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  التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها
  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  أثر حاالت الطوارئ واألزمات على صحة الناس وعافيتهم

  
. ة من كل خمس دول أعضاء في المنظمة أزمة تعرض صحة سكانها للخطـر             في كل عام تشهد دول      -١

 عدة كوارث طبيعية مازالت، بعد مرور شهور على وقوعها، تؤثر على حيـاة ماليـين                ٢٠٠٥وقد شهد عام    
وطبقاً الستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحـد مـن    . البشر في جنوب آسيا وخليج المكسيك وفي أماكن أخرى        

 الوفيات الناجمة عن الزلزال الذي     وشكلت. ٪ في الكوارث الطبيعية   ١٨ زيادة نسبتها    ٢٠٠٥شهد عام   الكوارث  
ويقدر عـدد مـن تـضرروا       .  في ذلك العام   على الصعيد الوطني  ٪ من إجمالي الوفيات     ٨٣وقع في باكستان    

  .٢٠٠٤ مقارنة بعام مة نس ماليين٧ مليون نسمة، بزيادة مقدارها ١٥٧مباشرة من الكوارث الطبيعية بما يبلغ 
  
 سلسلة وأسفرت.  صراعاً مسلحاً خطيراً في أنحاء مختلفة من العالم٢٠ نحو   احتدموباإلضافة إلى ذلك      -٢

 مليون من المشردين داخل أوطانهم تقريباً في ٢٥و تسعة ماليين الجئ، عنماعية من األزمات السياسية واالجت
وفـي  . ٢٠٠٤ وعـام  ٢٠٠١تقريباً خالل الفترة الممتدة بين عام   جميع أنحاء العالم، وهو رقم ظل دون تغيير         

 مليـون   ٣‚٨ تمكّن عدد أكبر بكثير من المشردين من العودة إلى ديارهم، وهو عدد يقدر بما يبلغ                 ٢٠٠٥عام  
ولم يطرأ تغيير كبير على عدد الالجئين       .  منازلهم هجر، وُأجبر عدد أقل بكثير على       ٢٠٠٤نسمة، مقارنة بعام    

  . ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤الفترة الممتدة بين عام خالل 
  
 ففيما يتعلق بكل حالة طوارئ كبرى تغطيها وسائل اإلعالم وتسجل فـي قواعـد               ،وعالوة على ذلك    -٣

وتلحق لمجتمعات المحلية تعصف با هناك العشرات من حاالت الطوارئ األصغر حجماً التي ،المعطيات الدولية
تلـك  ول على أية مساعدة خارجية، أو مع الحصول على القليل مـن        ون الحص  وصحة سكانها، د   الضرر بنمو 
 لهذه المشكلة في االستثمار في بناء قدرة        الدائمو يتمثل الحل الوحيد  و. إلنعاشوا في عمليات اإلغاثة     ،المساعدة

  .المجتمعات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها
  
بمجرد أن  " األزمات المنسية "ان ما تندرج ضمن فئة      هناك بعض حاالت الطوارئ المعقدة التي سرع      و  -٤

 في األموال الالزمة لالستمرار في عمليات اإلغاثة     ويترتب على ذلك نقص   . يتحول عنها اهتمام وسائل اإلعالم    
  .واإلنعاش األساسية

  
ثيـر   والمعقدة وقتاً أطول بك    رىلطوارئ واألزمات الكب  المروعة لحاالت ا  ويستغرق التعافي من اآلثار       -٥

  .الحالة الصحية للسكان لسنواتعلى مما يتوقعه المجتمع الدولي، وقد يستمر أثرها على الخدمات الصحية و
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  الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ واألزمات التي وقعت مؤخراً
  
 أنه ال غنى عن أنشطة التأهب من أجل مواجهـة           ٢٠٠٥يتضح من الخبرة الميدانية للمنظمة في عام          -٦

