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 القوى العاملة الصحية في الطوارئتنسيق 
 ذات العواقب الصحية

 
 

 تقرير من األمانة
 
 
يصف  ذف ا اقريريفر تفو ريف ا مفظ اقتن تفم تفع ى تفوس  يفت اقتافر يوو اقلوقتيفم  اطرييتيفم  اقي ريفم قر اففيع  -1

مففيع بتيففط اف ففرا  اقصفف يم  ي فف ارذ  او اقل ارفل اقصفف يمت  يلرمففر اقرناففي  اقيفف   اف ا ق االاففربوممافمس رناففي  
، ىتفرا   ي يفو  قافتوع اقيفعرى  يفت  اقرناي  تط اف را  اقفو يفم ففي اقي و فوو اف فر  ،اقفو يم في  والو اق  ارذ

ىترا  ت  ريفو  قر افيع  تفه ا اقي   اقلوتيم اقص يم في اق  ارذ  يلرمر اقرنمؤ ملتييوو اق  ارذ  رتواكهو  فلوقيرهوت
 راففتس ذفف ش اقاففمكوو  اقاففراكوو،  اقرناففي   يففم ياففتس اقتاففربيميع اقفف  نييع  اقففع قييع تففع اقاففمكوو  اقاففراكووت

اقامكم اقلوقتيم قإلن ار م ع م اقفوايوو  ت ابهرهو،  تبت  م اقصف م اقلوقتيفم،  ففر  اق ف ارذ اق ميفم،  اقافركو  
 اقعائتيع،  اوئر ى او  اقيبنم اقعائتم اقتارركم ميع اق كوالوت

 
االافربومم قي ف ارذ  مافنعي  اقفعا يي  يص  اقريرير اق وقي اق   او اقري ار  رهو اقتن تم قرلزيفز اقرناف -2

 رففع  اقتلنيففيع مففوق  ارذ  او اقل ارففل اقصفف يمت اقاففركو  تففط  اقرناففي  اق ففوربي ، مففر اقتاففر يوو اق ل ففم قيتن تففم
ففي نفس افوم  قهف ا  2017ن ر اقتبيس اقرنفي   في ع ررظ افرمليع ملع اقتوئم اقتلي عى في كون ع اق فوني  ينفوير 

 1اقريريرت

 
كافف  اقرففوريح اق ففعيم اقنيففول  ففع ىع اقلففوقا قففا يكففع تاففرلعا  رتوتففو  قي رويففم تففع اق فف ارذ  او اقل ارففل    -3

 فففع و  يرليففف  موقصففف م  160اقصففف يم  الكرافففوفهو  االافففربومم قهفففو  يفففت ن فففو   اافففطت  ررصفففع اقتن تفففم ىك فففر تفففع 
اافربومو اقتن تفم ق فوالو  2016رف مر رافريع اف س  ىك  اقلت تيم ان يو ،  في اقفررى تو مفيع كفون ع اق فوني  ينفوير 

اق فففففوس موافففففربومم اقتن تفففففم ففففففي اق ففففف ارذ اق  يتفففففم  ميفففففعا   ان فففففر اقريريفففففر اقركتييفففففي ق تونفففففم 47اق ففففف ارذ ففففففي 
 كفف ق   3 رففع اففهع اقليففعاع اقتواففيوع انففعالئ فواففيوو رئياففيم ذوتففم ماففمل افتففرا  اقنواففئم 2اقن ففو  ت اق ااففلم

تييف ع اف س  130فليت تار   اقلوقا، ي روج تو ييفعر من ف   4س إقت ب ائحتافترا  "اقريييعيم" اقتلرام قير   
تييفف ع افف س اففن يو  مففوقك ارم اق ميليففم  اقركن ق بيففمت  200إقففت تاففو عاو إناففونيم، نوذيفف   ففع رففن ر ىك ففر تففع 

                                                           
قيتبيس اقرنفي   في ع ررظ افرملفيع ملفع اقتوئفم، اقبيافم اق ونيفم،  ىار اقت بز واقت  ان ر ىياو  ؛ 10 140ا واق  ييم    1

 ت موطنكييزيم   اقبيام اقراملم 3اقفرئ 
 ت7 140ا واق  ييم    2

فيفر س ،   A(H1NI)،  ىنفيف نزا A(H5N1)اق يف ر  ىنفيف نزا مفير سترلزتم االقرهول اقرئ   اق وع اق  يا،  اقلع   ت س    3
 ،  تر  فير س زيكوتاطيم الك ر نو اقتامل قترلزتم اقار  اف ا  اقرنفايم  فير س ك ر نو ،  تر  فير س 

 ت س اق تت اقصفرا   اقك قيرا  االقرهول اقا وئي  اق صممت   4
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موقرنذفففل قي ففف ارذ  او اقل ارفففل اف فففرا  اقفو يفففم اقتلنيفففم مفففيع ت ريففف  اق وبفففم إقفففت ر افففيع اقرنافففي   ىصفففم و 
 مورو ىك ر إق و و  تنهو في ى   رو تاتتاقص يم 

 
 التنسيق عبر مستويات المنظمة الثالثة

 
يففففعو فففففي  اقرففففي     اطيمفففف ال يففففت  يففففل اقتبيففففس اقرنفيفففف    ففففلس ع ررففففظ االاففففر نوئيم ماففففنع  ورئففففم  منففففو    -4

يمفف ال فففي اطبريفو ى نففو  ىزتفم  انلكواففو  قك يفر تففع ر صفيوو اياففيم اقريييتفوو اقرففي ى   2015،1ينفوير  اق ففوني  كفون ع
غفففرل ىفريييفففو  ملفففعذو، ىبفففرو اقتن تفففم إصفففل وو كميفففرى  يفففت  رييفففم  تيهفففو ففففي  فففوالو اق ففف ارذ  او اقل ارفففل 

قصفف يم ، ر مففو بتليففم اقصفف م موقريففعا اقت ففرز فففي ر فف ير مرنففوت  اق فف ارذ ا2016تففوي   اقصفف يمت  فففي ىيففور 
 2تاقبعيع

