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  ضمان قدرة المنظمة على التأهب واالستجابة
  للفاشيات والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق والمستمرة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
القـــرن حـــدث أكثـــر ُيســـجل فـــي كـــل عـــام عـــدد كبيـــر مـــن األحـــداث الطارئـــة. وفـــي الجـــزء األول مـــن هـــذا  -١
طارئة طبيعية وتكنولوجية سنويًا، مع ما ترتب عليها مـن عواقـب سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة وصـحية  ٧٠٠ من

عموميــة يمكــن أن تســتمر لعقــود مــن الزمــان. ويمكــن لفاشــيات األمــراض الجديــدة والتــي تعــاود الظهــور أن تنتشــر 
عـــن أثـــر دولـــي واســـع النطـــاق. فـــالكوارث الطبيعيـــة أو بســـرعة وعلـــى نحـــو غيـــر متوقـــع عبـــر الحـــدود، ويســـفر ذلـــك 

تلـوث البيئـة هـي  أوالنزاعات الجغرافية السياسية أو التسربات الكيميائية أو اإلشـعاعية النوويـة أو أثـر تغيـر المنـاخ 
قــــود مــــن مكاســــب التنميــــة جميعــــًا أمــــور يمكــــن أن ترتــــب عليهــــا عواقــــب طويلــــة األمــــد تقــــوض مــــا تحقــــق خــــالل ع

 المكاسب الصحية التي تحققت بشق األنفس. و  االجتماعية
  
إن الطــوارئ تحــدث فــي كــل البلــدان، بصــرف النظــر عــن حالــة التنميــة. وتــدل االتجاهــات الســائدة الحديثــة  -٢

علـى تزايـد تـواتر الطـوارئ وحجمهـا، حيـث تكسـب القـوى المحركـة لكـل التهديـدات الكبـرى أرضـًا، وتتسـبب األخطــار 
ســرعة التــأثر. لــذا فــإن التأهــب واالســتجابة بفعاليــة للطــوارئ واســتعادة القــدرات بعــد فــي تعقيــد مــا يعتــري الســكان مــن 

حــدوثها هـــي مـــن أهـــم التحـــديات التــي يواجههـــا المجتمـــع الـــدولي. ويتطلـــب تعزيــز القـــدرة علـــى الصـــمود واالســـتقرار 
، وتعزيــز قــدرات االســتثمار فــي القــدرات المؤسســية وقــدرات تصــريف الشــؤون، والتركيــز علــى إدارة مخــاطر الطــوارئ

التأهــب واالســتجابة. كمــا يتطلــب االعتــراف بــأن الحــد مــن المخــاطر والوقايــة والتأهــب واالســتجابة واســتعادة القــدرات 
 والتنمية أمور ترتبط ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا.

  
لقــدر وتبــرهن االســتجابات العالميــة للطــوارئ والكــوارث التــي وقعــت مــؤخرًا علــى أن العــالم غيــر متأهــب با -٣

الكـــافي لالســـتجابة للمجموعـــة الكاملـــة مـــن الطـــوارئ ذات اآلثـــار الصـــحية العموميـــة. والثغـــرات فـــي القـــدرات والـــدعم 
الدولي كانت وستظل واضحة في االسـتجابات لكـل أشـكال الطـوارئ، مـن النـزاع الـدائر فـي سـوريا إلـى الجفـاف فـي 

يات التــي تشــمل المتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة منطقــة القــرن األفريقــي وٕاإلعصــار الــذي ضــرب الفلبــين، والفاشــ
وأخيـرًا   Aمـن األنفلـونزا H1N1(سارس) وفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسـية والـنمط الفرعـي 

كانـــت االســـتجابة تفتقـــر إلـــى الســـرعة والتنســـيق والخطـــوط فاشـــية اإليبـــوال فـــي غـــرب أفريقيـــا. وفـــي جميـــع األحـــوال 
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واضحة لعملية اتخاذ القرار، وكذلك التمويل المخصص الالزم لبلوغ المستوى األمثل من التنفيذ، وتخفيف المعاناة ال
وٕانقاذ األرواح. ومـن األمـور الحاسـمة فـي هـذا الصـدد أن تقـوم البلـدان، والوكـاالت الحكوميـة الدوليـة التـي تـدعمها، 