الحد مـن سـرعة     و التصدي للمخاطر    في مجال ويقتضي بناء القدرات الوطنية     . مواجهة فعالة رثة تقع   أية كا 
  .التأثر وجود سياسات وتشريعات محدثة، وهياكل مالئمة، ومعلومات، وخطط وإجراءات، وموارد وشراكات

  
بد ءات المتخذة، ال   في بيئات الطوارئ، وتقييم أثر اإلجرا       الحادثة ولكي يتسنى تقدير ورصد التطورات      -٧
 اإلتاحة الفورية للمعلومات المحدثة والتي يمكن الركون إليها بشأن المخاطر الـصحية، وسـرعة التـأثر                 من

  .والمراضة، والوفيات، وسائر المؤشرات الصحية
  
األمـم  فـي   لـشؤون اإلنـسانية     جهاز ا  في إطار عملية إصالح      المتبع "المجموعات"وجاء تقييم نهج      -٨

 فهذا النهج، ١.لتي تتولى فيها منظمة الصحة العالمية زمام األمور فيما يتعلق بالصحة، تقييماً إيجابياً         المتحدة، وا 
 وقوع زلـزال    إثر نجاحه    أثبت  بتنسيق شؤون الصحة،   صلالمتساوق مع والية منظمة الصحة العالمية فيما يت       

  .رات المؤسسيةومع ذلك فمن الضروري بذل جهود إضافية في مجال بناء القد. جنوب آسيا
  
. وينبغي أن تكون مشاركة قطاع الصحة في العمل الخاص بالطوارئ والعمل اإلنساني مشاركة شاملة               -٩

والبد من تحسين المواجهة في مجموعة كبيرة من المجاالت، ومنها التدبير العالجي لإلصابات التـي تحـدث                 
 السارية، وصـحة األم والوليـد،       حة األمراض بأعداد كبيرة، والمياه، واإلصحاح، والتصحح، والتغذية، ومكاف      

ـ       والصحة النفسية، وإمدادات الم    ستيات، وخـدمات   ستحضرات الصيدالنية، والتكنولوجيـا الـصحية، واللوج
 وتحسين التنسيق قويةقيادة ووسيلزم توفير إرشادات تقنية . المعلومات الصحية، وإصالح البنية التحتية الصحية

  .نظام المواجهة الدوليبعة لالتا "المجموعات"بين مختلف 
  
اً فإنهـا كثيـر   بروتوكوالت التقييم الـصحي الـسريع   لنماذجوعلى الرغم من التوافر الواسع النطاق      -١٠
ومن الضروري التوصل إلى توافق آراء في بداية الكارثة فيمـا           . نسى في خضم التصدي لألزمة الواقعة     تُ ما

  .دانياًيتعلق بالبروتوكوالت التي ينبغي تطبيقها مي
  
نظـراً  و.  القطاع الخاص والقوات المسلحة في عمليات مواجهة الكـوارث          كل من  وكثيراً ما يشارك    -١١

 ومن المهم االتفاق على إجراءات ومعايير . واضحةالمضمار فائدةهذا في لتعاونهم لالضطالع بدور مالئم فإن 
  .ليين التعاون االستعانة بعاملين غير محيشمللجهود المشتركة عندما ل
  
الـضرر   يلحق ضعف القدرة على اإلدارة، بدوره،        جميع األحوال التي يتشرد الناس من جرائها      وفي    -١٢
وقد يشوب الضعف أيضاً إدارة الجوانب الطبية لسوء التغذيـة،          . توفير المياه واإلصحاح والمأوى، وغير ذلك     ب

" مجموعـات ال" والعمل المـشترك بـين       ومن الضروري التنسيق الوثيق   . بما في ذلك إتاحة الرعاية ونوعيتها     
  .الصحة والمياه واإلصحاح والتغذية، التابعة لنظام المواجهة الدوليالمعنية ب

  
على الرغم من أن الكوارث تزيد سرعة تأثر النساء واألطفال والمراهقات فإن االهتمام باحتياجاتهم              و  -١٣

