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أهمية اتخاذ التدابير اجملتمعية إلدارة حاالت 
الطوارئ

تعتبر التداير املجتمعية مبثاة حائط الصد ملواجهة حاالت الطوارئ، 
مبا في ذلك الكوارث واألزمات األخرى كالفيضانات، والزالزل، 

والصراعات، واألوئة، واألمراض املتفشية، وذلك نظرًا ألن: 
املعرفة احمللية املخاطر احمللية تضمن تلبية االحتياجات الفعلية   ß

للمجتمع؛
اتخاذ التداير احمللية يساعد على تفادي مصدر املخاطر، من خالل   ß

جتنب التعرض لألخطار احمللية؛
أي مجتمع إمكانه احلد من األخطار وحاالت الطوارئ شريطة أن   ß

يتمتع هذا املجتمع درجة عالية من التأهب والنشاط والتنظيم؛
من املمكن إنقاذ العديد من األرواح في الساعات األولى من وقوع   ß

حالة الطوارئ قبل وصول أي مساعدة خارجية.

إن التداير املجتمعية تكتسب قدًرا أكبر من األهمية مع تزايد حاالت 
الطوارئ في العدد ومرات التكرار، ويرجع السبب في ذلك إلى 

املخاطر ذات الطبيعة املتغيرة )مثل الصراعات وآثار تقلب املناخ 
وتغيره(، وزيادة فرص التعرض للمخاطر )مثل التحوالت احلضرية 

السريعة غير املخطط لها(. وال شك أن ذلك ينطوي على خطورة 
لعدد أكبر من املجتمعات، وميثل حتدًيا لقدرة األطراف الفاعلة على 

الصعيدين احمللي والعاملي على االستجاة. وفي العقد املنصرم، 
تضرر ما يرو على 2.6 مليار شخص من الكوارث الكبرى – وهو 

الرقم الذي يزيد عن العقد الساق له مبقدار مليار شخص )1(. وقد 
كشفت دراسة مقارنة لقواعد البيانات العاملية واحمللية في أمريكا 

الالتينية عن وجود 20 كارثة صغرى غير مسجلة في اإلحصائيات 
العاملية، مقارنة كل كارثة كبرى )2(. وعلى الصعيد احمللي، تؤثر 
حاالت الطوارئ على كل من املجتمعات الريفية واحلضرية صورة 

منتظمة. فحاالت الطوارئ هذه تهدد صحة املجتمعات شكل مباشر، 
من خالل التعرض للموت أو اإلصاة، أو املرض، أو اإلعاقة مثاًل. 

كما أنها تؤثر أيضاً على سبل العيش، واملنشآت الصحية، واخلدمات 
األساسية، األمر الذي يؤدي دوره إلى تفشي األمراض، واإلصاة، 

والوفاة املرتبطة الطوارئ، وتعرض حياة العاملني في اخلدمات 
الصحية للخطر. 

”
يرى األشخاص في مجال عملي 

يومًيا العديد من املساعي، كاملبادرات 
واخلطط الدولية، لكن نادًرا ما تسفر 

عن نتائج فعلية أو تغير حقيقي عند 
خط املواجهة )3( 

الشبكة العاملية للمجتمع املدني، 
واملنظمات املعنية احلد من الكوارث

لفت االنتباه إلى الدور احليوي الذي تلعبه 
القوى العاملة في مجال الصحة داخل 
املجتمع في جميع مراحل إدارة مخاطر 

الطوارئ )الوقاية من الطوارئ، والتأهب 
لها، واالستجاة لها، والتعافي منها(؛ 

النهوض عملية االرتقاء مبستوى القوى 
العاملة في مجال الصحة داخل املجتمع 

من خالل التعرف على جميع األفراد الذين 
يشكلون تلك القوة العاملة، وتدريبهم، 

وتزويدهم املهارات واألدوات الالزمة على 
املستوى احمللي، فضاًل عن إدراجهم في 
عملية التخطيط ذات الصلة جميع أنواع 

حاالت الطوارئ؛

تشجيع احلكومات ودعم الشركاء لتعزيز 
القوى العاملة في مجال الصحة داخل 
املجتمع، وذلك من خالل دعم األنظمة 

الصحية احلالية وتهيئتها، وأيضًا توفير 
املوارد دعمًا للعمل احمللي غرض تقليل 

املخاطر الصحية وإدارة حاالت الطوارئ.