ـــدمًا، ات،بتحديـــد ودمـــج الـــدروس المســـتفادة مـــن تلـــك االســـتجاب طر نهجـــًا إلدارة المخـــا وأن تعتمـــد، وهـــي تمضـــي ُق
 فيما يتعلق بالطوارئ. واالستجابة يشمل جميع األخطار

  
لتزايــد عــدد الطــوارئ التــي تلحــق آثــارًا بالصــحة العموميــة فــإن الحاجــة إلــى قــدرات االســتجابة ذات  ونظــراً  -٤

الفعالية والكفاءة والتصميم الجيـد أصـبحت أوضـح مـن أي وقـت مضـى. وبـالرغم مـن أن المنظمـة تـتم مطالبتهـا فـي 
الحجــم غيــر المســبوقين لفاشــية أغلــب األحيــان بــأن تــدعم الــدول األعضــاء لــدى اســتجابتها لألزمــات فــإن التعقيــد و 

اإليبـوال الحاليـة يبينـان أن قـدرات المنظمـة وأسـاليبها ونهوجهـا ليسـت بالضـرورة قابلـة للتوسـع والتكيـف مـع التحــديات 
المستجدة أو الواسعة النطاق. وعالوة على هذا فإن تركيز المنظمة على الدعم التقني واإلرشادات الخاصة بالقواعد 

 المؤسسية الخاصة بالعمليات وفي تقدير مدى أهمية العمليات.  ترك ثغرة في القدرة
  
ويتوقع المجتمع الدولي أن تتمكن المنظمة من تنفيذ استجابة شـاملة وسـريعة حيثمـا حـدثت طارئـة لهـا أثـر  -٥

فــي الصــحة العموميــة يتجــاوز القــدرات الوطنيــة. وللوفــاء بهــذه التوقعــات يجــب أن تكــون قــدرة المنظمــة علــى إدارة 
فئــة تلــك الطــوارئ، وبصــرف النظــر عــن الطــوارئ جــاهزة للتصــدي ألثــر الطــوارئ فــي الصــحة العموميــة، أيــًا كانــت 

اليـوم بـالخبرة المؤسسـية الضـرورية  وتتمتـع المنظمـةالخطر المحدق، وعلى النطاق الكامل إلدارة مخاطر الطـوارئ. 
والوجود الُقطري الالزم، ولكنها غير مجهزة ألداء هذه الوظيفة وال تمتلك القدرة عليها. ولتدارك هـذا األمـر يجـب أن 

ـــدمًا فـــي هـــذا الصـــدد مـــن درتها علـــى إدارة الطـــوارئ وأن تحـــدّ تعـــزز المنظمـــة قـــ ثها بشـــكل كبيـــر. ولـــدى المضـــي ُق
 :ةالضروري أن تتاح النقاط التالي

هـــذا وتحديـــد االعتـــراف بواليـــة المنظمـــة ودورهـــا فـــي االســـتجابة للطـــوارئ   )أ(
 وهذه الوالية بوضوح؛ الدور

تمكــين المنظمــة مــن ل اآلليــات الفعالــة إلدارة األزمــات، مــن نظــم وهياكــل،  )ب(
 ذلك الدور؛ أداء

  القدرات الكافية للتطبيق االستباقي ألليات إدارة األزمات؛  )ج(

  ؛المكرسو التمويل الكافي   )د(

مــــن أجــــل التقيــــيم المناســــب التوقيــــت  إطــــار قــــوي إلدارة األداء والمســــاءلة  )ه(
  والشامل الستجابة المنظمة للطوارئ، وتعديلها عند اللزوم. والمنهجي

  
مجموعة من خمسـة اقتراحـات لتكييـف المنظمـة وتحـديثها وٕاصـالحها. وٕاذا ُنفـذت هـذه  فإننا نعرض هنا لذا -٦

التغييرات يمكن أن تـوفر للمنظمـة القـدرة علـى القيـادة الناجحـة فـي مجـال حمايـة أضـعف المجموعـات السـكانية مـن 
 اآلثار الصحية العمومية المدمرة المترتبة على الطوارئ.

