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برنامج منظمة الصحة 
العاملية للطوارئ الصحية

املقدمة
يف  الطوارئ  حاالت  أكر  بعض  املتوسط  رشق  إقليم  يشهد 
ل اإلقليم العبء األكر من األشخاص  العامل، ومن ثمَّ يتحمَّ
 76 من  أكثر  به  يعيش  حيث  املساعدة،  إىل  حيتاجون  الذين 
مليون نسمة مترضرين بشكٍل مبارٍش أو غر مبارٍش بالنزاعات، 

والتهديدات البيئية، والكوارث الطبيعية.

2017، دخل الراع يف اجلمهورية العربية السورية  ففي عام 
عامه السابع، ليزداد معه تفاقم الوضع اإلنساين للسكان الذين 
يعيشون يف املناطق املحارصة. وأدى ُميّض أكثر من عامني عىل 
مستوى  عىل  غذائية  أزمة  أكر  اندالع  إىل  اليمن  يف  الراع 
فاشية  عن  فضاًل  العامل،  يف  للكولرا  وباء  أكر  وتفيش  العامل، 
الوشيك  واالهنيار  رسيعة،  بوترة  االنتشار  يف  آخذة  للدفرتيا 
للنظام الصحي. ويف العراق، تسببت العمليات العسكرية من 
أجل حترير مدينة املوصل يف ترشيد مليون نسمة تقريبًا. وواجه 
الصومال هتديدًا ثالثيًا من اجلفاف، وخطر املجاعة الـُمْحِدق، 
وفاشيات األمراض. يف الوقت الذي بذلت فيه ليبيا وفلسطني 
الرعاية  خدمات  توفر  أجل  من  شديدًا  جهدًا  وأفغانستان 

الصحية يف األماكن التي ينعدم فيها األمن وتقل هبا املوارد. 

طوارئ  حاالت  لعرش  املنظمة  استجابت   ،2017 عام  ويف 
من  كرى  طوارئ  حاالت  أربع  منها  اإلقليم،  يف  ُمصنَّفة 
العربية  واجلمهورية  والصومال،  العراق،  يف  الثالث  املستوى 
السورية، واليمن. ويف أيار/مايو 2017، صنَّفت املنظمة حالة 
الطوارئ يف الصومال عىل أهنا طارئة من املستوى الثالث، وهو 
األمر الذي استدعى تعزيز االستجابة هلا عىل مستوى املنظمة 
برمتها،  سوريا  يف  للطوارئ  املنظمة  استجابة  إطار  ويف  كلها. 
السورية  للعمل يف سياق األزمة  ص حمور غازي عنتاب  ُخصِّ
الـُمصنَّفة عىل أهنا طارئة من املستوى الثالث، من أجل اإلرساع 
بوترة توفر الرعاية الصحية عر احلدود من تركيا للسكان يف 
شال سوريا. وُصنَِّفت فاشية محى الضنك يف باكستان عىل أهنا 
كانون  2017 حتى  من متوز/يوليو  األول  املستوى  من  طارئة 
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طفعة صيغة ةتعاىف من سوء التيذاة احلاد الزداد يف مركش ةيذاة  ½
َدْاَدة باليمن عاجية ةدعمه املنظمة يف مستزفى الثورة، يف مدانة احلص

نقل مخس عرشة سيارة إسعاف كامعة التجهيش إىل العراق جوًا لتعبية  ½
الطعب عىل خدمات اإلحالة يف يرب املوصل

منظمة الصحة العاملية ورشكاؤها اكثفون اجلهود الرامية إىل احلّد من  ½
انتزار اإلسهال املائي احلاد/الكولغا
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الثاين/يناير 2018. ومتر بلدان أخرى بحاالت طوارئ ُمَصنَّفة 
مثل أفغانستان، وليبيا، وباكستان، وفلسطني. 

ض السكان  وما زالت هتديدات األمن الصحي يف اإلقليم ُتعرِّ
خلطٍر متزايد. ويف 2017، ُأبلغ عن فاشيات الكولرا يف اليمن 
والصومال، يف حني ُأبلغ عن فاشية حلمى الضنك وغرها من 
الفروسات املفصلية التي تسبب أوبئة مثل الشيكونغونيا من 
باكستان، والصومال، والسودان. وأبلغت كل من ُعان، وقطر، 
واإلمارات العربية املتحدة عن استمرار رساية فروس كورونا 
بشكٍل  كان  وإن  التنفسية  األوسط  الرشق  ملتالزمة  املسبب 
الرشق  ملتالزمة  واحدة  حالة  عن  لبنان  أبلغ  حني  يف  متقطع، 
األوسط التنفسية واردة من اخلارج، كا أبلغت اململكة العربية 
فاشيات حمدودة ملتالزمة الرشق األوسط  السعودية عن ثاين 
إنفلونزا  حاالت  عن  مر  وأبلغت  املستشفيات.  يف  التنفسية 
الطيور بني البرش، بالرغم من انخفاض حاالت اإلصابة مقارنًة 
حاالت  عن  وُأبِلغ   .2015-2014 يف  عنها  الـُمَبلَّغ  باحلاالت 
إصابة بحمى القرم-الكونغو النزفية يف أفغانستان وباكستان، 
بداء  إصابة  حاالت  عن  املتحدة  العربية  اإلمارات  وأبلغت 
الَفيالَِقة مرتبطة بالسفر خالل الربع األول من 2017. كا أبلغ 