ß
الهدف من هذا البيان املشترك 
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القوى العاملة في مجال الصحة داخل اجملتمع 
تتألف من العديد من اجلماعات اخملتلفة 

تشمل القوى العاملة في مجال الصحة داخل املجتمع كل الفئات 
على مستوى املجتمع. وتسعى هذه القوى إلى حتقيق نتائج صحية 

أفضل، وذلك من خالل تعزيز الصحة وتوفير الرعاية الصحية األولية 
)4(. وعادة ما تنبع هذه القوى العاملة من داخل املجتمع الذي تعمل 

ه، وتتمتع املهارات الثقافية واللغوية وطيدة الصلة، وقد تتشكل 
أيضاً من املجتمعات املهاجرة والسكان املشردين من جراء حاالت 
الطوارئ. وتشمل القوى العاملة في مجال الصحة داخل املجتمع 

الفئات التالية:
العاملون في مجال الصحة داخل املجتمع احمللي، والذين يتم   ß

تدريبهم شكل مناسب ومنحهم شهادات االعتماد وفًقا للسياسة 
الوطنية؛ 

املتطوعون املدرون )كاألشخاص التاعني جلمعيات الهالل األحمر   ß
أو الصليب األحمر(؛

منظمات املجتمع احمللي التي تدعم الصحة من خالل التوعية تغيير   ß
السلوكيات، والتثقيف الصحي، والتعبئة االجتماعية؛

األطراف الفاعلة من القطاعات الرئيسية )مثل املياه، والصرف   ß
الصحي والنظافة، والزراعة، واألمن الغذائي، واإلسكان، 

والتعليم( والتي تساهم في تعزيز صحة املجتمعات وحتسينها. 

يعتمد دور هذه القوى العاملة في حاالت الطوارئ على مستوى 
تدريبها وقدراتها، والسياسة الوطنية املتبعة، وتقدمي اخلدمات 
الصحية، ودعم النظام الصحي على مستوى املجتمع احمللي. 

واإلضافة إلى الرعاية الصحية األولية، تلعب القوى العاملة في 
مجال الصحة داخل املجتمع احمللي دوًرا حيوياً في جميع مراحل 
إدارة مخاطر الطوارئ. ومن ثم، الد من إدراك مهاراتها والعمل 

على صقلها وتعزيزها من أجل إدارة حاالت الطوارئ في املجتمعات 
املعرضة للمخاطر. 

االعتراف باملشاركـة الفعالـة للقـوى العاملـة 
ال يتم بشكل روتيني 

الرغم من املساهمات الفعالة للقوى العاملة في مجال الصحة داخل 
املجتمع في حاالت الطوارئ، إال أنه ال يتم االعتراف دورها صورة 

روتينية كواحدة من املسؤوليات، أو يتم تناول هذا الدور في إطار 
الكفاءات احلقيقية أو تضمينه في التخطيط اخلاص التأهب للطوارئ 

على الصعيدين احمللي والوطني. وحتى عندما يتم االعتراف عمال 
الصحة في املجتمع على أنهم جزء من القوى العاملة في مجال 

الصحة، فغالباً ما يتم غض الطرف عن العوامل املهمة للمهنة املرتبطة 
التدريب، واإلشراف، واملكافأة وقضايا اجلنسني، وهذا املوقف 
يفرض حتديات لتعزيز دور القوى العاملة في حاالت الطوارئ. 
ومبقدور احلكومات والشركاء مواجهة تلك التحديات عن طريق 

االعتراف املساهمات احليوية ألفراد القوى العاملة في مجال الصحة 
داخل املجتمع.

