
43 برنام  منظمة الصحة العاملية للطوارم الصحية

برنامج منظمة الصحة 
العاملية للطوارئ الصحية

مقدمة
يشهُد إقليم رشق املتوسط يف وقتنا هذا أزماٍت مل يشهد هلا مثياًل 
بالنظر إىل حجمها أو نطاق تأثرها؛ إذ يعاين ثلثا بلدان اإلقليم 
مبارش من وطأة حاالت طوارئ، ومن  أو غر  مبارش  بشكل 
العاملي(  الصعيد  بلدان عى  بلدان )من أصل ستة  أربعة  بينها 
العاملية  الصحة  منظمة  صنّفتها  كرى  طوارئ  حاالت  تواجه 
واألمم املتحدة ضمن حاالت الطوارئ من املستوى الثالث، 
وهي حتديدًا: اجلمهورية العربية السورية والصومال والعراق 
واليمن. ويضم اإلقليم أيضًا بلدانًا متر بحاالت طوارئ طويلة 
األمد، ومنها أفغانستان وباكستان والسودان وفلسطني ولبنان 
وليبيا، ذلك إىل جانب العديد من بلدان اإلقليم األخرى التي 

تعاين من آثار األزمات يف البلدان املجاورة هلا. 

استجابة املنظمة 
الصحية  اخلدمات  إىل  املحتاجني  األشخاص  أعداد  تتزايد 
جمال  يف  ورشكائها  املنظمة  قدرة  أمام  حتديًا  لتطرح  باطراد 
أكثر  كان   ،2016 عام  هناية  وبحلول  االستجابة.  عى  الصحة 
من 76 مليون نسمة )54%(، من أصل ما جمموعه 140 مليون 
نسمة ممن حيتاجون إىل اخلدمات الصحية عى الصعيد العاملي، 
يعيشون داخل حدود اإلقليم يف البلدان املتأثرة تأثرًا مبارشًا أو 
غر مبارش بحاالت الطوارئ. وما برح انعدام األمن املستمر 
إىل  اإلنسانية  اخلدمات  جمال  يف  العاملني  وصول  وحمدودية 
يف  املنظمة  استجابة  أمام  حتديًا  يطرح  املحتاجني  األشخاص 
حاالت الطوارئ. ويعيش 30% تقريبًا من مجيع املحتاجني يف 
يتعذر  السورية واليمن يف مناطق  العربية  العراق واجلمهورية 

أو يصعب الوصول إليها أو تسيطر عليها املعارضة.

يف  الصحية  الرعاية  مرافق  عى  اهلجات  هوادة  بال  وتتواصل 
اإلقليم؛ ففي عام 2016، وردت بالغات من ثانية بلدان عن 

وقوع أكثر من 252 هجمة عى املرافق الصحية، وهو ما يمثل 
اجلمهورية  وظلت  عامليًا.  عنها  املبلغ  اهلجات  مجيع  من   %83
العربية السورية البلد األكثر خطورة يف العامل بالنسبة للعاملني 
70% من مجيع  يف جمال الصحة، حيث ورد منها ما يقرب من 

اهلجات املبلغ عنها حول العامل. 

يف  الشديدة  لإلصابات  شهريًا  املدنيني  من  اآلالف  ويتعرض 
العربية  ففي اجلمهورية  الراع؛  نتيجة تصاعد وترة  اإلقليم 
السورية وحدها، يقع ما يزيد عى 25 ألف شخص مصابًا كل 
باإلصابات  خاصة  رعاية  عى  احلصول  إىل  وحيتاجون  شهر 
3000 شخص خالل  أكثر من  العراق، أصيب  الشديدة. ويف 
العرشة أسابيع األوىل من بدء العمليات العسكرية يف املوصل 

يف ترشين األول/أكتوبر 2016.