وفلسطني،  وباكستان،  أفغانستان،  وهي  البلدان،  من  عدد 
املوسمية.  اإلنفلونزا  حاالت  من  كبٍر  عدٍد  عن  وتونس، 
ومر،  )جيبويت،  اإلقليم  يف  األقل  عىل  بلدان  ثانية  وتندرج 
والصومال،  السعودية،  العربية  واململكة  وباكستان،  وُعان، 
املنظمة  تصنيف  من  الرابعة  الفئة  ضمن  واليمن(  والسودان، 
البلدان  اجلديد للبلدان فيا يتعلق بفروس زيكا؛ أي أن هذه 
قد أرست برامج فعالة ملكافحة نواقل األمراض، دون أن ُتَوثَّق 

هبا رساية للمرض يف املايض أو يف احلارض. 

استجابة املنظمة
يف  الصحة  قطاع  استجابة  ُتعرقل  التي  العقبات،  شملت 
حاالت الطوارئ الكرى يف اإلقليم، استمرار انعدام األمن، 
والفرص املحدودة لوصول املساعدات اإلنسانية لألشخاص 
للنُُظم الصحية الوطنية  إليها، والُقُدرات املحدودة  املحتاجني 
الصحيني،  املوظفني  عدد  يف  والنقص  الرشيكة،  واجلهات 
تزال أجواء  التمويل. وال  البروقراطية، وعدم كفاية  والقيود 
مرافق  ض  تعرُّ مع  البلدان،  من  عدٍد  يف  مستقرة  غر  العمل 
ض  الرعاية الصحية العتداءاٍت متكررة. وأفادت املنظمة بتعرُّ
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منظمة الصحة العاملية يف زاارة ميدانية لرشق مدانة حعب ½
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املميتني يف الصومال يف ترشين األول/أكتوبر، والزلزال الذي 
يف  والعراق  اإلسالمية  إيران  مجهورية  بني  احلدود  عىل  وقع 
اللوجستية  كانون األول/ديسمر. كا سلَّم مركز اإلمدادات 
85 شحنًة من  إمجاليه  ما   2017 للمنظمة يف ديب يف عام  التابع 
األدوية واإلمدادات الطبية )بزنة 791 طنًا( إىل 20 بلدًا داخل 
أكثر  إىل  بنجاٍح  اإلمدادات  هذه  ووصلت  وخارجه.  اإلقليم 
من 23.5 مليون مستفيٍد يف العراق، والصومال، واجلمهورية 
إىل  االحتياجات  تزايدت  وبينا  واليمن.  السورية،  العربية 
التي  البلدان  يف  الطبية  واإلمدادات  للحياة  الـُمنِْقَذة  األدوية 
الوفاء  الدوليون  املوردون  يستطع  مل  الطوارئ،  بحاالت  متر 
إىل  احلاجة  ذلك  أبرز  وقد  املنظمة.  من  املتنامية  بالطلبات 
مع  ومتشيًا  اإلقليم.  داخل  من  باجلملة  املوردين  عدد  زيادة 
اإلمدادات  مركز  دور  توسيع  عىل  املنظمة  تعمل  سبق،  ما 
جيعله  ما  تنفيذي،  بدور  ليضطلع  ديب  يف  هلا  التابع  اللوجستية 
يف  واملتزايدة  املستمرة  باالحتياجات  للوفاء  جتهيزًا  أفضل 
مجيع  جُتري  أن  املقرر  ومن  ورسعة.  سالسة  أكثر  عمليٍة  ظل 
تقييًا  باألولوية،  وحتظى  الطوارئ  بحاالت  متر  التي  البلدان، 
ستشرتي  وعليه  الـُمْقّدرة،  الصحية  لإلمدادات  اسرتاتيجيًا 
استعدادًا  املركز  يف  مسبق  بشكٍل  زها  وجُتهِّ اإلمدادات  املنظمة 
لتوزيعها عند الرضورة. وسيضمن ذلك أن تصل اإلمدادات 
الطبية املطلوبة عىل وجه الرسعة إىل وجهتها خالل أسابيع بدالً 

من أشهر. 