 
 را إناو  اقمرنوت   رصتيتظ مهع  إعارى ى توس اقتن تفم ففي تبفوس اق رويفم تفع  فوالو اق ف ارذ  اقرنذفل  -5

 يوقهو  االاربومم قهو  ار م اقرلوفي تنهو، مغ  اقن ر  ع  ميلم اف  ور متو فيهو افترا  اقتلعيفم  اقكف ارم 
ت ا ترففظ  مففر تاففر يوو اقتن تففم اق ل ففم، يرمففط اقمرنففوت  ا ع ذيكففس اق ميليففم  اقصففرا وو اقتبرتليففمت  تففع  ففلس 

تافرر  يلكفس اق  فوئ  اقرئيافيم قيتن تففم ففي تبفوس إعارى اقت فو ر فففي  فوالو اق ف ارذ ىال  ذفي  إعارى اف  ففور 
   ؛ اقتلي تفففوو مافففنع اق ففف ارذ اقصففف يم  رييفففيا2005اقتلعيفففم؛ رنذفففل اقميفففعاع  مت بفففل اقيففف ائح اقصففف يم اقع قيفففم  

افهرا  اقتيميفم، افيرا رافغيس بتيفط  18إقفت  12اقرن يا  اطعارىت   يت تع  اقفرفرى تفع  تييوو اق  ارذ؛  اقت و ر؛
اقتررم فففم اقتررم فففم من تفففوس اق ففف ارذ اقافففراكوو  اقافففمكوو مغيفففم اافففرنهو  اقيفففعراو رل فففيا  تفففطب انفففل اقمرنفففوت ، 

 موقفلست  قماقتم   ا هع ريعا في ذ ش اقبه عت  يت تار   اقن واموقص م 

 

 يبر  ر  ير إبرا او اقراغيس اقييوايم قاتوع ارموئ نه ج ترايم مانع اقتلي توو اقصف يم ففي  فوالو  -6
اق  ارذ،  ريييا اقت و ر،  اقرصني ،  االاربومم قي  ارذ ففي بتيفط ىن فو  اقمرنفوت ت  رافلت اقتن تفم إقفت رلزيفز 

افففو  اق ففومط اقتؤااففي  ييففظ إعارى  تييورهففو فففي  ففوالو اق فف ارذ تففع  ففلس رمنففي ن فف نهفف   -وا إعارى اف ففعام  اف
ىفاس اقتتوراوو اق   ررمنفوش اق كفوالو اقتلنيفم موقصف م اقلت تيفم  اق ف ارذ ففي بتيفط ىن فو  اقلفوقا مافكس ترزايفعت 
 مت بففل ذفف ا اقن ففوا، يففرا إناففو    ففوئ  إعارى اق فف ارذ اق ربففم  يففت اقتاففر   اقي ففر ، تففط اافف لئ فففر  اقففع ا 

 ار   اطرييتي  تار   اقتير اقرئياي مريعيا اقع ا اقريني  اقراغييي  اقرروممت يت اقت

 
 اراففففح اقر ميفففف  اقفلففففوس قهفففف ا اقففففنه  اقبعيففففع فففففي اف ففففعام اقترلففففععى اقميففففعاع  اقترلففففععى افرففففوقيا،  ففففلس  -7

 كففون ع اق ففوني  22فففي  2االاففربومم قفواففيم تففر  فيففر س زيكففوت فملففع إ ففلع اقفواففيم ك وقففم  ورئففم تففع اقعربففم 
، اور و اقتن تم إقت إناو  ن وا إعارى اف عام  يت تافر   اقتن تفم ككفس قفع ا اقبهف ع اقتر اصفيم 2016 ينوير

،  قرناففي  االاففربومم اقلوقتيففمت  رففع اففتح تكرففل اقتن تففم اطرييتففي ق تففريكريع  قتن تففم اقصفف م قيميففعاع افتريكيففم
تن تفم مر افيع اقر اصفس  رمفوعس اقتلي تفوو  ارافو  اف ق يفووت  ففي اقهيكس اقترا  قه ا اقن وا في بتيط ىن فو  اق
تييففف ع ع الر ىتريكفففي تفففع صفففنع   اقتن تفففم اال ريفففو ي اق فففوس  2.6غاففف ع ىافففم ئ تفففع اقرصفففني ، ى ففففرج  فففع 

مفففففوق  ارذ، تتفففففو يافففففر إبفففففرا او االافففففربومم اقتمكفففففرى اق ربفففففم ففففففي إريفففففيا افتفففففريكريعت  م يففففف س تنرصففففف  افففففمو   
  ييم طراوعاو رينيفم تؤررفم ررليف  مزيكفوت  تفع  فلس اقرلفو ع اق  يف  تفط  16اقتن تم منار  ، روتو2016 فمراير

اقاركو  في اقامكم اقلوقتيم قإلن ار م ع م اقفوايوو  ت ابهرهفو،  اقيبنفم اقعائتفم اقتافرركم مفيع اق كفوالو،  تكرفل 
 ففففعام  تييففففم إ ففففعاع   ففففم االاففففربومم فريفففف  اقر  ففففي  طعارى اف افتففففا اقتر ففففعى قرناففففي  اقاففففؤ ع اطناففففونيم، رففففوع

                                                           
 ت EBSS3.R1  2015ان ر اقيرار    1

 ت61 69 ج 30 69 اق  ييروع ج  2016   9 69ج س ئان ر اقتيرر اطبرائي    2
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االارراريبيم اقلوقتيم،      اقلتييوو اقتارركم،  ان را  اقاركو   يت اقتافر   اطرييتفي  اقلفوقتيت  ىنافئو ففر  
إعارى اف ففعام فففي ىرففوقيا ى ففر  قزيففوعى رناففي  ىنافف م االاففربوممت  رففع اففو ع ذفف ا إقففت بونففل ارمففوئ نهفف  ااففرموري 

 اقتيففعا اقففع ا ر اففيع فففيم تلينففم، اقيفف   اقلوتيففم فففي  وقففم  فف ارذ صفف ي  ر  ففي  قرناففي ا ري يففم فففي قلرصففوالو،
 تقيتن تم اقلوقتي اقييوع  اقع ر  رلزيز قيميعاع،