ويتحمل اإلقليم أيضًا العبء األكر من السكان املرشدين يف 
ظل وجود أكثر من 30 مليون نازٍح يف شتى أنحائه. ويأيت أكثر 
العاملي من اجلمهورية  من نصف مجيع الالجئني عى الصعيد 
العربية السورية والصومال وأفغانستان، يف حني أن اجلمهورية 
العربية السورية مل تزل مسؤولة عن العدد األكر من الالجئني 
 %65 واألشخاص النازحني داخليًا يف ظل ترشد ما يزيد عى 

من سكاهنا داخل البالد ويف البلدان املجاورة هلا. 

الصحية  اخلدمات  عى  السوريني  الالجئني  طلُب  يزال  وال   
خمتلف  يف  الوطنية  الصحية  النُُظم  كاهل  عى  كبرًا  عبئًا  ُيلِقي 
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تةييل ميماين يف وادي البةاع، لبنان، يف إطار اجلهود الرامية إىل تعشاش  ½
التأهب لفاشيات الكولريا
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أنحاء اإلقليم. ويواجه السوريون ممن يرغبون يف احلصول عى 
اخلدمات،  تكلفة  ارتفاع  منها  كثرة،  عوائق  الصحية  الرعاية 
واملعدات،  األدوية  كفاية  وعدم  البرشية،  املوارد  ونقص 

وتدهور األوضاع االقتصادية.

التي  سنوات  عدة  منذ  األوىل  املرة   2016 عام  شهد  وقد 
استطاعت فيها املنظمة الوصول إىل مجيع املناطق الثانية عرشة 
اضطلعت  وقد  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  املحارصة 
املنظمة إبان العمليات العسكرية يف رشق حلب بدور حموري 
يف املفاوضات مع مجيع أطراف النزاع، ووضعت خطة شاملة 
املحارصين  من  املئات  حياة  إنقاذ  إىل  هدفت  الطبي  لإلخالء 
داخل املدينة ممن يعانون إصابات أو أمراضًا خطرة. ومتكنت 
إىل مستشفياٍت يف غرب  مريضًا   811 نقل  من  بنجاح  املنظمة 

حلب وإدلب وعر احلدود إىل تركيا.

وطنية  متنيٍع  محلة  إلجراء  الدعم  ورشكاؤها  املنظمة  وقّدمت 
باستخدام  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  النطاق  واسعة 
ثالث  مدار  عى  احلملة  أجرَيت  وقد  متعددة،  مستضدات 
الثاين/ وترشين  ومتوز/يوليو،  نيسان/أبريل،  يف  جوالت 
املعّجلة  التمنيعية  احلملة  2016. وكانت هذه  عام  نوفمر من 
العديد  يف  يعيشون  الذين  األطفال  آلالف  فرصة  أول  هي 
لتلقي  إليها  الوصول  يصعب  والتي  املحارصة  املناطق  من 

اللقاحات منذ اندالع الراع يف البالد.

رعاية  توفر  أجل  من  الدعم  املنظمة  وفرت  العراق،  ويف 
املوصل  للمترضرين من األزمة يف مدينة  الشديدة  اإلصابات 
ومستشفى  الشديدة  اإلصابات  لعالج  نقاط  أربع  إنشاء  عر 
ميداين بالقرب من خطوط املواجهة. ومع استمرار العمليات 
التي  املتنقلة  الطبية  والفرق  العيادات  كانت  العسكرية، 

يف عام 2016، سلمت منظمة الصحة العاملية والرشكاء يف جمال العمل اإلنساين اإلممادات الطبية إىل مجيع املناطح املحارصة يف سوراا للمرة األوىل منذ  ½
انمالع النشاع
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45 برنام  منظمة الصحة العاملية للطوارم الصحية

تدعمها املنظمة هي أحيانًا أول من يصل إىل املناطق التي تيرس 
الوصول إليها مؤخرًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية آلالف 
حزيران/ منذ  املساعدات  عنهم  انقطعت  الذين  األشخاص 

يونيو 2014.

