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 ب للطوارئ واالستجابة لهاتقرير مرحلي حول التأه  
 المقدمـة

أكثرِدِإذِيشهِ علىِنطاقِغريِمسبوق.ِِهِإقليمِشرقِاملتوسطِيفِالوقتِالراهنِأزماتِواحتياجاتِإنسانيةيواجِ  .1
مليونِشخصِيفِحاجةِإىلِاملساعدات85ِِيزيدِعلىِرِعلىِماِؤثِ حاالتِطوارئِتِ نصفِالبلدانِيفِاإلقليمِمنِ

ويأيتِأكثرِمنِنصفِالالجئنيِيفِالعاملِمنِثالثةِبلدانِيفِاإلقليم،ِوهي:ِاجلمهوريةِالعربيةِالسوريةِ.ِاإلنسانية
ومجهوريةِإيرانِاإلسالميةِهي:ِباكستانِمنِبلدانِاإلقليمِوأفغانستانِوالصومال،ِوتستضيفهمِأربعةِبلدانِفقطِ

منِإمجايلِالسكانِِ%58وبسببِاألزمةِالسورية،ِشكَّلِالالجئونِماِيقر بِمن5118ِِويفِعامِ.ِواألردنِولبنان
ِالسوريةِ.ِيفِلبنان ِالعربية ِفاجلمهورية ِالصراع؛ ِنتيجة ِيستضيفِاإلقليمِالعددِاألكربِمنِالنازحنيِداخليًا كما

رِقائمةِالبلدانِاليتِتستضيفِالنازحنيِداخليًاِعلىِمستوىِاخلمسةِاليتِتتصدَِِّمنِالبلدانوالعراقِوالسودانِضِ 
 .العامل

ِِولِ ويِ  .5 ِالسوري ِالشعب ِعلى ِبالغة ِآثارًا ِالسورية ِالعربية ِاجلمهورية ِيف ِاملستمر ِالعنيف ِالصراع ِف التنميةِعلى
ِالبلد ِمنِإمجايلِالسكان:ِ%58لونِثِ مليونِسوريِيِ 11ِوقدِش ر دِأكثرِمنِ .االقتصاديةِواالجتماعيةِيفِهذا

ويعيشِماِيربوِ .مالينيِخارجها5ِماِيقر بِمنِحِفيماِنزِ داخلِسورياِإىلِمناطقِأخرىِِينيمال6.7ِِحِمنهمنزِ 
ِ ِللغايةِماليني5.8ِعلى ِصعبة ِظروف ِيف ِِشخص ِيتعذ15َِِّيف ِإليهامنطقة ِالوصول ِر ِمتوز/يوليوِ. ِشهر ويف
ِكانت5118ِ صِاإلنتاجِ،ِوتقلَّعلىِاإلطالقِمنِاملستشفياتِالعامةِتعملِجبزءِمنِطاقتهاِأوِالِتعمل87%ِ،

ذةِللحياةِمباِيفِذلكِاملضاداتِنقِ مِ ـواقرتنِذلكِبعدمِتوافرِالكثريِمنِالعالجاتِالِ%،61احملليِلألدويةِبنسبةِ
 .احليويةِوالسوائلِالوريدية

3. ِ ِالعراق، ِأما ِفقد ِمتوز/يوليو ِيفِشهر ِمنِحيتاجونِإىلِاخلدماتِالصحية ِيقرِ إىلِ 5118وصلِعدد بِمنِما
وكركوكِوصالحِِىاليتِتشهدِحالةِمنِعدمِاالستقرارِ)األنبارِونينِوِةففيِاحملافظاتِاخلمس.ِِشخصنييمال6ِ

ِودياىل ِِ،(الدين ِالعمل ِعن ِِكربىِِمستشفى15ِتوقفت ِعلى ِيزيد ِالصحية171ِِوما ِالرعاية ِمرافق ِمن مرفقًا
ذِللحياة.ِوبنهايةِنقِ مِ ـالعالجِالاحلصولِعلىِوهوِماِحيرمِاملالينيِمنِاألفرادِمنِ%(، 58األوليةِ)مباِيزيدِعنِ