 

رففا  اففط إ ففور نرففوئ  اق نوئيففم قيمرنففوت  قر ييفف  تاففر   ىفاففس تففع اقت ا تففم  اقركوتففس فففي ر  ففي  اقلتففس  -8
 اف فففعاع اقتيزانيفففم  رنفيففف ذو  مفففر تافففر يوو اقتن تفففم اق ل فففم، فافففل   فففع إنافففو    ففف    ااففف م قيتافففو قمت  افففيرا 

و  صففوئس ت ففععى روميففم قيييففوس ااففر عاا ذفف ا اط ففور قرصففع اقريففعا اقت ففرز ن فف  ر ييفف  ىغففرا  رناففي  تلينففم،  ا
وقمرنففوت  تففع  ففلس اقتفف ارع اقماففريم اقتلنيففم مموقرلففو ع تففط اقميففعاع  اقاففركو ت   ففل ى  يففت  قفف ، يبففر  رلزيففز رففعرى 

قتلوقبففم   رفف ائا اقتفف  فيع اقتلنيففيع مففوق  ارذ تففع عا ففس اقمرنففوت    وربففظ ر زيففط تفف  فيع إاففوفييع  مففر اقتكورففل،
 اقفب او في اقتهوراو  رلزيز اقراغيس اقمينيت

 
 التنسيق على المستوى العالمي

 
 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 

رلرمففففر اقيبنففففم اقعائتففففم اقتاففففرركم مففففيع اق كففففوالو مت ومففففم ا قيففففم اقرئياففففيم قيرناففففي  مففففيع اق كففففوالو ماففففنع  -9
تل ا اقافركو  اقرئيافييع اقتلنيفيع موقافؤ ع اطنافونيم اف ا  اقرفومليع  اقتاو عاو اطناونيم؛  ذي مت ومم تنمر ياتس

ق تا اقتر عى ى  غير اقرومليع ق تا اقتر عىت  راور  اقتن تم مناو  ففي افبهفزى اقرئيافيم اقروملفم قيبنفم، متفو ففي 
قبتففو ي  اقفف   رت ففس  قفف   فريفف  اقتففعيريع اقفف   ياففر   يففت اف ق يففوو  االاففرراريبيوو اقلوقتيففم قيلتففس اطناففوني ا

س اقتففعير اقلففوا؛  فريفف  اقتففعيريع اقتلنيففيع مففوق  ارذ  اقفف   يرنففو س اف ق يففوو  اقياففويو م فف يففت ىاواففظ اقتن تففم تففع ر  
رافففوعاو تاففففرركم مففففيع  اقرافففغيييم  يففففت اقتافففر   اقي ففففر ؛  اقفريفففف  اقلوتفففس اقفففف   ياففففر   يفففت إ ففففعاع ايواففففوو  اف

 اق كوالوت
 
م ميع اق كوالو قعيهو موقفلس مر ر كف الو   تييفوو  ااف م قلافربومم اقبتو يفم إع اقيبنم اقعائتم اقتاررك -10

 اقرنافففي  مافففنع اقكففف ارم اق ميليفففم اق اافففلم اقن فففو  ى  اقنزا فففوو اقرفففي رر يفففل رلمئفففم  يفففت تافففر   اقن فففوا مرترفففظ 
وتفس تفط اقفوافيوو " تفع  فوالو اق ف ارذ ت  ال ي بفع تقيفوو   تييفوو تتو يفم ا ع قيرل3يلر  مواا "اقتافر     فيتو

  اقتن تففففم  يففففت "اقرلففففو ع 9 69ج س ئاق ااففففلم اقن ففففو ت  اففففبلو بتليففففم اقصفففف م مت بففففل اقتيففففرر اطبرائففففي 
اقتر اصس تط تكرل افتا اقتر عى قرناي  اقاؤ ع اطناونيم مهع  رلزيز رناي  اقلتفس اقترليف  موقافؤ ع اطنافونيم 

 اقتلعيم اق االم اقن و  في اقتاريمس"ت  يت تار   اقن وا مرترظ في ايو  االاربومم ق   ور
 
اقتن تفففم  فففع ك فففل تفففط فريففف  اقتفففعيريع اقتلنيفففيع مفففوق  ارذ اقرفففومليع قيبنفففم   تيفففو قر ييففف  ذففف ش اقغويفففم،  -11

اقعائتففم اقتافففرركم مففيع اق كفففوالو مهفففع  إ ففعاع مر ر كففف الو بعيفففعى قيييففوعى  اقرنافففي  ففففي اف ففعام اق اافففلم اقن فففو  
تلعيففم، اافرنوعا  إقفت تقيففوو اقيبنفم اق وقيفمت  موقنافمم قهفف ش اف فعام، ارافتح اقمر ر كفف الو  اقنوبتفم  فع اف  فور اق
اقتارر  ميع اق كفوالو،  كف ق  تفع ن فو  اقيبنفم اقعائتفم اقتافرركم مفيع اق كفوالو،  يفت  3اقبعيعى مرفليس اقتار   

 اقتؤاافوو اقرئيافيم اقتلنيفم موقصف م ىاوس اق وبم، قراتس اقامكم اقلوقتيم قإلن ار م ع م اقفوايوو  ت ابهرهفو، 
 اقلوقتيمت  ايلر  ذ ا مواا "اقيبنم اقعائتم اقتارركم ميع اق كوالو +"ت

 
 راففتس اطبففرا او اقرففي رففا ر عيففعذو تففؤ را  رييففيا تن تففم اقصفف م اقلوقتيففم  تكرففل افتففا اقتر ففعى قرناففي   -12