من التدابير التي ثبتت فعاليتها في تلبية احتياجات        و. يكون محدوداً في بداية العمل الخاص باإلغاثة واإلصالح       
النساء والفتيات جمع المعطيات المصنفة حسب نوع الجنس، وتقدير أثر كل أنشطة المواجهة بالنسبة إلى النساء      

                                                      
 .٢٠٠٥أغسطس / آب. استعراض االستجابة اإلنسانية، الفصل الثالث، األمم المتحدة   ١
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وفي بداية أي تدخل خاص بحالة طوارئ البد من بـذل           .  الميدان إلىوالرجال على السواء، وإرسال العامالت      
خدمات الصحة اإلنجابيـة، والرعايـة الخاصـة        ل  المالئم وفير اإلمدادات الكافية والدعم التقني    جهود خاصة لت  

  .بالتوليد في حاالت الطوارئ، وخدمات صحة الوليد والطفل
  
يعرفون كيفية تنظيم النُظم  هم   في إيجاد حلول محلية، حيث إن      الخبراء المحليين ومن المهم االستفادة من       -١٤

 حسب المعايير الدولية فإنهم سيشكلون مصدراً مفيداً        الخبراء المحليين وإذا ما تم تدريب     . الصحية في مناطقهم  
  .، وسيقدمون الدعم في األجل الطويل طويلةلمناطقهم بعد انقضاء الكوارث بمدة

  
 سبين ذوي المهارات المناسبة بعيد    وباإلضافة إلى ذلك فإن من الضروري العثور على األشخاص المنا           -١٥

وليس من السهل تحديد وحشد مئات الخبراء       . حسنت الحصائل تفكلما زادت سرعة المواجهة     : أية كارثة وقوع  
وثمـة  . تحت الطلـب  والموجودين  في بحر ساعات، ومن المهم وجود قائمة بالخبراء المدربين تدريباً مناسباً            

 بالعـاملين الـصحيين   ية  ها في مجال الصحة يستهدف إعداد قوائم وطنية ودول        مشروع كبير للمنظمة وشركائ   
  .وهذا االقتراح في مرحلة اإلعداد النهائية.  الطوارئ حاالتالمؤهلين في مجال مواجهة

  
  العناصر الضرورية للصحة: إصالح استجابة األمم المتحدة اإلنسانية

  
 بتكليف من منسق عمليات اإلغاثة في حاالت الطوارئ باألمم المتحدة ومساعد األمين العـام لألمـم                 -١٦

لشؤون اإلنسانية أجري استعراض مستقل لالستجابة اإلنسانية الدولية خلص إلى أن هنـاك فجـوات               لالمتحدة  
والعناصر الرئيسية لهـذه    .  واستُهلت عملية إصالح على أساس هذا االستعراض       ١.كبيرة في مواجهة الكوارث   

المي والقطري، وتحسين التمويل    على الصعيدين الع  " المجموعات"العملية هي تحسين التنسيق على نطاق نظام        
 اللجنة  وبناًء على ذلك قامت   .  الطوارئ، وتعزيز آلية منسق الشؤون اإلنسانية       حاالت المركزي ألنشطة مواجهة  

هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق المساعدة اإلنسانية بين الوكـاالت،           و ،الدائمة المشتركة بين الوكاالت   
وطُلب مـن   . ٢٠٠٥التقنية في منتصف عام     " المجموعات"ها داخل   مختلف أعضائ م العمل الذي يقوم به      تنظيب

منظمة الصحة العالمية أن تضطلع بدور المنظمة التي تتولى زمام األمور في الجهود الراميـة إلـى تحـسين                   
وهكـذا  . التنسيق والفعالية والكفاءة في العمل اإلنساني إبان األزمات في مجاالت التأهب والمواجهة واإلنعاش            

