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  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق
  
  

  من المديرة العامة تقرير
  
  

الُمعتمد في دورته االستثنائية بشأن اإليبوال، ، EBSS3.R1عمًال بطلب المجلس التنفيذي الوارد في القرار   -١
الصـحة العالميـة (المنظمـة) نظمـة مفـي  ٣درجـة مـن الالمصـنفة الطوارئ يرة العامة هذا التقرير عن جميع تقدم المد

، فـي الحـاالت التـي الدائمة المشـتركة بـين الوكـاالتاألمم المتحدة جنة لفي  ٣من المستوى المصنفة وعن الطوارئ 
  .٢٠١٥أبريل نيسان/ و  ٢٠١٤مايو أيار/ بين الفترة الواقعة باتخذت فيها المنظمة إجراءات 

  
، منهـا سـت طـوارئ غيـر ملحـق)ال(انظـر  ةطارئربعين ألمنظمة الاالستعراض، استجابت قيد خالل الفترة و   -٢

منظمـــة لالســـتجابة إطـــار التصـــنيف إلـــى منهـــا األشـــد مســـتوى يســـتند ال، و ٣علـــى أنهـــا مـــن الدرجـــة  ُصـــنِّفتمســبوقة 
األزمـة : يالتـال، هـي ك٣مـن الدرجـة  جديـدةطـوارئ ثـالث عـن  ٢٠١٤أيـار/ مـايو منذ أعلنت المنظمة و  ١.للطوارئ

المندلعــة  اإليبــوالمــرض فيــروس فاشــية ) و ٢٠١٤أغســطس آب/ فــي درجتهــا  ُصــنِّفتفــي العــراق ( اإلنســانية المعقــدة
نيسـان/ فـي درجتـه  ُصـنِّفت( نيبـالالـذي ضـرب زلزال ال) و ٢٠١٤يوليو تموز/ في درجتها  ُصنِّفتفي غرب أفريقيا (

الجمهوريـة العربيـة السـورية وجمهوريـة كـل مـن فـي وقعـت  ٣طـوارئ ثـالث أخـرى مـن الدرجـة وثمـة ). ٢٠١٥أبريل 
  .٢٠١٣في عام درجته  ُصنِّفتنزاع دائر على كل واحدة منها نطوي وتأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، 

  
ها ومدى نطاقبعمليات تتناسب مع بشأنها بلدًا، واضُطِلع  ١١فقد شملت  ٣الطوارئ الست من الدرجة أما   -٣

فيمــا األردن ولبنــان وتركيــا، الضــرر بكــل مــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية المندلعــة ألزمــة تعقيــدها. كمــا ُتلِحــق ا
الفاشــية المــذكورة والزلــزال الــذي باســتثناء و  ٢ن.غينيــا وليبيريــا وســيراليو كــًال مــن  اإليبــوالمــرض فيــروس فاشــية تشــمل 
 ٣الطـــوارئ مـــن المســـتوى تنـــدرج أيضـــًا ضـــمن نطـــاق  ٣مـــن الدرجـــة جميـــع حـــاالت الطـــوارئ فـــإن نيبـــال، ضـــرب 

  المشتركة بين الوكاالت.اللجنة الدائمة الُمصّنفة على نطاق نظام 
  

                                                           

مـدى الـدعم عّبـر عـن ت، ٣و ٢و ١، هـي بإيجاز إطار المنظمـة لالسـتجابة للطـوارئ ثـالث درجـات مسـتقلة للطـوارئ يبّين   ١
إلـى دعـم مـن المنظمـة بـأدنى حـد؛ فيمـا تحتـاج الطـوارئ  ١ الطوارئ من الدرجـةحتاج ت. و لطوارئلالستجابة لالتنظيمي الالزم 

األعضـاء قوم ويمن المنظمة. ستجابة كبيرة فتحتاج إلى ا ٣من الدرجة نها؛ أما الطوارئ استجابة معتدلة مإلى  ٢من الدرجة 
نطاقهــا ومــدى  النظــر فــيعقــب  ارئــةتحديــد درجــة الطبإدارة الطــوارئ للمنظمــة والمعنيــة بــالفرقــة العالميــة التابعــة ن مــن و المعنيــ

واضــحة المعــالم  لمعــايير أداء قــاً وف، تخضــع اســتجابة المنظمــة لهــا للرصـد تهـاتحديــد درج وبمجــرد ها،ســياقها و تعقيــدعجالتهـا و 
 بإطار زمني.محددة و 

ســبانيا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا وأمــالي ونيجيريــا والســنغال ُوثِّقــت أيضــًا حــاالت إصــابة بمــرض فيــروس اإليبــوال فــي    ٢
 .٣الخاص بطوارئ الدرجة  اإلعالنالمتحدة األمريكية، وهي بلدان غير مشمولة بيرلندا الشمالية والواليات وأالعظمى 



  A68/23  ٦٨/٢٣ج

2 

حجــب ال تينبغــي أ، فإنــه ات والمتطلبــاتمرتســممــن حيــث البــرز هــي األ ٣درجــة أن الطــوارئ مــن الرغم وبــ  -٤
طارئـة شـديدة  ٣١لما مقداره  ٢٠١٤مايو أيار/  ١قد استجابت المنظمة منذ الطوارئ الخطيرة الجارية. و غيرها من 

(من قبيل األمد  )، باإلضافة إلى تسع أزمات ممتدة٣الُمصنفة بدرجات (منها ست طوارئ من الدرجة الطوارئ من 
أكثـر مـن اجه بعض البلدان ). وو في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومالتلك التي وقعت 
علــــى حــــد ســــواء خــــالل تلــــك الفتــــرة األمــــد ممتــــدة أزمــــات حــــادة و ها اآلخــــر د بعضــــالفلبين)، وشــــهطارئــــة واحــــدة (كــــ

لســـكان بالنســبة إلـــى ا إلحاحـــاً  االحتياجـــات مـــن بـــين أكثــر وأبــداً  اً ائمـــداالحتياجـــات الصــحية هـــي باكســـتان). و  (مثــل
البــالغ عــددها  لماضــيةا مــدى األشــهرقــد صــّنفت مــثًال المجتمعــات المحليــة علــى ضــررين مباشــرة بــالطوارئ. و المت
جمهوريـــة أفريقيـــا اتهـــا أثنـــاء إجـــراء تقييمـــات فـــي كـــل مـــن أولويبوصـــفها مـــن أعلـــى الخـــدمات الصـــحية شـــهرًا،  ١٨

  .الوسطى والفلبين والجمهورية العربية السورية
  
ألعلـى اهـو العـالمي اإلنسـانية االحتياجات نطاق بأن  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةويفيد   -٥

إنسـانية فـي  اتإلـى مسـاعدمن المحتاجين مليون شخص  ٧٧,٩، إذ يوجد في الوقت الحالي على اإلطالقمستوى 
مـا يقـرب مـن هنـاك لـى ذلـك، ع عالوةات. و لنزاعمن المتضررين بامليون شخص  ١٧٢حوالي و م كافة؛ ء العالرجاأ

وفـــاة تقريبـــًا بـــين  ١١٠ ٠٠٠التـــي توقـــع  ،والتكنولوجيـــةالكوارث الطبيعيـــة بـــيتضـــررون ســـنويًا مليـــون شـــخص  ٢٠٠
مليــون  ١٨ ٧٠٠مبلــغ النــداءات اإلنســانية إلــى إجمــالي وصــل ، ٢٠١٥أبريــل نيســان/  ٢٠مــن  اعتبــاراً صــفوفهم. و 

لحصول اتشهد الطلبات المتنافسة بشأن لم ). و ٪ في قطاع الصحة٨(٪ ١٥نسبة إال منها لم ُتمّول دوالر أمريكي، 
  .في ما مضى هذا المستوى من االرتفاع قط نسانيةدات المالية اإلعلى المساع

