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  التأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية 
  واالستجابة لها

  
  عمل المنظمة أثناء الطوارئ الصحية

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  

) والمقرر اإلجرائي ٢٠١٥( EBSS3.R1الوارد في القرار األجهزة الرئاسية يقدَّم هذا التقرير بناًء على طلب   -١
ط إجراءات تقديم تقارير المنظمة عن ٢٠١٥) (١٠(٦٨ج ص ع ــّ ــ ــ ـــ ــ ــحية والوقاية منها التأهب ). ويبسـ ــ ـــ ــ ــ للطوارئ الصـ

  ١والكشف عنها واالستجابة لها.
  

  التأهب للطوارئ الصحية
  
عملـت المنظمـة عن  والتبليغ عنها:في حاالت الطوارئ القدرات الوطنية لمواجهة جميع األخطار تقييم   -٢

ــريكة في عام  ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــد  ٢٠١٨كثب مع البلدان والجهات الشـ ــ ــ ــ ـــ في حاالت  قدراتها للتأهب لجميع األخطارمن أجل رصـــ
ـــمل العمل ما يلي: واإلبالغ عنها الطوارئ ـــ ــحيالتأهب للمخاطر التقليدية . وشــ ــــ مراض مثل األ المحدقة باألمن الصــ

ـــدر  ــ ــ ـــ ــ المواجهة في  جدوالتحديات األواألغذية والمياه الملوثة واألخطار البيئية؛ المعدية واألمراض الحيوانية المصــــ
ــــحي  ـــعاعية النوويةبما فيها الكوارث الكيميائية مجال األمن الصـــ ـــادات الميك واإلشــــ ــ والتجمعات وبات ر ومقاومة مضــ

ــالمــة البيولوجيــة واألمن الجمــاهيريــة ومعــاودة ظهور أمراض معروفــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ وتغّير أنمــاطهــا نتيجــة لتغّير المنــاخ؛ والسـ
  ر.البيولوجي في سياقات ووقائع عالمية وٕاقليمية سريعة التطوّ 

  
ــــحية الدولية ( ١٦١قدمت ، ٢٠١٨وفي عام   -٣ ــ ـــ ــ ــ ــنوية بموجب اللوائح الصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ) ٢٠٠٥دولة طرفًا تقارير سـ

نظمت و استعراضًا تاليًا لإلجراءات  ١٨مشتركًا و ًا خارجياً تقييم ٢٤وتمرين محاكاة  ٣١أجرت الدول األطراف   كما
  ٢حلقة عمل للوصل بين اللوائح الصحية الدولية والقطاع البيطري العام. ١١
  
  
  
  

                                                           
  ".٢٠١٨التقرير السنوي لعام عمل المنظمة أثناء الطوارئ: لوثيقة أكثر شموًال عنوانها "ملخص هذا التقرير هو    ١
 .٧٢/٨انظر أيضًا الوثيقة ج   ٢
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  تعزيز التأهب الوطني للطوارئ
  
الجهود المبذولة على نطاقها لتعزيز النظم الصــحية مع األقاليم والبلدان لتحســين  في إطارعملت المنظمة   -٤

ــتهدفة لبناء المهارات والقدرات في تلك القدرات من خالل  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــادات واألدوات وتوفير دورات تدريبية مسـ ــ ـــ ــ ــ إعداد اإلرشــ
  صفوف القوى العاملة الصحية.