فإن المجموعة الصحية اإلنسانية، التي ُأنشئت بمشاركة من مؤسسات منظومة األمم المتحدة وهيئات أخـرى،               
ووضـعت المجموعـة    .  األهمية الحيوية للصحة في حاالت الطوارئ      فيما يخص زودت المنظمة بآلية للدعوة     

مـارس  / فـي آذار  اجتمعت   و ،اتتعزيز االستجابة الصحية إبان األزم    للعمل المشترك من أجل     مسودة خطة   
 في جنيف لالتفاق على المجاالت األساسية الخاصة بالعمل المنسق والتي تـشمل تقييمـات األحـوال                 ٢٠٠٦

وعلى الصعيد العالمي تـستهدف     . الصحية والتغذوية في حاالت الطوارئ، والتدريب وبناء القدرات، والدعوة        
أما على  . الصحية بغية مواجهة حاالت الطوارئ اإلنسانية     ظم  نُلفي ا قدرات التقنية   الوالمجموعة تحسين التأهب    

وأجـرت األمانـة    . الصعيد القطري فيتمثل هدفها في تعزيز إطار التنسيق الصحي والقدرة علـى المواجهـة             
كما خضعت تلـك    تحت قيادة منظمة الصحة العالمية،      ألنشطة التي نُفذت في باكستان      والجهات المانحة تقييماً ل   

  . ناجحة أنشطة واتضح أنها كانتتقييم مستقلاألنشطة ل
  
الـوطني  صحة العالمية على كل مـن المـستوى   ولهذا التطور آثار كبرى بالنسبة إلى عمل منظمة ال   -١٧

  .  للمنظمةالتنفيذية و)التقييسية (واإلقليمي والعالمي، كما أنه يتطلب إدخال تعديالت على القدرات التقعيدية
  

                                                      
 .استعراض االستجابة اإلنسانية   ١
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  مانةاإلجراء المطلوب من األ
  
 للدول  المقدم من ضمنها تكثيف الدعم      اتخاذ عدة إجراءات  إلى المدير العام     ١-٥٨ج ص ع  طلب القرار     -١٨

األعضاء المنكوبة باألزمات والكوارث، وتعزيز قدرة المنظمة على تنفيذ خُطط التأهـب للطـوارئ المتعلقـة                
كوارث، والتأهب للكوارث واألزمـات عـن       بالصحة، والتعاون باستمرار مع االستراتيجية الدولية للحد من ال        

  .طريق إجراء تقديرات مناسبة التوقيت ويمكن الركون إليها
  
هـا فـي    اء عدة تغييرات من أجل تحسين أدائ       تعكف األمانة على إجر    ١-٥٨ج ص ع  واستجابة للقرار     -١٩

ن رئيسية، أال وهـي      حول ثالثة أركا   وأعيد تنظيم العمل ليتمحور   . التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها   مجال  
، وذلك لتلبية   وبرامج المرحلة االنتقالية وبرامج مرحلة اإلنعاش     ،  ومواجهة الطوارئ التأهب لحاالت الطوارئ،    

 إعداد االستراتيجيات والبـرامج،     التأهب لحاالت الطوارئ  ويشمل  . احتياجات الدول األعضاء على نحو أفضل     
وتشمل . تطوير النُظم واألدوات والقدرات الالزمة لتحسين األداء      كات وتنظيم البرامج التدريبية، و    اوإقامة الشر 

ستية لألمانة من أجل تقديم الدعم أثناء األزمات الحادة، وتطوير  تطوير القدرة التنفيذية واللوجئمواجهة الطوار
تحـديث  وسيتم وضع و  .  المعيارية المتعلقة بحاالت الطوارئ بغية ضمان اتباع نهج موحد         التنفيذيةاإلجراءات  

لتي تنفذ بعـد انقـضاء       ا مرحلة اإلنعاش وبرامج المرحلة االنتقالية    لبرامج  ونشر منهجيات وأدوات ومعايير     
بعد انتهاء حاالت الطوارئ، وسيقدم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تقـدير هـذه البـرامج                 الصراعات و 

