
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.  

وال يشكل هذا األمر إال نقطة البداية لنشاطات الهيئة.  

إذ يــســتــمــر فــريــق الــهــيــئــة ف الــعــمــل بــعــد املــرحــلــة اإلغــاثــيــة 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 8000 مـوظـف مـنـتـشـريـن ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم, والـذي تـشـكـل 
الـكـوادر احملـلـيـة أكـثـر مـن %96 مـن مـوظـفـيـه, لـضـمـان تـوفـر املـعـرفـة 
املـطـلـوبـة لـلـتـحـضـيـر واالسـتـجـابـة بـشـكـل فـعـَّال حلـاالت الـطـوارئ ف 
اجملــتــمــعــات احملــلــيــة املــتــأثــرة لــكــي تــتــمــكــن هــذه اجملــتــمــعــات مــن 

االستجابة بشكل أفضل للكوارث ف املستقبل. 

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. 

برنامج األمن الصحي العاملي 
يـسـعـى بـرنـامـج األمـن الـصـحـي الـعـاملـي لـتـسـريـع عـمـلـيـة الـتـقـدم نـحـو عـالـم آمـن مـن 
تــهــديــدات األمــراض املــعــديــة, ولــتــعــزيــز األمــن الــصــحــي الــعــاملــي مــن خــالل جــعــلــه 
أولــويــة دولــيــة. وف هــذا اإلطــار, تــقــوم مــنــظــمــات دولــيــة وخــبــراء تــقــنــيــي وقــيــادات 
رسـمـيـة مـن أكـثـر مـن 40 دولـة بـالـتـنـسـيـق مـا بـيـنـهـا وبـي وكـاالت حـكـومـيـة أمـيـركـيـة 
مــن قــطــاعــات مــتــعــددة بــغــيــة تــســهــيــل الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي والــعــاملــي لــتــحــقــيــق أهــداف 
بـــرنـــامـــج األمـــن الـــصـــحـــي الـــعـــاملـــي ف مـــجـــاالت الـــوقـــايـــة والـــكـــشـــف واالســـتـــجـــابـــة 

لتهديدات الصحة العامة. للمزيد من املعلومات, يرجى زيارة موقع: 
 globalhealth.gov

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

الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة عــضــو بــارز ف الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة لــلــمــنــظــمــات غــيــر 1.
احلكومية ف برنامج األمن الصحي العاملي. 

الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة واحــدة مــن ثــمــانــي مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة املــؤســســة 2.
إلحتاد إدارة برنامج األمن الصحي العاملي. 

مــنــذ يــولــيــو/متــوز 2015, أصــبــحــت الــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة عــضــواً ف مــنــظــمــة 3.
اجلــيــل الــقــيــادي الــقــادم الــتــي تــتــألــف مــن الــشــبــاب الــعــامــلــي ف مــجــال الــصــحــة 
الــعــامــة, والــطــب, وصــيــاغــات الــســيــاســات الــصــحــيــة ف مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم 
والـذيـن يـدافـعـون عـن مـبـادئ بـرنـامـج األمـن الـصـحـي الـعـاملـي ويـسـعـون لـلـتـأثـيـر 

على سياسات حكوماتهم. 

األمن الصحي 
العاملي 

http://globalhealth.gov


بــــاالعــــتــــمــــاد عــــلــــى 30 عــــام مــــن اخلــــبــــرة ف مــــجــــال تــــدريــــب 
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 
الــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة األولــــيــــة ف أكــــثــــر مــــن 15 دولــــة ف ثــــالث قــــارات. 
بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, تـقـوم الـهـيـئـة بـتـقـدي الـتـدريـب لـلـفـنـيـي اجملـهـريـي 
وفـــنـــيـــي اخملـــتـــبـــرات ف تـــســـع مـــن الـــبـــلـــدان الـــواقـــعـــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 
الــــكــــبــــرى ف أفــــريــــقــــيــــا,  هــــذا عــــالوة عــــلــــى وضــــع مــــبــــادئ تــــوجــــيــــهــــيــــة 