  
ــطة التالية: المنظمة األ دعمتو   -٥ ــريع تنفيذ نشــ ــحي لتســ ــع خطط عمل وطنية بشــــأن األمن الصــ لقدرات اوضــ

شــامل باتباع نهج على أســاس متعدد القطاعات ) ٢٠٠٥األســاســية المنصــوص عليها في اللوائح الصــحية الدولية (
من خالل إعداد اإلرشــادات والمواد قدرة المختبرات والقدرة على الترصــد في الدول األعضــاء وتعزيز لكل األخطار؛ 

وتقديم اإلرشاد والمشورة والدعم التقني إلى والهشة؛ دول الضعيفة للالمساعدة التقنية  وفيرواألدوات التقنية ونشرها وت
للحفاظ على ســالمتهم. المشــورة إلى المســافرين الدوليين ٕاســداء و انتشــار األمراض إلى أدنى حد لتقليل خطر البلدان 

ـــمل الدعم المقدم من المنظمة  ــ ــ ـــد  ٤٠٠كثر من أتدريب وشــ ـــ ــ موظف مهني في الموانئ والمطارات في مجال الترصــ
ــــحية في  ٢٨٥٣و ـــحاب المهن الصـ ــًا من أصــ ــ ــخصـ ــ ـــحي  ١٤١شـ موظفًا  ٨٥٠وأكثر من بلدًا في مجال األمن الصــ

  بلدًا. ٦٢مختبريًا في 
  
ــاء في تنمية   -٦ ــ ــ ــعة مجموعة الودعمت األمانة الدول األعضـــ ـــ ــ من القدرات الالزمة إلدارة عوامل الخطر الواســ
عن  المجموعةي حاالت الطوارئ المرتبطة باألخطار الطبيعية والبيولوجية والتكنولوجية واالجتماعية وتنفيذ هذه ف

ـــحية.  ـــ ــــتجابة واالنتعاش وتعزيز النظم الصـ ــ ــية من طريق تطبيق تدابير الوقاية والتأهب واالسـ ــــ ــكال رئيسـ ــــ وُقّدمت أشـ
ــاس متعدد القطاعات وٕادماج  اإلرشــــاد والدعم فيما يتصــــل بإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصــــمود لها على أســ

  التغطية الصحية واألمن الصحي.
  

  االستعداد لالستجابة
 
ـــتجابة لمنظمة والجهات الشــــريكة لها تعمل مع الدول األعضــــاء لظلت ا  -٧ ــتعدادها لالسـ ــمان اســ ـــاراتإلضــ  شـ

، شــملت مجاالت العمل الرئيســية ٢٠١٨والعالية األولوية. وفي عام حة والمخاطر الوشــيكة الصــالمحدقة بالمخاطر 
فاشــيتي مرض لالســتجابة لفي المقر الرئيســي  حداثدارة األإتنســيق وظائف االســتعداد التشــغيلي في فريق ما يلي: 

ـــية الكوليرا في زمبابوي منلو  ٢٠١٨مايو  في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أيار/فيروس اإليبوال  ــ ـــ ــ  ذ أيلول/فاشــ

ُتعتبر شـديدة و جاور جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تاألربعة بلدان لل؛ ودعم االسـتعداد التشـغيلي ٢٠١٨سـبتمبر 
فحص انتشار مرض فيروس اإليبوال (بوروندي ورواندا وجنوب السودان وأوغندا) من خالل تحسين التعرض لخطر 

ــافرين على الحدود وتعزيز الترصــــد  ــى وتطعيم العاملين في مجال الرعاية وتتبع األشــــالمســ خاص المخالطين للمرضــ
  الصحية في الخطوط األمامية.

  
) وٕاطار ســـنداي للحد من ٢٠٠٥ودعمت األمانة عبر إطار االســـتجابة للطوارئ واللوائح الصـــحية الدولية (  -٨

الوطني والتأهب ألمن الصحي وتنفيذها من أجل امخاطر الكوارث الدول األعضاء في وضع خطط وبرامج شاملة 
  للطوارئ وٕادارة الطوارئ الصحية الشاملة لكل األخطار ومخاطر الكوارث.