القوى العاملة في مجال الصحة داخل اجملتمع 
احمللي تسهم في تأسيس مجتمعات أكثر 

صحة، وسالمًة، ومرونة
أمثلة على األدوار واخلدمات احليوية التي توفرها القوى العاملة في 

مجال الصحة داخل املجتمع )10-5(:

التداير الالزم اتخاذها قبل حالة الطوارئ 
لتقليل فرص التعرض لألخطار بشكل أساسي وزيادة 

سبل احلصول على الرعاية الصحية األولية وهي:
عالج األمراض الشائعة مثل اإلسهال، وااللتهاب الرئوي،   ß

واملالريا، وسوء التغذية؛ 
الوقاية من األمراض وزيادة فرص احلفاظ على احلياة من خالل   ß
ممارسة العادات األسرية األساسية )مثل الرضاعة الطبيعية ملدة 

ستة أشهر كاملة عد الوالدة، والنوم أسفل ناموسية، وتناول 
محلول معاجلة اجلفاف، واحلرص على غسل اليدين، وتطعيم 
األطفال، وتوفير الرعاية الصحية عند املرض( اإلضافة إلى 

القطاعات األخرى كالتغذية، واملياه والشرب والصرف الصحي، 
والغذاء، والزراعة، واإلسكان، والتعليم؛

توفير عمليات التدخل الطبي فيما يخص الصحة اجلنسية   ß
واإلجناب مبا في ذلك اختيار اخلدمات واإلحاالت لألمهات 

واألطفال حديثي الوالدة، وتنظيم األسرة، ومقاومة العنف القائم 
على التمييز ني اجلنسني؛ 

املسـاهمـة فـي الوقاية واإلدارة التي تتعلق األمراض التي   ß
حتتاج عالجاً طويل األجل كاألمراض غير املعدية، مبا في ذلك 

االضطراات العقلية واألمراض املعدية مثل فيروس نقص املناعة 
البشرية والسل.

بالنسبة للوقاية والتأهب:
املساهمة في عمليات تقييم املخاطر للتعرف على األخطار،   ß

ومواطن التعرض للمخاطر، وفئات املخاطر والقدرات العالية؛ 
املساهمة في اكتشاف األوئة والوقاية منها )مثل الوقاية من واء   ß

األنفلونزا عن طريق تقليل فرص االختالط احليوانات املصاة(، 
والسيطرة على األمراض احملتمل حتولها إلى أوئة؛  

التوعية املخاطر والتثقيف الصحي )مثل نشر املياه النظيفة،   ß
والصرف الصحي، والنظافة(، واملساهمة في التعبئة االجتماعية؛
املساهمة في تأهب األسر حلاالت الطوارئ، وكذلك املجتمعات،   ß

واألنظمة الصحية )مثل التعريف املخاطر، والتحذير في وقت 
مبكر، وإعداد خطط استجاة مجتمعية حلاالت الطوارئ(.
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التداير الواجب اتخاذها من أجل االستجاة  حلاالت 
الطوارئ والتعافي منها

بالنسبة لالستجابة:
املساهمة في عمليات تقييم احتياجات املجتمع واملراقبة املستمرة   ß

في حاالت الطوارئ؛
توفير خدمات الرعاية الصحية األولية ذات األولوية مبا في ذلك   ß

اإلحالة، والتوعية تغيير السلوكيات، وتعزيز الصحة والتثقيف؛  
مراقبة املجتمع وتوفير التحذيرات املبكرة حول األمراض التي ميكن   ß

أن تصير واًء؛ 
توفير اإلسعافات األولية والوسائل األساسية إلنقاذ احلياة، ودعم   ß
إدارة اإلصاات اجلسيمة مبا في ذلك اإلصاات األساسية والرعاية 

اجلراحية؛  
توفير اخلدمات النفسية االجتماعية، والدعم املجتمعي،   ß

واإلسعافات األولية النفسية.