  
يــة المنظمــة ودورهــا فــي االســتجابة والتأهــب للفاشــيات واألزمــات اإلنســانية : وال١االقتــراح 
  والطوارئ

  
بدور واضح وبارز في كل طارئة خطيرة خـالل العقـد الماضـي سوف تضطلع المنظمة إن توقع العالم أن  -٧

جيب وشـركاء المنظمـة بضـمان أن تكـون المنظمـة هـي القائـد العـالمي الـذي يسـتيبرهن على التـزام الـدول األعضـاء 

الدور الوظيفي/ الوالية 
 الوظيفية

 آليات 
 إدارة األزمات

 القدرات

 التمويل

إدارة األداء 
 والمساءلة
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األخطــار التــي لهــا أثــر فــي الصـحة العموميــة. وهــذا األمــر ثابــت أيضــًا فــي وظــائف المنظمــة للطـوارئ الناجمــة عــن 
وفــي اللــوائح الصــحية الدوليــة نفســها. ومــع ذلــك فكــي يتســنى  ١الدســتورية وفــي العديــد مــن قــرارات جمعيــة الصــحة

هــا الخاصــة بــإدارة مخــاطر الطــوارئ، وخصوصــًا االضــطالع بهــذا الــدور بحــق ســتحتاج المنظمــة إلــى توســيع واليت
 دورها العملي في االستجابة للطوارئ. 

 
ة للمنظمــة عــادة ممــا تقــوم بــه مــن عمــل يتعلــق بوضــع القواعــد ويتســم بطــابع تقنــي يوتنبــع الهويــة المؤسســ -٨

نصرًا أساسيًا من عاٍل. بيد أن محاور التركيز الجامعة تلك أسفرت عن ثقافة مقاومة العتماد العمليات والتي ُتعد ع
عناصر االستجابة للطوارئ. ومع توسيع المنظمة لدورها في االستجابة للطوارئ يجـب أيضـًا أن توسـع الـنهج الـذي 

جـــل إعطـــاء أولويـــة متســـاوية لتطـــوير خبراتهـــا العمليـــة والحفـــاظ عليهـــا، وممارســـة التفـــويض األصـــلي أتتبعـــه مـــن 
أثناء االستجابة للطوارئ، والعمل بإنسانية وحياد لضـمان الوصـول  للواجبات والذي يتيح ويحمي عملية اتخاذ القرار

 إلى كل المتضررين من الطوارئ، بصرف النظر عن سبب الطوارئ.
  

  النظم والهياكل -: إصالح آليات المنظمة الخاصة بإدارة األزمات٢االقتراح 
  
زمـــات اإلنســـانية والطـــوارئ يتطلـــب  توســـيع دور المنظمـــة وواليتهـــا فـــي االســـتجابة والتأهـــب للفاشـــيات واأل -٩

النظـــر فـــي إعـــادة تشـــكيل هياكلهـــا ذات الصـــلة علـــى نحـــو متناســـب فـــي المكاتـــب الُقطريـــة واإلقليميـــة وفـــي المقـــر 
 الرئيسي، وٕانشاء نظم مالئمة ومكرسة إلدارة الطوارئ.

  
  النظم

  
 لتـــياإن الـــنظم الحاليـــة للمنظمـــة مصـــممة مـــن أجـــل دعـــم العمـــل التقنـــي والعمـــل الخـــاص بوضـــع القواعـــد  -١٠

تضــطلع بــه المنظمــة. ومــع ذلــك فــإن تمكــين المنظمــة مــن أن يكــون لــديها برنــامج للطــوارئ يشــمل جميــع األخطــار 
التعامـل مـع مـا تنطـوي  ويعمل بكامـل طاقتـه يقتضـي إعـادة هيكلـة الـنظم األساسـية وتكريسـها، وذلـك مـن أجـل دعـم

عليــه االســتجابة للطــوارئ مــن تعقيــدات ونطــاق متفــاوت. وعــالوة علــى هــذا فــإن الــنظم، بمجــرد تعــديلها علــى النحــو 
المالئـــم، بمـــا فـــي ذلـــك المـــوارد البشـــرية وٕادارة التخطـــيط والمعلومـــات، يجـــب أن تُـــدمج وتصـــبح جـــزءًا مـــن إجـــراءات 

 ارئ.التشغيل الموحدة لبرنامج االستجابة للطو 
 
إن وجــود آليــة أو مجموعــة آليــات تتــيح تحديــد األشــخاص ذوي مجموعــات المهــارات  نظــم المــوارد البشــرية: -١١