يف  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  تابٍع  مستشفى  عى  اهلجوم  وكان 
أفغانستان  يف  قندوز  بوالية   2015 عام  األول/أكتوبر  ترشين 
الثغرات  ملء  عى  العمل  والرشكاء  املنظمة  من  استدعى  قد 
احلرجة التي ترتبت عى ذلك من أجل إنقاذ األرواح يف املنطقة 
أنشأت   ،2016 عام  متوز/يوليو  ويف  النزاع.  من  املترضرة 
قندوز  الشديدة يف مستشفى  لرعاية اإلصابات  املنظمة وحدة 
إنشاء  أيضًا  ودعمت  اجلاعية،  اإلصابات  لعالج  اإلقليمي 
مركٍز إلعادة التأهيل البدين والنفيس يف املستشفى. ومنذ افتتاح 
الوحدة يف متوز/يوليو حتى كانون األول/ديسمر عام 2016، 
تلقى العالج هبا ما يزيد عى 2400 مريض، فضاًل عن إجراء 

1045 عملية جراحية كرى وصغرى هبا.

املواقع  يف  املنظمة  من  بدعم  ميدانيان  مستشفيان  أنِشئ  وقد 
الصحية  املرافق  تعطلت  والتي  ليبيا  داخل  األولوية  ذات 
املوجودة هبا عن العمل. وساعد املستشفى امليداين يف بنغازي 
 10 خروج  جراء  من  نشأت  التي  احلرجة  الثغرات  سد  عى 
اخلدمة.  عن  هبا  موجودة  مستشفى   14 أصل  من  مستشفيات 
التي  األخرض  اجلبل  منطقة  يف  آخر  ميداين  مستشفى  وأنشئ 
يزيد عدد السكان املستفيدين فيها عى نصف مليون شخص. 
املنظمة  متكنت  ليبيا،  شهدهتا  التي  الظروف  أحلك  يف  وحتى 

يف عام 2016 من إجراء تقييم صحي وطني للمرة األوىل عى 
االحتياجات  بعض  عن  التقييم  وكشف  سنوات.  أربع  مدار 
من   %50 من  أكثر  بنغازي حيث خرج  أمهها يف  وكان  اهلامة، 

املستشفيات هبا عن اخلدمة.

يف  شامل  تقييم  إجراء  املنظمة  بدأت  نيسان/أبريل،  ويف 
الصومال رّكز عى نحو 1074 مرفقًا من مرافق الصحة العامة 
الصحية  للمرافق  التقييم  هذا  وكان  البالد.  أنحاء  شتى  يف 
يف  والرشكاء  الصحية  السلطات  جتريه  نوعه  من  تقييم  أول 
فاشية  احتواء  تم  األول/ديسمر،  كانون  ويف  الصومال. 
الكولرا يف منطقة شبييل الوسطى يف الصومال وانخفض عدد 
الصحة،  رشكاء  بني  القوي  للتنسيق  نتيجة  العدوى  حاالت 
وُعِقدت  والوقاية  اجلاهرية  للتوعية  ناجحة  محلة  تنفيذ  وتم 
ساعدت  وقد  الصحة.  جمال  يف  للعاملني  التدريبية  الدورات 
د الصومال عى رصد انتقال املرض واختاذ تدابر  بيانات الرتصُّ
املكافحة املناسبة يف البؤر الساخنة. وُأرِسلت العينات إىل أول 
خمتر وطني يف الصومال عى اإلطالق وهو املختر الذي أنشئ 
عام 2016 بدعم من املنظمة وأسهم بشكل ملحوظ يف خفض 

فرتات االنتظار للحصول عى النتائج. 