بالنسبة ملرحلة التعافي والتحول إلى التنمية:
االستمرار في توفير الرعاية الصحية األولية احليوية واخلدمات   ß

الصحية عند الطوارئ؛
املساعدة في إعادة احلياة إلى اخلدمات الصحية التي كانت موجودًة   ß

مسبقاً ودعمها؛ 
توفير إعادة التأهيل في املجتمع؛   ß

املساعدة في دمج التأهب والوقاية في رامج التعافي املجتمعي   ß
وتطويرها.

ضرورة إعداد أنظمة الصحة احلالية على نحو 
جيد ملواجهة حاالت الطوارئ 

ال ريب أن األنظمة الصحية القوية متتلك قدرة أكبر على امتصاص 
الصدمة التي حتدثها حاالت الطوارئ، واالستجاة لها، والتعافي 

منها.  وتشمل التداير التي ميكنها املساعدة في تقليل املخاطر وإعداد 
األنظمة الصحية احلالية ملواجهة حاالت الطوارئ )11(:

االحتفاظ سياسات داعمة، واستراتيجيات، وموارد مخصصة من   ß
أجل إدارة مخاطر حاالت الطوارئ؛

حتليل املخاطر املتعلقة البرامج الصحية واملجتمعات احلالية   ß
سبب حاالت الطوارئ، والتحذير املبكر ملوفري الرعاية الصحية 

واملجتمعات؛

إشراك املجتمعات والعاملني في مجال الرعاية الصحية، وتوعيتهم   ß
هذه املخاطر؛

تقليل عوامل اخلطورة األساسية عن طريق توفير األمان   ß
للمستشفيات واملنشآت الصحية، واستهداف الرعاية الصحية 

األولية للسكان سريعي التأثر في املجتمعات املعرضة للمخاطر؛ 
إعداد املجتمعات والنظام الصحي على جميع املستويات ملواصلة   ß
تقدمي اخلدمات الصحية الضرورية وتوفير الرعاية الصحية عند 

وقوع حالة طوارئ.

املعروف أن قطاع الصحة يلعب دورًا حيويًا في أنظمة إدارة مخاطر 
الكوارث في شرائح عديدة في املجتمع، حيث يقوم دمج التداير 
شأن تقليل املخاطر والتأهب حلاالت الطوارئ. كذلك ميكن لقطاع 
الرعاية الصحية توفير عمليات تدخل نافعة لعمليات تقييم املخاطر 

احمللية والوطنية من خالل املعلومات حول املخاطر الصحية في املجتمع 
مثل األوئة أو األمراض املتفشية ومواطن التعرض لألخطار وقدرات 
النظام الصحي على جميع املستويات. لذا، فمن األهمية مبكان توفير 
قدر أكبر من التراط وزيادة الدعم املشترك ني الصحة وأنظمة إدارة 

املخاطر في املجتمع.

ضرورة قيام األنظمة الصحية بتعزيز الرعاية 
الصحية األولية بحيث تكون أكثر استعداداً 

ملواجهة حاالت الطوارئ 
تعمل األنظمة الصحية املستندة إلى مبادئ الرعاية الصحية األولية 

على حتسني النتائج الصحية، وتتم تهيئتها ملواجهة حاالت الطوارئ 
شكل أفضل )13(. ويحدد النهج القائم على املساواة الفئات 

األكثر عرضة لألخطار والتي يصعب الوصول إليها، والتالي فهي 
متثل العبء األكبر لإلصاة األمراض والتعرض حلاالت الطوارئ. 