منِمجيعِاملشروعاتِالصحيةِِ%53لِأكثرِمنِث ِيِ ِأيِمامنِاملرافقِالصحية،ِِ%66كانِِ،يونيوشهرِحزيران/
ِا ِالصحة ِملنظمة ِالاحلالية ِاملناطق ِيف ِالصحية ِالرعاية ِتقدمي ِوأنظمة ِوالشركاء، ِتضرِ مِ ـلعاملية ِبالنزاع، م هدَّدةِرة

ِ ِباإلغالق ِبلغت ِالتمويل ِيف ِفجوة 71ِِبسبب ِأمريكي، ِدوالر ِِحتتاجمليون ِتوفري ِدوالر55.8ِِاملنظمة مليون
ِمنها ِ .أمريكي ِاملنظمة ِحتصل ِومل ِالفجوةِِيونيوحزيران/حىت ِبذلك ِلتصل ِأمريكي، ِدوالر ِمليون ِعلى سوى
 %.67التمويليةِإىلِ

ِوويفِحزيران/يوني .5 ِرفعتِ، ِاملتحدة ِلاألمم ِيفِاليمنِتصنيفها ِاملستوىِاألعلىِإىلِألزمة ِوهو املستوىِالثالث،
ِ ِوحجمها. ِنطاقها ِحيث ِمن ِللطوارئ ِالثالثة ِاألزمة ِهي ِوهذه ِعند ِالـم صنَّفة ِالثالث ِإىلِاإلقِيفاملستوى ليم
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مليونِشخصِيفِأرجاءِاليمنِإىل51ِِوحيتاجِأكثرِمنِ.ِجانبِاألزمتنيِيفِالعراقِواجلمهوريةِالعربيةِالسورية
ِِو ِاألساسيةِيفِاملساعداتِاإلنسانية، ِالصحية ِمنِحيتاجونِإىلِالرعاية مليون18.5ِِإىلِِمتوز/يوليووصلِعدد

يزيدِعلىِمليونِشخصِ)وهوِضعفِالعددِمنذِمطلعِوش ر دِماِ.ِمنذِآذار/مارسِ%51،ِبزيادةِجتاوزتِشخص
يفِالوقود،ِِحادِ ِىِالنقصِاخلطريِيفِاألدويةِواملستلزماتِالطبية،ِوماِاقرتنِبهِمنِنقصِ وقدِأدَِّ(.ِشهرِأيار/مايو

 .إىلِاهنيارِتدرجييِللنظامِالصحيِيفِاليمن

علىِمواصلةِةِقدِرالةِيفِالصومالِعدمِمنظمةِالصحةِالعامليةِوالشركاءِيفِجمالِالصحعلنتِأِوويفِحزيران/يوني .8
ِال ِالصحية ِاخلدمات ِنقِ مِ ـتوفري ِللحياة ِالنطاقذة ِالتمويلِعلى ِنقص ِبسبب ِإال ِذلك ِوما ِاملطلوب، ففيِ.

ِملِيتوفِ 5118متوز/يوليوِ ِأمريكيِ)ِماليني7.1ِرِسوىِ، ِِ%(5.8دوالر ِوقيمته مليون61.8ِِمنِالتمويلِالالزم
ِ ِوهو ِأمريكي، ِدوالر ِأدىن ِمنذ ِللتمويل ِلتقدميِِ.5115مستوى ِاألولوية ِإيالء ِوعدم ِالتمويل ِيف ِالنقص وهذا

ِمنِ ِأكثر ِقدِحرما ِالثانوية ِالصحية1.8ِِاخلدماتِالصحية مليونِشخصِمنِاحلصولِعلىِخدماتِالرعاية
صتِقلَّمستشفياتِعلىِاألقلِيفِمجيعِأرجاءِاليمنِأو11ِِقتِغلِ ،ِأِ 5118يار/مايوِأويفِ .األوليةِأوِالثانوية