  اقيراراو تط فري  اقتعيريع اقتلنييع مفوق  ارذ   غيرذفو اقاؤ ع اطناونيم، ق  اوئ اقت ععى زتنيو ؛  اقراو ر  ار و
تع ىصف ول اقتصفي م غيفر اقتافوركيع ففي اقيبنفم اقعائتفم اقتافرركم مفيع اق كفوالو  افل االررافو ، متفو ففي  قف  
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اقاففمكم اقلوقتيففم قإلنفف ار م ففع م اقفواففيوو  ت ابهرهففو  اقتلنيففم مت ففو ر افتففرا  اقتلعيففم  اف ففعام ؛  ر صففيوو 
ير  اقيبنم اقعائتم؛    اتس صري م ت فزى قيرفليس   عا اقرفليست  ايرا اقار ئ في اقر اصفس اقتموافر مافنع إقت تع

 قلاففربومم اقتركففز  اقتر ففعى افتففا صففنع   تففع اقترنريففمى ق يففوو االاففربومم االاففرراريبيم اقتاففرركم،  اقت صصففوو 
 تىيوا 10-7 غا ع في  اقييوعى اقرناي  ررريموو اارلرا   ع فال   اف ق يوو، ذ ش ع ا مهع  قي  ارذ

 
ففتففع ر  إبففرا او رفليففس اقيبنففم اقعائتففم اقتاففرركم مففيع اق كففوالو +  رففا ا رتففوع  -13 تففعير  اقيبنففم اقعائتففم فففي  سم 

 ت2016  عياتمر اف سكون ع 
 

 مجموعة الصحة العالمية
 
يلرمففر نهفف  تبت  ففم اقصفف م اق ففوس موقيبنففم اقعائتففم اقتاففرركم مففيع اق كففوالو مت ومففم تقيففم  ي يففم قرناففي   -14

ميفففعا  قفففع ا اقافففي وو  24ففففي  م ا عت فليففف  اقتبت  فففم اقصففف يمففففي  فففوالو اق ففف ارذ اطنافففونيمت  ي فففو ياقاقلتفففس 
موفزتففووت  راففا تبت  فففم تييفف ع افف س تففع اقتراففرريع  72.2اق  نيففم فففي ريميففم اال ريوبففوو اقصفف يم قن فف  

 اف فففرا  اقفو يفففم غيفففر افففريكو ، متفففو ففففي  قففف  اقتن تفففوو اقع قيفففم،   كفففوالو افتفففا اقتر فففعى،  48اقصففف م اقلوقتيفففم 
افري   يفت  300،  اقاي وو اق  نيفم،  اقتلوذفع افكوعيتيفم  اقرعريميفم،  اق كفوالو اقتون فمت  ذنفو  ىك فر تفع اقع س

 اقتار   اقي ر ت

 

تنايو  قتبت  م اقص م ملي ع   ييم افبس قاتوع ر فير ريفوعى يتكنهفو اقرنمفؤ،  24اقتن تم مرلييع  ري ا  -15
تفط افركو  اقرافغيس عا فس   تكرام قيلتس  يت اقتار   اقي ر ،  رر يت موقتهورىت  قتاو عى اقميعاع  يفت اقرنافي 

قت ابهففم اقزيففوعى اقتفوبئففم تففع  اقلزتففماطاففوفيم  منففو  اقيففعراو اقراففغيييم  اقرينيففم، يففرا ر عيففع روئتففم موقيففعراو اقميففع 
 فففلس إ فففعاع اق فففرائ   ر ييفففس اقفبففف اوت  يفففرا رلتفففيا   فففم ر ففف ير بعيفففعى ترلفففععى اقافففن او قمنفففو  اقيفففعراو عا فففس 

 اقتبت  م  اتوع اارعاترهوت
 
اقتلنيفففم  يفففت افففميس اقت فففوس ريففف  اقتبت  فففوو اف فففر    يفففرا ا ع اقرتفففوس اقرلفففو ع  اقرنافففي  اقتلفففزز تفففط  -16

موقرغ يم  اقتيوش  اقصفر  اقصف ي  اقتل نفوو اقغ ائيفم  اقفع ا اقي بيافري  مهفع  ر افيع االافربومم اقكييفم قي ف ارذ 
 ، او اقل ارففل اقصفف يمت  رافف يط اقتن تففم مففع ر تهففا فففي فريفف  اقرناففي  مففيع اقتبت  ففوو  يففت اقصففليع اقلففوقتي

والاففربومم اطناففونيم ق زتففم اقرففي يفف  اق وصففم مرلتففس  ففع ك ففل تففط اقتبت  ففوو اف ففر  فففي ىتففوكع تففع رميففس  ر
اقرلففو ع مففيع اقتبت  ففوو  نصففرا  ىاواففيو  فففي  يرلففر  قهففو اففتوس نيبيريففو  فواففيم اقكفف قيرا فففي اقففيتعت  يلرمففر ىياففو  

 ت+ مر ر ك س اقيبنم اقعائتم اقتارركم ميع اق كوالو

 
 الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها

 
ري يففم  ر اففيط ن ففو  اقاففمكم اقلوقتيففم قإلنفف ار م ففع م اقفواففيوو  ت ابهرهففو،  اقرففي رت ففس ن وتففو  ياففا يلففع  -17

يفرا   ت ي ف ارذ اقصف يماقتن تفم ق تفع اقافركو  اقرينيفيع ترلفعع  اقر صصفوو، تفع ى ق يفوو مرنفوت  200ىك ر تفع 
اففراكها  رلزيففز ر ييفف   قفف  تففع  ففلس رلزيففز إاففرا  اقاففمكم  ايواففورهو    ففوئ  افتونففم؛  ر عيففع  اففركو  بففعع  اف

تفففع مفففيع اقيففف   اقلوتيفففم ففففي  وقفففم اق ففف ارذ اقففففو ييع رعررفففظ  يفففت اافففرنهو  اق مفففرا  االقرزاتفففوو اقيوئتفففم؛  ري يفففم 
افففيتو اقترليففف  مصففف م اقتففف  فيع  افففلترها؛  رنفيففف  اقرفففعريل اقتافففرر  تفففط  الاقفففع ا اقرافففغييي، ريفففعيا    ،اقصففف يم