فال ريب أن استهداف خدمات الرعاية الصحية األولية لتلك الفئات 
ميثل إستراتيجية غير مكلفة للحيلولة دون التعرض حلاالت املرض 
واملوت التي ميكن تفاديها )14(. ومبقدور القوى العاملة في مجال 
الصحة داخل املجتمع ــ في حالة تلقيها التدريب اجليد والتأهيل 

والدعم ــ تطوير سبل الوصول إلى الرعاية الصحية األولية الضرورية 
النسبة للمجتمعات املعرضة للمخاطر طبيعة احلال، وخالل جميع 

مراحل حالة طوارئ ما. توفر القوى العاملة خدمات صحية اعتماداً 
على املخاطر واالحتياجات التي يتم تفصيلها من خالل املجتمع 
نفسه ومبشاركته، أي الرجال والنساء، وكل الفئات العمرية )مبا 

فيهم األطفال والشباب( واملعاقني. تعد إدارة احلاالت في املجتمع 
أساساً للعمل على إنقاذ احلياة هدف حتديد وقت وقوع حالة طوارئ 

)15(. وتستهدف إدارة احلاالت في املجتمع األسباب الرئيسية 
للموت واملرض، وتعمل على تقليل املخاطر، وتسهم أيضاً في إيجاد 

مجتمعات أكثر أماناً واستقراراً. 

وصفتها خط املواجهة في مجال الصحة وأول املستجيبني حلالة 
الطوارئ، فإن القوى العاملة تلعب دوراً محورياً في حاالت الطوارئ 

ويجب إدراجها في تخطيط األنظمة الصحية جلميع مراحل إدارة 
مخاطر الطوارئ. وهذا أمر يحتاج إلى تضافر اجلهود من جانب جميع  ”

يوفر النظام الصحي القوي احلماية 
الضرورية من املخاطر املرتبطة 

الكوارث. )12(
منظمة ميرلني
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أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا فيهم قادة املجتمع، للتعرف على 
القوى العاملة وحتديدها حسب القواعد واملسؤوليات، وتزويدهم 

املوارد الضرورية التخاذ التداير احمللية )16(. 

دور الدول
ميكن للدول تعزيز قدرة القوى العاملة في مجال الصحة داخل املجتمع 

من خالل: 
دعم األنظمة الصحية احلالية ورامج إدارة مخاطر حاالت الطوارئ   ß

الصحية التي تؤكد على اتخاذ التداير على املستوى احمللي 
)17(؛

تبني سياسات ورامج تدعم تلك القوى العاملة، وتعزيزها من   ß
خالل الرواط الوثيقة، والدعم واملتاعة من قبل موظفي الصحة 
احملليني، وذلك غرض توفير الرعاية الصحية األولية األساسية 
واخلدمات الصحية أثناء حاالت الطوارئ كجزء من نهج متعدد 

القطاعات؛ 
حشد املوارد الضرورية للتعرف على تلك القوى العاملة،   ß

وتدريبها، واإلشراف عليها، وتزويدها املهارات واألدوات الالزمة 
لتقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية الضرورية واخلدمات 

الصحية في الطوارئ؛ 
التعرف على الكفاءات الالزمة وحتديدها من ني تلك القوى العاملة   ß

إلدارة حاالت الطوارئ؛
التعرف على جميع االستراتيجيات ورامج التدريب التي تهدف   ß

إلى دعم هذه القوى العاملة من خالل جميع الشركاء والقطاعات 
والتنسيق ينها؛ 

دمج املدخالت من تلك القوى العاملة ومن املجتمعات خالل   ß
الطوارئ في عمليات تقييم املخاطر والتأهب حلاالت الطوارئ؛ 

تأييد صناع القرار وتثقيفهم على جميع املستويات واملجتمعات   ß
املعرضة للمخاطر، لزيادة الوعي واملعرفة التدخالت الصحية في 

املجتمع في مراحل الوقاية، والتأهب، واالستجاة، والتعافي. 

