مارشال
000 9ساموا

720 2كمبوديا
640 532 2المجموع

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(أوروبا
000 180 2مكتب إقليم أوروبا

640 154صربيا
900 121طاجيكستان

370 100جمهورية مولدوفا
000 90كازاخستان

270 71أوكرانيا
380 69قيرغيزستان

560 40تركيا
150 14جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

430 12االتحاد الروسي
610 10أوزبكستان
930 3سلوفاكيا

900 3أرمينيا
140 873 2المجموع

الملحق 4: تمويل التصدي للفاشيات واألزمات
تمويل الفترة 2014-2015

هذا الجدول مقتطف من بوابة الميزانية البرمجية للمنظمة التي ُتدرج المساهمات الطوعية المحددة للتصدي للفاشيات 
واألزمات للفترة 2015-2014 التي قدمتها الدول األعضاء. على أن هذا الجدول ال يتضمن المساهمات الطوعية 

المنبثقة عن الميزانية البرمجية األساسية للمنظمة التي يمكن أن ُتستخدم أيضًا لتمويل التصدي للفاشيات واألزمات.

ر األموال؟ من وفَّ

المساهمة )دوالر أمريكي(الدول األعضاء )مساهمة طوعية محددة(
000 400 122الواليات المتحدة

000 710 35اليابان
000 390 30البنك الدولي- ليبيريا

000 130 30النرويج
000 290 29المملكة المتحدة

000 480 27الكويت
000 180 26كندا

000 130 16البنك الدولي- غينيا
000 000 16جمهورية كوريا

000 970 12ألمانيا
000 470 9أستراليا

000 150 9فنلندا
000 580 7السويد

000 820 6المملكة العربية السعودية
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ر األموال؟ من وفَّ

000 820 5هولندا
000 670 5البنك الدولي- سيراليون

000 820 4البرازيل
000 630 4االتحاد الروسي

000 520 3الصين
000 520 3إيطاليا

000 420 3الدانمارك
000 010 3سويسرا

000 510 1غينيا االستوائية
000 270 1بنن

000 270 1تركيا
000 080 1نيوزيلندا

580 934المكسيك
580 934قطر

440 854الكاميرون
410 846األمارات العربية المتحدة

930 763ليبيا
590 654فرنسا
500 511غامبيا

880 480الغابون
690 451جمهورية الكونغو الديمقراطية

560 403الهند
090 383جنوب أفريقيا

220 312لوكسمبورغ
720 230تشاد

700 210ليسوتو
030 202اليونان

020 183البرتغال
710 166موناكو
180 161إستونيا

070 121سنغافورة 
100 118بولندا

820 116السودان
840 110إسبانيا
820 110تايالند

710 80بروناي دار السالم
480 58هنغاريا
740 38كرواتيا

590 37إسرائيل
420 31موريشيوس

770 30سلوفينيا
300 24إيرلندا
820 18أرتيريا
190 16أندورا

290 15سلوفاكيا
840 5سيشيل

80بلجيكا
710 861 428المجموع
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ر األموال؟ من وفَّ

المساهمة )دوالر أمريكي(منظمات األمم المتحدة
)CERF( 000 060 71الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

)UNOCHA( 000 340 53مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
)MDTF( 000 240 47الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين

000 290 13مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
الصندوق اإلنساني المشترك لجنوب السودان التابع لبرنامج األمم المتحدة 

)CHF( اإلنمائي
5 160 000

000 910 4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
000 380 2مؤسسة األمم المتحدة

000 310 1منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(
)UNTFHS( 030 667صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري

620 113برنامج األغذية العالمي
650 470 199المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المنظمات الحكومية الدولية
000 910 40المفوضية األوربية

000 138المنظمة الدولية للهجرة
000 048 41المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي(المصارف والصناديق اإلنمائية
000 910 30مجموعة مصرف التنمية األفريقي

)OFID( 560 403صندوق األوبك للتنمية الدولية
720 282المملكة العربية السعودية

400 البنك الدولي
680 596 31المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المنظمات الخيرية
000 790 11مؤسسة بيل وميليندا غيتس

000 610 10منظمة ولكوم االستئمانية
080 934مؤسسة إيلما للقاحات والتمنيع

610 762مؤسسة مارغريت أ. كارغيل
030 595مؤسسة عائلة بول غ. ألين

720 691 24المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( الشراكات
)GAVI( 000 030 7التحالف العالمي للقاحات والتمنيع