المالئمــة، والتوظيــف الســريع والنشــر الفــوري فــي حالــة وقــوع حــدث طــارئ هــو مــن األمــور األساســية لقــدرة المنظمــة 
شــاء فــرق ميدانيــة مهيكلــة ومؤهلــة مســبقًا علــى قيــادة العمــل فــي هــذا المجــال. وقــد يشــمل ذلــك النشــر الموجــه أو إن

إلرسالها بسرعة من أجل تحري الفاشيات المحتملـة واالسـتجابة لهـا، مـن بـين ابتكـارات أخـرى. وباإلضـافة إلـى ذلـك 
 فإن تنفيذ سياسة للتنقل والتناوب سيدخل ثقافة ونظمًا لحركة تنقالت الموظفين.

  
الخاص في التنظيم والعمل بشأن خطط عمليات الطوارئ يستخدم النظام الحالي للمنظمة و  نظم التخطيط: -١٢

نفــس اآلليــات مثــل جميــع خطــط العمــل والميزانيــات األخــرى. والمنهجيــة المتبعــة، بــرغم أنهــا ســليمة نظريــًا، ال تتــيح 
النظـام الحـالي ليشـمل قنـاة المرونة الالزمة إلعداد وتهيئة وتنفيذ خطط العمل والميزانيات. ومـن شـأن توسـيع نطـاق 

 صممة من أجل التخطيط للطوارئ أن يحل هذه المسألة.م

                                                           
 قائـــد بصـــفتها ودورهـــا العالميـــة، الصـــحة منظمـــة اســـتجابةالمعنـــون " ٢٠-٦٥ج ص ععلـــى ســـبيل المثـــال القـــرار  انظـــر   ١

 ).٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦" (اإلنسانية الطوارئ في المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة، مجموعة
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التحـديات التـي تواجههـا جميـع جوانـب تمويـل  نفـسيواجه إعداد ميزانيات الطـوارئ  تعبئة الموارد والتمويل: -١٣
المنظمــة، أي المواءمــة وٕامكانيــة التنبــؤ وســرعة التــأثر والمرونــة والشــفافية. ولــدى تعبئــة المــوارد المالئمــة لالســتجابة 

يبــوال شــكل النطــاق الواســع اعتبــارًا إضــافيًا. ومــن الضــروري لــدى اســتباق إشــراك المنظمــة علــى نحــو متســق فــي لإل
االستجابة للطوارئ بما يشمل جميع األخطار وجود نظام تمويل يمكن أن يستوعب التمويل المكرس الطويل األمد، 

المالئــــــم للصــــــالحيات، والمســــــاءلة،  والزيــــــادة الســــــريعة فــــــي تــــــدفق المــــــوارد علــــــى اســــــتجابات محــــــددة، والتفــــــويض
 التمويل ال للمنظمة فحسب بل للدول األعضاء والشركاء أيضًا.  وٕادارة

  
اجتذبت المنظمة بعضًا مـن أكثـر أخصـائيي الوبائيـات موهبـة فـي العـالم. ومـع ذلـك  نظم إدارة المعلومات: -١٤

ية ما لم يوجد نظام منسق ومصـمم جيـدًا فحتى جمع البيانات الممتازة وتحليلها ال يكفي لحل أزمات الصحة العموم
إلدارة المعلومـات. وعـالوة علـى ذلـك يجــب تحسـين الـنظم الوطنيـة لجمـع البيانــات والترصـد بغيـة تعزيـز القـدرة علــى 

 مواءمة جهود االستجابة مع الوبائيات اآلخذة في التطور على نطاق دورة االستجابة للطوارئ بأكملها.
  

فــإن إطــار االســتجابة للطــوارئ يحــّدد أدوار المنظمــة ومســؤولياتها الحاليــة، ويعــرض ومــن الناحيــة العمليــة،   -١٥
الضـروري إعـادة النظـر فـي اإلطــار  ومـن ١نهجـًا مشـتركًا لعملهـا فيمـا يخـص جميـع االسـتجابات للطــوارئ الخطيـرة.

المذكور وتنقيحه من أجل تكييف النظم المبّينة أعاله وتحسين قدرة المنظمة على تكوين اسـتجابات عاجلـة وشـاملة 
  يمكن التنبؤ بها وتستفيد من جميع الموارد التنظيمية وتعّزز الحضور القطري إلى أقصى حد.