دور الشركاء 
ميكن للشركاء مد يد العون للحكومات لتعزيز قدرة القوى العاملة في 

مجال الصحة داخل املجتمع من خالل: 
نشر التداير املدرجة أعاله في قسم }دور الدول{ وتطبيقها؛  ß

دعم املوارد اإلضافية وعمل االستثمارات )مثل التمويل، والدعم   ß
الفني، واملوارد البشرية، واملؤن( لتنفيذ تلك التداير، ناًء على 

األنظمة الصحية الوطنية، واخلدمات الصحية في املجتمع، 
والبرامج املرتبطة الصحة خالل حاالت الطوارئ؛

دعم ناء قدرة هذه القوى العاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية   ß
األولية األساسية، مبا في ذلك حتديد الكفاءات احلقيقية في مواجهة 

حاالت الطوارئ، وتطوير اإلرشادات الضرورية، ومواد التدريب 
وأدواته؛

استغالل القدرات واإلمكانات اخلاصة األطراف احلالية في القوى   ß
العاملة، حيث ينفذ الشركاء البرامج شكل مباشر.

مزيد من األبحاث
هناك حاجة لألحاث حول:

املعرفة واملهارات الالزمة للقوى العاملة في مجال الصحة داخل   ß
املجتمع للمشاركة في األنشطة مثل عمليات تقييم املخاطر احمللية، 

وأنظمة التحذير املبكر، والتخطيط واإلدارة حلاالت الطوارئ؛
حتديد التقنيات واالتكارات اجلديدة وغير املستخدمة، والتكيف   ß

معها واستخدامها لتحسني الصحة األساسية وأثناء حاالت 
الطوارئ على مستوى املجتمع؛

أفضل املمارسات والدروس املستفادة حول التدخالت املجتمعية   ß
في كل مراحل الطوارئ، وجلميع أنواع املخاطر لدعم قاعدة 

األدلة.

”
أفضل طريقة لتوفير اخلدمات الوقائية 

والعالجية على نطاق واسع هي معاجلة 
األسباب الرئيسية للموت سواء في 

حاالت الطوارئ أو احلاالت غير الطارئة 
من خالل تدريب العاملني في الرعاية 

الصحية ودعمهم في إدارة احلاالت في 
مجتمعاتهم ثم حشدهم أعداد هائلة عند 

وقوع أي حالة طوارئ.
كاثرين ولز، 
مديرة قسم الصحة والتغذية حلاالت الطوارئ، 
مبنظمة إنقاذ األطفال



 
القوى العاملة في مجال الصحة 

داخل اجملتمع أثناء تأدية عملها
فيضانات باكستان عام 2010: تقدمي عمال الصحة 

للخدمات الصحية لضحايا الفيضانات
ة حلالة الطوارئالتركيز على االستجا

قامت سيدة عاملة في مجال الصحة شرح 
محاضرة حول تعزيز الصحة في القرية احمللية 

في إقليم السند عندما تلقت حتذيرًا شأن 
الفيضانات الوشيكة. وعد الفيضان، قام 

فريق من السيدات العامالت في الصحة عقد 
جلسات مع األطفال في القرى املتضررة من 

الفيضانات التي يخدمن فيها – واملناطق 
التي كانت األكثر عرضة لتفشي األمراض 

واإلسهال، وخصوصًا ني األطفال. كما واصل فريق السيدات 
العامالت في الصحة تقدمي اخلدمات الصحية في مجتمعاتهن أثناء 

اإلقامة في مستوطنات املشردين داخليًا. وجتدر اإلشارة إلى أن 
اليونيسيف قامت دعم رنامج السيدات العامالت في الصحة في 

إقليم السند من دايته، حيث قامت تزويد عمال الصحة املؤن 
الطبية إلجراء األعمال التي تشمل تثقيف األسر حول إدارة األمراض 

الشائعة، عالوة على أهمية النظافة في البيوت وتطعيم األطفال. كذلك 
تقوم تزويد السيدات العامالت في مجال الصحة املعلومات، ومواد 

التوعية والتثقيف لدعم تدريبهم وأنشطة التوعية )18(.