  .ميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمهاوتص
  
إلى  الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة،        جهاز  ومبادرات إصالح  ١-٥٨ج ص ع  باالستناد إلى القرار    و  -٢٠

الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ واألزمات التي وقعت مؤخراً، سيتم التركيز بوجه خاص علـى               جانب  
  :األمور التالية

  
 ًء على معيارين  المساعدة التقنية لتطوير البرامج القطرية للتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها، بنا           •

بـرامج متعـددة   تنفيـذ  التركيز على كل األخطار باتباع نهوج متعـددة القطاعـات و    : رئيسيين
 الفاعلة في مجال الصحة     األطرافالتخصصات فضالً عن آليات قوية للتنسيق والمراقبة فيما بين          

  من القطاعين العام والخاص ومن الجهات غير الحكومية؛
  
ية في مجاالت تقنية مثل التخطيط لحاالت الطوارئ الصحية، والتشريع، والحد           دولإعداد معايير     •

  من المخاطر والتصدي لها، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وبناء الشراكات؛
  
ألمم المتحدة والهيئات منظومة ان مع المؤسسات والبرامج األخرى التابعة ل    وثيقاالتنسيق والتآزر ال    •

  اإلنسانية الدولية؛
  
التابعة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تلبية       االستفادة من الخبرات المتاحة في البرامج األخرى          •

 والمجموعات السكانية المتضررة من األزمات، مـع إتاحـة هـذه             المحلية احتياجات المجتمعات 
ويرد أدناه وصف للعمـل     . الخبرات للدول األعضاء ولسائر الشركاء الدوليين في مجال الصحة        

  . في هذا المضمارجاريال
  
 دخلت مرحلة  استراتيجية لتعزيز القدرات القطرية في مجال التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها      وثمة  -٢١

وهناك مسح عالمي بـشأن     .  لعمل األمانة في المستقبل في هذا المجال       تفصيلياً، وستشكل دليالً    إعدادها النهائية 
األوليـة  مستوى المجتمع المحلي مهيأ اآلن للمرحلـة        على  ري و التأهب لحاالت الطوارئ على المستوى القط     
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حيث يشكل أداة تستخدمها الدول األعضاء في تقييم مستوى         بوقد ُأعد بروتوكول هذا المسح      . لالختبار التجريبي 
مواطن القوة الحالية والتغلـب علـى       برامجها الخاصة بالتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها بغية االستناد إلى          

الطريقة التي يمكن أن تتعاون بها المنظمة       تقييم  وهو يتضمن فرعاً خاصاً ب    .  من مواطن الضعف   هو موجود  ما
  .هي والشركاء الوطنيون في مجال الصحة مع البلدان على تحسين قدراتها الخاصة بالتأهب والمواجهة

  
هيكلة نُظـم التـدبير     إلعادة  ) بما في ذلك أفضل الممارسات     (ونهوجوتجري صياغة مبادئ توجيهية       -٢٢

 الموارد البـشرية واألدوات واإلجـراءات        ما يلزم من   العالجي لإلصابات التي تحدث بأعداد كبيرة، وتطوير      
 إطالق مشروع إلعـداد قاعـدة       ٢٠٠٦وسيتم في النصف الثاني من عام       . للتنفيذ الفعال على المستوى المحلي    

  مجال وكذلك المؤسسات الرائدة في   المتبعة  الممارسات   وأفضل    الموجودة معطيات دولية تضم المراجع التقنية    
  .التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها

  
وقد دخل البرنامج الثالثي السنوات لتحسين أداء المنظمة أثناء األزمات، والذي يركز على بناء قدرات          -٢٣

انياً، جـرى نـدبهم إلـى        موظفاً ميد  ٦٠وتم توظيف   .  عامه الثاني من التنفيذ    ،المنظمة على المستوى القطري   
ويتولى فريق أقاليمي تابع للمنظمة رصـد       . البلدان محل االهتمام االستراتيجي، وخصوصاً في اإلقليم األفريقي       