وبروتوكوالت لتحسي نظم اخملتبرات.  
ولـــقـــد عـــمـــلـــت الـــهـــيـــئـــة الـــطـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة ألكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة عـــقـــود مـــع 
احلـكـومـات واجملـتـمـعـات احملـلـيـة ف أفـغـانـسـتـان, والـكـامـيـرون, وجـمـهـوريـة 
الــكــونــغــو الــدميــقــراطــيــة, وإثــيــوبــيــا, وغــيــنــيــا بــيــســاو, واألردن, ومــالــي, 
وبــاكــســتــان, والــفــلــبــي, ونــيــجــيــريــا, لــتــحــســي قــدرتــهــا عــلــى االســتــجــابــة 
لــلــكــوارث, مبــا ف ذلــك تــفــشــي األمــراض املــعــديــة, عــن طــريــق حتــســي 
أنـظـمـة الـرقـابـة والـتـبـلـيـغ  فـيـمـا يـتـعـلـق بـاألوضـاع الـصـحـيـة الـعـمـومـيـة الـتـي 

تثير قلقاً دولياً.

اإلسـتـجـابـة إللـتـهـاب الـسـحـايـا اجلـرثـومـي ف املـنـطـقـة احلـدوديـة بـي تـشـاد •
والسودان 

تــوفــيــر الــتــطــعــيــم ف بــاكــســتــان, وأفــغــانــســتــان, والــعــراق, ولــبــنــان, واألردن, •
والـصـومـال, وزميـبـابـوي, وبـورونـدي, ودارفـور, وتـشـاد, وأفـريـقـيـا الـوسـطـى, 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــدميـــقـــراطـــيـــة, والـــكـــامـــيـــرون, ونـــيـــجـــيـــريـــا, وكـــيـــنـــيـــا, 

وهايتي, وجنوب السودان, وليبيا, والفلبي. 

توفير الوقاية من الكوليرا وتقدي العالج املناسب ف هايتي. •

الـــتـــصـــدي لـــلـــكـــولـــيـــرا ف أفـــغـــانـــســـتـــان, والـــكـــامـــيـــرون, وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو •
الدميقراطية, وباكستان, وجنوب السودان, وزميبابوي. 

الــوقــايــة مــن فــيــروس اإليــبــوال واإلســتــجــابــة إلنــتــشــاره ف كــل مــن غــيــنــيــا, •
وغينيا بيساو, وليبيريا, ومالي, وسيراليون. 

تـقـدي الـتـدريـب ف مـجـال عـلـم األوبـئـة مـن خـالل بـرامـج خـاصـة حـول عـلـم •
األوبـــئـــة املـــيـــدانـــيـــة ف أفـــغـــانـــســـتـــان, وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــدميـــقـــراطـــيـــة, 

والعراق, وباكستان, وجنوب السودان. 

الـــتـــحـــضـــيـــر والـــتـــخـــطـــيـــط لـــالســـتـــجـــابـــة النـــتـــشـــار األوبـــئـــة ف كـــل مـــن غـــانـــا, •
وإندونيسيا, وكينيا, والوس, والفلبي, وتنزانيا, وأوغندا.

نشاطات األمن الصحي العاملي للهيئة 
الطبية الدولية

 12400 Wilshire Blvd., Suite 1500 | Los Angeles, CA 90025               المقر العام
 PHONE: 310-826-7800           FAX: 310-442-6622                  

 1313 L Street, NW, Suite 220    |    Washington, DC 20005         مكتب واشنطن
     PHONE: 202-828-5155           FAX: 202-828-5156                 

  

www.InternationalMedicalCorps.org 
مـاتـزال املـهـمـة األسـاسـيـة لـلـهـيـئـة الـطـبـيـة الـدولـيـة مـنـذ إنـشـائـهـا قـبـل 30 عـامـاً وإلـى هـذه الـلـحـظـة 
هــي نــفــســهــا: تــخــفــيــف مــعــانــاة املــتــضــرريــن مــن احلــروب والــكــوارث الــطــبــيــعــيــة 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. 