 ار   اقتيعانيتاقاركو  مهع  ر ايع اقرناي   يت اقت
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 اففف ا  كفففس افففرم ىافففهر قريفففعيا اقر بيفففظ االافففرراريبي  21ربرتفففط اقيبنفففم اقر بيهيفففم قيافففمكم اقتؤقففففم تفففع    -18
قر فففففف ير اقاففففففمكم  راففففففغييهوت  رففففففع ارفيففففففو  يففففففت ى ق يففففففوو إ ففففففعاع "اقاففففففمكم اقلوقتيففففففم قإلنفففففف ار م ففففففع م اقفواففففففيوو 

 "   تييورهو متو يرتوات تط تو  رع ى لشت2.0  ت ابهرهو

 
، ىصمح اركو  اقامكم ىك ر ان را و  في ىنا م اطن ار،  رييفيا اقت فو ر،  اقرنذفل 2016 تن  معايم  وا  -19

 االاربومم؛   كف ا  يت  يع تاو راو تنر تم م اا م اقتؤرتراو اقتليف عى  فع م لفع قفع ا اقرييفيا اقتافرر  اقتمكفر 
مم اقع قيففففم  اقففففع ا اقي ففففر ت    يففففع االبرتففففوئ اطرييتففففي قيفواففففيوو اقترنوتيففففم،  قرلزيففففز اقرناففففي   اقر  ففففي  قلاففففربو

 ت2016ىكر مر  اف ر مي اف س قاركو  اقامكم في اونو م رامرغ، االر وع اقر اي في راريع اف س 

 
 راركا  اقتن تم ىياو  كيفيم رلزيز تاوركم اقامكم  ع تهو قإلن ار اق  ني  اقيعرى  يت االافربومم تفع  -20

  ، متفو ففي  قف  اقيفعرى  يفت نافر 2005ييا اق وربي اقتارر   في إ ور اقي ائح اقص يم اقع قيفم   لس تموعرى اقري
 تا ريييه يعاقع قي اق مرا 

 
 يلتس فري  اقع ا اقراغييي قيامكم ماكس   ي  تط تبت  فم اقصف م اقلوقتيفم،  اقففر  اق ميفم ففي  فوالو  -21

اق فف ارذ،  غيرذففو ط ففعاع رففعريل ع قففي  يففت االاففربومم قيفواففيم ر ركففظ اقاففمكم،  قرناففي  تاففوذتوو اقاففركو  تففع 
 تبعيعى لس ذيئم  وقتيم بعيعى،  قريعيا ت اع رعريميم  ع راو 

 
 الطبية في حاالت الطوارئالفرق 

 
رر قت ىتونم اقفر  اق ميم في  والو اق  ارذ اقروملم قيتن تم إعارى  تييوو اقرعريل  منو  اقيفعراو   افط  -22

اقتلويير  اتوع اقب عى قه ش اقتموعرى اقلوقتيمت  ررت س افذعا  اقلوتم ففي رلزيفز اقيفعراو اق  نيفم  يفت االافربومم 
نافو  تقيفوو كبز  تع اقي   اقلوتيم اقلوقتيفم ففي  وقفم اق ف ارذ اقصف يم اقل ارل اقص يمق والو اق  ارذ  او  ،  اف

، متففو فففي  قفف  تففع رناففي  ذفف ش اقيففعراو مفلوقيففمااففرنهو      نيففم  رففت يتكففع قتراكففز  تييففوو اق فف ارذ اقصفف يم اق
لاففربومم قيزيففوعى اقتفوبئففم  نففع  ففلس ع فف ى اقميففعاع اقتبففو رى  اقفففر  اطرييتيففم  اقلوقتيففم إقففت رفف فير رففعراو تؤررففم ق

  ت2005االرراو ، متو يرا  تط تموعذ اقي ائح اقص يم اقع قيم  
 

رففا  اففط ن ففوا قاففتوع اقبفف عى  اقر يفف  تنهففو ي اففط قترابلففم افرففراع  ياففتح قيفففر  اق ميففم فففي  ففوالو    -23
تفففع  فففوالو اق ففف ارذ  او  اق ففف ارذ مرففف فير اقر ويفففم اقتموافففرى قيتفففري  ففففي  فففوالو اقكففف ارم،  اقفوافففيوو،  غيرذفففو

تففع اقتن تففوو فففي  تييففم اطراففوع  اقرففعريل  ر اففيع اقبفف عى،  رففا زيففورى  75اقل ارففل اقصفف يمت  اففرئ ىك ففر تففع 
   1 اقر ي  تع  ص س املم فر  قيتلويير اقع قيم اقترف   ييهوت 2015  وا تنهو في 30

 
رتكنففو ىتونففم اقففففر  اق ميففم فففي  فففوالو   موقرناففي  تففط تكرففل افتفففا اقتر ففعى قرناففي  اقافففؤ ع اطناففونيم، -24

افيتو   تفع ففر  االافربومم اقافريلم،  الاق  ارذ اقروملفم قيتن تفم تفع إ فعاع تنمفر قرنافي  اقلتفس تفط افنف ائ اف فر 
ري  اقري راور  في اقم م  اطنيو ت إع ذ ا اقن وا اق   يتكفع رفلييفظ ففي غاف ع عرفوئ  تلفع عى تفع  رف ئ كور فم، 

افي  اقلتييفوو االفررااففي اقترفف   ييففظ ففي اقت رفط،  ي اففبس  صف س اقففر   اف وقرهففو إقفت تقيففوو يافرفيع تفع تركففز رن
اقرناففي  عا فففس اقفف زارى اقتلنيفففم مففئعارى اق ففف ارذ   زارى اقصفف م ففففي اقميففع اقترافففرر، متاففو عى تكرفففل افتففا اقتر فففعى 

، 2015  فوا تفرى ففي زقفزاس نيمفوس ففيقرناي  اقاؤ ع اطناونيم،  تن تم اقص م اقلوقتيمت  را ا رمور اقن فوا ف س 
فرييففو ، نوذيفف   ففع  149 يففم رمففيع ىنففظ يفففي مغففر  رناففي  اقفففر  اقتلنيففم موالاففربومم قريفف  اقكور ففم  اقمففوق   ففععذو 