الصحة في اجملتمع واإلسعافات األولية ــ جمعية 
الصليب األحمر األوغندية 

التركيز على احلد من املخاطر الصحية
ظلت جمعية الصليب األحمر األوغندية تتناول 

احتياجات األشخاص املعرضني للمخاطر في 
أوغندا من خالل الطوارئ والبرامج التنموية في 

املناطق الريفية واحلضرية. وحلول نهاية عام 
2010، تلقى إجمالي 1769 متطوعًا التدريب 

على الصحة املجتمعية واإلسعافات األولية، 
لتقليل املخاطر الصحية من خالل حتسني معرفة املجتمع ومهاراته. 

استهدف فرع شرق كمباال مبنطقة دائرة ناجورو، حيث متت تعبئة 
اجلماعات وتدريبهم ناًء على األولويات التي قاموا تحديدها من 

خالل عملية تقييم مشتركة للمخاطر. وقد تضمنت األولويات أمراض 
اإلسهال )وخصوًصا الكوليرا(، واملالريا، وفيروس نقص املناعة 

البشرية )HIV(، واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، 
واإلفراط في تعاطي املواد املخدرة. قام املجتمع واملتطوعون فيه إعداد 
خطة عمل للتعامل مع تلك األولويات. وقد شملت اخلطة االلتقاء مبالك 

األراضي لبناء مراحيض وتوفير مجاري مناسبة في القرية، وكذلك 
التزام املتطوعني حمالت التنظيف األسبوعية داخل املجتمع. 

مبشاركة من جمعية الصليب األحمر األوغندية / االحتاد الدولي 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

إعصار نرجس عام 2008: إعداد عمال الصحة في 
اجملتمع ملواجهة حاالت الطوارئ 

 التركيز على التأهب حلاالت الطوارئ
قبل حدوث اإلعصار، كانت منظمة ميرلني، 

وهي منظمة دولية غير حكومية، تعمل 
في مشروع رعاية صحية أولية. وقد ركز 

املشروع على تقليل تأثر املجتمع الكوارث من 
خالل دعم النظام الصحي، مبا في ذلك جلان 

الصحة في القرى وعمال الصحة في املجتمع 
احمللي. كما مت تدريب حوالي 540 عاماًل من 

عمال الصحة لتزويدهم املعرفة األساسية 
حول الرعاية الصحية، مبا في ذلك اإلسعافات األولية، واإلحاالت 

في الوقت املناسب، والعناية صحة األمومة والطفولة، والنظافة 
األساسية، والوقاية األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
وفيروس نقص املناعة البشرية، والتدريب األساسي على التأهب 

ملواجهة الكوارث. والرغم من تدمير اإلعصار للمنشآت الصحية، مت 
إنشاء نقطة إسعاف أولي على الفور لتوفير الرعاية الصحية األساسية، 

وقد كان ذلك األمر ضروريًا حيث قد استغرق وصول فريق اإلغاثة 
اخلارجية أسبوعًا. َضمن التأهب على املستوى احمللي – عن طريق 
تثقيف القوى العاملة احمللية ودعم املؤسسات احمللية – االستجاة 

الفورية والفعالة عد الكارثة )19(.

الالجئون في اليمن: توعية اجملتمع في عدن
التركيز على الالجئني احلضريني 

يتكون السكان الالجئون في اليمن 
شكل أساسي من احلضريني، ويعيشون 

في البساتني، وهي منطقة فقيرة في 
عدن. وقد حصل الالجئون على 

خدمات الرعاية الصحية األولية في 
مركز صحي، تديره جمعية اإلصالح 

االجتماعي اخليرية، الشريك التنفيذي 
ملفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني. وفي املناطق احلضرية، 

فمن املهم على وجه اخلصوص إعداد أنظمة توعية قوية للمجتمع. 
يعمل عدد 20 من عمال الصحة في املجتمع احمللي في قرية البساتني 
لضمان اقتفاء رنامج أمراض السل واألمراض املزمنة، وتوفير الدعم 
من التغذية لألسر واخلدمات الصحية املوجهة لألمومة والطفولة. كما 

أن عمال الصحة في املجتمع احمللي مهمني للغاية في حماية الرعاية 
الصحية، مبا في ذلك تقدمي الدعم لبرامج التطعيم وحمالت التطعيم 

الوطنية. لقد اتسع دورهم لدرجة أنهم يعملون اآلن القرب من 
مجتمعات الالجئني لشرح حقوق احلصول على الرعاية الصحية، مبا في 
ذلك رعاية اإلحالة للعالج وتوفر اخلدمات الصحية لالجئني في اليمن. 