ِكبري،ِوهناكِثالثةِمستشفياتِأخرىِعلىِاألقلِمِ ِاخدماهت .ِضةِخلطرِاإلغالقِيفِاملستقبلِالقريبعرَّبشكل
ِوقدِكافِ وتِ  ِاألولية، ِالصحية ِاالحتياجات ِتلبية ِأجل ِمن ِاألساسية ِالصحية ِاخلدمات ِومكاتب ِالعيادات ح

 .تشتدِفيهاِاحلاجةِإىلِاخلدماتِسحبِالكثريِمنِوكاالتِاملعونةِعماهلاِالصحينيِمنِاملناطقِاليت

منِالتمويلِالالزمِللصحةِمبوجبِخططِ% 51.3نسبةِِيفِمتوز/يوليوِرتوعلىِالرغمِمنِاحلاجاتِاملتزايدة،ِتوفِ  .7
ِ ِاملتحدة ِااألمم ِتوفِ ملوحَِّاالسرتاتيجية ِإذ ِالثمانية؛ ِاإلقليم ِبلدان ِيف ِلالستجابة ِدة ِفقط ِدوالر53.8ِِر مليون

ِ ِأمريكي511.8ِأمريكيِمنِالتمويلِاملطلوبِوقدره ِيفِالتمويلِالِتعوقِقِ  .مليونِدوالر ِالفجوة دراتِوهذه
ِفحِ  ِاالستجابة ِعلى ِالصحية ِوتِ سِ اجملموعة ِبل ِالصحيةِنذِ ب، ِواخلدمات ِالعمومية ِالصحة ِوظائف ِبإغالق ر

 .يفِالعراقِوالصوماللعلِأمههاِوأكثرهاِاحلالية،ِ

 المنظمة استجابة

حالةِمليون15ِِاألدويةِالـم نق ذةِللحياةِواملستلزماتِالطبيةِلعالجِرتِاملنظمةِيفِاجلمهوريةِالعربيةِالسورية،ِوفِ  .6
ِإىلكانونِالثاين/ينايرِِِمنالتِجراحيةِيفِمجيعِاحملافظاتِاألربعةِعشرةِيفِالفرتةِإجراءِتدخِ العالجِِمشلِو،ِتقريباًِ

ِمنِ .5118ِوحزيران/يوني ِأكثر ِشللِاألطفالِِماليني5.7ِوجرىِتطعيم ِضدِمرض ِسنِاخلامسة طفلِدون
ِكماِحصلِماِيزيدِعلىِمجيعِأرجاءِاجلمهوريةِالعربيةِالسوريةخاللِمحلتنيِوطنيتنيِللتمنيعِمشلتِ مليون1.7ِِ،

اتِغريِاحلكوميةِمتِاملنظمةِثالثنيِعيادةِمتنقلةِإىلِالشركاءِمنِاملنظموسلَّ.ِطفلِعلىِاللقاحِاملضادِللحصبة
منظمةِغريِحكوميةِيفِمجيعِأحناء75ِِِوحصلتالوصولِإليها،ِِيتعذرالسلطاتِالصحيةِيفِاملناطقِاليتِإىلِِو

.ِرِالوصولِإليهامهِاملنظمةِلتحسنيِالوصولِإىلِاملناطقِاليتِيتعذَِّقدِ علىِالدعمِالذيِتِ حتصلِِتزالِوالِالبالد
ِمنِ كماِواصلتِاملنظمةِتعزيزِوجودهاِغريِاملركزيِيفِمجيعِأرجاءِاجلمهوريةِالعربيةِالسورية،ِفأنشأتِنظامًا

رِالوصولِإليها(،ِوزادتِعددِاملكاتبِالفرعيةِيفِحلبِمنهاِيفِاملناطقِاليتِيتعذ37َِِّمركزِاتصالِطيبِ)86ِ
 .واحلسكةِومحص

ِأكثرِمن5118ِار/مارسِإىلِمتوز/يوليوِمنِآذِالفرتةِخاللِعتِاملنظمةوزَّويفِاليمنِ .5 ِمنِاألدوية151ِِ، طنًا
ِيزيدِعلىِ ِوما وكذلكِِ،لرتِمنِالوقودِحىتِتواصلِاملستشفياتِالرئيسيةِعملها811111ِواملستلزماتِالطبية