  
  إجراءات المنظمة في مجال االستجابة للطوارئ

  
  الجمهورية العربية السورية

  
مباشـــــرة بنحـــــو ضــــرره هــــو يلحـــــق فـــــي الجمهوريــــة العربيـــــة الســـــورية عامــــه الخـــــامس، و  نــــزاعدخـــــل اللقــــد   -٦

تكّرمـت الـذي ، نمـن الالجئـيآخرين مليون  ٣,٨داخليًا ونسمة من المشردين مليون  ٧,٦ليون نسمة، منهم م ١٢,٢
ثقيلــة علــى عــاتق أعبـاء بــذلك ليلقــوا ، كبيــرة مـنهمأعــداد بـإيواء لبنــان وتركيــا) و  األردنو  العـراقبلــدان (مصــر و  مـسخ
  .المحليةلتلك البلدان ومجتمعاتها الوطنية االجتماعية خدمات ال
  
 ىعلــالنظــام الصــحي الســوري وقــوف مــع بــالتالزم لرعايــة الصــحية، اإتاحــة علــى  اً كبيــر  اً تــأثير  نــزاعالويــؤثر   -٧

شـــلل فاشـــيات و حـــاالت الرضـــوح (زيـــادة مرتســـم الصـــحة العموميـــة بالبلـــد تغييـــر كبيـــر فـــي حـــدوث و االنهيـــار شـــفير 
تقنـي والتشـغيلي الـدعم الم معظـم ُيقـدَّ سـارية). و ية ومضـاعفات األمـراض النفسـاألطفال والحصبة ومشـاكل الصـحة ال

كــانون الثــاني/ عمــان، األردن، فــي بي أنشــئ ذالقطــري مــن خــالل فريــق الــدعم فــي الطــوارئ الــالمنظمــة إلــى مكتــب 
 الجمهوريــة العربيــة الســوريةيشــمل نهــج علــى ضــمان اتبــاع ع البلــدان المتضــررة وهــو فريــق يعمــل مــ .٢٠١٣ينــاير 
  .قليميصحي منّسق على الصعيد اإلنهج فضًال عن اتباع ، ككل

  
ـــة العربيـــة عـــّززت الوقـــد   -٨ مـــن  موظفـــاً  ٦٦يوجـــد فيهـــا إذ الســـورية، منظمـــة قـــدرتها التشـــغيلية فـــي الجمهوري

الموجــودة فــي هــا تلــك جميــع المحافظــات، بمــا فيبمركــز اتصــال طبــي  ٢٧مــن مؤلفــة شــبكة ال مركزيــة موظفيهــا و 
، حلـب والحسـكة وحمـصكـل مـن منظمة مكاتب فرعية فـي ة. ولدى الالمعارضخضع لسيطرة تأخرى مناطق نائية و 
منظمــة غيــر حكوميــة محليــة  ٥٦شــراكات فعالــة مــع أيضــًا منظمــة . وتقــيم الرعــامكتــب آخــر فــي دقامــة وهــي تزمــع إ

  .طرائق مستدامة لتقديمهإارساء و إتاحة الخدمات الصحية لتحسين 
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 الســورية،طبــي فــي الجمهوريــة العربيــة عــالج مليــون  ١٣,٥مــا مقــداره  ٢٠١٤فــي عــام ووزعــت المنظمــة   -٩
منـاطق يصـعب الوصـول ُنِقلـت إلـى ٪ ٣٢نسـبة من خالل منظمات غيـر حكوميـة شـريكة و ُوزِّعت ٪ ٢٢ نسبة منها

رقـم ، وهـو قالرقـة وريـف دمشـوٕادلـب و  الحسكةو  دير الزورو  حلب ودرعامنها عليها المعارضة، هيمن أخرى تإليها و 
جـــوالت مـــن  ١٠ُنفِّـــذت  وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك،. ٢٠١٣فـــي عـــام يزيـــد علـــى ضـــعف ذاك الـــذي ُوزِّع مـــن العالجـــات 

مليـون طفـل  ١,١وُلقِّـح ؛ ٢٠١٤دون سـن الخامسـة فـي عـام مليون طفل  ٢,٩لما مقداره ضد شلل األطفال منيع الت
الخــافرة التابعــة لنظــام اإلنــذار مواقــع العــدد  ٢٠١٤فــي عــام . وزاد ٢٠١٤حزيــران/ يونيــو ضــد الحصــبة فــي آخــر 

  .مناطق تسيطر عليها المعارضةويوجد ثلثها في ، موقعاً  ٦٥٠إلى موقعًا  ٤٤١المبكر بحدوث األمراض من 
  

عملـــت ، و البلـــدان المجـــاورةبالـــنظم الصـــحية الُملقـــى علـــى عـــاتق  عـــبءالتفـــاقم  عـــن أيضـــاً األزمـــة ســـفرت أو   -١٠
الرئيســـية تقيـــيم ورصـــد ومعالجـــة المخـــاطر ى لـــعمـــع الحكومـــات المضـــيفة والشـــركاء فـــي القطـــاع الصـــحي المنظمـــة 

مليـون الجـئ  ٣,٨جـراء وجـود تحـت وطأتـه مـن القطـاع الصـحي الـذي يـرزح عـبء الو المتربصة بالصحة العموميـة 
  .مصر والعراق واألردن ولبنان وتركياكل من سوري والمجتمعات المضيفة المتأثرة في 

  
 االحتياجــات الصــحية وصــعوبةتزايــد ســببها تــزال هنــاك فجــوات المنظمــة، توســيع نطــاق اســتجابة الرغم بــو   -١١

الجمهورية العربيـة  قطاعات الصحة فيحتاج تمحدودية التمويل. و درة التشغيلية للشركاء و وتقييد الق الخدماتإتاحة 
مليــــون  ١٣١,٦إلــــى منظمــــة الر أمريكــــي (والمليــــون دو  ٦٨٧,٢لهــــا إلــــى مــــا مجموعــــه المجــــاورة بلــــدان الســــورية وال

مــن متزايــد واللــوازم والمعــدات الطبيــة لعــدد رواح مواصــلة تــوفير األدويــة المنقــذة لــألل ٢٠١٥ فــي عــامأمريكــي)  دوالر
قــديم نطــاق تع يتوســحــاالت الرضــوح؛ و العالجــي لتــدبير التعزيــز و  ؛الســكان المعرضــين للخطــر بشــكل مطــرد الزيــادة

المقـدم عزيـز الـدعم الشـامل وتفيمـا يتعلـق بالصـحة النفسـية والبدنيـة؛ خـدمات إعـادة التأهيـل منيع؛ وتقـديم خدمات الت
  .واالستجابة لهاسارية األمراض الفي ترصد نهج إقليمي تأييد اتباع المجاورة؛ و إلى الخدمات الصحية بالبلدان 

  
  أفريقيا الوسطىجمهورية 

  
كــــانون األول/ أكثــــر مــــن مليــــون شــــخص منــــذ  جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطىفــــي الحاصــــلة ألزمــــة اشــــّردت   -١٢

مليـون  ١,٤٧وأكثـر مـن  شـخص مـن المشـردين داخليـاً  ٤٣٠ ٠٠٠، ويوجد اليوم فيها ما يزيد على ٢٠١٣ ديسمبر
مــن تقريبــًا ٪ ٦٠تــؤدي اآلن نســبة فــي مجــال الصــحة. و  دعــم إنســانيشــخص آخــر مّمــن هــم فــي حاجــة ماســة إلــى 

  .من الشركاءالمقدم إليها الدعم ها تعّول على ٪ من٨٠وظيفتها، على أن مرافق الرعاية الصحية 
  

 فـــي مراحـــل متتاليـــة وتطويـــع موظفـــاً  ٥٥اســـتقدام القطـــري مـــن خـــالل  هاحضـــور نطـــاق  منظمـــةووّســـعت ال  -١٣
فـي بـانغي  موظفـاً  ٦٩ حاليـاً يوجـد ة. و السـتجابة لألزمـموظفًا آخر من العاملين في المكتب القطـري ألغـراض ا ٣١