                                                           
ارائيس  اقيوموع  االر وع اقر اي  فرييوع   اقتتيكم اقتر عى قمري ونيو اقل تت  ىيرقنعا اقاتوقيمت   1  ىارراقيو  اقصيع  اف
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 ففففي إكففف اع ر تفففو قم فففو اق وقفففم اقرفففي افففهعرهو  تتفففع اقتافففربيميع اق ميفففيع ففففي افيفففوا اقافففملم اف قفففت 3500ر زيفففط 
 بمتىع ىكعو ذ ش اقنري 2016  وا

 
 رفا االرففو   يففت اق فع افعنففت تفع تبت  ففم اقميونفوو اقرفي ريفف ا اقففر  اق ميففم ففي  ففوالو اق ف ارذ مففئملغ  -25

اقففع س اف اففو  اقتراففررى  نهففو ى نففو   تيهففو ذنففو ت  ذفف ا ياففتع تاففر   ت  ففع قرففعف  اقتلي تففوو اقرففي راففها فففي 
فففارفففط إمفففلغ  فففوفرى تتفففو يترلزيفففز ن فففوا اطنففف ار اقتمكفففر م فففع م فوافففيوو افتفففرا ،  رففف فير ت   ع اقن فففوا اقصففف ي ك 

 اقترارر تع االاربوممت

 
 ىصم و اقفر  اق ميم في  والو اق  ارذ ىك ر ناو و  في  والو اق ف ارذ اقتليفعى  اقتترفعى، فافل   فع  -26

اق ميفم  ىتونفم اقففر  اصس ، ر2017  وا اارراكهو في اقرناي   اقر  ي  اقراغييي في اقلرا   نيبيريو  اقيتعت  في
 يففت ر عيففع ىفررففم  وتيففم اففريلم رركففز  يففت اقلتففس اقتيففعاني قرلزيففز اقلتففس اقروملففم قيتن تففم  فففي  ففوالو اق فف ارذ

ت ري  ب انل نار اقفري ،   يت ت اصيم منو  رفعراو اقففر  اقتلنيفم موقصف م اقلت تيفم  اقافريريم  يفت االافربومم 
م  اقع قيففم ى  اق نوئيففم تففع  ففلس ع ففا تراكففز اقراففغيس فففي اقاففريلم،  رلزيففز ن ففا رناففي   تييففوو االاففربومم اق  نيفف
  والو اق  ارذ اقص يم في اقع س اف او  اقتراررىت

 
 الشركاء الدائمون

 
ت  ريفو  ت ف  ففي اقرزايفع  نصفرا   2013  فوا رلرمر تموعرى اقاركو  اقعائتيع قيتن تفم  اقرفي رفا إ لرهفو ففي -27

ففففي رنافففي  ى تفففوس اقتن تفففم اقترلييفففم موالافففربومم ق فففوالو اق ففف ارذ اطنافففونيم،  تكتفففل  ر يفففو  قافففراكوو االافففربومم 
 ىصفم و رفوعرى  يفت افر م اق صف س  نافر  1افركو  افملماف ر  قيتن تمت   يعو اقتن تفم ارفورفوو  وقتيفم تفط 

    اقتهوراو اقلوقيم  اق يع يرترل ع م يف  كميفر  اقي   اقلوتيم اقلوقتيم في  والو اق  ارذ اقص يم تع ىفراع تع
عارى اقميونففوو،  رراففيا  تفع اقترراففتوو اطناففونيم  اقرينيففم قففع ا ى تففوس اق فف ارذ اقتيعانيففم، متففو فففي  قفف  اقتلي تففوو  اف

عارى اقتافففففوريط،  اقلتفففففس ي،  اق فففففعتوو اقي باق فففففرائ ،  اقتيفففففوش  اطصففففف ول،  اقرغ يفففففم،  اقصففففف م اقلت تيفففففم افففففريم،  اف
 االبرتو يت

 

 تففع  ففلس اقاففراكم اطناففونيم اقع قيففم، يبففر  اقرفففو   تففط اقبهففوو اق ك تيففم ماففنع اففراكريع إاففوفيريع  -28
 ففع تبت  ففوو اق ففعتوو  وقيففم اقر صفست  تففع اقتيففرر إبففرا  اقتزيففع تففع اقر اففط، تففع  ل  قفع ا ناففر اففففراع، فافف

يا اقفبفف او اقرففي ركرنفف  اقيففعراو اق وقيففم قر عيففع اقفففرس اقترو ففم طروتففم اففراكوو بعيففعىت  تففع اقتيففرر  ففلس ررافف
، قافتوع رفعر ىكمفر تفع ففي اقتبفوالو اقرفي ر  فت موف ق يفمىياو  إبرا  ر ييس قل ريوبوو اقرعريميفم  افيرا رنفيف ش 

 اقرناي   مر اقاراكووت

 
 ستيةيوالخدمات اللوجالدعم التشغيلي 

 

اطراففوعاو  اقففع ا اقرينففي قتمففوعرى اياففيم اقر ريففع اقلوقتيففم مغففر   ي فف ارذ اقصفف يمقتن تففم قا ييففعا مرنففوت  -29
، 2015  ففوا اقرنذففل قت ابهففم اقبوئ ففم  االاففربومم قهففوت  رففا إ ففل  ذفف ش اقتمففوعرى فففي اقتنرففع  االررصففوع  اقلففوقتي

ر ففو ريففوعى مرنففوت  افغ يففم اقلففوقتي،  متاففوركم اقي نياففي   اقمنفف  اقففع قي  اقلعيففع تففع اففركوو اقر ريففع تففع اقي ففوئ 

                                                           
 اقمرنفوت  اقتلنفي موفقغفوا،  اق كوقفم اقه قنعيففم اقتن تفم اقكنعيفم ق مفرا  اق عتفم اقتعنيفم  كونفوعيا ،  ركن ق بيففو اقتلي تفوو    1