لت  َفعَّ للطوارئ،  لالستجابة  ح  املنقَّ اإلطار  ملبادئ  ووفقًا 
املنظمة نظام إدارة األحداث يف كل بلدان اإلقليم التي ُصنِّفت 

مرافق الرعاية الصحية عىل املستوى العاملي هلجاٍت بلغ إمجاهلا 
212 هجومًا يف األرباع الثالثة األوىل من عام 2017، وقع منها 
170 هجومًا )80%( يف إقليم رشق املتوسط، وحدثت الغالبية 
من  وبالرغم  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  منها  العظمى 
البلدان  من  عدٍد  يف  السياسية  التطورات  أدت  الصحة،  حياد 
العنف،  وتزايد  الصحية  اخلدمات  إتاحة  عىل  قيوٍد  فرض  إىل 
األشخاص  إىل  الوصول  عىل  املنظمة  قدرة  أعاق  الذي  األمر 
كانون  يف  اليمن،  يف  االشتباكات  تصاعد  وأجر  املحتاجني. 
الرشيكة  اجلهات  من  والكثر  املنظمة   ،2017 األول/ديسمر 
عىل تقليص عملياهتا يف البالد. وشملت التحديات التشغيلية، 
التي واجهتها املنظمة يف البلدان التي تشهد حاالت الطوارئ، 
العامة لنرشها عىل  املاهرة يف جمال الصحة  قلة توافر اخلرات 
عىل  الضوء  سلَّط  ما  وهو  الطوارئ.  حاالت  يف  عاجل  نحٍو 
عىل  القادرين  للخراء  احلالية  القوائم  يف  املوجودة  الفجوات 
تلبية االحتياجات يف حاالت الطوارئ، وعىل احلاجة إىل تقوية 
األكثر  العامة  الصحة  خراء  من  أكر  جمموعة  لتحديد  النظم 
عند  فورًا  لنرشهم  االستعداد  أهبة  عىل  يقفون  الذين  مهارة 

الرضورة، وتدريبهم واحلفاظ عليهم. 

وبالرغم من هذه التحديات، سلَّم مركز اإلمدادات اللوجستية 
إمداداٍت  إقليمية،  أموال  باستخدام  ديب،  يف  للمنظمة  التابع 
التفجرين  من  ساعة   72 خالل  الوطنية  الصحية  للسلطات 
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قيقل مدى الدمار الذي حلح باملرافح الصحية ½  فراح ةابع لعمنظمة اص
يف حعب

إرسال أدواة لرعااة اإلصابات الزدادة ولوازم جراحية من مركش  ½
العمعيات اإلقعيمي لعمنظمة يف ديب إىل الصومال لدعل ةوفغ الرعااة 
اجلراحية لعمرىض املصابني يف اهلجامت التي وقعت يف مقدازو
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حاالت الطوارئ هبا عند املستوى الثالث لالضطالع بوظائفها 
الست. وشمل هذا نرش مدير لألحداث، ومسؤول  احلاسمة 
دعم  بغية  املعلومات  بإدارة  معني  ومسؤول  العامة،  للصحة 
أنشطة االستجابة عىل األرض وتوسيع نطاق الدعم التشغييل 
الصحية  االحتياجات  لتلبية  املنظمة  تقدمه  الذي  والتقني 
سياق  ويف  السكان.  تواجه  التي  املخاطر  وجماهبة  العاجلة 
الثاين/نوفمر  ترشين  يف  املنظمة  رشعت  أيضًا،  اإلطار  تنفيذ 
اسرتاتيجي،  ودليل  إقليمية،  طريق  خارطة  وضع  يف   2017
وخطط لعمليات الطوارئ بغية تفعيل مركز إقليمي لعمليات 
األول/ديسمر  وكانون  الثاين/نوفمر  الطوارئ. ويف ترشين 
الطوارئ  لعمليات  اإلقليمي  املركز  تفعيل  جرى   ،2017
احلاد/الكولرا  املائي  اإلسهال  لفاشيات  االستجابة  لتنسيق 
الزلزال  عواقب  وملواجهة  واليمن،  والسودان،  الصومال،  يف 

الذي وقع عىل احلدود اإليرانية/العراقية.

قطاع  تنسيق  عملية  قيادة،  يف  شاركت  أو  املنظمة،  قادت  كا 
لت فيها جمموعة الصحة.  الصحة يف ثانية بلدان يف اإلقليم ُفعِّ
2017، منها منع اهنيار  قت جمموعة الصحة إنجازات يف  وحقَّ
عامًا  مستشًفى   14 إغالق  دون  واحليلولة  الصحي  النظام 
خالل  من  غزة  يف  حكومية  غر  ملنظات  تابعًا  مستشًفى  و18 
الكهرباء  مولدات  لتشغيل  الالزمة  الوقود  إمدادات  توفر 
إىل  امتدت  التي  الكهرباء  انقطاع  فرتات  خالل  االحتياطية 
إحالة  مسار  الصحة  جمموعة  لت  َفعَّ العراق،  ويف  ساعة.   20

يف  جوهريًا  دورًا  ولعبت  )الرضوح(،  الشديدة  اإلصابات 
ذات  ويف  بالغة.  بإصابات  املصابني  من   24 000 حياة  إنقاذ 
بتمنيع  الصحة  ملجموعة  الرشيكة  اجلهات  قامت  السياق، 
إليها  الوصول  تيرسَّ  مناطق  يف  املستهدفني  األطفال  من   %99
مؤخرًا. ويف اليمن، استطاع الرشكاء يف جمال الصحة الوصول 
للحياة كا دعموا  ُمنِْقَذة  6 ماليني نسمة بخدمات صحية  إىل 
واحلوافز  األساسية،  األدوية  بتوفر  املتهاوي  الصحي  النظام 
تأهيله  وإعادة  تشغيله  تكاليف  ل  وحتمُّ الصحيني،  للعاملني 
2500 مرفق صحي. ويف  أكثر من  استمرار عمل  حفاظًا عىل 
باكستان، أجرى الرشكاء يف جمال الصحة تقييًا هلشاشة الوضع 
واسُتخِدمت  االحتادية،  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  يف 
النتائج لوضع خطة انتقالية للفرتة 2018-2020 تكون أساسًا 
تستند إليه املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية يف حتوهلا 
من حالة الطوارئ إىل التنمية. ويف اجلمهورية العربية السورية، 
دعم رشكاء جمموعة الصحة 14.4 مليون إجراء طبي، ووفروا 

8.6 ماليني مقرر عالجي. 