  
  الهياكل

  
بة إلدارة الطوارئ خطوطًا واضـحة فيمـا يخـص اإلبـالغ والمسـاءلة، بـاالقتران مـع يلزم أن تتبع النظم المجرّ   -١٦

توجيـه أوامـر موّحـدة بشـأن األحـداث فـي حالـة االضـطالع بأنشـطة االسـتجابة لهـا، علـى أن هيكـل المنظمـة الحــالي 
حـــدات التقنيـــة يـــوّزع العمـــل المتعلـــق بجميـــع أنشـــطة االســـتجابة للطـــوارئ الخطيـــرة علـــى المجموعـــات واإلدارات والو 

العاملة على مستويات المنظمة كافة، عليـه، يلـزم إدخـال تعـديالت هيكليـة لتبسـيط آليـات المنظمـة بشـأن االسـتجابة 
  للطوارئ وتوحيد تلك اآلليات.

  
. ومـن شـأن هـذا الكيـان وستتمثل الخطوة األولـى فـي دمـج أنشـطة االسـتجابة للفاشـيات والطـوارئ اإلنسـانية  -١٧
موّحــــد الــــذي يضــــم جميــــع أنشــــطة االســــتجابة للمخــــاطر والطــــوارئ العالميــــة أن يحقــــق الكفــــاءة والفعاليــــة بأقصــــى ال

مســتوياتهما وأن يســّهل إعمــال المســاءلة كمــا ينبغــي ويضــع المنظمــة فــي موقــف يمّكنهــا مــن االســتعداد لتــولي الــدور 
  القيادي المنوط بها.

  
مكـــامن قوتهـــا ومواردهـــا مـــن الناحيـــة الفعليـــة، فـــإن برنـــامج  وســـعيًا إلـــى تعزيـــز خبـــرات المنظمـــة وتـــدعيم  -١٨

االســـتجابة للطـــوارئ ســـّيدمج عبـــر جميـــع مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة مـــع إدارات أو وحـــدات تابعـــة لكـــل مكتـــب مـــن 
ـــاء تكـــوين  مكاتـــب المنظمـــة. وســـيترأس الهيكـــل مـــدير أو شـــخص معنـــي بإعطـــاء األوامـــر عنـــد وقـــوع األحـــداث أثن

                                                           
طـــــار االســـــتجابة للطـــــوارئ التزامـــــات المنظمـــــة األساســـــية فـــــي مجـــــال االســـــتجابة لتلـــــك الطـــــوارئ؛ ويســـــهب فـــــي يحـــــّدد إ   ١

ا وتصـنيفه فـي نهايـة المطـاف الخطوات التي تتخذها المنظمة في الفترة التي تتخلل توجيه اإلنذار األولي بوقوع حدث مـ بيان
علــى أنــه مــن الطــوارئ؛ ويبــّين العمليــة التــي تتبعهــا المنظمــة بشــأن تصــنيف الطــوارئ علــى المســتوى الــداخلي؛ وكــذلك معــايير 
األداء التـي تطبقهــا علـى االســتجابة للطــوارئ؛ ويبـّين بإيجــاز الوظـائف األربــع الحاســمة التـي تؤديهــا المنظمـة أثنــاء االســتجابة 

(القيـادة وتـوفير المعلومــات والخبـرات التقنيـة والخــدمات األساسـية)؛ ويشـير إلـى دور الفرقــة العالميـة التابعـة للمنظمــة  للطـوارئ
ـــرابط  والمعنيـــة بـــإدارة الطـــوارئ أثنـــاء االســـتجابة لهـــا؛ ويبـــّين بإيجـــاز إجـــراءات المنظمـــة بشـــأن االســـتجابة للطـــوارئ. انظـــر ال

 http://www.who.int/hac/about/erf_.pdfاإللكتروني: 
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ُيفـّوض ذاك المـدير أو الشـخص بسـلطة كبيـرة تمّكنـه مـن قيـادة البرنـامج بمفـرده وتحديـد خطـوط ما، بحيـث  استجابة
  مباشرة لإلبالغ عن األحداث على حد سواء.