ِم ِيفِستودعات ِالصحية ِواملراكز ِواألورام ِالكلى ِومراكز ِالوطنية ِواملختربات ِاإلسعاف ِوسيارات اللقاحات
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13ِِ ِحمافظة، ِأتاح ِما ِوهو ِجمموعه ِما ِإىل 8ِِالوصول ِمنهم ِتقريبًا ِفرد ِداخلي611111ِِماليني نازح
املنظمةِمحلةِمتنيعِباالشرتاكِمعِأطلقتِوزارةِالصحةِِ،يونيوويفِحزيران/.ِطفلِدونِسنِاخلامسة151111ِو

يفِِاخلامسةِعشرةسنِطفلِدون81111ِِبِمنِضدِشللِاألطفالِواحلصبةِواحلصبةِاألملانيةِاستهدفتِماِيقرِ 
ِيفِتسعِحمافظات ِِوأوساطِالسكانِالنازحنيِداخليًا ِلتزايِ إطارِيفِ. ِفيهاِاستجابتها ِاملشتبه دِحاالتِاإلصابة

ِ.ديدةحبمىِالضنكِواملالريا،ِقامتِاملنظمةِبإيصالِجمموعاتِاألدواتِالطبيةِملكافحةِاإلسهالِإىلِعدنِواحلِ 
بسببِنقصِالدواءِوالوقود،ِدعمتِاملنظمةِأماكنِاإليواءِيفِأبواهباِيةِملرافقِالصحيفِالوقتِالذيِأغلقتِفيهِاِو

ِمتنقلنيمتِاملنظمةِالدعمِإىلِفريقنيِطبينيِكماِقدَِّ.ِقِصحيةِمتنقلةِوأقامتِهباِعياداتِطبيةِثابتةرِ صنعاءِبفِ 
 .فِعليهماِإحدىِاملنظماتِغريِاحلكوميةِاحملليةشرِ تِ 

6. ِ بتوفريِاألدويةِوالتكنولوجياِِ،5118إىلِمتوز/يوليو5115ِِِويفِالفرتةِمنِحزيران/يونيِقامتِاملنظمة،ِالعراقأما
مباِيفِذلكِِ،مالينيِنازحِداخليِيفِاملخيماتِوخارجها3ِمتِاالستشاراتِالطبيةِإىلِأكثرِمنِوقدَِِّ،األساسية

ِيتعذَِّ ِإليهامناطق ِالوصول ِر ِِو. ِحصل ِمنِمرفِ 1511ِحنو ِأكثر ِالعراق ِأرجاء ِيف ِالصحية ِالرعاية ِمرافق ِمن ق
ذةِللحياةِومستلزماتِطبيةِلتجديدِاملخزوناتِاملخصصةِنقِ مليونِدوالرِأمريكيِيفِصورةِأدويةِأساسيةِمِ 16ِ

عيادة56ِِلتحسنيِإتاحةِاخلدماتِالصحيةِالوقائيةِمنهاِوالعالجية،ِهاِسعيًاِمنكماِوفرتِاملنظمة،ِ .للطوارئ
ِمتن ِجمِ طبية ِوهَِّقلة ِكاماًل ِجتهيزًا ِمِ 31ِزة ِإسعاف ِزوَِّسيارة ِاألساسية ِواملستلزمات ِباألدوية ألمراضِاِملعاجلةدة

ِالسارية ِوغري ِالسكِ ِ،السارية ِذلكِداء ِيف ِوارتفاعِضغطمبا ِوأمراضِالقلب ري ِالعياداتِوقدَِّ .الدم متِهذه
ِجتاوزِعدد ِاستشاراتِطبية ِمنِالعياداتِالثابتة ِوغريها ِاستشارة551111ِاإلمجايلِِاهاملتنقلة ومنِبنيِهذهِ.