وأطلقت المنظمة، بالشراكة مع جهات فاعلة وهيئات صحية دوليـة أخـرى، شـبكة              . أدائهم وتقييمه عن كثب   
وبعد عقد دورة نموذجية بنجـاح فـي        . لموارد البشرية مواجهة حاالت الطوارئ، المصممة من أجل تطوير ا       

ومـن  .  يجري اآلن إدخال تعديالت من أجل تلبية االحتياجات القطرية واإلقليمية          ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني 
   .٢٠٠٧-٢٠٠٦المخطط عقد ما ال يقل عن أربع دورات تدريبية أخرى في الثنائية 

  
اضة والوفيات في حاالت الطـوارئ واألزمـات بـالتجزؤ           تتسم إحصاءات المر   وفي الوقت الراهن    -٢٤

وقد أصبحت قضية تتبع المراضة والوفيات، فـضالً عـن معـايير            .  التوحيد القياسي  عدموصعوبة المقارنة و  
 من المعطيات، محور اهتمام الجهات العاملة في مجـال األزمـات            التحقق بشكل محدد  عملية  وتصميم  الجودة  

والبد من وجود وحدة تتبع صحي تتمتـع بالمـصداقية          .  في هذا الصدد   برة الحديثة اإلنسانية، وذلك بفضل الخ   
.  الوفيات والمراضة واألداء الصحي في حاالت الطوارئ وبيئـات األزمـات            معدالت  من أجل قياس   والحياد

 ومع الشركاء الدوليين في مجـال الـصحة       وباالستناد إلى المشاورات المعقودة داخل منظمة الصحة العالمية         
 النصف الثـاني    خالل للتتبع الصحي، وينبغي استهالل المشروع       ة مشترك وحدةوضع اقتراح بخصوص إنشاء     

  . ٢٠٠٦من عام 
  
ستيات واالتصاالت وسائر األدوات التنفيذية عصب عمليات اإلغاثة، وخـصوصاً فـي            وتُشكل اللوج   -٢٥

 عمليات الطوارئ التي يقـوم بهـا        وكشفت الخبرات الحديثة عدة مواطن ضعف في      . حاالت الطوارئ المعقدة  
ونظراً لكون تطوير هذه األدوات باهظ التكلفة ويستغرق وقتاً طويالً انخرطت منظمة الـصحة              . قطاع الصحة 

العالمية في نقاشات مع منظمات وبرامج أخرى في منظومة األمم المتحدة من أجل االعتماد على النُظم القائمة                 
  .أغراض العمل اإلنساني الذي يقوم به قطاع الصحةالتي يمكن أن تخدم على أفضل وجه 

  
ومن الهواجس الرئيسية في هذا الصدد توفير التمويل الذي يمكن التنبؤ به للعمليات الصحية الخاصـة          -٢٦

وعلى الرغم من أن صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي ُأعيدت هيكلته . بحاالت الطوارئ
ى التصدي لتلك المشكلة فقد اقترحت بعض الدول األعضاء إنشاء صندوق طوارئ عالمي             مؤخراً، سيساعد عل  

وعلى الصعيد اإلقليمي طلبت اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط من المدير العام في            . في منظمة الصحة العالمية   
دمة من الدول   تدعمه المساهمات الطوعية المق   قليمي للتضامن في حاالت الطوارئ       إنشاء صندوق إ   ٢٠٠٥عام  

  ١.األعضاء في اإلقليم
                                                      

 .٢-ق/ ٥٢ل إ/ ش مالقرار    ١
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، ودور للمرحلة االنتقاليـة ومرحلـة اإلنعـاش   ويجري تنظيم مشاورة عالمية بشأن الجوانب الصحية       -٢٧
وسيتم وضع منهجيات وأدوات للعمل     . الشؤون اإلنسانية جهاز  منظمة الصحة العالمية في إطار عملية إصالح        