  
  : توسيع نطاق قدرات المنظمة وشبكاتها وشراكاتها٣ القتراحا
  

المخـاطر علـى الصـحة ال غنى عن فهـم الخبـرات الالزمـة لالسـتجابة للطـوارئ التـي تـؤثر فـي ظلهـا جميـع   -١٩
  العمومية من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنظمة في إحراز التفوق في مجال االستجابة للطوارئ.

  
 واجهـت المنظمــة تحـديات كبيـرة فــي ميـدان تفعيـل وتعبئــة عـدد كــافٍ  المـوارد البشـرية (اســتقرارها وزيادتهـا):  -٢٠

مـــن مـــالك األفـــراد لتزويـــد عملياتهـــا الطارئـــة بـــالموظفين، بمـــن فـــيهم الخبـــراء التقليـــديون المعنيـــون بشـــؤون الصـــحة 
ســتية وموظفــو االتصــاالت يالعموميــة وكــذلك أولئــك المتمتعــون بمهــارات تكميليــة، ومــنهم المعنيــون بالخــدمات اللوج

ن بعلــم األنثروبولوجيــا. وأســفر انعــدام وجــود قــدرة فعالــة واألفــراد المعنيــون بتعبئــة قــدرات المجتمــع والخبــراء المختصــو 
على زيادة الموارد البشرية عن تقييد شديد إلمكانيـة توسـيع نطـاق االسـتجابة الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات المقـررة فـي 

ع نطـاق العديد من الطوارئ. ومن الجدير بالذكر في حالـة أزمـة اإليبـوال المندلعـة حاليـًا أن المنظمـة ستواصـل توسـي
قــدراتها المحــدودة فــي هــذا المجــال لتشــمل بلــدانًا أخــرى تطالهــا عــدوى المــرض. وعليــه فــإن المــوارد البشــرية للمنظمــة 

  لالستجابة للطوارئ يجب أن تتضمن ثالثة عناصر تكفل تأمين قدرات كافية فيما يخص ما يلي:

ة مناســــبة مــــن المهــــارات تــــوفير أعــــداد كافيــــة مــــن المــــوظفين المتفــــانين مــــن المتمتعــــين بمجموعــــ  (أ)
المتمركـــزة علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة مـــن أجـــل التنفيـــذ الســـليم لبـــرامج اإلغاثـــة الجاريـــة فـــي حـــاالت 
الطوارئ (بما فيها برامج الترصد) وتوفير ما يكفي من القدرات الداخلية الالزمة لالستجابة للطوارئ الحادة 

  والمفاجئة.

في تكليل قصص االستجابة لاليبوال بالنجاح، غير أنه ينبغـي  أدت شراكات المنظمة دورًا أساسياً   (ب)
توطيد كل من العالقات الرسمية وغير الرسمية وتوسيع نطاقهـا مـع تلـك الشـبكات، بوسـائل منهـا االعتمـاد 

 الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتهاعلى المنصات القائمة حاليًا، وخصوصًا 
لصــحة العالميــة والشــركاء االحتيــاطيون والفـرق الطبيــة األجنبيــة والترتيبــات المخصصــة، فضــًال ومجموعـة ا

ــم األوبئــة.  عــن اآلليــات الجديــدة مــن قبيــل الفــرق األجنبيــة المعنيــة بالصــحة العموميــة أو تلــك المعنيــة بعل
  لمية عند اللزوم.شأن ذلك أن يساعد على إنشاء قوة عاملة مستعدة لالستجابة للطوارئ الصحية العا ومن

ســيلزم االســتمرار فــي توســيع نطــاق اآلليــات الرصــينة الراســخة بشــأن العمــل مــع ســائر الوكــاالت   (ج)
التابعــة لألمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا والشــركاء الخــارجيين والقطــاع الخــاص وتعزيــز تلــك اآلليــات، 

  حجم أي حالة طوارئ. حسب االقتضاء، وذلك للمساعدة في ضمان تكوين استجابة تتناسب مع
  

لــــيس لــــدى المنظمــــة ســــوى مجموعــــة تكميليــــة أساســــية مــــن المعنيــــين بالخــــدمات  ســــتية:يالخــــدمات اللوج  -٢١
ســتية مــن ذوي الخبــرة فــي االســتجابة لمتطلبــات الصــحة العموميــة فــي الطــوارئ. ويجــب تعزيــز تلــك القــدرات ياللوج