.ِدةِإىلِمستشفياتِمتخصصة،ِمنهاِحاالتِألمهاتِوأطفالعقَِّحالةِطارئةِومِ 311111ِحيلتِاالستشارات،ِأِ 
ِاألخرية ِاآلونة ِأنشأتِِ،ويف ِالعام، ِهذا ِمطلع ِاألنبار ِحمافظة ِشهدهتا ِاليت ِللنزوح ِاجلديدة ِاملوجات ِظل ويف

منِخدماتِالرعايةِالصحيةِاألوليةِإىلِالنازحني،ًِاِواسعطيفًاِمِقدِ تِ ًاِطبيِاًِمركِز15ِاملنظمةِودائرةِصحةِاألنبارِ
 للحوامل.ِالوالدةمشلتِتقدميِالرعايةِالسابقةِعلىِ

11. ِ ِمبا ِاملنظمة ِوقامت ِيفِِمليةع86ِجمموعه ِللطوارئ ِاستجابتها ِإطار ِيف ِالطوارئ ِحاالت ِيف ِللموظفني نشر
ِكانونِالثاين/ينايرِحىتِمتوز/يوليوِِواليمنِوالعراقِوليبياوالصومالِاجلمهوريةِالعربيةِالسوريةِ ِ.5118يفِالفرتةِمن

دِاألمراض،ِبرناجميةِتقنيةِخمتلفة،ِوترصِ نِمتخصصنيِيفِالتنسيقِبنيِاجملموعات،ِوجماالتِِودوفِ مِ ـوكانِاخلرباءِال
ِواملواردِ ِاملعلومات، ِوتكنولوجيا ِوالتوريد، ِاللوجستية، ِوالشؤون ِالربامج، ِوإدارة ِواالتصاالت، ِاملعلومات، وإدارة

 .البشرية

  واإلنجازات الـُمحَرز مالتقد  

أنهِحىتِيفِحاالتِالطوارئِِدِ يِ بِـ ِتكتسبِاالستجابةِيفِالوقتِاملناسبِأمهيةِبالغةِيفِالعملِاإلنساينِالناجع، .11
ي،ِوجملاهبةِهذاِالتحدِ  .رةِمباِيكفيمهِاملاحنونِيفِمرحلةِمبكِ قدِ رِالتعويلِعلىِوصولِالدعمِالذيِيِ احلادةِيتعذَِّ

لِالعملِبآليةِمتويلِمباِيكفِ ِ،نِيفِحاالتِالطوارئفإنِاملكتبِاإلقليميِبصددِإنشاءِصندوقِإقليميِللتضامِ 
يكنِالتنبؤِهباِوالتعويلِعليهاِبشكلِأكربِيفِاالستجابةِحلاالتِالطوارئِاليتِيشهدهاِاإلقليم،ِوحتفيزِإجراءاتِ

مِهذاِقدِ وسوفِيِ .ِيقيِمنِاملراضةِوالوفياتِدونِداعِ علىِحنوِالصحةِيفِأقربِوقتِممكن،ِتعزيزِمنِأجلِ
ِملدةيِحالةِطارئةِيفِبلدانِاإلقليمِبدءِأِمن،ِالدعمِاملايل5117ِالثاين/ينايرِلهِيفِكانونِيعِتفعزمِ مِ ـالصندوق،ِال

 .تلبيةِاالحتياجاتِالعاجلةِورأبِالفجواتِاحلرجةضِرِ بغِ الشهورِالثالثةِاألوىلِ
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ِاألولِخاللِالدورةِ .15 ِبالطوارئ،ِسوفِيعقدِاجتماعه ِمعنيًا ِإقليميًا ِاستشاريًا ِاملكتبِاإلقليميِفريقًا وقدِأنشأ
ِللِ  ِوالستني ِالثانية ِاألول/أكتوبر ِتشرين ِيف ِاإلقليمية ِالفريقِويتمثَّ .5118جنة ِهذا ِإنشاء ِوراء ِالعام ِاهلدف ل

ِوالقضاياِ ِالسياسات ِقضايا ِبشأن ِاإلقليمي ِاملدير ِإىل ِالعون ِوتقدمي ِاملستقلة ِاملشورة ِإسداء ِيف االستشاري
لِوِ دِ ِعبِ سِ ويتألفِالفريقِمنِممثلنيِمنِ.ِاِيفِاإلقليمبِللطوارئِواالستجابةِهلاالسرتاتيجيةِذاتِالصلةِبالتأهِ 