وُأطِلقت مبادرة الِفَرق الطبية يف حاالت الطوارئ يف اإلقليم 
الطبية  الفرق  من  كادر  إنشاء  هبدف   2017 أيلول/سبتمر  يف 
بصفتهم  للعمل  التخصصات  متعددة  املاهرة  الوطنية 
مستجيبني أوائل عند حدوث حاالت الطوارئ. كا ُوِضعت 
االسرتاتيجية اإلقليمية للِفَرق الطبية يف حاالت الطوارئ وفق 
هنْج له ثالثة جوانب، هي: تعزيز ُقُدرات الِفَرق الطبية الوطنية 

طفل اتعقي لقاحًا فمواًا ضد الكولغا يف الصومال خال محعة متنيع  ½
ناجحة الحتواء الفاشية

منظمة الصحة العاملية ةكثف جهودها استجابة لاحتياجات الصحية  ½
العاجعة لعنازحني من مدانة الرقة بسبب النشاع 
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يف حاالت الطوارئ داخل البالد؛ ونرش الفرق الطبية الوطنية 
من بلٍد إىل آخر داخل اإلقليم حسب الرضورة؛ وإنشاء خلية 
املراكز  يف  الطوارئ  حاالت  يف  الطبية  للفرق  صة  خُمصَّ تنسيق 
التي  الِفَرق  عدد  بلٍد  كل  ر  وُيقرِّ الطوارئ.  لعمليات  الوطنية 
إنشاؤها  املراد  الفرق  البلدان  د  حُتدِّ كا  وأنواعها.  إليها  حيتاج 
الفرق  هذه  التزمت  ومتى  أخرى.  بلدان  يف  نرشها  بغرض 
الدولية بمعاير منظمة الصحة العاملية، فإهنا تصبح جزءًا من 
ومنذ  الطوارئ.  حاالت  يف  الطبية  للِفَرق  اإلقليمي  النظام 
عمل   ،2017 األول/ديسمر  كانون  حتى  أيلول/سبتمر 
املكتب  من  )الرضوح(  الشديدة  باإلصابات  معنيون  خراء 
كا  الِفَرق،  هذه  إنشاء  عملية  يف  للبدء  بلدًا   15 مع  اإلقليمي 
عقدوا اجتاعات مع املسؤولني يف وزارات الصحة يف مر، 
وفلسطني،  وُعان،  واألردن،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
مجهورية  يف  وُعِقَدت  املبادرة.  عن  عامة  ملحة  لتقديم  وقطر، 
مبادرة  حول  يومني  مدار  عىل  عمل  حلقة  اإلسالمية  إيران 
الفرق الطبية يف حاالت الطوارئ مع مجيع أصحاب املصلحة 
حاالت  يف  الطبية  بالفرق  معنية  وطنية  عمل  فرقة  إنشاء  بغية 
حاالت  يف  وطني  طبي  فريق  إنشاء  عىل  لإلرشاف  الطوارئ 

الطوارئ متعدد التخصصات. 

80% يف املتوسط من عمل املنظمة يف جمال  لت  2017، ُموِّ ويف 
من  عدٌد  قدمه  دعم  خالل  من  التمويل  هذا  وجاء  الطوارئ، 
املانحة  اجلهات  هذه  الرئيسية.  وشملت  املانحة  اجلهات 
ووزارة   ،)USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
واحلاية  اإلنسانية  املساعدات  وإدارة  األمريكية،  اخلارجية 
ومكتب  وأملانيا،  )إيكو(،  األوروبية  للمفوضية  التابعة  املدنية 
واليابان،  )أوتشا(،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم 
ملواجهة  املركزي  املتحدة  األمم  وصندوق  كوريا،  ومجهورية 
والكويت،  وقطر،  والنرويج،  املتحدة،  واململكة  الطوارئ، 
واإلمارات  السعودية،  العربية  واململكة  الدويل،  والبنك 
وكندا،  وفرنسا،  وإيطاليا،  والصني،  وُعان،  املتحدة،  العربية 
ي بعض الدول دعًا  واجلزائر، وليتوانيا. ولكن، بالرغم من تلقِّ
كبرًا من اجلهات املانحة يف 2017، فإن هناك بلدانًا أخرى، ال  
الالجئني،  التي تستضيف  والبلدان  الصومال والسودان  سيَّا 
ما زالت تعاين من نقٍص شديٍد يف التمويل بالرغم من أن هذه 