األمراض املعدية املستجدة
ذلك  يف  با  املستجدة،  املعدية  باألمراض  اإلصابات  ظهرت 
التي  البلدان  السنوات األخرة، يف  التي حدثت يف  الفاشيات 
إنسانية  طوارئ  حاالت  تشهد  والتي  أمنية  اضطرابات  تعاين 
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م مع الرشكاء اإلممادات الطبية املنةذة للحياة، ومنها سيارات اإلسعاف والعيادات املتنةلة، لمعل البعثات اإلنسانية يف بعض  ½ منظمة الصحة العاملية تةمِّ
البلمان مثل اليمن )امينًا( والعراق )اسارًا(
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معقدة وطويلة األمد خلَّفت وراءها أعدادًا كبرة من النازحني 
داخليًا، يف ظل نقص فرص الوصول إىل خدمات املياه النظيفة 
األساسية.  الصحية  اخلدمات  عن  فضاًل  الصحي،  والرف 
اهلّشة قد ال  الصحية  النظم  تنتهجها  التي  د  الرتصُّ ُنُظم  أن  كا 
الوقت  الصحية يف  التهديدات  الكشف عن  قادرة عى  تكون 
االستجابة  تدابر  فاعلية  من  حيدُّ  الذي  األمر  وهو  املناسب. 
لإلصابة  السكان  ض  تعرُّ إمكانية  من  ويزيد  العامة  للصحة 
العدوى  انتشار  احتاالت  تزال  وال  املعدية.  باألمراض 
عى  وعالوة  حقيقيًا.  قلق  مصدر  اإلقليم  يف  زيكا  بفروس 
الفروس  هذا  ضد  املناعة  تعوزهم  السكان  أن  وبا  ذلك، 
ب لوأد أي فرصة  اجلديد، فال بد من مواصلة تنفيذ تدابر التأهُّ

لدخول الفروس إىل اإلقليم.

الكولرا  فاشيَتي  إىل  فّعالة  استجابًة  املنظمة  استجابت  وقد 
العامة  الصحية  الت  التدخُّ خالل  من  والصومال  اليمن  يف 
كبر  انتشار  دوامة  يف  السقوط  تفادي  عى  ساعد  ما  املناسبة، 
ر  للفروس عى املستوى الدويل. وقد أبَدت شبكة اإلنذار املبكِّ
من  ع  التوسُّ رسعة  خالل  من  مرونتها  العراق  يف  واالستجابة 
النازحني  السكان  من  كبر  عدد  الحتياجات  ي  التصدِّ أجل 
من املوصل بعد تصاعد وترة العمليات العسكرية يف أيلول/

سبتمر 2016.

باألنفلونزا  الشبيهة  األمراض  د  ترصُّ ُنُظم  ساعدت  وقد 
دعم  عى  بلدًا   16 يف  الوخيمة  احلادة  التنفسية  وااللتهابات 
اجلهاز  التهابات  وسائر  األنفلونزا  وباء  عن  الكشف  جهود 
املنظمة  وأوفَدت  اإلقليم.  يف  هلا  ي  والتصدِّ احلادة  التنفيس 
لفروس  واالستجابة  ب  التأهُّ قدرات  لتعزيز  تقنية  بعثات 
كورونا يف اململكة العربية السعودية وللعدوى بفروس زيكا 

يف باكستان والسودان ومر.

بحدوث  لإلنذار  العاملية  الشبكة  نطاق  املنظمة  وّسعت  كا 
من  جديدة  جمموعة  لتشمل  اإلقليم  يف  ومواجهتها  الفاشيات 
اجلهات الرشيكة الدولية بجانب كوكبة من اخلراء اإلقليميني، 
وذلك من أجل االستجابة لفاشيات األمراض املعدية وغرها 
من احلاالت الطارئة. وتلقت فرق االستجابة الرسيعة الوطنية 
يف الصومال واململكة العربية السعودية التدريب هبدف نرشها 

يف شتى أرجاء البالد لتويل أنشطة الكشف عن تلك الفاشيات 
واالستجابة هلا واحتوائها. وسعيًا إىل توطيد درجة االستعداد 
لالستجابة للفاشيات عى الصعيد الدويل، تلقت جمموعة من 
اخلراء يف جمال الصحة العامة التدريب عى أنشطة االستقصاء 
أنشطة  إطار  يف  العامة  الصحة  لطوارئ  واالستجابة  امليداين 
يف  ومواجهتها  الفاشيات  بحدوث  لإلنذار  العاملية  الشبكة 
العربية  للمملكة  الدعم  اإلقليمي  املكتب  وقّدم  اإلقليم. 
من  العامة  الصحة  جمال  يف  التأهب  تدابر  تنفيذ  يف  السعودية 
خالل نرش فريق من اخلراء الذين قّدموا املشورة الالزمة ملنع 

حدوث أي طوارئ صحية كرى أثناء موسم احلج. 