  
ــم أكثر من   -٩ ــبكتها العالمية التي تضـ ــلت المنظمة تعزيز التعاون والتنســـيق مع شـ ــريكة  ١٦٤٤وواصـ جهة شـ

للوقاية من الطوارئ الصحية لدى االستجابة للطوارئ الصحية ومساعدة البلدان على تحسين تأهبها تقنية وتشغيلية 
  والكشف عنها واالستجابة لها.
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  الوقاية من األوبئة والجوائح
  

ـــت المنظمة   -١٠ ـــ ــ ــ ، ومكافحتهاالتي تمثل تهديدات خطيرة المعلومات للوقاية من األخطار وتبادل  ثالبحبنهضــ
ســيقها لتقديم اإلرشــاد وتوجيه إرســاء شــبكات تقنية وأفرقة اســتشــارية من الخبراء من مختلف الميادين وتنبما في ذلك 

ــأن األ ــ ــــول على المعارف التقنية بشـــ ــمان الحصـــ ــ ــتجدةخطار المعدية التنمية المعارف وضـــ ـــ والمتطورة التي تمثل  مســ
  تهديدات خطيرة.

  
وتنفيذه المخطط األولي للبحث والتطوير وضع في للخبراء شبكات العالمية الوثابرت المنظمة على تنسيق   -١١

ــفههذا المخطط األولي يحث و  ـــتراتيجية عالمية وخطة للتأهب  بوصـــ ـــرعة تفعيل على اســ ــطة البحث والتطوير ســ أنشـــ
تطوير اختبارات التشــخيص واللقاحات واألدوية الفّعالة التي يمكنها وتيرة تســريع وشــملت األنشــطة خالل الفاشــيات. 

  .إنقاذ األرواح والوقاية من انتشار األوبئة الواسعة النطاق
  

ية واالجتماعية لمطائفة واسعة من الميادين التقنية والعالجهات الشريكة من وواظبت المنظمة بالتعاون مع   -١٢
ـــتراتيجيات عالمية  ــ ـــ ـــع اســ ــ ـــ ـــفراء على وضــ ــ ـــ ــــدي لألخطار المعدية التي تمثل تهديدات خطيرة مثل الحمى الصــ ــ ـــ للتصـ

التي ُطّعم في استراتيجية القضاء على أوبئة الحمى الصفراء وتشمل هذه االستراتيجيات ما يلي: والكوليرا واألنفلونزا 
التي لوضع نهاية للكوليرا  ٢٠٣٠بلدًا أفريقيًا؛ وخريطة الطريق العالمية إلى عام  ٢٤مليون شخص في  ٦١إطارها 

ــحن حوالي  ـــ ــ ــأنبلدان؛  ١٠مليون جرعة من لقاح الكوليرا الفموي إلى  ٢١مكنت من شـ ــ ــ ـــتراتيجية العالمية بشــ ـــ  واالســ
ـــخص في العالم  ٥٠٠التي تم في ظلها حســـــب التقديرات تطعيم أكثر من  ٢٠٣٠-٢٠١٩األنفلونزا للفترة  مليون شــ

ــاد لألنفلونزا الجـائحـة من خالل مليون  ٤٠٠أكثر من  تـأمينو  ـــ ــ ــ ـــ ــ اإلطـار الخـاص بـالتــأهــب جرعـة من اللقـاح المضــ
ــية مرض فيروس اإليبوال؛ لمواجهة األنفلونزا الجائحة ـــ ـــتجابة لفاشـــ ـــ ـــخص  ٦٠ ٠٠٠التي مكنت من تطعيم  واالســ ــ شـــ

  اإلصابة بالعدوى بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.شديد التعرض لخطر 
  

ــريكة   -١٣ ــ ـــ ــبكاتها من الجهات الشــ ـــ ــ ــعة من المجاالت التقنية من وعملت المنظمة مع شــ ـــ ــ للحد من مجموعة واســ
ــــات تمثل تهديدات خطيرة و  ــ ـــات خطر خطر معاودة ظهور ممرضـ ــ ــتجدةظهور ممرضــ ـــ ومجهولة تمثل تهديدات  مســ

ــببة لألمراض التنفســـية أشـــكال الحمى النزفية الفيروســـية واألمراض المحمولة بالنواقل خطيرة مثل  والممرضـــات المسـ
  .والمخاطر المحدقة باألمن البيولوجي ومقاومة مضادات الميكروبات