  ).باندورو وبوارو  بامباريالكائنة في (دون الوطنية المكاتب الثالثة في و 
  

زويـد تعملية تنسيق غراض في مجال الصحة أليكًا شر  ٦٤المؤلفة من المجموعة الصحية وتقود المنظمة   -١٤
ًا مجانــ الرعايــة الصــحيةُقــدِّمت خــدمات و  .فــي الطــوارئبتلــك الخــدمات الخــدمات الصــحية لنــاس األشــد حاجــة إلــى ا

د الســـــكان األشـــــد عرضـــــة للخطـــــر لفئـــــات   طفـــــل ٣٤٥ ٥٠٨وُلقِّـــــح ؛ لرعايـــــةالـــــوازم شـــــخص ب ٨٠٠ ٠٠٠فيمـــــا ُزوِّ
لهـــا لتغطيـــة االســـتجابة لترصـــد األمـــراض واإلنـــذار المبكـــر بحـــدوثها و وأنشـــئ نظـــام الحصـــبة وشـــلل األطفـــال؛  ضـــد
هنـاك تحـديات زالـت ، وماذه الجهود ظلت التغطية الصـحية محـدودةهرغم بسكان المشردين. و ٪ من ال٨٢نسبته  ما

قصــور إتاحــة الخــدمات انعــدام األمــن و تتمثــل فــي  ،فــي الطــوارئخــدمات الصــحية األساســية تقــديم المواجهــة بشــأن 
وطني لتوريد النظام الالشركاء التنفيذيين وانهيار  ومحدودية عدد ونقص الموارد ارتفاع تكاليف التشغيلالناجم عنه و 

  .األدوية األساسية
  



  A68/23  ٦٨/٢٣ج

4 

 مليـون دوالر أمريكـي ١٥، منها مليون دوالر أمريكي ٦٣إلى  ٢٠١٥في عام  ةيمجموعة الصححتاج الوت  -١٥
نيســان/  ٢٠. وكانــت فجــوة التمويــل لغايــة يــوم دعم عاجــلزويــد الســكان المتضــررين بــمنظمــة مــن أجــل تتحتاجهــا ال

  .٪١٠٠بنسبة  ٢٠١٥أبريل 
  

  جنوب السودان
  
 إلـى مسـاعداتمـن المحتـاجين مليون شخص  ٤,١ وجود عنفي جنوب السودان الحاصلة األزمة سفرت أ  -١٦

 بمــــن فــــيهم، شــــخص مــــن المســــتهدفين بأنشــــطة المجموعــــة الصــــحية مليــــون ٣,٤هم ، مــــن٢٠١٥إنســــانية فــــي عــــام 
تعطلــت بشــكل كبيــر عمليــة تقــديم قــد اب. و امــرأة فــي ســن اإلنجــ ٨٤٠ ٠٠٠طفــل دون ســن الخامســة و ٧٠٦ ٠٠٠

نقص األدوية جراء و  العاملين الصحيين والمرضىرافق و هجمات على المجراء ما ُشّن من الرعاية الصحية خدمات 
  .الموظفينو 
  

، هـانطـاق حضـورها فيوتوسـيع واليـات العشـر العمل في جميع العاكفة على منظمة وال األزمةاندالع منذ و   -١٧
لي والبحيــرات والوحــدة غوســط االســتوائية وجــونبــالنزاع، وهــي واليــات كــل مــن المتضــررة الواليــات الخمــس خاصــة و 

شـريكًا  ٣٦المجموعة الصـحية مـع نظمة موظفًا. وتقود الم ١٣٨لطوارئ االستجابة لشارك في دعم و نيل؛ وأعالي ال
  .النزاعبفي الواليات المتضررة صحيًا من العاملين 

  
 دعموقـدمت الـشـخص،  ٩٥٩ ٠٠٠ عالجرواح ألغراض دوية منقذة لألأ ٢٠١٤في عام ووفرت المنظمة   -١٨
التمنيـع فـي الطـوارئ حمـالت وٕالـى  حمايـة المـدنيينالتابعة لمواقـع خدمات الرعاية الصحية األولية في الطوارئ إلى 

، ليــاً لمواقــع الرئيســية إليــواء المشــردين داخضــد الكــوليرا عــن طريــق الفــم فــي اوالتمنيــع  ضــد شــلل األطفــال والحصــبة
والحصــبة وداء الليشــمانيات  Eلفاشــيات التهــاب الكبــد فــي خمــس واليــات و اســتجابت لجائحــة الكــوليرا التــي انــدلعت و 

كــال، االبــانتيو وبــور وجوبــا ومكــل مــن فــي رضــوح عالجيــًا حــاالت الًا مــن الجــراحين لتــدبير فرقــونشــرت الحشــوي، 
التخطــيط رواح فــي إطــار األساســية واإلمــدادات المنقــذة لــألدويــة ًا بشــأن تــوفير األاســتراتيجيقــدمت مســبقًا اقتراحــًا و 

  .للطوارئ
  

فــي  وشــركاؤهامنظمــة ، وتواجــه ال٢٠١٥ســارية كبيــرًا فــي عــام األمــراض الخطــر انــدالع فاشــيات واليــزال   -١٩
ومحدوديــة القــدرات  الخــدمات الصــحية بســبب انعــدام األمــنمــا يتعلــق بصــون مجــال الصــحة العديــد مــن التحــديات في

  موظفين.الشركاء التنفيذيين ونقص التمويل والقّلة عدد التقنية و و ستية يلوجال
  

فــــــي المجموعــــــة الصـــــحية للطــــــوارئ  اســـــتجابةغــــــراض ألمليــــــون دوالر أمريكـــــي  ٩٠ويلـــــزم تــــــوفير مبلـــــغ   -٢٠
التمويـل لغايـة في فجوة مليون دوالر أمريكي تحتاجه المنظمة، التي كانت تعاني من  ١٦,٧، منه مبلغ ٢٠١٥ عام
  .٪٨٣,٦ بنسبة ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٠يوم 

  
  العراق

  
في عدد المشردين داخليـًا يادة واقترنت بز ، اً جماعيأسفرت األزمة المندلعة حاليًا في البلد عن تشريد سكانه   -٢١
لغايــة آذار/  مليــون مشــرد ٢,٢إلــى مــا مجموعــه  ٢٠١٥ عــام وأوائــل ٢٠١٤فــي أواخــر عــام مشــرد مليــون  ١,٨مــن 

 إلــــــى جنــــــب مــــــع جنبــــــاً ، مليــــــون شــــــخص ٥,٢ويبلــــــغ اآلن إجمــــــالي عــــــبء الحــــــاالت اإلنســــــانية . ٢٠١٥ مــــــارس
  .فيه احتياجات المجتمعات المضيفةمن البلد و  الجئ سوري في المحافظات الشمالية ٢٥٠ ٠٠٠وجود
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بذلك عدد موظفيها تها، ليصل اقدر عّززت و في مجال الصحة اإلنسانية نطاق استجابتها منظمة ووّسعت ال  -٢٢
اتصـــال فـــي مراكـــز و/ أو مراكـــز منظمـــة الأنشـــأت موظفـــًا دوليـــًا. و  ٢٥، مـــنهم موظفـــاً  ٨١لتقنيـــين والتنفيـــذيين إلـــى ا

  .في مجال الصحةشريكًا  ٤٥المكونة من ة يمجموعة الصحالقود ت يهمحافظات، و  ١٠
  

فـي جميـع أنحـاء مليـون مسـتفيد  ١,٦منظمة األدوية األساسـية والمسـتلزمات الطبيـة لمـا مجموعـه ووفرت ال  -٢٣
خــدمات الرعايــة الصــحية قــديم تفــي ميــدان دعم قــدمت الــ، و )٢٠١٥فبرايــر شــباط/  – ٢٠١٤أغســطس آب/ البلــد (

