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  التأهب لمواجهة طوارئ الصحة 
  العمومية واالستجابة لها

 

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة تقرير 
  المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية
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  قلملحا
  
 

  تقرير لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة المعنية 
  ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية

 
 
  ألساسيةت اماولمعلا
 
ــاء -١ ــ ــ ــيلًة إل جاء إنشــ ـــ ـــحية حصـــ ـــ ت حاالت ولفاشيان اباإمة ظلمنح عمل اصالبرنامج المنظمة للطوارئ الصــ
ــال فوإليبائة ران طبشأذي في دورته االستثنائية لتنفيس المجلذي اعتمده الا ١،R3EBSS.1رار فقًا للقطوارئ ولا ــ ــ ــ ي  ـ

ــع ـــ ــ ــ ــفالذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون  ٢)٩(٦٩ج ص ع، والمقرر اإلجرائي ٢٠١٥م اـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ي  ـ
ــع ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج . وبالتزامن مع ذلك ُأنشئت ٢٠١٦  ماــ

ــحية ــ ــحية.  ٣المنظمة للطوارئ الصـــ ـــ ـــالح، وٕادارتها للطوارئ الصــ ــ ـــتقل لتنفيذ المنظمة لإلصــ ــ بغية إجراء تمحيص مســ
 .٢٠١٦مايو  ُحدِّدت الفترة األّولية لوالية أعضاء اللجنة بعامين، بدءًا من أيار/و 
  
ــدي المشــــورة إلى  -٢ ومنذ بداية عملها، تعكف اللجنة على رصــــد أداء برنامج المنظمة للطوارئ الصــــحية وتســ

واتخذ المدير العام للمنظمة  ٢٠١٨مايو  ة واليتها األولى في أيار/دالمدير العام وفقًا لواليتها. وقد أكملت اللجنة م
أثناء انعقاد  ٢٠٢٠-٢٠١٨هيكل عضــــوية اللجنة للفترة  عن قرارًا بأن تواصــــل اللجنة عملها لعامين آخرين. وُأعِلن

ـــبعين. ــــحة العالمية الحادية والســ ــيات التي خرجت بها اللجنة حتى تاريخه إلى  ٤جمعية الصـ ــ وُأحيلت النتائج والتوصـ
 ٥عبر خمسة تقارير. األجهزة الرئاسية للمنظمة

 
ـــوية اللجنة الجديد ما بين  -٣ ـــطة هيكل عضـ ــتند إلى أنشـ ــادس للجنة، ويســ ــار إلى أن هذا هو التقرير الســ ويشــ

. وخالل هــذه المــدة، عقــدت اللجنــة أربعــة مؤتمرات عن بعــد واجتمــاعين ٢٠١٩مــارس  وآذار/ ٢٠١٨مــايو  أيــار/
ــها وجهًا لوجه، ونّظمت زيارة ُقطرية إلى أوغندا، وأجرت ت ــ ـــتعراضـ ــّب اســ ــًا للبيانات. وانصـــ ــ ــتعراضـ الذي  –حليًال واســـ

ـــًال عن  ـــ ـــ ــ ــد الخاص باللجنة وبالمعلومات المقّدمة إليها فضــ ـــ ــ ـــ ــد بتمحيص البيانات الواردة في إطار الرصـــ ــ ـــ ــ ــ ــترشــ ــ ــ ـــ ــ اســ
ــــاحية   المقابالت ـــمن ثالث فئات محّددة في إطار  –والزيارات الميدانية والعروض اإليضـــ ــ نِّفت ضــ ـــُ ــ ـــايا صــ   على قضــــ

                                                           
، تم http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS3-REC1/EBSS3_REC1-en.pdf (انظر EBSS3.R1 لقرارا   ١

  ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥االّطالع في 
   (انظر) ٩(٦٩ج ص ع المقرر اإلجرائي   ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC1/A69_2016_REC1-ar.pdf نيســـان/ ١٥، تم االّطالع في 
 ).٢٠١٩أبريل 

   لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية   ٣
)https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/ تــم االطــّالع فــي ،

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥
 .(باإلنكليزية) ٣انظر المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، اللجنة "أ"، الجلسة الرابعة، الفرع    ٤
ــــابقة للجنة    ٥ ــ ـــارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ التقارير الســــ ــ ـــ ــتشــ ـــ ــ ــتقلين االســـ ــ ـــ ــ الخبراء المسـ

 .١٤٤/٨م تو ٧١/٥جو  ١٤٢/٨م تو ٧٠/٨جو  ١٤٠/٨م ت: الوثائق الصحية
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ــد ــية لبرنامج المنظمة للطوارئ الصــــحية، وبرنامج وهي: ١الرصــ ـــاســ ــر األسـ ومجاالت تحّول المنظمة،  عمل العناصــ
 لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية. البرامج