السورية،  العربية  اجلمهورية  )األردن،  بلدان  مخسة  وتلقت 
السودان، الصومال، اليمن( الدعم التقني لوضع خطط شاملة 
للتأهب واالستجابة للكولرا، ومن شأن تلك اخلطط أن تعزز 
ويف  ومكافحتها.  الفاشيات  من  للوقاية  املتكاملة  التدخالت 
للتطعيم  محلة  أجريت  فقد  الكولرا،  استئصال  خطة  إطار 
السودان  يف  األبيض  النيل  والية  يف  الكولرا  ضد  الفموي 
هدفها  وكان  املستضيفة  واملجتمعات  الالجئني  استهدفت 
الفارين من جنوب  الالجئني  بني  الكولرا  انتشار  من  الوقاية 

السودان.

إطار  ويف  اجلائحة  لألنفلونزا  ب  التأهُّ إطار  تنفيذ  إىل  وسعيًا 
األنفلونزا  ملواجهة  التأهب  جمال  يف  اإلقليمي  املكتب  عمل 
لالعتالالت  والفرويس  الوبائي  د  الرتصُّ تعزيز  تم  اجلائحة، 
 16 يف  احلادة  التنفيس  اجلهاز  والتهابات  باألنفلونزا  الشبيهة 
بلدًا. كا تم تدشني منصة تفاعلية عى شبكة اإلنرتنت، وهي 
شبكة رشق املتوسط لألنفلونزا، هبدف تبادل البيانات الوبائية 

والفروسية عن األنفلونزا بانتظام بني البلدان.

أن  عن   2016 شباط/فراير  من  األول  يف  اإلعالن  ومنذ 
ويعتقد  الرأس  صغر  من  تعاين  التي  احلاالت  من  جمموعات 
ل طارئة صحية عامة تثر قلقا  أهنا مرتبطة بفروس زيكا تشكِّ
دوليًا، سارعت املنظمة بتعزيز تدابر التأهب واالستعداد ملنع 
املكتب  ووضع  اإلقليم.  إىل  زيكا  بفروس  العدوى  دخول 
زيكا  بفروس  للعدوى  للتأهب  إقليمية  خطة  اإلقليمي 
املنظمة  أجرت  اخلطة،  هذه  إطار  ويف  البلدان.  مع  بالتعاون 
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47 برنام  منظمة الصحة العاملية للطوارم الصحية

أنشطة  وعززت  اإلقليم،  يف  املخاطر  لتقييم  منتظمة  عمليات 
األمراض يف مجيع  نقل  القادرة عى  للنواقل  الرتصد احلرشي 
إعداد  جانب  إىل  ذلك  شديدة،  خماطر  تواجه  التي  البلدان 
ونرش املواد املالئمة للتبليغ عن املخاطر وتدريب جمموعة من 
أي  يف  هبم  املنوطة  واملسؤوليات  األدوار  عى  الصحة  مديري 
نظام للسيطرة عى احلوادث، وهو بمثابة آلية مهمة من آليات 

االستجابة أثناء الطوارئ الصحية.