قيتافففر  وو،  ار فففوع اقتن تفففوو غيفففر اق ك تيفففم اقروملفففم قتبت  فففم اقصففف م اقلوقتيفففم،  تبيفففس اقلبئفففيع اقنر يبفففي،  افففبس 
 ىارراقيو ق مرا  اطغو م،  زارى اقرنتيم اقع قيم في اقتتيكم اقتر عىت
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اق ففوست  اقهففع  ذفف  ر عيففع  يففوراو اياففيم اقر ريففع تففع اقي ففو يع اقلففوا  اق ففوس ى   يفف س اقرنذففل، مغيففم ريففعير 
،   افط تقيفوو ىفافس قي صف س إقفت اطتفعاعاو ففي ى رفوو اال ريوبوو  رصع ت ارع اقر ريفع اقلوقتيفم متزيفع تفع عرفم

ع قيو   اقب ائحت  رلتس اقامكم  غير اقراتيم   يت إ فعاع تنمفر تلي تفوو  اق  ارذ اقص يم اقلت تيم اقري ر ير رييو  
 ففففي اقترا فففس اف قيفففم  اقرنافففي  متافففو عى بوتلفففم تينياففف رو  اق اليفففوو اقتر فففعى افتريكيفففم ، ط هفففور ايافففيم اقر ريفففع

  اقترا س اقنهوئيم تع  تييوو اقراييات

 

 التنسيق اإلقليمي
 

اقتافففرهعفم ففففي افرفففوقيا اقرفففي ر  فففت موف ق يفففم، قيرنكفففع تفففع ر افففع رفففعرى اقتففف ارع اقمافففريم رفففا منفففو  رفففعراو  -30
اقففنه  ر فيهففو ذفف ا اقميففع اقفف   ى فف اقبته ريففم اقلرميففم اقافف ريماقمرنففوت   يففت ع ففا اقميففعاع اقتلراففم قيت ففو رت  رلرمففر 

،  ذففي رففع س ا ع  وتهففو اقاففوعس تففع اقصففرائ ع ع  بفف ع ىيففم  لتففم  يففت ان فففو  اففعى ى  تاففر   رففن يرا  كميففرا  
اقبته ريفم تلونوى اقافكوع،  يفم روتفو اقتن تفم مزيفوعى اافر تورارهو ففي ريفوعى  رنافي  اافربومم اقي فوئ اقصف ي ففي 

 تاقلرميم اقا ريم

 

يففف  مفففئعارى اق ففف ارذ اقصففف يم، رفففا نافففر تففف ارع مافففريم إافففوفيم  يفففت   فيفففو  طصفففلل  تفففس اقتن تفففم اقترل -31
مرترهففو"ت  رففع ىع   اقبته ريففم اقلرميففم اقافف ريماالاففربومم اقصفف يم اطناففونيم فففي "اقتاففر   اطرييتففي  اقي ففر  قففع ا 

  ريم اقبته ريففم اقلرميففم اقافف قفف  إقففت زيففوعى اقرناففي  تففع  ففلس اقر  ففي  اقتاففرر ،  ااففربومم اقتراكففز فففي افرعع 
 رركيففو قريففعيا اقتاففو عى اق ميففم فففي  ففوالو اق فف ارذ، متففو فففي  قفف  اقرتنيففط، فففي اقتنففو   اقت وصففرى  اقرففي يصففلل 

 اق ص س إقيهوت كتو اهعنو ر اينوو في بتط اقميونوو اقتليوريم في اقميع مرترظت

 
 التنسيق على المستوى القطري

 
قيففعراو اقافففي وو اق  نيفففم  اقت ييفففم،   بفففا  و  اقي فففر   فيفففررفففو و ذيوكفففس  تقيفففوو اقرنافففي   يففت اقتافففر    -32

اقكور م اق ميليم اقري ر عم فبفنى ت إع افتوع ذيوكفس اقرنافي  اقي يفم  ى   تع رميس اقفوايم  والو اق  ارذ  ن  هو
 اقاففوتيم اقرففي رن فف    يففت اففركو  ت ييففيع  ع قيففيع تففط ر عيففع ىع ار  تاففؤ قيوو  اافف م  يففت اقتاففر ييع اقفف  ني 

اق  ني يلرمر ىترا   ي يو  قرل فيا االافربوممت  يفرا رافبيط اقييفوعى اق  نيفم قرنافي  ر فوئ اقصف م  ع تهفو إقفت   ع ع
ىرصففت عربففم تتكنففمت  يلكفف   ففعع ترزايففع تففع  زاراو اقصفف م  يففت إناففو  تراكففز  تييففوو اق فف ارذ اقرففي يتكففع ىع 

 ر فر ن  و  تع اقرركيز  يت رناي  االاربوممت

 

تففع اقيفف   اقلوتيففم  م اقلت تيففم اق ففوعى، رففع ركفففي اقتاففوركم اقاففريلم قياففركو  اقتنواففميع  فففي ى ففعام اقصفف -33
تتففففع يرترلفففف ع موقيففففعراو اقرينيففففم  اقراففففغيييم قي يي قففففم ع ع  رفففف ئ فواففففيمت   ففففوعى اقلوقتيففففم فففففي اق فففف ارذ اقصفففف يم 

ذفف ا اقصففععت فلنففع رافف ا م رفف ئ فواففيوو  ت ابهرهففو مففع ر رئياففي فففي إلنفف ار ق اقلوقتيففم اففمكماقيافف يط اففركو   تففو
اقفواففيم، رففع ير يففل افتففر تقيففوو رناففي  إاففوفيم قلاففرفوعى تففع رففعراو اقاففركو  اقرينيففيع  اقاففركو  مففيع اقي و ففوو، 

كوع اق وس  نع االاربومم قفوايم اطيم ال في غرل ىفريييوت  موقنامم ق  عام  اقفوايوو اقنوبتفم  فع افتفرا   كتو
وايم  تت اق اع  اقترصعئ في اقنيبفر، يصفمح اقرنافي  تفط ر فوئ صف م اق يف اع ىتفرا  اق ي انيم اقتنان، تع رميس ف

