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  األمـــــم          املتحـدة

   
    األمني العام

  اليوم الدويل للحد من الكوارثمبناسبة من األمني العام رسالة 
  ٢٠٠٩ كتوبرأ/تشرين األول ١٤

    
مثــة قيمــة فريــدة للمستــشفيات واملرافــق الــصحية، تتجــاوز أمهيتــها العمليــة، بوصــفها       

وهـذا هـو    .  ال غـىن عنـه     مـر مـن الكـوارث أ    ومـن هنـا فـإن جعلـها آمنـة           . رموزاً للرعايـة العامـة    
ــم املتحــدة          ــا األم ــضطلع هب ــيت ت ــن الكــوارث، ال ــة للحــد م ــسبب يف أن االســتراتيجية الدولي ال
باالشــتراك مــع منظمــة الــصحة العامليــة والبنــك الــدويل، حتيــي ذكــرى اليــوم الــدويل للحــد مــن  

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ام الكــوارث بتركيــز االنتبــاه علــى احلملــة الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، لعــ  
  .املخصصة جلعل املستشفيات آمنة من الكوارث

ذلـك أهنـا متثـل،      . وحني تقع الكارثة، تصبح املستشفيات أكثر اهلياكل األساسية أمهية          
وإذا أصيبت املستشفيات بأضرار شديدة، أضـحت جهـود         . دون أي مبالغة، قوام حياة اجملتمع     
يـد الكـوارث املتعلقـة بـاجلو، فمـن األمهيـة مبكـان              ونظـراً لتزا  . إنقاذ احلياة تواجه عقبات كؤود    

كفالة إعداد املرافق الصحية ملواجهة الطوارئ وللقدرة على تقـدمي الرعايـة املنقـذة لـألرواح يف           
وينطبـق هـذا خاصـة علـى البلـدان الـيت جتاهـد الـنظم الـصحية الـضعيفة فيهـا                      . أعقاب حـدوثها  

ا فاسـو، صـار إجـالء املرضـى مـن املستـشفى             ويف بوركينـ  . لتلبية االحتياجات الصحية لسكاهنا   
ويف إندونيـــسيا، أدى اهنيـــار . الرئيـــسي يف العاصـــمة أمـــراً ال مندوحـــة عنـــه بـــسبب الفيـــضان 

ويف . املستــشفيات أثنــاء الزلــزال الــذي حــدث يف ســومطرة إىل خــسائر إضــافية يف األرواح       
دان الكويال، بإيطاليا، كان اهنيار مستشفى مبين حديثاً مذكّرا كئيبا بأن النظم الصحية يف البلـ              

  .الثرية معرضة هي أيضا للخطر
علـى اختـاذ خطـوات عمليـة جلعـل املستـشفيات            “ املستـشفيات اآلمنـة   ”وتنطوي محلة     
مــدى تأهــب ، وهــو قائمــة لتقيــيم “مؤشــر ســالمة املستــشفيات”ومثــال ذلــك أن . أكثــر أمنــاً

املستشفيات للكوارث، قد طبـق علـى كـثري مـن املرافـق الـصحية يف أمريكـا الالتينيـة وغريهـا،                      
  .يف ذلك بلدان مثل ُعمان والسودان وطاجيكستان مبا
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ــدن، إىل            ــو امل ــيهم خمطط ــن ف ــرارات، مب ــع صــانعي الق ــات ومجي ــو احلكوم ــين ألدع وإن
فــق الــصحية مــستعدة بــصورة أفــضل  وال بــد مــن أن تكــون املرا. اســتعراض أمــن املستــشفيات
وجيــب أن ُتــصمم وُتــبىن وُتــصان علــى حنــو ميكنــها مــن أن حتمــي . لالســتجابة للمخــاطر احملليــة

وتعـد  . بدرجة أكرب، حني تقع الكارثة، العـاملني يف اجملـال الـصحي واملرضـى علـى حـد سـواء                   
تـشفيات تكلفـة   علـى أن أكثـر املس  . تكلفة جعل املستشفيات آمنة من الكـوارث صـغرية نـسبياً    

  .هي تلك اليت تنهار
  