ب التأهُّ
قدرات  وتعزيز  ببناء  تتعلق  إضافية  حتديات  هناك  تزال  ال 
النامجة عن الكوارث عى الصعيد  التأهب واحلد من املخاطر 
العامة  الصحة  اإلقليم يف األغلب إىل خطط  الوطني. ويفتقر 
الوطنية املعنية بالتأهب واالستجابة جلميع األخطار، وكذلك 
وقد  اإلقليم.  بلدان  يف  املحتملة  لألخطار  الوطني  التقييم 
أجرَيت العديد من األنشطة لتعزيز القدرات الوطنية للحدِّ من 
خماطر الكوارث استنادًا إىل إطار عمل سينداي للحد من خماطر 
الکوارث، إال أنه ال يزال هناك مزجيًا من اخلطوات التي ينبغي 
اإلقليم  يف  الكرى  البرشية  التجمعات  تستدعي  كا  اختاذها. 
تعزيز عمل املنظمة والرشكاء يف الصحة يف جماالت التخطيط 
املسنَد بالبيِّنات جلميع طوارئ الصحة العامة واالرتقاء بالقدرة 

الوطنية عى االستجابة لالحتياجات الصحية امللحة أثناء تلك 
األحداث.

الوطنية لألمن الصحي وتقدير  العمل  إعداد خطط  ويتطلب 
للقدرات  املشرتك  اخلارجي  التقييم  لنتائج  وفقًا  تكلفتها 
من  املشاركة  الدولية  الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة 
الوطني،  الصعيد  عى  املصلحة  صاحبة  اجلهات  مجيع  جانب 
كا  اخلاص،  والقطاع  املدين  املجتمع  منظات  ذلك  يف  با 
يتطلب اضطالع أعى مستويات السلطة باملسؤولية عن األمن 
اخلطط  مواءمة  أن  عى  اخلطط.  تلك  تنفيذ  يكفل  با  الصحي 
الوطنية لألمن الصحي مع سائر اخلطط القائمة وتعبئة املوارد 
ل  املحلية واخلارجية لتمويل هذه اخلطط وتنفيذها ال تزال تشكِّ

حتديات رئيسية.

الطوارئ  لرنامج  املانحة  اجلهات  من  املقّدم  الدعم  يزل  ومل 
الصحية اإلقليمي ضعيفًا؛ ففي عام 2016، مل يلبِّ سوى %39 
من نداءات التمويل التي أطلقتها املنظمة لصالح اإلقليم، حيث 
املطلوب  املبلغ  إمجايل  من  أمريكي  دوالر  مليون   164 تلقت 
إىل  الوصول  ر  تعذُّ أمريكي. وبات  مليون دوالر   425 وقيمته 
السكان املترضرين بسبب تصاعد وترة الراع والعنف عائقًا 

م من اجلهات املانحة. كبرًا أمام زيادة الدعم املقدَّ
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فرق االستجابة الوطنية يف لبنان تلّةت التمراب عىل التعامل مع التهمامات املحتملة التي تنطوي عىل مواد كيميائية وبيولوجية ونوواة وإشعاعية ½
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

عام  األول/ديسمر  وكانون  نيسان/أبريل  بني  ما  الفرتة  ويف 
يف  بلدان  لعرشة  الدعم  ورشكاؤها  املنظمة  مت  قدَّ  ،2016
املطلوبة  للقدرات  مشرتكة  خارجية  تقييات  إلجراء  اإلقليم 
األردن،  حتديدًا:  وهي  الدولية،  الصحية  اللوائح  بموجب 
والسودان،  وتونس،  والبحرين،  وباكستان،  وأفغانستان، 
تنفيذ  حاليًا  وجيري  واملغرب.  ولبنان،  وقطر،  والصومال، 
عمليات  إجراء  يف  تبدأ  حتى  املتبقية  البلدان  لدعم  خطط 
إلعداد  وباكستان  لألردن  الدعم  املنظمة  وقّدمت  التقييم. 
خطة عمل وطنية لألمن الصحي بكل منها، وتقدير تكلفتها، 
استنادًا إىل نتائج التقييم اخلارجي املشرتك. كا جتري املناقشات 
حاليًا مع الرشكاء من أجل تنسيق الدعم املزمع تقديمه لبقية 
عملها  خطط  إلعداد  التقييم  عمليات  أجرت  التي  البلدان 

وتقدير تكلفتها. 