000 030 7المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( المنظمات غير الحكومية 
290 467جمعية الهالل األحمر القطري

500 268رابطة دور الحضانة الخاصة في اليابان
)MSF( 660 231منظمة أطباء بال حدود

200 154المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي
 Human Appeal International118 690

520 102مؤسسة شينيو-إن
)HAI( 580 38الهيئة الدولية للعمل في مجال الصحة

)CFSI( 530 37المنظمة الدولية للخدمات المجتمعية واألسرية
970 418 1المجموع
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ر األموال؟ من وفَّ

المساهمة )دوالر أمريكي( المؤسسات األكاديمية
140 614مؤسسة االبتكار النرويجية

720 301المعهد النرويجي للصحة العمومية
860 915المجموع

المساهمة )دوالر أمريكي( كيانات القطاع الخاص 
BHP Billiton 830 373مؤسسة المجتمعات المحلية المستدامة التابعة لشركة

OAS African Investments Limited 000 100شركة
Vale International Holdings Gmbh 460 93شركة
Daco Alumina and Chemicals Ltd 360 23شركة

)Société Anglogold Ashanti de Guinée(  SAG 360 23شركة
Société des Mines de Fer de Guinée )SMFG( 360 23شركة

370 637المجموع

إلى أين ذهب التمويل؟

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(أفريقيا
000 210 78ليبيريا
000 210 55غينيا

000 860 47سيراليون
000 910 27المكتب اإلقليمي ألفريقيا

000 120 17جنوب السودان
000 100 6جمهورية الكونغو الديمقراطية

000 080 6الكاميرون
000 070 5جمهورية أفريقيا الوسطى

000 320 4نيجريا
000 910 2مالي

000 140 2أثيوبيا
000 070 2كينيا
000 790 1تشاد
000 650 1النيجر

000 450 1غانا
000 250 1أوغندا

000 100 1مدغشقر
730 947جمهورية تنزانيا المتحدة

690 778بنن
770 623أرتيريا
070 600غامبيا

790 564بوركينا فاسو
230 464غينيا بيساو
230 454كوت ديفوار

230 444السنغال
800 408مالوي

430 398موزامبيق
510 291الكونغو

690 191رواندا
230 164موريتانيا

230 134توغو
370 74جنوب أفريقيا

000 781 268المجموع



40  عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ وإدارة األزمات

إلى أين ذهب التمويل؟

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(شرق المتوسط
000 530 82الجمهورية العربية السورية

000 290 60العراق
000 230 28اليمن

000 810 19أفغانستان
000 400 19السودان

000 890 15لبنان
000 950 13الضفة الغربية وقطاع غزة

000 590 8باكستان
000 340 7المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

000 150 5الصومال
000 340 4األردن

000 100 2ليبيا
000 360 1جيبوتي

000 120 1مصر
000 100 270المجموع

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(غرب المحيط الهادئ
000 860 16الفلبين

000 060 1المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
000 060 1فيجي

300 753فانواتو
230 532جزر سليمان

530 265 20المجموع

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(جنوب شرق آسيا
000 560 12جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

000 880 3نيبال
000 490 1ميانمار

630 122المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
000 120إندونيسيا
790 72سريالنكا
420 245 18المجموع

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(أوروبا
000 500 8أوكرانيا

000 020 6تركيا
450 862صربيا
200 37كرواتيا

890 12المكتب اإلقليمي ألوروبا
540 432 15المجموع

المبلغ المتلقى )دوالر أمريكي(األمريكتان
000 640 2هايتي

500 945باراغوي
810 816كوبا

590 535غواتيماال
730 527منظمة الصحة للبلدان األمريكية/ المكتب اإلقليمي لألمريكتين

710 471كولومبيا
630 381تشيلي

860 319هندوراس
820 200بوليفيا

000 16ترينيداد وتوباغو
650 855 6المجموع





لالطالع على المزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي:

World Health Organization
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27

Switzerland

Telephone: + 41 22 791 21 11
Facsimile: + 41 22 791 31 11

www.who.int/emergencies

WHO Reference Number: WHO/WHE/ERM/EXT/2016.4

تواجه معظم البلدان 
حالة طوارئ كبرى أو 

كارثة كل خمس سنوات. 
كن على أهبة االستعداد!