  
  سرعة الكشف واالستجابة

  
ــارة  ٧٠٠٠حوالي يًا حالد للترصـــيلتقط نظام المنظمة العالمي   -١٤ ــةإشـ ــحة العمومية با محدق تهديدب خاصـ لصـ

ــهر.  ــية محتملة المحدق بالصــــحة هو  تهديدن الأوٕاذا ُحّدد كل شــ ــارهافاشــ بعد إجراء  تنطوي على ارتفاع خطر انتشــ
  ساعة. ٤٨اتخاذ اإلجراءات في غضون على  فيحث هذا األمر، تقص ميداني وتقييم رسمي للمخاطر

  
الدعم إلى البلدان لتواصل رصد األحداث وٕاجراء عمليات تقييم المخاطر، وقدمت المنظمة أثناء الفاشيات   -١٥

ـــحية وتقييم  ــ ـــ ــ ــتجابة. بما في ذلك تنفيذ نظم المعلومات الصــ ــــ ــ ــ ــد االســ ـــ ــ ـــ ندما تدعم وعالقدرة على اإلنذار المبكر ورصــ
ـــتجابة للطوارئ في أحد البلدان،  ــــد وتقّيم عن المنظمة اســ ــتجدة في البلد ال تظل ترصـ ــيات الحالية والمســـ ــ كثب الفاشـ

  المتضرر فحسب بل في بلدان أخرى في العالم تشهد أحداثًا صحية أيضًا.
  

ــفت المنظمة عن أكثر من ، ٢٠١٨وفي عام   -١٦ ـــ ــ ــ ــدت ١٧٠كشــــ ــ ـــ ــ ــ ـــحيًا ورصــ ــ ـــ ـــ وأجرت  هذه األحداث حدثًا صــ
دعم الكامل لالستجابة لفاشيتي الأتاحت كل شهر بينما  ة لهاميداني المخاطر المرتبطة بها وتقصياتتقييم لعمليات 

ـــية الكوليرا التي طال أمدها في  أيار/ ٨مرض فيروس اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ  ــ ــ ــ ـــ مايو ولفاشـــ
  اليمن وفاشية الكوليرا في زمبابوي.
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  االستجابة للطوارئ
  

ــمبر  كانون األول/ ٣١يناير إلى  كانون الثاني/ ١خالل الفترة من   -١٧ ــ ــ ـــ ــ ــ ــتجابت المنظمة ، ٢٠١٨ديســ ـــ ــ ــ ـــ اســـ
ـــنفة في أكثر من  ٣٦مجموعه   لما ــ ــملت هذه الحاالت طوارئ من الدرجة  ٣٠حالة طوارئ مصـــ ـــ  ٣بلدًا وٕاقليمًا. وشـــ

ــتوى  ــ ــ ـــنيف المنظمة وطوارئ من المســ ـــ ــب تصــ ــ ــ ـــتركة بين  ٣حســ ــ ـــنيف لجنة األمم المتحدة الدائمة المشـــ ــ ـــب تصـــ ــ حســـ
ــد ـــ ــ ــعة النطاق. ولم يصـــ ــ ــ ــ ــحية عمومية جديد المدير العام أي إعالن عن ر الوكاالت وطوارئ أخرى واســ ـــ ــ لطارئة صـــ

ــبب قلقًا دوليًا في عام  ــ ــ ـــ ـــتهل عام ٢٠١٨تسـ ــ ــ ــــتهدفت عمليات المنظمة ٢٠١٨. وفي مســـ ــ ــ ـــــخص  ٧٥، اســ ــ ــ مليون شـ
  ألغراض المساعدة اإلنسانية غير أن هذا العدد ارتفع تدريجيًا إذ ظهرت فاشيات وطوارئ جديدة طوال العام.