باللوائح  املعني  والتقييم  للرصد  اجلديد  اإلطار  ُعِرض  وقد 
الصحية الدولية عى البلدان من خالل اجتاع إقليمي انصب 
تركيزه عى التقييات اخلارجية املشرتكة وسبل حتسني إجرائها 
إىل  الرامية  العاملية  اجلهود  اإلقليمي  املكتب  وقاد  البلدان.  يف 
يف  املشرتك  اخلارجي  التقييم  إجراء  بشأن  توجيهات  وضع 
التوجيهات  بأزمات. وسيجري جتريب تلك  التي متر  البلدان 
تلك  يف  التقييات  إجراء  نحو  أوىل  كخطوة  وليبيا  العراق  يف 

البلدان. 

لكل  الشامل  التقييم  من  األوىل  املرحلة  تنفيذ  بنجاح  وتم 
عام  يف  أفغانستان  يف  األولوية  ذات  املحافظات  يف  األخطار 
حاالت  يف  لالستجابة  التنفيذي  التخطيط  دعم  هبدف   2016
الطوارئ، ومن املتوقع أن جتري املرحلة الثانية يف عام 2017. 
حول  األوىل  العملية  احللقة  اإلقليمي  املكتب  استضاف  وقد 
الكوارث والتي هدفت إىل  القدرات الالزمة ملبادرة احلد من 

تعزيز قدرات الرشكاء من أجل دعم تنفيذ إطار عمل سينداي 
منظمة  عن  ممثلون  وحرضها  الكوارث،  خماطر  من  للحد 
العاملي،  األغذية  وبرنامج  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية 
وبرنامج  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  ومكتب 
اإلقليمي  املكتب  موظفي  عن  فضاًل  اإلنائي،  املتحدة  األمم 

والُقطري ملنظمة الصحة العاملية. 

جرى  الطوارئ،  حلاالت  التأهب  مستوى  رفع  إىل  وسعيًا 
تنظيم دورة تدريبية ملراكز االتصال املعنيني بالطوارئ يف بلدان 
اإلقليم، وذلك بالرشاكة مع املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث 
والوقاية  األمراض  مكافحة  ومراكز  هوبكنز  جونز  وجامعة 
يف  القطاعات  املتعدد  والتنسيق  القيادة  لتعزيز  أتالنتا  يف  منها 
العامة.  بالصحة  املتعلقة  الطوارئ  أخطار  جلميع  االستجابة 
املشرتكة  الدائمة  اللجنة  مع  وثيق  بشكل  املنظمة  وعملت 
الُقطرية  املكاتب  استعداد  مدى  تقييم  عى  الوكاالت  بني 
يف  تقييات  وأجريت  األولوية.  ذات  لألخطار  لالستجابة 
2016، ووضعت خطط عمل با  السودان والصومال يف عام 
قدرات  وتقييم  املشرتك  اخلارجي  التقييم  بعثات  ونتائج  يتفق 

البلدان عى التأهب للطوارئ. 

عى  اإلضايف  الطلب  مواكبة  عى  البلدان  قدرات  ولتعزيز 
اخلدمات الصحية النامجة عن استضافة الالجئني واملهاجرين، 
جيري تشكيل فريق عامل من مجيع املنظات الدولية واإلقليمية 
واملؤسسات األكاديمية ذات الصلة. وسوف تضطلع املنظمة، 
بجانب املنظمة الدولية للهجرة، بدور األمانة هلذا الفريق الذي 
الرشق  لبلدان  الدعم  تقديم  يف  تشكيله  من  الغرض  يتمثل 
األولويات  وتنفيذ  تفعيل  أجل  من  أفريقيا  وشال  األوسط 
املرتقب  العمل  وإطار  والعاملية  واإلقليمية  االسرتاتيجية 

اخلاص بصحة املهاجرين.
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