يفِِمرَّةِواحدةوسوفِجيتمعِالفريقِ.ِأعضاءِيفِاإلقليم،ِمعِمراعاةِالتوزيعِاملناسبِللخرباتِوالتمثيلِاجلغرايف
 .السنة،ِوتكونِالعضويةِفيهِبالتناوبِكلِسنتني

لِاملنظمةِحتديثِقائمةِالتنظيمي،ِسوفِتواصِ ِعلىِاملستوىلالستعدادِليتِتتخذهاِاملنظمةِاتدابريِالويفِإطارِ .13
نِتوافرِاخلرباتِذاتِالصلةِيفِبدايةِأيِطارئة،ِواحلفاظِمباِيضمِ ِ،بنيِالذينِيكنِنشرهمدرَّمِ ـإقليميةِباخلرباءِال

ِالقائمة ِعلىِهذه ِال. ِالعاملني ِمجيع ِحيصل ِدرِ مِ ـوسوف ِعلىِدوراتِتدريبية الستجابةِحولِاجنيِيفِالقائمة
لِقدرهتمِعلىِتقدميِاستجابةِسريعةِوناجعةِأليِحالةِطارئةِمباِيفِذلكِحتياجاتِاملفاجئة،ِمباِيكفِ وتلبيةِاال

،ِوسوفِتستمر5115ِتِالدورةِالتدريبيةِاألوىلِملسؤويلِالتنسيقِاملعنينيِبالطوارئِيفِدِ قِ وعِ .ِفاشياتِاألمراض
 .القائمةِدِإىلدِ اماًِبعدِآخرِمعِانضمامِخرباءِجِ هذهِالدوراتِالتدريبيةِع

ِاملتضرِ ِشراءوبالنظرِإىلِاالحتياجاتِاملتزايدةِيفِجمالِ .15 ِللفئاتِالسكانية ِأبرِ األدويةِواملستلزماتِالطبية تِمِ رة،
لعملياتِاإلنسانية/الشؤونِاللوجستيةِلإلنشاءِمركزِخمصصِِحكومةِاإلماراتِالعربيةِاملتحدةاملنظمةِاتفاقيةِمعِ

ِكافيةِِ،هذاِاملركزِيفِإدارةِاملخزوناتِاحلاليةِوسوفِيستمر.ِبغرضِاالستجابةِلألزمات ِكميات وسيضمنِختزين
 .مباِيدعمِتقدميِاستجابةِلألحداثِالطارئةِيفِاإلقليمِوخارجهِيفِالوقتِاملناسبِ،منِاملستلزماتِالطبيةِاحلرجة

 اإلصالح في مجال الطوارئ

ِللطوارئِيفِاإلقليمِبسببِمل .18 ِيفِاستجابتها ِمنهجيًا اهلائلِلالحتياجاتِالصحية،ِِالنطاقِتتبعِاملنظمةِأسلوبًا
ِ ِمن ِالرغم ِعلى ِوضوح ِاإلصالح ِِواالختصاصاتعمليات ِالتوجيهية ِواملبادئ ِالشأن، ِهذا ِتواجهِيف وسوف

يفِعملِِجذرياًِِإعادةِالتفكريِحاجةِإىلهناكِِو .وقعتِأحداثِجديدةيفِحالِاملنظمةِمزيدًاِمنِالتحدياتِ
القيامِاملنظمةِِمننت ظرِةِإدراكِماِيِ ي ِغِ املنظمةِقبلِوقوعِالطوارئِوخالهلاِوبعدهاِوإعادةِرسمِمالمحِهذاِالعملِبِـ 

 .عملياتِاإلصالحِاألخريةاستناداًِإىلِيفِضوءِالدروسِاملستفادةِِو،ِعلىِأنِيتمِذلكِبه