منِْسية، وتكتيس  تواجه هي األخرى حاالت طوارئ  البلدان 
يف  التي  لتلك  البالغة  األمهية  ذات  هبا  الصحية  االحتياجات 
الطوارئ  حالة  تأثرت  كا  الدعم.  عىل  حصلت  التي  البلدان 
يف اجلمهورية العربية السورية بنقص التمويل يف 2017. ومنذ 
الثاين/يناير  كانون  يف  اإلقليمي  التضامن  صندوق  تفعيل 
تزال  وما  حمدودة،  للصندوق  البلدان  ترعات  كانت   ،2016
املنظمة تعتمد عىل التمويل الداخيل لتلبية االحتياجات الفورية 
املنظمة  صت  خصَّ  ،2017 ويف  الطوارئ.  حلاالت  لالستجابة 
1.6 مليون دوالر أمريكي من التمويل الداخيل لدعم أنشطة 
واجلمهورية  والصومال،  العراق،  يف  للطوارئ  االستجابة 
الدعم  شملها  التي  األنشطة  ومن  واليمن.  السورية،  العربية 
للنازحني  الصحية  اخلدمات  وتقديم  للكولرا،  االستجابة 

داخليًا، وإطالق محالت التمنيع ضد األمراض.

إىل  أنشطتها،  متويل  قاعدة  تدعيم  أجل  من  املنظمة،  وتسعى 
تعزيز املشاركة واحلوار مع الرشكاء احلاليني ورشكاء ُجدد بغية 
املنظمة  هتدف  إذ  للطوارئ،  لالستجابة  الالزمة  املوارد  تعبئة 
إىل زيادة إمجايل املسامهات اخلاصة بالطوارئ الصحية بمقدار 
شحيحة  للبلدان  هة  الـُموجَّ املسامهات  ذلك  يف  با  النصف، 
احلوار  املنظمة  ز  سُتعزِّ الغاية،  هذه  حتقيق  أجل  ومن  املوارد. 
إقليمية  رشاكاٍت  وسُتقيم  اإلقليم،  يف  وحضورها  املؤسيس 
ُتلبِّي  أن  تستطيع  حتى  السنوات،  متعدد  التمويل  لتشجيع 
تعاين  التي  البلدان  يف  األبعد  املدى  عىل  االستثار  احتياجات 
دة. ويشمل هذا  من نقص التمويل وحاالت الطوارئ الـُمعقَّ

إقامة رشاكات جديدة ووضع ناذج جديدة للتمويل. 

كا ستستمر اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق االستجابة والتعايف 
املبكر من خالل إنشاء ُنُظٍم إلدارة األحداث ومراكز لعمليات 
الُقْطرية، وتوسيع  العمل  الطوارئ، وتشجيع استخدام ناذج 
يف  للمنظمة  التابع  اللوجستية  اإلمدادات  مركز  عمل  نطاق 

ديب، وحتسني التنسيق من خالل جمموعات الصحة. 

األمراض املُعدية املُستجدة
مُمِرضات  ُتسببها  التي  األمراض  ظهور  احتاالت  ازدادت 
حاالت  بسبب  اإلقليم  يف  برسعة  وانتقاهلا  اخلطورة  شديدة 
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الطوارئ اإلنسانية احلادة وطويلة األمد التي تؤثر عىل الكثر 
خلَّف  الذي  األمر  مبارش،  غر  أو  مبارٍش  بشكٍل  البلدان  من 
الذين  والالجئني  داخليًا  النازحني  من  كبرة  أعدادًا  وراءه 
نقص  ظل  يف  باألعباء،  وُمثَقلة  مكتظة  مساحات  يف  يعيشون 
فرص الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية والبنية 
األخرى  اخلطر  عوامل  وتشمل  انعدامها.  أو  البيئية  التحتية 
والُقُدرات  د،  الرتصُّ وضعف  املناخ،  وتغرُّ  الرسيع،  التحرضُّ 
البرش  بني  التفاعل  وزيادة  املحدودة،  التشخيصية  املخترية 
تواجه  يات  تزال هناك حتدِّ نفسه، ال  الوقت  واحليوانات. ويف 
التي  واألمراض  املستجدة  األمراض  من  الوقاية  جهود 
بسبب  اإلقليم  يف  ومكافحتها  أوبئة  إىل  تتحول  أن  يمكن 
من  عدٍد  برسيان  اخلاصة  اخلطر  عوامل  عن  املعرفية  الثغرات 
األمراض املستجدة واألمراض التي يمكن أن تتحول إىل أوبئة 
أنظمة  عن  فضاًل  الوبائية،  وخصائصها  اإلقليم  يف  الشائعة 
أة للكشف املبكر عن التهديدات  د الضعيفة أو الـُمجزَّ الرتصُّ
بسبب  املحدودة  التشخيصية  املخترية  والُقُدرات  الصحية، 
النُُظم الصحية اهلّشة يف البلدان املترضرة من جراء األزمات. 
أنشطة  يف  االستثار  كفاية  عدم  إىل  يات  التحدِّ هذه  وُتعَزى 
اسرتاتيجيٍة  إىل  واالفتقار  هلا،  واالستجابة  األمراض  د  ترصُّ
األمراض  من  للوقاية  البلدان  عىل  ز  ُتركِّ وشاملة  متاسكة 
املستجدة واألمراض التي يمكن أن تتحول إىل أوبئة واحتوائها 

ومكافحتها. 

