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ليا املتفيش اًبوال وابءػاخةل حملاربة  طوارئ ًؼمتد منحة ب وفيد  يف ؾرة ب فًر

 

امس َد سوامين ، صندوق ال وبم نوتمنَة ادلومَة )ب وفيد(مدٍر ػام  ب ػون امَوم    .  4104 ب ة /ب ؾسطس 4 – اهمنسا، فيَنا

دلمع اوضطة منظمة امصحة امؼاملَة نوحد من ب مف دوالر ب مٍريك  511 كدرىارئ ػاخةل ان ثلدمي منحة طو غ، خارس احلربش

ليا. حبَات امل  حىت ال ن اذلي ب ودىو  ،اخلطري ب ًبوال وابءاهتضار  توبَة ن وكد خاءث ىذه املنحة  ائاث من رالروا  يف ؾرة ب فًر

 ىلالطالػو ػ ، اذلي امتلى ابمس َد احلربشادلنتور اكهده ًومكيالملناصدت املمثل اخلاص مسكرثري رالمم املتحدت،  ػاخةل

كد  موابءفضاًل غن اػالن منظمة امصحة امؼاملَة ب ن ثفيش ا ةاملس تجداث املتؼولة بتفيش اموابء خالل امفرتت املصريت املاضَ

ال ب هو ابالإماكن   امؼاملي.  اجليود ػىل امصؼَد وتكثَف حضدمن خالل  احلد منوخرج غن هطاق امس َطرت اإ

ىل دمع ب وضطة املرنز رالكوميي امتنس َلي ملنظمة امصحة امؼاملَة اذلي  وكد رص  املدٍر امؼام ب ن منحة ب وفيد هتدف حتدًدًا اإ

س هتدف ىذ  ر اموابء، رصد اوضطة احلد من اهتضاا املرنز، يف امللام رالولًتخذ من ػامصة ؾَنيا، هوانهري، ملرًا هل. ٌو

ىل ابمتؼاون مع انوجان اموطن  ؼمل ىذا املرنز مبثابة منصة متؼٍزز وثنس َق ادلمع امتلين امللدم اإ َة وامفرق املؼنَة ػىل امساحة.  ًو

لية املترضرت حراء ثفيش اموابء، ويه ؾَنيا ومَبرياي وسريامَون.   ىلضافة ابالإ جالجة من امبدلان رالفًر امسوطاث هجود  اإ

امواكالث امرشٍكة رالخرى  امؼدًد من املرنزثؼٍزز ب وضطة ىذا  ٌسامه يف منظمة امصحة امؼاملَة، مع ابمتؼاون وطنَةامصحَة ام

ًبوال هذار بتفيش رالمراض  ض بكةام امرشاكء امتلنَني يف ؿريمه من و  ،املؼنَة ابالس تجابة نولضاء ػىل وابء اإ امؼاملَة مالإ

 ومواهجهتا. 

د من حامَاً  ضدوحتُ  وامتؼبائة  االثصاالثتبع امثالجة مبا يف ذكل ث  رالفًرلية تؼٍزز اكفة حواهب رالس تجابة يف امبدلانم اجليود  املًز

امتنس َق مع اكفة فضاًل غن  من امؼدوىنوحد  َةئ اموكااملرضَة واختاذ اكفة رالحراءاث  احلاالث مؼاجلةرالػالمية واجملمتؼَة و 

 . ابملساػدت اجلياث املؼنَة

ؼد ليا و  -اموابء احلايل  ثفيش ًو احلاالث املصابة من حيث ػدد  ما مت رصده صدمن ب   –ال ول من هوػو يف ؾرة ب فًر

ووفلًا  بالغ غهنا من مناطق امـاابث يف حنوة رشق ؾَنيا. .  وكد اكهت ب ول حاالث مت االإ خالل فرتت كصريت واموفياث

ًبوال نظمة امصحة امؼاملَة، بوؽ ػدد احلاالث املصابة مل  نوتلاٍرر امرمسَة مت حاةل وفات  731حاةل فضاًل غن  00311من فريوس اإ

  . 4104من صير ًومَو/متوز، احلادي وامثالجني  اغتبارًا منرصدىا 
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ؼد ًبوال من رالمراض اخلطريت  ابءو ًو ىل املصابني  بني من وفياثام وس بةصل املاثةل، حيث ثو بل اإ ، وذكل يف املائة 01بو اإ

ػرب مؼدي ًنتلل  وابءه.  وىو خالل امفرتت رالوىل من امؼدوى ابمفريوس زًنف ادلم املتواصل من مجَع فتحاث اجلسمهتيجة م

ق ل املبارش مع املصابني من امبرش ب و احلَواانث غناالثصا فرازاثوسوائل ادلم ب و  طًر ًتطوب رضورت ، ال مر اذلي اجلسم واإ

 اخلطري.  موابءامرصد ب ي ػالماث ميذا  متخصصةغزل املرىض وامكضف ػوهيم من خالل ب هجزت 

ًبوال ابءو ضد فريوس وايق ب و ملا  صايف ب ي ػالج حىت ال ن ال ًوخدمن املؼووم ب هو  ىل ب ن اإ املرىض ، ىذا ابالإضافة اإ

ىل  وابءاماملصابني هبذا  الدامعة، وال  رنزتغناًة محيتاحون اإ من خالل اس تخدام امتدابري  ميكن امس َطرت ػىل ثفيش امؼدوى اإ

 .  املوىص هبا طبَاً اموكائَة 

ىل ب ن امرشانة بني ب وفيد ومنظمة امصحة امؼاملَة  ىلوجتدر رالصارت اإ  46منذ ذكل احلني  . وكد كدم ب وفيد0070ػام  ثؼود اإ

 منظمة امصحة امؼاملَة يف اكفة ب حناء امؼامل.  وبرامج معوَاثدلمع  موَون دوالر ب مٍريك 47منحة ثبوؽ كميهتا رالحاممَة 

د من املؼووماث بضأ ن بر  . OFID’s grant program زايرت موكع ب وفيد امتايل ػىل رالهرتهت: ٍرىج ،ملنحاخلاص اب مج ب وفيدانملًز
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