ئِنشِ أ 5118ِِويفِ.ِيفِعمليةِإصالحِيفِجمالِالطوارئ5115ِعِاملكتبِاإلقليميِمنذِتشرينِاألول/أكتوبرِرِ وشِ  .17
ِعمَّان ِيف ِاألطفال ِشلل ِواستئصال ِللطوارئ ِلالستجابة ِجديد ِاحلاديةِِ،مركز ِالدورة ِتوصية ِمع ِيتماشى مبا

 .جنةِاإلقليميةِبإنشاءِمكاتبِفرعيةِيفِاإلقليموالستنيِللِ 

ِوالتنسيقِبشأهنا،ِجيريِِوانطالقاًِ .16 منِعمليةِإعادةِاهليكلةِالراميةِإىلِحتسنيِاالستجابةِللطوارئِواالستعدادِهلا
علىِراتِدِ تكونِمسؤولةِعنِبناءِالقِ ِوِ،تركيزهاِعلىِاالستعدادِالتنظيميِاآلنِإنشاءِوحدةِيفِعمَّانِينصبِ 

ِاإلقليملِاستعدادِاملنظمةِلالستجابةِلطوارئِالصحةِاليكفِ النحوِالذيِ ِأنِهناكِِ .عموميةِاليتِيشهدها كما
االستجابةِللطوارئِوالتنسيقِبشأهنا،ِسيقودِجهودِاالستجابةِبِانختتصَِِّيفِالقاهرةِيتألفِمنِوحدتنيِياًِثانِاًِكيان

الةِلالستجابةِوتقدميِالدعمِيفِالوقتِاملناسبِإىلِالبلدانِنِاتباعِآليةِفعِ ويتوىلِشؤونِالتنسيقِبشأهنا،ِويضمِ 
 .تواجهِأزماتِاليت
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ِيوميِ .15 ِمنِأجلِمناقشةِعملياتِاإلصالح5118ِِِيونيوحزيران/15ِ-13واستضافتِالقاهرة ِللمراجعة اجتماعًا
،ِوالستعراضِاألعمالِانعقادِمجعيةِالصحةِالعامليةِعقبِالعامليةِاألخريةِيفِأعمالِاملنظمةِيفِحاالتِالطوارئ

ِالرئيسية ِالثغرات ِوحتديد ِاإلقليم، ِيف ِبغِ ِ،املتواصلة ِاجملاالت ِمن ِعدد ِيف ِاحللول ِرِ واقرتاح ِاستجابةِض حتسني
 .املنظمة،ِوالوقوفِعلىِمدىِاحلاجةِإىلِالقيامِبإعادةِهيكلةِيفِجمالِالطوارئِمنِعدمها

فيماِيتعلقِبالقيادة،ِجرىِاالتفاقِعلىِضرورةِتعزيزِقيادةِمنظمةِالصحةِالعامليةِيفِتلبيةِاالحتياجاتِالصحيةِِو .16
ِبال ِاليتِمتِ تِكفاءاورفدها ِعلىِمستوىِمِ ثِ الصحيحة ِإىلِ .اجملموعاتِوالطوارئِقينسِ لِاملنظمة وهناكِحاجة

اسرتاتيجيةِإقليميةِيفِإطارِوسائلِمبتكرةِالوقوفِعلىِزيادةِالرتكيزِعلىِحشدِاملواردِعلىِاملستوىِاإلقليمي،ِِو
التقاريرِوالتوثيق،ِاليتِيشوهباِالضعفِيفِلِبعمليةِواضحةِإلعدادِكمِ وعمليةِحشدِاملواردِينبغيِأنِت ستِ  .شاملة

ِيِ  ِمبا ِللماحنني ِانتظامًا ِوأكثر ِأكرب ِإبراز ِمع ِذلك ِيتزامن ِأن ِعلى ِالبلدان، ِمستوى ِعلى ِالراهن زِعزِ الوقت
 .مسامهاهتمِيفِعملِاملنظمة

ِمِ  .51 ِكانتِهناكِحاجة ِالتقنية، ِيتعلقِباخلربة ِالقِ عرتِ ويفِما ِلزيادة ِعلىِتلبيفِهبا ِاالحتياجاتِدراتِالداخلية ة
ِكافةِاجملاالتِالربناجميةِباملكتبِاإلقليمي،ِ.ِاملفاجئة وسوفِيتمِحتديدِاخلرباءِالتقنينيِاملعنينيِممنِيعملونِيف