ياجات من اإلمدادات الحيوية وتأمين إيصالها في الوقت المناسب تعزيزًا كبيرًا يكفل توفير قدرة تنظيمية لتلبية االحت
أثناء وقوع الطوارئ. ومن شأن اتخاذ إجراءات واضحة أو إقامـة عالقـات دائمـة أن يمّكـن المنظمـة أيضـًا مـن حشـد 

ســــتية وأصـــــول الوكـــــاالت الشــــقيقة التابعـــــة لألمـــــم المتحــــدة وصـــــناديقها وبرامجهـــــا يالخبــــرات بشـــــأن الخـــــدمات اللوج
  برنامج األغذية العالمي وصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرهما). مثل(
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شهدت قدرات المنظمة في مجال االتصاالت المؤسسية تحسينات هائلة  االتصاالت والعالقات اإلعالمية:  -٢٢
في العقد المنصرم، ولكن االتصاالت االستراتيجية في الطوارئ والعالقات الخارجية تمثل تخّصصًا يلزم أن تواصل 

  المنظمة رعايته للمساعدة على خوض التحديات المواجهة في المشهد اإلعالمي أثناء الطوارئ.
  

يستدعي االستعداد لمواجهة الطوارئ واالستجابة لها بفعاليـة إيـالء اهتمـام  ختصون بعلم األنثروبولوجيا:الم  -٢٣
خــــاص للمعــــايير والعــــادات الثقافيــــة، ويجــــب أن يــــتم االســــتعداد لمواجهتهــــا واالســــتجابة لهــــا بالتنســــيق مــــع الزعمــــاء 

عـــن النســاء والشـــباب. ويتضـــح ذلـــك مـــن  مـــن أوســـاط سياســية وقبليـــة ودينيـــة، فضـــالً  –المحليــين وأصـــحاب النفـــوذ 
االستجابة لفاشية اإليبوال التي تتوقف فيها العناصر األساسية لمجموعة مكافحة المرض، بمـا فيهـا تتبـع المخـالطين 
ومراســم الـــدفن اآلمـــن، علــى إشـــراك المجتمـــع الــذي ال يمكـــن تحقيقـــه إال مــن خـــالل وضـــع هياكــل اتصـــاالت فعالـــة 

اعي والثقافي والسياسي. وعليه ينبغي أن تستقي المنظمـة مـا يلزمهـا مـن معلومـات فـي تتمحور حول السياق االجتم
إنجازهــا لعملهــا بشــأن إدارة مخــاطر الطــوارئ واالســتجابة لهــا مــن إشــراك المختصــين فــي علــم األنثروبولوجيــا علــى 

لتي تؤثر على استمرار نطاق واسع في عملها ذاك واالستعانة بخبرتهم في تحسين فهم ومعالجة العوامل األساسية ا
  السلوكيات الخطيرة، وأن تسترشد بإشراك أولئك المختصين وبخبرتهم.

  
  : آليات تمويل االستجابة للطوارئ٤ القتراحا
  

يندرج تمويل عمليـات المنظمـة بشـأن الطـوارئ تمـويًال كافيـًا ومسـتدامًا ومخّصصـًا فـي صـميم قـدراتها علـى   -٢٤
التــي تــؤثر علــى الصــحة العموميــة. وينبغــي تخصــيص مــا يكفــي مــن األمــوال االســتجابة لجميــع الطــوارئ الخطيــرة 

الالزمـــة لـــدعم االضـــطالع بالوظـــائف اليوميـــة لبرنـــامج المنظمـــة المعنـــي بـــإدارة مخـــاطر الطـــوارئ واالســـتجابة لهـــا، 
طـــوارئ بـــالتالزم مـــع إتاحـــة ميزانيـــة احتياطيـــة تقـــدم دعمـــًا فوريـــًا يـــؤمن تعزيـــزات ســـريعة بمجـــرد التحقـــق مـــن وقـــوع ال

وضـــرورة االســـتجابة لهـــا. وقـــد يفضـــي إنشـــاء صـــندوق خـــاص للطـــوارئ، مثـــل ذاك الـــذي أنشـــأته بعـــض المكاتـــب 
اإلقليمية، ومنها المكتبان اإلقليميـان ألفريقيـا وجنـوب شـرق آسـيا، إلـى تـوفير مـا يلـزم مـن مـوارد ماليـة دعمـًا آلليـات 

لجنــة المراجعــة المعنيــة بتنفيــذ الصــادرة عــن  ١٣وصــية المنظمــة المعنيــة باالســتجابة للطــوارئ، وهــو مــا يتفــق مــع الت
ويمكــن تمويــل هــذا الصــندوق بواســطة  ٢٠٠٩.١ (H1N1)) فيمــا يتعلــق بالجائحــة ٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  االشتراكات المقدرة تأمينًا لتحقيق االتساق واالستدامة الالزمين.
  