 ) إلى المشردين داخلياً ٢٠١٥ / ينايروكانون الثاني ٢٠١٤أغسطس شهري آب/ بين استشارة  ٨١٩ ٥٤٦األولية (
الرعايـة للمشـردين ًا إلتاحـة خـدمات تحسـينوأربيـل. و  الموجودين في محافظات كـل مـن دهـوك والسـليمانيةوالالجئين 

بعشــر  دهــوك والســليمانيةكــل واحــدة مــن محــافظتي منظمــة زّودت ال، علــى حــد ســواء والمجتمعــات المضــيفة داخليــاً 
شـخص آخـر  ٥٣ ٠٠٠ أكثـر مـنحصـل شـخص و  ٣٠٠ ٠٠٠. وشملت التغطية ما يزيد على وحدات طبية متنقلة

  .مختلفة تدخالت طبيةعلى 
  

إقليم كردستان ومديريات الصحة مـن خـالل الصحة ب وزارةالمركزية و  دعم لوزارة الصحةالمنظمة وقدمت ال  -٢٤
األمـــراض وٕادارة الوضـــع الصـــحي وترصـــد تقيـــيم  ميـــدانفـــي تقنيـــة الخبـــرة الوفير تعزيـــز قـــدرات التخطـــيط واإلدارة وتـــ

  .المعلومات
  

جـــزء كبيـــر مـــن البلـــد ، وهنـــاك الســـتجابة اإلنســـانيةأمـــام ا وانعـــدام األمـــن هـــو مـــن التحـــديات الكبيـــرة الماثلـــة  -٢٥
التنفيـذيين الشـركاء إال بقدر محدود، أو ال تُتاح له على اإلطالق، كمـا تثيـر قلّـة عـدد  الخدمات الصحيةتُتاح له  ال

  ونقص الموارد المالية مشاكل في هذا المضمار.
  

االحتياجـات الصـحية ألكثـر مليون دوالر أمريكي لتلبية  ١٢٠,٣مبلغًا قدره  ٢٠١٥عام  فيويلزم المنظمة   -٢٦
مليــــون شــــخص فــــي المجتمعــــات  ٣,٥و مــــن المشــــردين داخليــــاً شــــخص مليــــون  ٢,٢مــــن خمســــة ماليــــين مســــتفيد (

  .٪١٠٠ نسبة ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٠لغاية يوم التي تعاني منها المنظمة فجوة التمويل ). وبلغت المضيفة
  

  فيروس اإليبوال في غرب أفريقيامرض فاشية 
  

فــي  ٢٠١٤ مــارسآذار/  ٢١يــوم  أفريقيــاُوثِّقــت أول حالــة مؤكــدة لإلصــابة بمــرض فيــروس اإليبــوال بغــرب   -٢٧
. ٢٠١٣ ديسـمبراإلصـابة بهـا قـد وقعـت فـي أوائـل كـانون األول/ حاالت أن ينيا، على الرغم من ات بغمنطقة الغاب

 وســـيراليون غينيــا وليبيريــا ومــالي ونيجيريــا والســنغالبلــدان، منهــا تســع وشــملت منــذ ذلــك الحــين انتشــرت الفاشــية و 
نيسـان/  ١٧ة. ولغايـة يـوم يرلنـدا الشـمالية والواليـات المتحـدة األمريكيـوأسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأ

لـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد الوفيـــات الناجمـــة حا ٢٥ ٨٣٤، بلـــغ عـــدد الحـــاالت المؤكـــدة لإلصـــابة بـــالمرض ٢٠١٥أبريـــل 
  .غينيا وليبيريا وسيراليونبه أساسًا، وهي المتضررة الثالثة في البلدان وفاة  ١٠ ٧٠٢ عنه

  
عـن أن الفاشـية هـي طارئـة  ٢٠١٤مـارس آذار/  ٢٥منظمـة يـوم للطوارئ، إعالن ال ستجابةاالمعالم ومن   -٢٨

آب/  ٨؛ واإلعــــالن يــــوم ٢٠١٤ يوليــــوتمــــوز/  ٢٥فــــي  ٣وتفاقمهــــا لتصــــبح طارئــــة مــــن الدرجــــة ؛ ٢مــــن الدرجــــة 
لإلغاثـة وٕانشـاء بعثـة األمـم المتحـدة موميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـًا؛ طـوارئ الصـحة الععن أنهـا مـن  ٢٠١٤ أغسطس

  .٢٠١٤سبتمبر أيلول/  ١٧يوم في حاالت الطوارئ من اإليبوال 
  

نطــاق اســتجابته بشــكل كبيــر خــالل النصــف الثــاني مــن الــدولي ع المجتمــع وّســلفاشــية، تفــاقم ال واســتجابةً   -٢٩
. بعثــة األمــم المتحــدة للتصــدي العاجــل لفيــروس إيبــوال. ودعمــًا لــذلك، أنشــأ األمــين العــام لألمــم المتحــدة ٢٠١٤ عــام

بـأداء دور قيـادي تقنـي وعملـت فـي الوقـت فريدة من نوعهـا واضطلعت المنظمة في إطار بعثة األمم المتحدة هذه ال
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للمــرض علــى مراحــل. وشــّددت المرحلــة األولــى منهــا علــى  اســتجابة الشــركاء مــن أجــل وضــع اســتراتيجيةمــع نفســه 
يات. أمـا المرحلـة والتشجيع علـى تغييـر السـلوك كرامةدفن الموتى باتباع أساليب آمنة في و عزل المرضى وعالجهم 

  .شراك المجتمع المحليالمخالطين وإ تتبع الحاالت و ت على إيجاد أكدالثانية من االستراتيجية فقد 
  

منظمة أكبر عملية طوارئ فـي ال في غرب أفريقيا، أنشأتالمندلعة  اإليبوالمرض فيروس استجابة لفاشية و   -٣٠
موقعـًا  ٦٠مـا يزيـد علـى موظـف فـي  ٧٠٠أكثـر مـن  ٢٠١٥أبريـل نيسـان/  ١٦ا، وُنِشر بموجبهـا حتـى يـوم تاريخه

بـاالقتران مـع نشـر غينيـا وليبيريـا وسـيراليون، أساسـًا بـالمرض، وهـي المتضـررة الثالثة البلدان من المواقع الميدانية ب
خبيــر، مــنهم  ٢١٠٠موظفــًا آخــر فــي مــالي. وزاد إجمــاًال عــدد الخبــراء التقنيــين الــذين نشــرتهم المنظمــة علــى  ٣٧
ٕاضافة . و هاجابة لاالستلإلنذار بحدوث فاشيات األمراض و  الشبكة العالميةفي من المنتمين إلى شركاء  خبيراً  ٦٧٨

معنيــين بالترصــد وتتبــع خبــراء  نشــربلمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا مريكيــة مراكــز األقامــت مباشــرة الإلــى ذلــك، 
فيمـا يتعلـق بمـدى يمـات قـدمت الـدعم إلجـراء تقيوالتثقيـف الصـحي، و والفحـص المختبـري  مخالطين وٕادارة البياناتال

  .الحدودية غير المتضررة بالمرضلدان اإليبوال في البلمواجهة مرض االستعداد 
  

. ومـن الشـركاء المحليـين والـدوليينو واسعة من الشركاء الحكـوميين  طائفةمع عرى عملها منظمة ووثّقت ال  -٣١
 ألمـم المتحـدةالشـقيقة المتخصصـة التابعـة ل وكـاالتاللمنظمـة الدوليـة للهجـرة و في هذا المجـال االرئيسيين التنفيذيين 

وبرنـامج األمـم  منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسـيف)و  برنامج األغذية العالميمن قبيل وبرامجها (وصناديقها 
والمنظمـات غيـر  تها الطبيـةواالتحاد األفريقي وحكومة كوبا وألوي) وصندوق األمم المتحدة للسكاني المتحدة اإلنمائ

لجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة) واالتحاد ة و ليالدو  ةالطبيحدود والهيئة الحكومية (مثل منظمة أطباء بال 
  .لصليب األحمر والهالل األحمرجمعيات االدولي ل

  
 والفـرق الطبيـة األجنبيـةواعتمدت المنظمة علـى خبرتهـا وعلـى الصـالت الوطيـدة التـي تربطهـا بالحكومـات   -٣٢

شـــبكة ، مثـــل وســـواها مـــن الشـــبكات التقنيـــة هـــالاالســـتجابة لإلنـــذار بحـــدوث فاشـــيات األمـــراض و  الشـــبكة العالميـــةو 
 دورفــي أداء والشــبكة العالميــة للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا،  المختبــرات المعنيــة بالمْمرضــات المســتجدة والخطــرة

ومكافحـة العـدوى موميـة والصـحة العالالزمـة للخـدمات السـريرية القدرات األساسـية نطاق توسيع فيما يتعلق ب رئيسي
في دورها وفقًا لما يمليه عليها  المنظمة وقامتالبلدان الثالثة الرئيسية المتضررة بالمرض. ختبرات في وخدمات الم

موميـــة الصـــحة العمواضـــيع واســـعة مـــن وثيقـــة توجيهـــات تقنيـــة تشـــمل طائفـــة  ٤٥وضـــع القواعـــد بوضـــع أو إعـــداد 
فيما أتاحت المنظمة مرض فيروس اإليبوال، مع  التعامل علىوظف ومستشار م ٤٠٠٠ة. وُدرِّب أكثر من السريريو 

  .شخص ١٤٠٠التدريب عبر اإلنترنت ألشخاص آخرين بلغ عددهم 
  

واألدويـــة والعالجـــات وأدوات التشـــخيص  اللقاحـــاتالعديـــد مـــن بحـــث اســـتعراض و أيضـــًا منظمـــة اللت ســـهّ و   -٣٣
سـتعراض المجـال أمـام اإلسـراع االإجـراءات والكشف عنه. وأتاح تعجيل وتيـرة  اإليبواللعالج مرض فيروس الزمة لا

  .التشخيصأدوات من هذه العالجات و الكثير تتبع في 
  

األعضــاء فــي اإلعــداد لمواجهــة لــدول قــاليم دعمــًا لفــي جميــع األأعمــاًال واســعة النطــاق منظمــة وأنجــزت ال  -٣٤
من  بلداً  ١٥تقني إلى ال دعممعنية بالبعثات وسائل منها إيفاد مرض فيروس اإليبوال، بإلصابة بالحاالت المحتملة ل

ات نشـر التوجيهـورصد قـدرات التأهـب و  تشغيليةوضع خطط في تها اإلقليم األفريقي ومساعدبذات األولوية البلدان 
  التقنية.

  
إلعادة تنشـيط متضررة بالمرض ال الرئيسيةالثالثة في دعم البلدان  قياديدور على أداء منظمة وتواظب ال  -٣٥

بنـــاء نظـــم اجتماعـــًا للشـــركاء عـــن  المنظمـــة. وعقـــدت الســـتعادة النظـــام الصـــحيالتخطـــيط المرافـــق الصـــحية بأمـــان و 
وأدت )؛ ٢٠١٤ديسمبر كانون األول/  ١١و ١٠ (جنيف، باإليبوالفي البلدان المتضررة قادرة على الصمود صحية 
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برنـامج و  االتحـاد األوروبـين والتي قاد عملية إجرائها كـل مـ اإليبوالات المتعلقة بالتعافي من تقييمالفي حاسمًا  دوراً 
فـي  لشـركاءالتـي ُعِرضـت علـى اإنعـاش النظـام الصـحي أسهمت في خطط األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي؛ و 

  .اآلونة األخيرة
  

كثيـر مـن يلزم فيمـا يتعلـق بأنه النقاب عن  الفاشية كشفتفقد رغم إحراز تقدم كبير في األشهر األخيرة، وب  -٣٦
قـدرات لالمقتـرح بالطوارئ أثناء عمليـة اإلصـالح  الخاصةها وثقافتها قدراتها و نظمو منظمة معالجة هياكل الالنواحي 

  .والتعقيدنطاق زمة بهذا الأهبة االستعداد لمواجهة أكون على تمن أجل أن  وذلك، الطوارئالمنظمة في 
  

  نيبال
  

التي  مجونغفي مقاطعة ال، وكان مركزه ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٥يوم  نيبال درجة ٧,٨ضرب زلزال قوته   -٣٧
أشــارت  ،٢٠١٥أبريــل نيســان/  ٢٨و. ولغايــة يــوم كاتمنــدالعاصــمة ن عــإلــى الشــمال الغربــي كيلــو متــرًا  ٧٠تبعــد 

شخصــًا آخــرين وٕالحــاق الضــرر  ٨١٧٤شخصــًا وٕاصــابة  ٤٣٥٨إلــى أن الزلــزال تســبب فــي قتــل  المعلومــات األوليــة
حصـيلة الزلـزال قـد ال تقـل  مـن وزارة الصـحة والسـكان أنالـواردة لتوقعات بّينت او . من ثمانية ماليين شخصأكثر ب

مقاطعـة فـي البلـد،  ٧٥مقاطعة من أصل  نو سع وثالثمصاب. وتضّررت بالزلزال ت ٦٠ ٠٠٠و قتيل ١٠ ٠٠٠عن
زلـزال المسـتمرة الهـزات الالحقـة لـه الشملت مخـاطر ة. و قدر من المساعديلزمها أكبر ذات أولوية مقاطعة  ١١منها 

  .الناجمة عنه رضيةواالنهيارات الثلجية واأل
  

الرئيســـية جميـــع المستشـــفيات ، وواظبـــت المستشـــفيات والمرافـــق الصـــحيةوتباينـــت األضـــرار التـــي لحقـــت ب  -٣٨
عـــن أنشـــطة  جزئيـــاً النـــاجم  بعض الضـــررتعرضـــها لـــرغم فـــي العاصـــمة كاتمانـــدو علـــى أداء وظائفهـــا، بـــ الخمـــس

٪ مــن ٩٠ة، علــى أن أضــرارًا جســيمة لحقــت بنســبة تصــل إلــى خطــط التأهــب الوطنيــإصــالحها المنفــذة فــي إطــار 
  .اخسيندهوبالتشوك وغور و  نواكوتو  راميتشابالموجودة في كل من المرافق الصحية 

  
ة الطبيـــة والمـــأوى الرعايـــخـــدمات اإلنعـــاش؛ وتـــوفير و اإلنقـــاذ؛ علـــى عاجلـــة الســـتجابة االأولويـــات واشـــتملت   -٣٩

نيبـــال اســـتراتيجية فـــي حـــاالت الرضـــوح الطارئـــة. ولـــدى حكومـــة  والمســـاعدات الغذائيـــةخـــدمات اإلصـــحاح والميـــاه و 
الــذي وضــعته  لتخطــيط للتأهــبمنهــا اة، يمكونــات صــحوهــي تضــم إلدارة الحــد مــن مخــاطر الكــوارث، جيــدًا راســخة 

لـوزارة المسـاعدة إلـى اوقـوع الزلـزال، الحقـة لفـي األيـام الة . وقـدمت المنظمـمنظمـةالوزارة الصحة والسكان بدعم من 
وســائل منهــا تفعيــل مركــز معنــي بعمليــات الطــوارئ الصــحية، وهــو مركــز مكــّرس لهــذا االســتراتيجية، بطبيــق فــي ت

تقييمـات سـريعة فـي إجـراء منظمـة لمسـاعدة الـوزارة الغرض ومزّود بما يلزم من معدات. وُنِشر على الفور موظفـو ال
  حية.وتأثيرها على المرافق الصالمترتبة عليه الصحية واالحتياجات الصحية الزلزال ار آلث
  