دِقائمةِباخلرباءِكماِستـ عِ  .علىِالتدريبِالالزمِللعملِيفِجمالِاالستجابةِللطوارئهؤالءِاخلرباءِِوسوفِحيصل
ِللعاملنيِواجليِلفاشياتِاألمراضِيفِجمالِالتصدِ  ِمنتظمة ِوسوفِت عق دِدوراتِتدريبية ِالفوري، اهزينِللنشر

 .جنيِيفِهذهِالقائمةدرِ مِ ـال

طري،ِدراتِالالزمةِإلدارةِاملعلوماتِعلىِاملستوىِالقِ القِ نقصِوفيماِيتعلقِباملعلومات،ِفكانِهناكِاتفاقِعلىِ .51
ِإىلِحتليلِأدقِ .الطوارئِاملعلوماتِالصحيةِيفِأوقاتتوفريِىِإىلِثغراتِحرجةِيفِمماِأدَِّ وهناكِحاجةِأيضًا

ِاإلقليم ِمستوى ِعلى ِللطوارئ ِاملنظمة ِاستجابة ِوتقييم ِلرصد ِاألمهية ِبالغ ِأمر ِوهو ِللبيانات، ِيتعلقِ. ِما أما
معِتنفيذِهذهِاخلطةِِ،إجراءاتِتشغيلِقياسيةت وض عِباالتصاالت،ِفسوفِتـ ع دِخطةِلإلبالغِعنِاألزماتِِو

 .لِهذهِاجلهودِبعملياتِللمحاكاةكمِ ستِ يِطارئة،ِعلىِأنِتِ واإلجراءاتِيفِبدايةِأ

زتِإحدىِاملناقشاتِاهلامة،ِاليتِدارتِخاللِاالجتماعِاملشارِإليه،ِعلىِوبالنسبةِللخدماتِاألساسية،ِفقدِركَِّ .55
ِهذهِ ِوترية ِوتسريع ِالبشرية ِواملوارد ِوالتمويل ِاإلدارية ِبالشؤون ِالصلة ِذات ِاإلجراءات ِتبسيط ِإىل احلاجة

ضرورةِتسريعِوتريةِالعملِيفِهذهِاجملاالتِوتبسيطِإجراءاتهِيفِسياقِلمنِالدولِاألعضاءِوإدراكًاِ.ِجراءاتاإل
ِسيِ  ِخمصص ِفريق ِإنشاء ِتقرر ِفقد ِطارئة، ِحباالتِعن ِأي ِاملرتبطة ِواملالية ِاإلدارية ِبالعمليات ِخا  ِبشكل

ِلِو .الطوارئ ِاِولموافقاتِاملطولةِسوفِجتدِاملنظمةِحلواًل علىِاالستجابةِِادراهترِقِ ؤخِ ملستوياتِاليتِتِ متعددة
 .عنِطريقِحتديثِإجراءاتِالتشغيلِالقياسيةِيفِأوقاتِالطوارئ

   ما  دُ قُ  ضي  ل المُ بُ سُ 

ِمراجعةِ .53 ِفسوفِتواصلِاملنظمة ِاإلقليم، ِاليتِيشهدها ِإىلِاحلجمِوالنطاقِاملتزايدينِللطوارئِاإلنسانية بالنظر
مهِمنِاستجابةِوتبسيطِإجراءاهتا.ِوسوفِحتدثِهذهِاملراجعاتِيفِسياقِقدِ تِ نِزيادةِتعزيزِماِأعماهلاِمباِيضمِ 

ِال ِواإلطار ِالطوارئ، ِجمال ِيف ِالعاملية ِذاتِنقَِّمِ ـاإلصالحات ِاإلقليمية ِاللجنة ِوقرارات ِللطوارئ، ِلالستجابة ح
 الصلةِهبذاِاجملالِمنِجماالتِالعمل.