  : إدارة األداء والمساءلة٥ القتراحا
  

مــن دمــج مســتويي إدارة األداء والمســاءلة فــي برنــامج المنظمــة المعنــي بــإدارة مخــاطر جميــع الطــوارئ  البــد  -٢٥
واالستجابة لها. ويكفل المستوى األول أن يفضي الدعم الذي يقدمه البرنامج للـدول األعضـاء والمجتمعـات المحليـة 

قنيـة، فيمـا يضـمن المسـتوى الثـاني وفـاء البرنـامج عالية الجـودة مـن الناحيـة الت إلى تلبية الطلبات واالحتياجات تلبيةً 
  نفسه لواليته بطريقة شفافة ومسؤولة.

  
وفيمـــا يتعلـــق بالفئـــة األولـــى مـــن إدارة األداء والمســـاءلة، فإنـــه يوجـــد فـــي الوقـــت الحـــالي آليـــات موضـــوعية   -٢٦

المنظمــة فــي ميــدان  ) ومســتوى أداء٢٠٠٥وعمليــة بشــأن تأهــب الــدول األعضــاء بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
االســتجابة للطــوارئ بموجــب إطــار االســتجابة للطــوارئ. بيــد أنــه يجــب وضــع آليــات لتقيــيم مــدى اســتعداد المنظمــة 

                                                           
): تقريــر لجنــة المراجعــة المعنيــة بتنفيــذ ٢٠٠٥تنفيــذ أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة (المعنونــة " ٦٤/١٠انظــر الوثيقــة ج   ١

)، ٢٠١١أيـار/ مـايو  ٥تقريـر مـن المـدير العـام" ( – ٢٠٠٩ (H1N1)) فيما يتعلق بالجائحة ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
 .٢٣الصفحة 
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مؤسســيًا لالســتجابة أليــة أزمــات أو فاشــيات تتعلــق بالصــحة العموميــة، وقيــاس مــدى اســتعدادها هــذا واإلبــالغ عنــه 
  ستجابة للطوارئ.وعن قدرات الدول األعضاء وأدائها في مجال اال

  
أما بالنسبة إلى الفئة الثانية، فيجب إعداد إطار مساءلة شفاف وشامل ومؤسسـي الطـابع يمّكـن مـن إجـراء   -٢٧

برامج المنظمـة المعنيـة بـإدارة مخـاطر الطـوارئ واالسـتجابة لهـا، وتنفيـذ ذاك  جموعةمتقييم شامل لألداء عبر كامل 
رئ. ومــن شــأن االنتظــام فــي تطبيــق هــذا النظــام لقيــاس أداء المنظمــة أن اإلطــار فــي ســياق برنــامج االســتجابة للطــوا

يتـــيح المجـــال أمـــام إجـــراء تقيـــيم فـــي الوقـــت الحقيقـــي وبـــأثر رجعـــي للقـــرارات واإلجـــراءات المتخـــذة أثنـــاء االســـتجابة 
لمســتقبلية لإليبــوال، علــى أن وضــع النظــام المــذكور موضــع التنفيــذ إلجــراء تقيــيم مماثــل لجميــع اســتجابات الطــوارئ ا

حال نشوئها ربمـا يكـون أهـم مـن ذلـك بكثيـر. ومـن شـأن آليـة مـن هـذا النـوع أن تسـهم إسـهامًا كبيـرًا فـي إقامـة ثقافـة 
  تنظيمية مستدامة بشأن المساءلة تتواءم مع معاييرها تحديدًا، وأن تزّود الدول األعضاء بتقارير شاملة وشفافة.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  حث المجلس التنفيذي على النظر في اعتماد قرار يتماشى مع التوصيات المقترحة في هذه الوثيقة.ي  -٢٨
  
  

=     =     =  