الدعم جيـدًا هذا ُينّسق ومن الضروري أن عاجلة على الصعيد الدولي، الحكومة المساعدة الطبية الوطلبت   -٤٠
علـى دعـم المنظمـة في مقاطعات نائية. وتعكف  عند العملخصوصًا ، و ويتسم بطابع االكتفاء الذاتي إلى حد كبير

الميـداني إلـى أنشـطتها فـي مجـال النشـر  وتوجيـه قـدراتهال وفقـاً صنيفها جنبية وتالحكومة في تسجيل الفرق الطبية األ
، أجنبيــةفرقــة طبيــة  ٦٣وصــلت إلــى البلــد ، ٢٠١٥أبريــل نيســان/ بحلــول نهايــة ة. و فيهــا الحاجــمــّس المنـاطق التــي ت

التقييمـات في أعقاب قدراتها إلى أن ُيطلب منها ذلك تحديدًا، وذلك نشر منها أن ُتؤخر أخرى فرقة  ٣٩وُطِلب إلى 
التــي شــاركت المنظمــة وزارة الصــحة فــي رئاســتها. وتضــم  المجموعــة الصــحيةت. وُفعِّلــت أيضــًا الحتياجــالالجاريــة 

جهــود اإلغاثــة والفــرق فــي مســاعدة ض القــاموا بتطويــع بــرامجهم ألغــراالتنميــة فــي شــركاء المجموعــة فــي عضــويتها 
  .االستجابةتي وصلت حديثًا، والمطلوب من أعضائها دعم أولويات الحكومة وخططها في مجال الطبية األجنبية ال
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والمكتـــب  مـــن المكاتـــب القطريـــة موظفـــاً  ١٥ ســـاعة مـــن وقـــوع الزلـــزال ٧٢فـــي غضـــون وجلبـــت المنظمـــة   -٤١
عنيــون مالموظفــون هــم خبــراء هــؤالء ًا ألنشــطة االســتجابة، و دعمــمــن مقرهــا الرئيســي اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا و 

ت. وكـان هنـاك واالتصـاالصـحاح سـتية والميـاه واإليوالخـدمات اللوج مومية وعلـم األوبئـةوالصحة الع بإدارة الطوارئ
مــنهم ذلــك. كمــا حشــدت للنشــر بمجــرد أن ُيطلــب  أهبــة االســتعدادخبيــرًا احتياطيــًا مــن الــواقفين علــى  ٣٠أكثــر مــن 

شــخص لمــدة ثالثــة  ١٢٠ ٠٠٠ لتلبيــة احتياجــات األدويــة واإلمــدادات األساســيةفــورًا قــدرتها علــى تــوفير  منظمــةال
واألطقـم  مريض ٥٠٠أطقم عالج الرضوح الالزمة لعالج مريض و  ١٢٠٠أشهر واللوازم الجراحية لتلبية احتياجات 

  .تسع خيام طبيةة مرضية و حال ٢١٠٠لدى  أمراض اإلسهالالمشتركة بين الوكاالت لعالج 
  

تفــتح  عملياتهــا، ومـن المتوقـع أننطـاق توسـيع مواظبـة علــى  هــذا التقريـرإعـداد فــي وقـت كانـت المنظمـة و   -٤٢
ٕارســـاء ترصــــد ألنشــــطة الرئيســـية إجـــراء تقييمــــات و ة. وشـــملت اذات األولويــــقاطعـــات فـــي المأخــــرى مواقـــع ميدانيـــة 

تنفيــذ تــدابير تواصــل ي. و إدارة الجثــثات التقنيــة فيمــا يتعلــق مــثًال بــتقــديم التوجيهــالشــركاء و عمــل األمــراض وتنســيق 
 نظمـةللمخـاطر المحيقـة بالصـحة العموميـة. وُيتوقـع أيضـًا أن تقـدم المتقيـيم ٕاعـداد و حاسمة بشأن مكافحة األمراض 

الرعاية للمرضى الذين يعانون وتستمر في توفير  والصحة اإلنجابية ةواالجتماعي ةالنفسيفيما يخص الصحة الدعم 
  .من أمراض مزمنة

  
ــــَه فــــي   -٤٣ ــــغ مليــــون دوالر أمريكــــي ٧٥نــــداء عاجــــل بشــــأن جمــــع  ٢٠١٥نيســــان/ أبريــــل  ٢٩َوُوجِّ ، منــــه مبل
أن ُيخّصـص للصـناديق المركزيـة لمواجهـة الطـوارئ  أيضـاً  اً متوقع. وكان منظمةاللعمليات يين دوالر أمريكي مال ٦

مليـون دوالر  ٢مليون دوالر أمريكي، طلبت المنظمة الحصول منه علـى مبلـغ  ١٥مبلغ قدره  ةألمم المتحدالتابعة ل
  .أمريكي

  
  األخرى الحادة/ المصنفة بدرجات والممتدةواألزمات الطوارئ 

  
الحتياجــات الصــحية للســكان امنظمــة الواقعــة بــالتزامن، لّبــت ال ٣مــن الدرجــة  ســتإضــافة إلــى الطــوارئ ال  -٤٤

ر. وقـد ممتـدة خـالل الفتـرة المشـمولة بـالتقريطارئة أخرى حادة/ مصـنفة بـدرجات وتسـع أزمـات  ٢٥من المتضررين 
نيســـان/  ٢٠ينـــاير وكـــانون الثـــاني/  ١بـــين صـــنفة بـــدرجات فـــي الفتـــرة الواقعـــة حـــادة/ مطارئـــة أحـــد عشـــر وقعـــت 
  .اوحده ٢٠١٥ أبريل

  
الكـاميرون نجمـت عـن نزاعـات (فـي  ٢طارئة من الدرجـة  ١١/ المصنفة بدرجات الحادةوشملت األحداث   -٤٥

فـي منطقـة الشـرق األوسـط التنفسـية الشـرق األوسـط وفاشـيات أمـراض (متالزمـة  والنيجر ونيجيريـا وأوكرانيـا والـيمن)
عصـف عصـار (إ مدغشـقر ومـالوي وموزامبيـق) و (اجتاحـت  فيضـانات) وعـن فـي الصـين (H7N9) وأنفلـونزا الطيـور

  .منفصلةالالعديد من األحداث بفعل  وتكراراً  مراراً بلدان بعض الضّرر ت. و ١ارئة من الدرجة ط ١٣فانواتو)؛ وب
  

ـــدرجتين   -٤٦ ـــالطوارئ مـــن ال الحـــادة/ المصـــنفة ، ومثلمـــا هـــو الحـــال مـــع جميـــع الطـــوارئ ٢و ١وفيمـــا يتعلـــق ب
لالسـتجابة  اهـطار إع قة مـومنجزاتهـا المسـتهدفة فـي مجـال االسـتجابة متسـمنظمـة ، فقد كانت استراتيجيات البدرجات
 الخـدمات الصـحية فـي الطـوارئبتغطيـة الودعم الحكومات والعمل مع الشركاء في مجال الصـحة لضـمان  للطوارئ

  وجودة تلك الخدمات.
  