عن  النامجة  الفاشيات  من  عدٍد  احتواء  جرى   ،2017 ويف 
احتواء  ذلك  يف  با  بنجاح،  املستجدة  الـُمعدية  األمراض 
الصومال،  يف  والكولرا  باكستان،  يف  الضنك  حلمى  حاالت 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف  بالسفر  املرتبط  الَفيالَِقة  وداء 
لفاشيات  حمدود  وعدد  السودان،  يف  احلاد  املائي  واإلسهال 
باململكة  املستشفيات  يف  التنفسية  األوسط  الرشق  متالزمة 
االستقصاء  بفضل  ممكنًا  ذلك  وكان  السعودية.  العربية 
املكتب  امليداين الرسيع ونرش موظفي االستجابة الرسيعة من 
لإلنذار  العاملية  الشبكة  من  بالرشكاء  واالستعانة  اإلقليمي، 
لالستجابة  الدعم  لتقديم  ومواجهتها  الفاشيات  بحدوث 
البلدان  إىل  والنصح  اإلرشاد  تقديم  فيه  ساعد  كا  امليدانية، 

الحتواء  الرسيعة  العامة  الصحة  تدابر  تطبق  كي  املترضرة 
الفاشيات. 

ة  املستجدَّ الـُممِرضات  ملخترات  شبكتها  املنظمة  وأنشأت 
أمن  ذات مستويات  إنشاء خمترات  2017 هبدف  واخلطرة يف 
مُمِرضات  ُتسبِّبها  التي  الفاشيات  عن  الكشف  أجل  من  عالية 
واحتوائها  عالجيًا،  وتدبرها  وخطرة،  ومستجدة  جديدة 
حول  تدريبًا  بالفعل  الشبكة  وقّدمت  املناسب.  الوقت  يف 
 ،2017 ويف  وتشخيصها.  املستجدة  األمراض  عن  الكشف 
زت مجهورية إيران اإلسالمية، وفلسطني، واململكة العربية  عزَّ
العربية  واجلمهورية  والسودان،  والصومال،  السعودية، 
د األمراض  السورية، واإلمارات العربية املتحدة ُنُظمها لرتصُّ
عن  للكشف  املبكر  اإلنذار  ُنُظم  أنشأت  كا  الـُمستجدة، 
التهديدات الصحية. باإلضافة إىل ذلك، ومتشيًا مع القرار ش 
د اخلافر للعدوى التنفسية  م/ل إ 62/ق-1، ُأنشئ نظام الرتصُّ
احلادة الوخيمة وجرى تفعيله يف 19 بلدًا من بني 22 بلدًا، ما 
ز ُقُدرات هذه البلدان عىل الكشف عن التهديدات النامجة  عزَّ
عن فروس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية، 
H5N1(   A( وغرها من فروسات اجلهاز  وإنفلونزا الطيور 

التنفيس اجلديدة وختفيف آثارها.

لإلنفلونزا،  املتوسط  رشق  شبكة  نطاق  توسيع  وجرى 
حول  البيانات  لتبادل  إقليمية  بيانات  قاعدة  عن  عبارة  وهي 
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قيقل القدرة املخترباة لعكزف عن محى الضنك يف أحد  ½ فراح املنظمة اص
املستزفيات يف باكستان
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احلادة  التنفسية  العدوى  د  ترصُّ بيانات  ي  تلقِّ بغية  اإلنفلونزا، 
19 بلدًا لدهيا نظام جيد  13 بلدًا من بني  الوخيمة الواردة من 
د اإلنفلونزا. وباإلضافة إىل ذلك، ُأنشئ فريق استشاري  لرتصُّ
عن  األولوية  ذات  البحوث  مبادرات  حتديد  أجل  من  تقني 
سد  هبدف  اإلقليم،  يف  التنفسية  األوسط  الرشق  متالزمة 
الثغرات املعرفية احلرجة واملسامهة يف حتسني استجابة الصحة 
املنظمة  ونظَّمت  التنفسية.  األوسط  الرشق  ملتالزمة  العامة 
التنفسية  العدوى  عن  نوعه  من  علمي  مؤمتر  أول  كذلك 
اإلنفلونزا،  د  ترصُّ يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ الستعراض  احلادة 
للكشف  د  الرتصُّ جمال  يف  الـُمكتسبة  اجلديدة  املعرفة  وإبراز 
عن فروسات اإلنفلونزا وفروسات اجلهاز التنفيس األخرى 
املستجدة يف اإلقليم. وخالل 2017، أرشفت املنظمة أيضًا عىل 
ب واالستعداد يف جمال الصحة العامة وتدابر  تنفيذ تدابر التأهُّ
التخفيف من وطأة املخاطر يف اململكة العربية السعودية خالل 
موسم احلج يف عام 2017 )1438 بعد اهلجرة(، وفق ما تشرتطه 
اإلقليمية  اخلطة  إطار  ويف   .2005 الدولية  الصحية  اللوائح 
بفروس  للعدوى  املحتملة  الساخنة  البؤر  بتحديد  اخلاصة 
زيكا، اسُتكِمل رسم خرائط بمخاطر توزيع نواقل األمراض 
املستقبل،  ويف  احلايل  الوقت  يف  الزاعجة  البعوضة  جنس  من 
ب واالستعداد للوقاية من العدوى  من أجل تعزيز تدابر التأهُّ
بفروس زيكا والكشف عنها واالستجابة املبكرة هلا. وجرى 

