األمن الصحي
العاملي

بـصـفـتـهـا واحـد مـن املـسـتـجـيـبـي األوئـل الـبـارزيـن ف الـعـالـم ,تـقـوم
الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـتـقـدي الـعـون ملـن هـم ف حـاجـة مـاسـة لـه ف
أي مـكـان ف الـعـالـم ,وف أي وقـت ,ومـهـمـا كـانـت الـظـروف ,مبـا ف ذلـك
الـرعـايـة الـصـحـيـة املـنـقـذة لـلـحـيـاة وخـدمـات الـطـوارئ .وغـالـبـاً مـا تـقـدم
الهيئة هذه اخلدمات ف غضون ساعات قليلة من بداية األزمة.

األمن الصحي العاملي
يـخـلـق عـاملـنـا الـذي يـزداد تـرابـطـاً يـومـاً بـعـد يـوم مـن خـالل نـشـاطـات األفـراد كـثـيـري
الـتـنـقـل ,وسـلـسـلـة اإلمـدادات الـغـذائـيـة والـطـبـيـة واالقـتـصـاديـات املـعـوملـة املـتـشـابـكة
بـيـئـة مـنـاسـبـة النـتـشـار األوبـئـة اخملـتـلـفـة بـشـكـل سـريـع .إذ ميـكـن لـتـفـشـي وبـاء مـحـلـي
ف قـريـة نـائـيـة أن يـتـحـول بـسـرعـة إلـى أزمـة صـحـيـة عـاملـيـة .ويـسـعـى طـرح مـفـهـوم
"األمـن الـصـحـي الـعـاملـي" إلـى جـعـل الـعـالـم أكـثـر أمـنـاً وأمـانـاً وقـدرة عـلـى الـتـعـامـل مـع
هذه التهديدات.

إذ ي ـس ـت ـمــر فــريــق ال ـه ـي ـئــة ف ال ـع ـمــل ب ـعــد املــرح ـلــة اإلغــاث ـيــة األولــى
ملـسـاعـدة الـنـاجـي ف بـنـاء مـسـتـقـبـل أفـضـل .فـمـن خـالل الـتـواصـل مع
اجملـتـمـع احملـلـي يـقـوم الـفـريـق بـتـوظـيـف وتـدريـب الـكـوادر احملـلـيـة,
وبـتـطـويـر الـشـراكـات عـلـى جـمـيـع املـسـتـويـات وبـتـقـيـيـم الـتـقـدم احملـرز
بـشـكـل مـنـتـظـم لـضـمـان اجلـودة .ويـسـعـى فـريـق الـهـيـئـة املـكـون مـن أكـثـر
مـن  8000مـوظـف مـنـتـشـريـن ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم ,والـذي تـشـكـل
الـكـوادر احملـلـيـة أكـثـر مـن  96%مـن مـوظـفـيـه ,لـضـمـان تـوفـر املـعـرفـة
املـطـلـوبـة لـلـتـحـضـيـر واالسـتـجـابـة بـشـكـل فـعﱠـال حلـاالت الـطـوارئ ف
اجمل ـت ـم ـعــات احمل ـل ـيــة امل ـتــأثــرة ل ـكــي ت ـت ـم ـكــن هــذه اجمل ـت ـم ـعــات مــن
االستجابة بشكل أفضل للكوارث ف املستقبل.

برنامج األمن الصحي العاملي
يـسـعـى بـرنـامـج األمـن الـصـحـي الـعـاملـي لـتـسـريـع عـمـلـيـة الـتـقـدم نـحـو عـالـم آمـن مـن
ت ـهــديــدات األمــراض امل ـعــديــة ,ول ـت ـعــزيــز األمــن ال ـص ـحــي ال ـعــاملــي مــن خــالل ج ـع ـلــه
أولــويــة دول ـيــة .وف هــذا اإلطــار ,ت ـقــوم م ـن ـظ ـمــات دول ـيــة وخ ـبــراء ت ـق ـن ـيــي وق ـيــادات
رسـمـيـة مـن أكـثـر مـن  40دولـة بـالـتـنـسـيـق مـا بـيـنـهـا وبـي وكـاالت حـكـومـيـة أمـيـركـيـة
مــن قـطــاعــات مـتـعــددة بـغـيــة تـسـهـيــل الـتـعــاون اإلقـلـيـمــي والـعــاملــي لـتـحـقـيــق أهــداف
ب ــرن ــام ــج األم ــن ال ـص ـح ــي ال ـع ــامل ــي ف م ـج ــاالت ال ــوق ــاي ــة وال ـك ـش ــف واالس ـت ـج ــاب ــة
لتهديدات الصحة العامة .للمزيد من املعلومات ,يرجى زيارة موقع:

وال يشكل هذا األمر إال نقطة البداية لنشاطات الهيئة.

تـقـوم الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة بـلـعـب دور قـيـادي ف بـرنـامـج األمـن
الصحي العاملي من خالل مشاركتها ف ثالث شبكات فاعلة:

globalhealth.gov

 .1ال ـه ـي ـئــة ال ـط ـب ـيــة الــدول ـيــة ع ـضــو بــارز ف ال ـل ـج ـنــة ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات غ ـيــر
احلكومية ف برنامج األمن الصحي العاملي.
 .2الـهـيـئــة الـطـبـيــة الــدولـيــة واحــدة مــن ثـمــانــي مـنـظـمــات غـيــر حـكــومـيــة املــؤسـســة
إلحتاد إدارة برنامج األمن الصحي العاملي.
 .3مـنــذ يــولـيــو/متــوز  ,2015أصـبـحــت الـهـيـئــة الـطـبـيــة الــدولـيــة عـضــواً ف مـنـظـمــة
اجلـيــل الـقـيــادي الـقــادم الـتــي تـتــألــف مــن الـشـبــاب الـعــامـلــي ف مـجــال الـصـحــة
ال ـعــامــة ,وال ـطــب ,وص ـيــاغــات ال ـس ـيــاســات ال ـص ـح ـيــة ف م ـخ ـت ـلــف أن ـحــاء ال ـعــالــم
والـذيـن يـدافـعـون عـن مـبـادئ بـرنـامـج األمـن الـصـحـي الـعـاملـي ويـسـعـون لـلـتـأثـيـر
على سياسات حكوماتهم.

ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى  30ع ــام م ــن اخلـ ـب ــرة ف مـ ـج ــال ت ــدري ــب
الـعـامـلـي الـصـحـيـي احملـلـيـي ف املـنـاطـق الـعـرضـة لـلـكـوارث
ف الـعـالـم ,تـواصـل الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة املـسـاهـمـة ف عـدة
مجاالت متعلقة ببرنامج األمن الصحي العاملي.
تـشـارك الـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة ف حـمـالت "يـوم الـتـحـصـي الـوطـنـي" ف
جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم ,كـمـا تـقـوم بـإدراج الـتـحـصـي الـروتـيـنـي ضـمـن بـرامـج
ال ــرع ــاي ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة األولـ ـي ــة ف أكـ ـث ــر م ــن  15دول ــة ف ث ــالث ق ــارات.
بـاإلضـافـة إلـى ذلـك ,تـقـوم الـهـيـئـة بـتـقـدي الـتـدريـب لـلـفـنـيـي اجملـهـريـي
وف ـن ـي ــي اخمل ـت ـب ــرات ف ت ـس ــع م ــن ال ـب ـل ــدان ال ــواق ـع ــة ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء
الـ ـكـ ـب ــرى ف أف ــريـ ـقـ ـي ــا ,ه ــذا ع ــالوة عـ ـل ــى وض ــع مـ ـب ــادئ ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـي ــة
وبروتوكوالت لتحسي نظم اخملتبرات.
ول ـق ــد ع ـم ـل ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـط ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة ألك ـث ــر م ــن ث ــالث ــة ع ـق ــود م ــع
احلـكـومـات واجملـتـمـعـات احملـلـيـة ف أفـغـانـسـتـان ,والـكـامـيـرون ,وجـمـهـوريـة
ال ـكــون ـغــو الــدمي ـقــراط ـيــة ,وإث ـيــوب ـيــا ,وغ ـي ـن ـيــا ب ـي ـســاو ,واألردن ,ومــالــي,
وبــاك ـس ـتــان ,وال ـف ـل ـبــي ,ون ـي ـج ـيــريــا ,ل ـت ـح ـســي قــدرت ـهــا ع ـلــى االس ـت ـجــابــة
ل ـل ـكــوارث ,مبــا ف ذلــك ت ـف ـشــي األمــراض امل ـعــديــة ,عــن طــريــق حت ـســي
أنـظـمـة الـرقـابـة والـتـبـلـيـغ فـيـمـا يـتـعـلـق بـاألوضـاع الـصـحـيـة الـعـمـومـيـة الـتـي
تثير قلقاً دولياً.
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اإلسـتـجـابـة إللـتـهـاب الـسـحـايـا اجلـرثـومـي ف املـنـطـقـة احلـدوديـة بـي تـشـاد
والسودان
تــوف ـيــر ال ـت ـط ـع ـيــم ف بــاك ـس ـتــان ,وأف ـغــان ـس ـتــان ,وال ـعــراق ,ول ـب ـنــان ,واألردن,
والـصـومـال ,وزميـبـابـوي ,وبـورونـدي ,ودارفـور ,وتـشـاد ,وأفـريـقـيـا الـوسـطـى,
وج ـم ـه ــوري ــة ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدمي ـق ــراط ـي ــة ,وال ـك ــام ـي ــرون ,ون ـي ـج ـي ــري ــا ,وك ـي ـن ـي ــا,
وهايتي ,وجنوب السودان ,وليبيا ,والفلبي.
توفير الوقاية من الكوليرا وتقدي العالج املناسب ف هايتي.
ال ـت ـص ــدي ل ـل ـك ــول ـي ــرا ف أف ـغ ــان ـس ـت ــان ,وال ـك ــام ـي ــرون ,وج ـم ـه ــوري ــة ال ـك ــون ـغ ــو
الدميقراطية ,وباكستان ,وجنوب السودان ,وزميبابوي.
الــوقــايــة مــن ف ـيــروس اإلي ـبــوال واإلس ـت ـجــابــة إلن ـت ـشــاره ف كــل مــن غ ـي ـن ـيــا,
وغينيا بيساو ,وليبيريا ,ومالي ,وسيراليون.
تـقـدي الـتـدريـب ف مـجـال عـلـم األوبـئـة مـن خـالل بـرامـج خـاصـة حـول عـلـم
األوب ـئ ــة امل ـي ــدان ـي ــة ف أف ـغ ــان ـس ـت ــان ,وج ـم ـه ــوري ــة ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدمي ـق ــراط ـي ــة,
والعراق ,وباكستان ,وجنوب السودان.
ال ـت ـح ـض ـي ــر وال ـت ـخ ـط ـي ــط ل ــالس ـت ـج ــاب ــة الن ـت ـش ــار األوب ـئ ــة ف ك ــل م ــن غ ــان ــا,
وإندونيسيا ,وكينيا ,والوس ,والفلبي ,وتنزانيا ,وأوغندا.

مـاتـزال املـهـمـة األسـاسـيـة لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة مـنـذ إنـشـائـهـا قـبـل  30عـامـاً وإلـى هـذه الـلـحـظـة
هــي ن ـف ـس ـهــا :ت ـخ ـف ـيــف م ـعــانــاة امل ـت ـضــرريــن مــن احلــروب وال ـكــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة واألمــراض مــن
خـالل تـقـدي خـدمـات الـرعـايـة الـصـحـيـة احلـيـويـة مـع الـتـركـيـز عـلـى تـدريـب الـكـوادر اإلغـاثـيـة
احملـلـيـة .ويـعـد هـذا الـنـهـج ,أي مـسـاعـدة الـنـاس ملـسـاعـدة أنـفـسـهـم ,أمـر بـالـغ األهـمـيـة لـتـمـكـي
الشعوب املتضررة من االعتماد على نفسها ف املستقبل.