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ومــالي وميانمــار و  : أفغانســتانوفيمــا يلــي تســعة بلــدان تواجــه طــوارئ ممتــدة  -٤٧
(الفلبين أسس مزمنة في النزاع على  اً حادًا تصعيدن، منها بلدان شهدا والصومال والسودان واليموباكستان والفلبين 

  ).واليمن
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جميعـــًا بارتفـــاع مســـتمر فـــي معـــدالت الوفيـــات ، ألنهـــا تـــرتبط خاصـــاً  اهتمامـــاً وتســـتدعي الطـــوارئ الممتـــدة   -٤٨
والكــوارث  اتالنزاعــا الفاشــيات وتصــعيد نــة (ومنهــحــادًا علــى أســس مزموهــي عرضــة ألن تتفــاقم تفاقمــًا  والمراضــة
وماليــة ومــن المتوقــع أن تســتمر  بشــرية مــواردمــا يلزمهــا مــن تعبئــة ومــن الصــعب بشــكل مطــرد الزيــادة  الطبيعيــة)

المـذكورة هـي مـن بـين البلـدان العشـرة التـي تسـتأثر البلـدان بلـدان مـن خمسـة ر. ويوجـد في المستقبل المنظو ها جميع
للطـوارئ فـي منظمـة الاسـتجابة المفروضـة علـى تشـمل القيـود م. و األطفال على مسـتوى العـالمعدالت وفيات بأعلى 

 عـددمحدوديـة انعـدام األمـن و اإلتاحة الناجمة عن الموارد البشرية ومشاكل وقّلة  نقص التمويل المزمن ،البلدانتلك 
  عقدة بشأن اإلدارة والتخليص.اإلجراءات الم ستية، وفي بعض الحاالت،يالشركاء التنفيذيين والصعوبات اللوج

  
  االستنتاجات

  
بشأن جميع الطوارئ الست من دورًا تنفيذيًا كبيرًا في المستقبل المنظور سيلزم باستمرار أن تؤدي المنظمة   -٤٩

ال تنتهـي فـي غضـون األشـهر مـن المحتمـل أممتدة التـي تواظـب حاليـًا علـى االسـتجابة لهـا. و األزمات الو  ٣الدرجة 
ستعادة كبرى فيمـا يخـص عمليات ااالثني عشر المقبلة سوى فاشية اإليبوال، وسيلزم في نهاية المطاف االضطالع ب

عنـد النظـر الطوارئ المذكورة كافة. ومن الواضح أن المنظمة وشركاؤها في الطوارئ ال ينعمان "بوقت سلم حقيقي" 
األمراض المعديــة والكــوارث الطبيعيــة المتعلقــة بــحــداث األكبيــر مــن العــدد مــع ال تلــك الطــوارئ جنبــًا إلــى جنــبإلــى 
  نزاعات الناشبة حديثًا.وال
  

أداء الوفـاء بمعـايير وتطّبق المنظمة إطارهـا لالسـتجابة للطـوارئ فـي حشـد اسـتجاباتها لكـل أزمـة مـن أجـل   -٥٠
مــن قبيــل الخبــرة التقنيــة والخــدمات األساســية (القيــادة والمعلومــات و هــي كالتــالي:  وظــائف هامــةتتمحــور حــول أربــع 

مدادات). وُتطالب المنظمة أيضًا بسد الفجـوات التـي ستية والموارد البشرية وتعبئة الموارد وتوزيع اإليالخدمات اللوج
وذلـك العديـد مـن األزمـات األخـرى، وفـي  ٣ة من الطوارئ الست مـن الدرجـة ي كل واحدتتخلل الخدمات الصحية ف

المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مـــع والتعاقـــد مـــن البـــاطن مباشـــرة لمرافـــق الصـــحية والعيـــادات المتنقلـــة ادارة مـــن خـــالل إ
مرافـق العـاملين فـي السريرية الموظفين المتخصصين بالشؤون المحلية وتوزيع األدوية واإلمدادات األساسية وتجنيد 

  .حكومية
  

: تكفــل ٣وفيمــا يلــي السياســات الــثالث األساســية التــي تطبقهــا المنظمــة علــى جميــع الطــوارئ مــن الدرجــة   -٥١
نهوضــهم بمهــام مناســبة ونشــر غــراض تطويــع مــوظفي المكاتــب القطريــة التابعــة للمنظمــة أل سياســة التــدخل الســريع

مــن نشــر  بقــادة الطــوارئ الصــحيةالسياســة الخاصــة فيمــا تمّكــن  ؛فــي الطــوارئ ذوي الخبــرةكــادر مــن المــوظفين مــن 
فهـي تعّضـد تـأمين المـوظفين واألمـوال  سياسة عـدم التحّسـرأما منظمة في قيادة االستجابة؛ المثلي ًا لمعمالخبراء د

  السريعة.الستجابة لمنظمة لحساب اوسائل منها إتاحة في بداية كل الطوارئ، ببمستويات يمكن التنبؤ بها 
  

، من أجـل عدة مناسباتفي  الستجابة السريعةل اهعلى حساب ٢٠١٥و ٢٠١٤ في عاميمنظمة عّولت الو   -٥٢
ممتـدة. ويصـل مبلـغ احتيـاطي أمـوال األزمـات الأثنـاء لتـأمين اسـتمرارية العمليـات  الحصول مثًال على قـرض مؤقـت

إنسـانية جهـات مانحـة  مرة واحـدةقدمتها منح ، ُجِمعت من مليون دوالر أمريكي لى نحوة إحساب االستجابة السريع
علـى أسـاس إجـراءات تشـغيل قياسـية مذكور حساب المن الصرف القروض تُ عشر الماضية. و على مدى السنوات ال

التابعـــة للمنظمـــة بمجـــرد المكاتـــب القطريـــة علـــى أنـــه يلـــزم اســـتردادها مـــن فـــي غضـــون ســـاعات قليلـــة، فــرج عنهـــا ويُ 
االستجابة لها، فإن أمـوال تمويل عدم كفاية الطوارئ و عدد ى كثرة لإ نظراً الحصول على تمويل بواسطة النداءات. و 

مبالغ قليلة تتراوح بـين على الحساب  منالُمستمد تمويل ال ُتسّدد دومًا ويقتصر بالتالي الحساب االستجابة السريعة 
 كــلبالنســبة إلــى ) حــدة اســتثناءات علــى أســاس كــل حالــة علــىوجــود (مــع دوالر أمريكــي  ٢٠٠ ٠٠٠و ٨٠ ٠٠٠

  .دةجديطارئة 
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الحصول عليه بواسـطة النـداءات لمنظمة الذي طلبت ا تمويلال، كان ٢٠١٥أبريل نيسان/  ٢٠لغاية يوم و   -٥٣
التــي  التحـديات الرئيســيةومــن  ١.لقلـقا ثيــرمنخفضــًا علـى نحــو ي ٣طــوارئ مــن الدرجـة  لخمـسألغـراض االســتجابة 

لضــمان الالزمــة وقــدرات المــوارد البشــرية  اســياألسالتمويــل فــي االســتجابة للطــوارئ، عــدم كفايــة منظمــة تواجههــا ال
األنشــطة وانعــدام األمــن وزيــادة تكــاليف  حســاب االســتجابة الســريعةتمويــل ونقــص  حشــد اســتجابة يمكــن التنبــؤ بهــا

وعـدم فعاليـة اإلجـراءات الداخليـة  )الوطني دونالحضور و  ستيةياللوج والخدماتالوضع األمني (من جراء  الميدانية
كــــــانون األول/ فــــــي صــــــدر خلــــــص تقريــــــر داخلــــــي فيمــــــا يخــــــص الشــــــؤون اإلداريــــــة والماليــــــة والمــــــوارد البشــــــرية. و 

مـــن المتفـــانين فـــي العمـــل علـــى الصـــعيد العـــالمي  موظفـــاً  ١٥٨٧حـــوالي يلزمهـــا منظمـــة الأن إلـــى  ٢٠١٤ ديســـمبر
موظفــًا  ٥٣٠سـوى  حاليــاً ؛ وال يوجـد جميـع المخــاطرسـياق فــي  ٥مــن الفئـة طـوارئ لالضـطالع بعمليـات اســتجابة لل

  حصرًا من قدرات الموارد البشرية الالزمة).٪ ٣٣,٤ ما نسبته (أيمنهم 
  

مـــن إلـــى طائفـــة لـــى تقـــديم المســـاعدة االثنـــي عشـــر المنصـــرمة إ األشـــهروُدِعيـــت المنظمـــة وشـــركاؤها فـــي   -٥٤
علــى  ٣مــن الدرجــة ســت الجاريــة الالطــوارئ تنطــوي و فــي األغلــب.  انعــدام األمــناألوســاط المحتاجــة التــي يســودها 