 ي يففو ت  فففي ذفف ا اقاففيو ، ى مرففو اف ففعام اقرعريميففم اقتاففرركم تففط اقتن تففم اقلوقتيففم قصفف م اق يفف اع موقفلففس ريترهففو 
 فع و تففؤ را  ففي اقكففوتير ع اقكميفرى ففي اقرلوتففس تفط فواففيم اقلفع   مفيففر س ىنفيف نزا اق يف ر اففعيعى اطتفرا   اقرففي 

  ر غ ت
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تفففع اقيففف     موقنافففمم قيكففف ارم اقتررم فففم موقصفففرائ  اقتموغرفففم، فيفففع ير ابفففع تبت  فففم كميفففرى تفففع اقتافففربيميع -34
،  اقففففر  اق ميفففم ففففي  فففوالو اف فففرا  اقفو يفففم غيفففر اقفففع س، متفففو ففففي  قففف  اقلوتيفففم اقصففف يم ففففي  فففوالو اق ففف ارذ
 ش اق فوالو، ي رفوج افتفر إقفت تقيفم رنافي   ا فعى افوتيم قي فوئ اقصف م،  اقرفي اق  ارذ،  اق كوالو اقرينيمت  ففي ذف

راا في ك ير تع اف يوع فر   تس تررام فم قتلوقبفم رافويو ت فععى، ت فس اقر ويفم اقبرا يفم ى  اقصف م اطنبوميفم 
 اق  ارذت وبم إقت  ييم رناي  ت ععى قيفر  اق ميم في  والو  و  متزيع تع اقرفصيست  رع يك ع ذنو  ىيا

 
ق ففر   اق ورئففم، رففع يففرا رفليففس تبت  ففم اقصفف م ى  ال يففرا رفلييهففو ماففكس راففتيت  رلرمففر تبت  ففم  و   رملفف -35

تفففع اقميفففعاع اقرفففي رافففربيل ا ع اقتن تفففم ق ر فهفففو  اقمفففوق   فففععذو  24اقصففف م مت ومفففم تقيفففم اقرنافففي  اقرئيافففيم ففففي 
مففعا  ميففعا ت  مغفف  اقن ففر  ففع تقيففم اقرناففي  اقت بفف عى، يبففل  47 ارمففوئ تتوراففوو اقرناففي  اقبيففعى اقتلتفف س مهففو،  اف

روتفم ر امف    ييفم  رلفو ع  اقاركو  القرزاا  ااح،  ترا وى اقتاو قم  ع اقاكوع اقترارريع  افوفيم االرصوالو،  اف
 فلوس تط اقي و وو اف ر   ت س اقرغ يم ى  اقتيوش ى  اطص ول   ع تهو  االارفوعى تنهوت

 
ط تبت  فففوو اقصففف م إقفففت ملففف  اقيافففويو اقترصفففيم مرنافففي   فففوالو اق ففف ارذ اق اافففلم  رافففير ربورمنفففو تففف -36

تبت  ففم فيفف  ذففي  22تففع اقتبت  ففوو اقصفف يم اقنافف م، نبففع ىع  24اقن ففو   يففت اقتاففر   اقي ففر ت فتففع مففيع 
   يفت اقري رركز  يت اقميعاع مينتو رركز تبت  روع  ا ريو مرترهو  اقتبت  وو اقصف يم اطرييتيفم قيت في  اقهفوعذ

٪ تفع اق فوالو، ففي  فيع رافرر  47اذرتوتوو ع ع إرييتيمت  راور   زارى اقص م ففي ريفوعى تبت  فم اقصف م ففي 
٪  فففي  ففس 75٪ تففع اق ففوالوت  يلتففس  تففوع  اففرى تبت  ففم  37فففي اقييففوعى فففي  اف ففرا  اقفو يففم غيففر اقففع س

  والو   ارذ ررلي  موقتنوخت  ر     ارذ تليعى ى  نزائ؛ في  يع يلتس اف ر ع في اقتيوا اف س في

 
 الميزانية وتعبئة الموارد

 
ير يففل رت يففس  تففس مرنففوت  اق فف ارذ اقصفف يم اقبعيففع قيتن تففم تزيبففو  تففع  اقرت يففس افاواففي قيتفف  فيع  -37

 افناففففف م  يفففففت اقتافففففر يوو اق ل فففففم قيمرنفففففوت ؛ رت يفففففس صفففففنع   اقتن تفففففم اال ريفففففو ي اق فففففوس مفففففوق  ارذ من ففففف  
 ىتريكي؛ رت يس افنا م اقبوريم في  والو اق  ارذ اق وعى  اقتترعىتتيي ع ع الر  100

 

ريكففي فففي تييفف ع ع الر ىت 485 قرنفيفف  افنافف م افاواففيم قيمرنففوت  اقبعيففع، يبففل  يففت اقتن تففم ربتيففط  -38
٪ت  ر ابففففظ اقنففففعا او اقتررم ففففم م  فففف  االاففففربومم 44يففففزاس ذنففففو  فبفففف ى ريففففعر مناففففمم ؛  ال2017-2016اق نوئيففففم 

تييف ع ع الر  656٪  تبتف ئ اال ريوبفوو اقلزتفم قرت يفس اقنفعا او يصفس إقفت 66ناونيم فب ى في اقرت يس رمي  اط
 ىتريكي ت

 
تييفففف ع ع الر ىتريكففففي تففففع  31.5نبففففح اقصففففنع   اال ريففففو ي قيتن تففففم اق ففففوس مففففوق  ارذ فففففي ربتيففففط    -39

تففففوقي اقت صصففففوو  رففففت ي تنففففو ذفففف ا تييفففف ع ع الر ىتريكففففيت  يميفففف  إب 100رىاففففتوقظ اقتاففففرهع   اقتيففففعر من فففف  
تييففف ع ع الر ىتريكفففي قفففع ا ىناففف م اقتن تفففم قلافففربومم ق زتفففوو اطنافففونيم،  فوافففيوو افتفففرا ،  ت فففور  18.16

 اقك ارم اق ميليمت
 
 

 جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
 
 إقت اط و م  يتو  مه ا اقريريرت ىتع   بتليم اقص م  -40
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