ب للكولرا  التنسيق بني االسرتاتيجيات التنفيذية لتعزيز التأهُّ
البلدان  يف  برسعة  تنفيذها  أجل  من  املكافحة  تدابر  وسائر 
أعقاب  يف  ذلك  وجاء  للخطر،  ضة  الـُمعرَّ والبلدان  املترضرة 
لبنان.  بروت،  يف   2017 منتصف  يف  ُعِقد  تشاوري  اجتاع 
البّينات  جتميع  منهجي،  استعراض  خالل  من  حاليًا،  وجيري 
املستجدة  األمراض  عن  النامجة  الصحية  األخطار  عبء  عن 
وعوامل اخلطر املرتبطة هبا، فضاًل عن أفضل املارسات بشأن 

تدخالت املكافحة. 

املستجدة  األمراض  من  الوقاية  املنظمة  ز  سُتعزِّ ومستقباًل، 
أوبئة ومكافحتها، من  إىل  تتحول  أن  التي يمكن  واألمراض 
خالل مساعدة البلدان عىل التنبؤ بمخاطر األحداث الصحية 
للفاشيات،  رسيعة  استجابات  وتعزيز  وتقييمها  واكتشافها 
فعالة،  ٍد  ترصُّ أنظمة  وإنشاء  الساخنة،  بالبؤر  خرائط  وإعداد 
وإجراء تقييم للمخاطر يف البلدان ذات املخاطر العالية لتكون 

ب واالستجابة.  األساس الذي تقوم عليه خطط التأهُّ

ب التأهُّ
واألردن،  والعراق،  ملر،  الدعم  املنظمة  قدمت   ،2017 يف 
ب  التأهُّ خطط  وإلعداد  للمخاطر  تقييم  إلجراء  وباكستان، 
قائمة  املنظمة  زت  عزَّ كا  هلا.  واالستجابة  األخطار  لكل 
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منظمة الصحة العاملية ةعمل عن كثب مع وزارة الصحة يف املمعكة  ½
العربية السعوداة أثناء موسل احلج لإلرشاف والتوجيه وةقدال 
املزورة بزأن ةدابغ التأهب املناسبة يف جمال الصحة العامة

ن، األردن، لتعشاش  ½ ةدراب عىل ةزخيص فغوس زاكا يف مدانة عامَّ
ةدابغ التأهب واالستعداد من أجل الوقااة من عدوى فغوس زاكا 

والكزف عنها واالستجابة املبكرة هلا 
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اخلراء اإلقليميني بعْقد دورة إقليمية للجهات النظرة الوطنية 
لتقديم  نرشهم  قبل  للمنظمة  الُقْطرية  املكاتب  يف  واملوظفني 
إىل  وباإلضافة  العامة.  الصحة  االستجابة يف حاالت طوارئ 
لعقد  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  املنظمة  دعمت  ذلك، 
عىل  تؤثر  التي  الصحية  الطوارئ  حاالت  عن  إقليمية  دورة 
أخرى  فرصة  الدعم  هذا  وأتاح  السكان،  من  كبرة  أعداد 
بفاعلية.  اإلقليم  داخل  من  املوظفني  من  املزيد  لتدريب 
البحرين  يف  املستشفيات  طوارئ  عن  تدريبية  دورة  وُأجريت 
الدورات املزمع  وليبيا والسودان، وذلك يف إطار سلسلة من 
أول  يف  اإلقليمي  املكتب  شارك  كا  اإلقليم.  عر  تكرارها 
املعنية  املنظمة  عمل  لفرقة  لوجه  وجهًا  جيري  عاملي  اجتاع 

باالستعداد امليداين.

مجع  إىل  هدفت  يومني  مدار  عىل  للخراء  مشاورة  وُعِقدت 
صحة  ملناقشة  والوطنية  الدولية  املصلحة  صاحبة  اجلهات 
الصحية  اآلثار  عن  حتليل  وُعِرض  والنازحني.  املهاجرين 
يف  والعائدين  واملهاجرين  والالجئني،  داخليًا،  النازحني  عىل 
اإلقليم، كا ُنوقشت خطة عمل إقليمية مقرَتَحة يف هذا الصدد. 