تحــديات خاصــة، بــالنظر إلــى كبــر نطاقهــا وتعقيــدها والصــعوبات العمليــة المواجهــة فــي االســتجابة لهــا. واتســم أداء 
. وكــان أداء مــوظفي المنظمــة العديــد مــن شــركائهابطــابع مخــتلط، شــأنه شــأن أداء  الطــوارئ األخيــرةبشــأن منظمــة ال
ت وجـود أثبتـواحـدة مـن هـذه الطـوارئ كـل علـى أن ، كثيـرة أحيـان فـيشأن االستجابة لتلك الطوارئ يفوق التوقعات ب

مشــاكل هــذه المعالجــة ينبغــي . و هياكــل المنظمــة ونظمهــا وقــدراتها وثقافتهــا الخاصــة بــالطوارئأوجــه قصــور تعتــري 
تــوفير و فــي بنــاء قــدراتها  ودعــم الــدول األعضــاء بفعاليــةمــن أداء دورهــا القيــادي العــالمي منظمــة ًا لتمكــين الضــمان

  أن يشهدها. لطوارئ التي يتوقع العالموحشد استجابات فعالة ومناسبة التوقيت يمكن التنبؤ بها ل نيتقالتوجيه ال
  

بواجب دعم البلدان في ميدان الوقاية  ًا من اإلجابة، ألن المنظمة مكلفةستجابة ليست سوى جزءبيد أن اال  -٥٥
فيهـا األعضـاء الـدول خـالل بنـاء قـدرات ، مـن اآلثار الصـحية المترتبـة علـى الطـوارئ وتخفيـف حـدة تلـك اآلثـارمن 

كما تتحمل المنظمة، من خـالل . إدارة مخاطر الطوارئالمعنية ببرامج ال) و ٢٠٠٥بموجب اللوائح الصحية الدولية (
لإلنــذار  الشــبكة العالميــةمثــل  ، مــنالشــراكات تنســيق، مســؤولية قيــادة عمليــة وضــع السياســات والتوجيهــات التقنيــة

الصـحية وتـوفير المعلومـات  الصـحة العالميـة وأنشـطة الـدعوةومجموعـة ، هـااالسـتجابة لبحدوث فاشيات األمراض و 
بنـاء قـدرات الـدول فيمـا بينهـا والمتعلقـة بهذه المجاالت المترابطة ها لتوجيه برامج الطوارئ. وينبغي أن تشّكل وتحليل

الـذي ُيسـتند إليـه فـي وضــع ســاس المعنـي بـالطوارئ الصـحية، األوقيــادة المجتمـع  وحشـد اسـتجابات فعالـة األعضـاء
  برنامج طوارئ شامل للمنظمة في المستقبل.

  
  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من

  
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٥٦

                                                           
مليون دوالر أمريكي؛  ١٢٠,٣ ٪ منصفرالعراق ي؛ و مليون دوالر أمريك ١٥ ٪ منصفرجمهورية أفريقيا الوسطى:    ١
 مليون دوالر ١٣١,٦ من ٪١١,١: الجمهورية العربية السوريةو ؛ أمريكي مليون دوالر ١٦,٨من ٪ ١٦,٤: جنوب السودانو 

مقّررًا أن توّجه األمم المتحدة كان مليون دوالر أمريكي. و  ٣٤٩,٧ ٪ من٦٣,٦اإليبوال: مرض فيروس فاشية ؛ و أمريكي
 .نيبالالذي ضرب لزلزال نداًء عاجًال بشأن االستجابة ل ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٩ يوم
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  الملحق

  
  قائمة الطوارئ الحادة/ المصنفة بدرجات والممتدة في الفترة المشمولة بالتقرير 

  )٢٠١٥نيسان/ أبريل  – ٢٠١٤(أيار/ مايو 
  

  البلد أو اإلقليم 
  الدرجة  نوع األزمة  تاريخ آخر تصنيف  ارئةأو المنطقة/ الط

  ١  فيضانات  ٢١/٥/٢٠١٤  البوسنة والهرسك
  ١  ثوران براكين  ٢/١٢/٢٠١٤  الرأس األخضر

  ٢  نزاعات/ حروب أهلية  ١/٤/٢٠١٥  الكاميرون
  ٣  نزاعات/ حروب أهلية  ١٣/١٢/٢٠١٣  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ١  فيضانات  ٢١/٥/٢٠١٤  كرواتيا
األوســـط التنفســـية) متالزمـــة الشـــرق (

  ٢  أحداث صحة عمومية  ٢/٥/٢٠١٣  على النطاق العالمي

) علــــــــى (H7N9)(أنفلــــــــونزا الطيــــــــور
  ٢  أحداث صحة عمومية  ؟  النطاق العالمي

  ٣  نزاعات/ حروب أهلية  ١٢/٨/٢٠١٤  العراق 
  ١  نزاعات/ حروب أهلية  ٤/١٢/٢٠١٤  ليبيا

  ١  فيضانات  ١٩/٣/٢٠١٥  مدغشقر
  ٢  فيضانات  ٢٠/١/٢٠١٥  مالوي
  ٢  نزاعات/ حروب أهلية  ٤/٥/٢٠١٥  مالي

  ١  عواصف  ٢/٤/٢٠١٥  ميكرونيزيا (واليات موحدة)
  ٢  فيضانات  ٢٨/١/٢٠١٥  مبيقاموز 
  ٣  زلزال  ٢٧/٤/٢٠١٥  نيبال
  ٢  نزاعات/ حروب أهلية  ١/٤/٢٠١٥  النيجر
  ٢  نزاعات/ حروب أهلية  ١/٤/٢٠١٥  نيجيريا

  ١  نزاعات/ حروب أهلية  ١٠/١١/٢٠١٤  األرض الفلسطينية المحتلة
  ١  تشريد للسكان  ٢٠/٦/٢٠١٤  باكستان
  ١  فيضانات  ١١/٩/٢٠١٤  باكستان

عواصف (إعصار   ٨/١٢/٢٠١٤  الفلبين
  ١  هاكوبيت (روبي))

  ١  نزاعات/ حروب أهلية  ١٠/٣/٢٠١٥  الفلبين
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  البلد أو اإلقليم 
  الدرجة  نوع األزمة  تاريخ آخر تصنيف  ارئةأو المنطقة/ الط

  ١  فيضانات  ٢١/٥/٢٠١٤  صربيا
  ٣  أهليةنزاعات/ حروب   ١٢/٢/٢٠١٥  جنوب السودان

الجمهوريــة العربيــة الســورية (مصــر، 
  ٣  نزاعات/ حروب أهلية  ٣/١/٢٠١٥  األردن، لبنان، تركيا)

  ١  عواصف  ١٦/٣/٢٠١٥  توفالو
  ٢  نزاعات/ حروب أهلية  ١٢/٢/٢٠١٥  أوكرانيا
  ٢  عواصف  ١٦/٣/٢٠١٥  فانواتو

مــــــــرض فيــــــــروس اإليبــــــــوال (غينيــــــــا، 
  ٣  صحة عمومية أحداث  ٢٦/٧/٢٠١٤  ليبيريا، سيراليون)

  ١  نزاعات/ حروب أهلية  ١٠/١١/٢٠١٤  الضفة الغربية وقطاع غزة
  ٢  نزاعات/ حروب أهلية  ٢/٤/٢٠١٥  اليمن

  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  أفغانستان
  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  مالي
  ينطبق ال  ممتدة  ال ينطبق  ميانمار
  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  باكستان
  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  الفلبين

  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  الصومال
  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  السودان
  ال ينطبق  ممتدة  ال ينطبق  اليمن

  
  

=    =    =  