، وستشمل تلك المنهجيات واألدوات تحليل االحتياجات بهـدف         نعاشاإلالصحي في المرحلة االنتقالية ومرحلة      
األزمات، وتخطيط وإعـداد خطـط رئيـسية إلنعـاش     انتهاء   نداءات موحدة، وتقدير االحتياجات بعد       صياغة

وسيتم التركيز على التعاون والشراكات فيما بين الوكاالت من أجل المرحلـة االنتقاليـة              . وإصالح القطاعات 
قضايا  اإلنمائية والفريق العامل المعني ب      األمم المتحدة  مجموعة، والسيما العمل المشترك مع      نعاشاإلومرحلة  
  .االنتقالية، والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليميةالمرحلة 

  
  االستعراض من قبل المجلس التنفيذي

  
العمل الصحي فيما يتعلـق       موضوع نظر المجلس التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة، في           -٢٨

أكتوبر /  تشرين األول  ٨باألزمات والكوارث، مع التركيز بوجه خاص على زلزال جنوب آسيا الذي حدث في              
. واُقترح إعداد مشروع قرار يناشد منظمة الصحة العالمية التوسع في عملها في حـاالت الطـوارئ               . ٢٠٠٥

ونظراً لعدم توافر الوقـت الكـافي       . بل أعضاء المجلس  واُقترح إدخال عدة تعديالت على مشروع القرار من قِ        
 على تعميم نسخة إلكترونية من مـشروع        اتُفقإلدراج التعديالت واعتماد مشروع القرار المنقح أثناء االجتماع         

قبل عرضها على جمعية الـصحة العالميـة        وذلك  القرار المنقح على أعضاء المجلس الستعراضها وإقرارها،        
  .نالتاسعة والخمسي

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
 :جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير والنظر في مشروع القرار التالي  -٢٩
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها؛
  

  ؛ من معاناةية والكوارث التي يتسبب فيها اإلنسان الكوارث الطبيعما تُسببهإذ تدرك 
  

وإذ تالحظ أن قدرة األمم والمجتمعات المنكوبة باألزمات على التعافي آخذة في االضمحالل             
  بفعل الضغوط القصوى التي تواجهها يومياً ولفترات طويلة؛

  
وألن اآلليات  في الكثير من البلدان     ف  يضعوإذ يساورها القلق ألن التأهب لحاالت الطوارئ        

القائمة قد ال تكون قادرة على مواجهة كوارث كبرى مثل الزالزل التي حـدثت فـي منطقـة بـام                     
بجمهورية إيران اإلسالمية، ومؤخراً في شمالي الهند وباكستان، والزالزل وأمواج التـسونامي التـي        

  ة األمريكية؛ في الواليات المتحدوإعصاري كاترينا وريتا اللذين حدثاحدثت في جنوب آسيا، 
  

وإذ تعرب عن تقديرها لما تم إحرازه من تقدم، والسيما في إقليمي شرق المتوسط وجنـوب                
  شرق آسيا، فيما يتعلق باالستجابة الطارئة لزلزال جنوب آسيا؛

                                                      
 .٥٩/٢٠الوثيقة ج   ١
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 بشأن العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث، مـع          ١-٥٨ج ص ع  بالقرار  وإذ تذكر   
ديـسمبر  /  كـانون األول   ٢٦فـي    وأمواج التسونامي التي حدثت      التركيز بوجه خاص على الزالزل    

 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية      A/RES/60/124، وبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة       ٢٠٠٤
  التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ،

  
  ضامنها معهم؛ ودعمها لهم وت وأسرهم وحكوماتهم عن تعاطفها مع ضحايا الكوارثتعرب  -١

  
الدول األعضاء مواصلة تعزيز البرامج الوطنية لتخفيف وطأة الطوارئ والتأهـب           تطلب إلى     -٢