كما أنهم يحددون الالجئني الذين ال يطلبون املساعدة الطبية أو األسرع 
تأثًرا. مت تكملة عمال الصحة في املجتمع احمللي عدد 100 متطوع 

ومثقف من النظراء الذين يتسمون النشاط في دعم توعية املجتمع حول 
قضايا الصحة العامة الضرورية والصحة اجلنسية واإلجناية، مبا في 
ذلك فيروس نقص املناعة البشرية. مبساهمة من رامج مفوض األمم 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني الصحية لالجئني في اليمن
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الصحة: استعراض منهجي، ودراسات حالة في الدول، وتوصيات لدمجها 
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;Panjiar/CARE;MLI-2007-VC-111©2007ValendaCampbell/CARE

ETH-2008-SB-003©2008SarahBlizzard/CARE;PAK-2006-JS-002©
2006JasonSangster/CARE;SLE-2008-CS-011©2008CarolSutherland/
CARE;mainphoto:TZA-2009-SM-56©2009ShawMcCutcheon/CARE

مت إعداد هذا البيان املشترك من خالل:
استعراض املنشورات احلالية، واإلرشادات، واألدوات حول أدوار القوى العاملة في مجال الصحة في املجتمع في توفير الرعاية الصحية   ß

األولية األساسية خالل التنمية وخالل جميع مراحل إحدى حاالت الطوارئ؛
التشاور مع األقسام التقنية في منظمة الصحة العاملية؛  ß

املشاورات واملدخالت من األقسام التقنية في التحالف العاملي للقوى العاملة الصحية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، واالحتاد الدولي   ß
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني؛ 

مراجعة النظراء، واملدخالت الفنية التي توفرها املنظمة الدولية للهجرة )IOM(، وجلنة اإلنقاذ الدولية )IRC(، ومنظمة إنقاذ الطفولة؛  ß
مت توفير تعليقات إضافية واسطة الشبكة العاملية ملنظمات املجتمع املدني للحد من الكوارث وجلنة الالجئني اخلاصة النساء؛  ß

مت عقد مشاورات فنية في جنيف في 15 ديسمبر 2010 والتي مت تنظيمها االشتراك مع التحالف العاملي للقوى العاملة الصحية، ومنظمة األمم   ß
املتحدة للطفولة، واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، ومنظمة الصحة 

العاملية.
مت دعم إنتاج البيان املشترك ومتويله بواسطة التحالف العاملي للقوى العاملة الصحية.

hpapowitz@unicef.org وفيتسا وهيزر abrahamsj@who.int راهامزملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع جوناثان إ



مت دعم هذا البيان املشترك من قبل الوكاالت 
التالية:

 ،)GHWA( والتحالف العاملي للقوى العاملة الصحية ،)ADPC( املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث
 ،)IMC( والهيئة الطبية الدولية ،)IFRC( واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 ،)MDM( ومنظمة أطباء العالم ،)IRC( وجلنة اإلغاثة الدولية ،)IOM( واملنظمة الدولية للهجرة
ومنظمة ميرلني، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )UNICEF(، ومفوض األمم 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني )UNHCR(، واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التاعة لألمم 
)WHO( ومنظمة الصحة العاملية ،)UNISDR( املتحدة

املواقع اإللكترونية اخلاصة بالشركاء

GHWA
التحالف العاملي للقوى العاملة الصحية
www.who.int/workforcealliance/en/

IFRC
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

www.ifrc.org

UNHCR
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

www.unhcr.org

UNICEF
منظمة األمم املتحدة للطفولة

www.unicef.org

WHO
منظمة الصحة العاملية

www.who.int