62/ق-3  إ  ويف إطار تنفيذ قراري اللجنة اإلقليمية ش م/ل 
لعام 2015 وش م/ل إ 63/ق-1 لعام 2016، واصل املكتب 
الطوعية  املشرتكة  اخلارجية  التقييات  إجراء  دعم  اإلقليمي 
اإلضافية، فقدم الدعم يف هذا الصدد يف عام 2017 إىل الكويت 
وُعان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة. 
وقّدمت  املتبقية،  البلدان  مع  باستمرار  املنظمة  وتواصلت 
متهيدًا  الذايت  التقييم  عملية  يف  للبدء  منها  عدٍد  إىل  التدريب 
اإلقليمي  املكتب  أعّد  كا  املشرتك.  اخلارجي  التقييم  إلجراء 
يف  املشرتك  اخلارجي  التقييم  إجراء  حول  إقليمية  إرشادات 
البلدان التي تعاين من أزمات، إىل جانب توفر التدريب لكل 
م  من ليبيا والعراق واجلمهورية العربية السورية واليمن. وقدَّ
التدريب فرصة متميزة للمشاركني لتبادل اخلرات والعودة إىل 

بلداهنم للدعوة هلذه العملية.

املشرتك هو خطوة أوىل  التقييم اخلارجي  إن استكال  وحيث 
فحسب، فقد حتول االهتام صوب مساعدة البلدان يف وضع 

خطط عمل وطنية لألمن الصحي وحتديد تكلفتها يف مرحلة 
التقييم اخلارجي املشرتك. وتنتهج اخلطط هنجًا متعدد  ما بعد 
القطاعات من أجل تعزيز األمن الصحي الوطني طبقًا للوائح 
الصحية الدولية، مستفيدة يف ذلك من نتائج التقييم اخلارجي 
التي يسفر عنها  النتائج  التقييات وكذلك  املشرتك وغره من 
 ،2017 ويف  وتقييمها.  الدولية  الصحية  اللوائح  رصد  إطار 
العربية  واململكة  األردن  يف  وطنية  عمل  حلقات  ُعِقدت 
السعودية شاركت فيها كل القطاعات املعنية امللتزمة باللوائح 
اإلجراءات  العمل  حلقات  وحددت  الدولية.  الصحية 
التقييم  جماالت  من  تقنيًا  جماالً   19 يف  باألولوية  حتظى  التي 
اخلارجي املشرتك. كا قدمت املنظمة الدعم التقني ألفغانستان 

والسودان لوضع خطط العمل الوطنية لألمن الصحي هبا. 

وتقييمها،  الدولية  الصحية  اللوائح  رصد  إطار  وبموجب 
الُقُدرات  لتنفيذ  البلدان  إىل  التقني  الدعم  املنظمة  قدمت 
كل  وعقدت  الدولية.  الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة 
التارين  من  متنوعة  جمموعة  وباكستان  والعراق،  مر،  من 
املحاكاة  متارين  إىل  »النظرية«  املحاكاة  متارين  بني  تراوحت 
وحتسني  الوطنية  ُقُدراهتا  تنفيذ  اختبار  بغية  النطاق«  »واسعة 
عملية التنفيذ هذه. وُأجري استعراض الحق من أجل إجراء 
مراجعة نقدية لالستجابة للفاشيات بحثًا عن الثغرات املنهجية 
يف املغرب )داُء الُروِسيالت(، مع إجراء استعراضات إضافية 
السودان )اإلسهال  الضنك( ويف  باكستان )محى  خمطط هلا يف 
اإلقليمي  االجتاع  اإلقليمي  املكتب  وعقد  احلاد(.  املائي 
السادس للجهات صاحبة املصلحة الستعراض تنفيذ اللوائح 
مجع  الذي   ،2017 األول/ديسمر  كانون  يف  الدولية  الصحية 
قطاعات وطنية متنوعة ورشكاء تقنيني. واتسع نطاق االجتاع 
هذا العام لتشارك فيه أطراف عاملية احتفاالً بالذكرى العارشة 
للوائح الصحية الدولية. كا ُعِقَدت يف األردن واملغرب حلقتا 
عمل وطنيتان انتقاليتان ناقشتا عملية التقييم اخلارجي املشرتك 
وأداة منظمة صحة احليوان، وهدفتا إىل تعزيز أوارص التعاون 
األنشطة  وحتديد  واحليوان،  اإلنسان  صحة  قطاعات  بني 
العمل  خطط  يف  إدراجها  يتسنَّى  كي  هلا  والتخطيط  املشرتكة 

الوطنية لألمن الصحي.
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50
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2017

وستواصل املنظمة دعم البلدان للوفاء باملتطلبات التي توجبها 
يف  وصوهنا  ُقُدراهتا  بناء  خالل  من  الدولية  الصحية  اللوائح 
هلا، ودعمها يف  د جلميع األخطار واالستجابة  الرتصُّ جماالت 
العمل  خطط  ووضع  الدولية،  الصحية  للوائح  امتثاهلا  رصد 

التنسيق  مسؤويل  ُقُدرات  وبناء  الصحي،  لألمن  الوطنية 
وتعزيز  املوارد،  وتعبئة  الدولية،  الصحية  باللوائح  املعنيني 
من  الدعم  عىل  واحلصول  الرشكاء،  مع  واحلوار  التنسيق 

البلدان األخرى.
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