لها ومواجهتها، من خالل اتخاذ التدابير التشريعية والتخطيطية والتقنية والماليـة واللوجـستية، مـع               
  ؛ةالتركيز بوجه خاص على بناء قدرة المجتمعات على استعادة حالتها الطبيعي

  
الدول األعضاء على تقديم الدعم إلى البلدان المنكوبة وإلى منظمة الصحة العالمية لكي              تحث  -٣

  يتسنى لها التصدي على الفور، وفي حدود واليتها، لألزمات الصحية اإلنسانية؛
  

، بالتعاون، حسب االقتضاء، مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وسائر          المدير العام  تطلب إلى   -٤
  : اتخاذ الخطوات التاليةاالت المتخصصة والمنظمات الدولية المعنيةالوك

  
توفير ما يلزم من اإلرشادات التقنية والدعم التقني للدول األعضاء من أجل إعـداد                )١(

 على الصعيدين   قطاعات الصحة لديها والخاصة بالتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها       برامج  
ز على تعزيز تأهب المجتمعات وقدرتها على اسـتعادة         ، بما في ذلك التركي    الوطني والمحلي 
  ؛حالتها الطبيعية

  
االستناد إلى إطار هيوغو الصادر عن المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكـوارث               )٢(
لدى تقديم الدعم إلى الدول األعضاء      ) يناير/  كانون الثاني  ٢٢-١٨كوبي، هيوغو، اليابان،    (

 مدى القدرة علـى     ارئ في قطاع الصحة، بما في ذلك تقييم        حالة التأهب للطو   من أجل تقييم  
استعادة الحالة الطبيعية والقدرة على التصدي للمخاطر في المستشفيات وسائر البنى التحتيـة             

  ؛الصحية الرئيسية
  
تقديم الدعم من أجل تطوير وتعزيز المراكز اإلقليمية للتأهـب لحـاالت الطـوارئ                )٣(

  ؛ومواجهتها
  
المنظمة، في حدود واليتها، من مواجهة حاالت الطوارئ واألزمـات،          ضمان تمكن     )٤(

واالستمرار، لدى القيام بذلك، في العمل عن كثب مع سائر مؤسسات منظومة األمم المتحـدة            
  ؛بتنسيق من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

  
   :المدير العام على وجه الخصوص تطلب إلى  -٥
  

لتدابير الكفيلة بتعزيز مشاركة المنظمة في االستجابة اإلنسانية العامة         تحري وتنفيذ ا    )١(
من خالل اآلليات القائمة، مثل الصندوق المركزي لمواجهة األزمات، أو الفريق االستشاري            

  الدولي للبحث واإلنقاذ، أو فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق؛
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درة األمم المتحدة اآلنفة الذكر، بإنشاء شبكة أقاليمية        القيام، بالتساوق والتكامل مع مبا      )٢(
من المهنيين الصحيين المدربين والمجهزين والمؤسسات الصحية، وإعداد قاعـدة معطيـات            
عالمية تضم المراجع الصحية التقنية التي يمكن االعتماد عليها، من أجل تـسهيل مواجهـة               

  قطاع الصحة لحاالت الطوارئ واألزمات؛
  
م، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة األمم المتحدة ومع سائر            القيا  )٣(

الشركاء، بإنشاء وصيانة وحدة تتبع صحي توفر المعلومات في الوقت المناسـب، والتقيـيم              
 الناجين واألخطار المحدقة بهم، وذلك باستخدام المعطيات الخاصة بالمراضة          ةالموثوق لمعانا 

  والوفيات؛
  
اركة في اآلليات القائمة على نطاق منظومة األمم المتحدة إلدارة اللوجـستيات            المش  )٤(

  واإلمدادات، والتي تكفل الحشد الفوري لإلمدادات الحيوية في حاالت الطوارئ واألزمات؛
  

 إلى المدير العام أن يقدم تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الستين، مـن خـالل                تطلب كذلك   -٦
  .، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرارالمجلس التنفيذي

 
  
  

=     =     =  