  
طوارئ على أنها طوارئ من  حاالتثماني فت الحادة (المصنفة وغير المصنفة) ُصنّ  ومن ضمن الطوارئ  -١٨

ـــتويات وخامةً  ٣  الدرجة ــ ــ ــــد المســ ــ ــ ــتجابًة  مما يعد أشـ ـــ ــ ــتجابة للطوارئ ويتطلب اســ ــ ـــ ـــاس إطار المنظمة لالســ ــ ــ على أســ
ــتجابة الجماعية بالتعاون يُ  ال ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتهان بها من المنظمة وتعبئة دعم كبير على نطاق المنظمة لالسـ ـــ ــ ــ ـــ مع الجهات ســ

ـــانية معقدة ( ــ ــ ـــ ــ ــريكة في الميدان. ومن بين هذه الطوارئ هناك ثالث أزمات إنســـ ــ ـــ ــ ــ ـــ في راخين بين ميانمار النزاع الشـ
نّ نيجيريا و في وبنغالديش واألزمتان  ــُ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــودان) صــ ــ ـــ ـــ ــ طال أمدها  ٣فت الحقًا على أنها طوارئ من الدرجة جنوب الســ

مازالت تســتلزم اســتمرار و ي إطار االســتجابة للطوارئ) (مســتمرة خالل أكثر من ســتة أشــهر حســب التعريف الوارد ف
ــتجابتها من  ـــغيالناحية الوجود المنظمة واســ في الجمهورية العربية  ٣لية على نطاق واســــع. والطوارئ من الدرجة تشـ

ــــًا طوا ــورية واليمن تعتبر أيضـــ ــ ـــتوى الســـ ــ ــتركة بين الوكاالت  ٣رئ من المســ ــ على نطاق منظومة اللجنة الدائمة المشـــ
ــريكة من المجتمع المدني معًا من أجل تلبيـة تعمل ف ـــ ــ ـــ ــ ــ ي إطارها الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والجهات الشـ

  احتياجات االستجابة.
  

 ووفقًا لمبادئ إطار االســتجابة للطوارئ، فّعلت المنظمة نظام إدارة األحداث ألداء وظائفها الحاســمة الســت  -١٩
ــعت نطاق  ــ ــغيدعمها الووســــ ــ ــتجتشــــ ـــ ــررين لي والتقني كي تســـ ــ ــ ــكان المتضــ ــ ـــحية للســــ ــ يب على الفور لالحتياجات الصـــ

ـــريكة ودعمت جهود الحكومات الوطنية في إطار والمخاطر التي يتعر  ــ ــون لها. وعملت األمانة مع الجهات الشــــ ــ ــ ضـــ
ـــحية األولية والثانوية  ــ ـــ ــ ـــ ــحية وتغطيتها وتدعيم الرعاية الصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ التدخالت المنقذة لألرواح لتعزيز جودة الخدمات الصـ

المســتشــفيات عن طريق اســتخدام أفرقة متنقلة والمرافق الصــحية وتحســين نظم الترصــد واإلنذار المبكر والرعاية في 
ــــن  ـــاركت في وشـ ــحيين. كما قادت المنظمة أو شــ حمالت التطعيم وتوزيع األدوية واإلمدادات وتدريب العاملين الصـــ

ــــحة ــ ــ ــيق قطاع الصـ ــ ـــ ــــيق  ،قيادة تنســ ــ ــ ـــــطة من مجموعات  ٢٥بما في ذلك تنسـ ـــحة. وُدعمت مجموعة ناشــــ ــ ــ  تلكالصــ
رف  ـــُ ــ ــندوق المنظمة االحتياطي الخاص بالطوارئ إذ صــ ــ ــريع عن األموال من صـــ ــ اإلجراءات من خالل اإلفراج الســـ

ــتجابة المنظمة في  ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي في عام  ٣٧,٦مبلغ ناهزت قيمته  بهدف ضـــمان ســـرعة انتشـــار اسـ
  مصنفة. حالة طوارئ ٢٩
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير  -٢٠
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