 
ــتجابًة لطلب من المدير العام أثناء دورة المجلس التنفيذي الرابعة واألربعين بعد المائة، -٤ أجرت اللجنة  ٢واســ

ــهري  ــحية. وخالل شــ ــية التي قد تؤثر على أداء برنامج المنظمة للطوارئ الصــ ــســ ــايا الثقافية المؤســ ــًا للقضــ اســــتعراضــ
ــباط/ ــات وتقارير، وأجرت مقابالت لتقييم القوى ٢٠١٩مارس  فبراير وآذار/ شــ ــياســ ـــت اللجنة بيانات وســ ــتعرضـ ، اســ

ــــ ــ ـــ ــة اسـ ـــ ــ ــ ـــياسـ ــ ـــ ـــرية وتطويرها وظيفيًا وٕادارة أدائها؛ آلية العاملة في البرنامج فيما يخص: التنوع؛ ســ ـــ ــ تقدام الموارد البشــ
 المنظمة المتعلقة بالتظلُّم. ويشمل التقرير الحالي بعض النتائج والتوصيات الوثيقة الصلة بالبرنامج.

 
ــيتناول عقد  -٥ ــــ ــ ـــد التأّهب، ســ ــ ــ ــهام في إعداد تقرير للمجلس العالمي المعني برصـــ ــ ـــ ــ كما ُعِهد إلى اللجنة باإلسـ

ــيات مرض فيروس اإليبوال بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مقارنة  ـــ ــ ـــ ــتجابة لفاشــ ــ ــ ـــ ــ ، التي ٢٠١٩-٢٠١٨بين االسـ
. وتشــمل البحوث الجارية بعثة إلى ٢٠١٤تولت المنظمة تنســيقها، واالســتجابة لفاشــية اإليبوال في غرب أفريقيا عام 

لواقع في مناطق الفاشية الراهنة، والتقدم المحرز جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقييم االستجابة لإليبوال على أرض ا
ــية اإليبوال التي اندلعت في غرب أفريقيا  ــــ ــ ــ ـــتعراض فاشـ ــ ـــ ــ ــيات العالمية التي انبثقت عن عمليات اسـ ــ ــ ـــ في تنفيذ التوصــ

ـــائلها ٢٠١٤  عام ــ ـــ . وقد اكتملت المرحلة البدئية للبحوث المكتبية والمقابالت األولية مع الجهات المعنية، وترد حصــ
 قرير الحالي.في الت

  
  التقدم المحرز والتحديات المطروحة والفرص المتاحة

  
تثني اللجنة على المدير العام والمديرين اإلقليميين اللتزامهم القوي ورؤيتهم االستراتيجية فيما يتعلق بإعادة  -٦

ـــمن أولوياتها العليا الثالث. وترحب اللج ــ ـــ ـــ ــ نة بإعالن التأكيد على عمل المنظمة في حاالت الطوارئ كأولوية ضــ
ـــتجابة للطوارئ ــأن التأّهب واالســ ، بما يعّظم قدرات اإلدارة العليا المدير العام عن الهيكل الجديد لدعامة المنظمة بشـــ

ويعّزز مكّون التأّهب الذي ينبغي أن يتفاعل مع االسـتجابة للطوارئ. وسـتتيح إعادة التنظيم هذه فرصـة السـتعراض 
مِّم في عام الهيكل الراهن لبرنامج المنظمة  ـــُ ــحية، الذي صـــ ــ ــتوى القوى العاملة ٢٠١٦للطوارئ الصــ ــ ــين مســ ـــ ، وتحسـ

ــتنادًا إلى وظائف المنظمة الفعلية والتحديات التي  ــ ـــوح، اســــ ـــ ـــؤوليات بوضــ ــ ــ على النحو األمثل، وتحديد األدوار والمسـ
ن األداء بشكل أفضل تجابهها والفرص المتاحة لها. وتعتقد اللجنة أن هذه التغييرات من شأنها أن تمّكن المنظمة م

 في حاالت الطوارئ وأن تعّزز التأّهب على المستوى الوطني.
 
ــامج -٧ ــدم المحرز في برنـ ــالتقـ ــة بـ ب اللجنـ ــام  عمـــل وترحـــّ ــامج العمـــل العـ ــــيـــًا مع برنـ ــ ــ ــ ـــ   تحّول المنظمـــة تمـــاشــ

ل في ومع التسليم باعتزام تنسيق الوظائف المشتركة بين القطاعات وتوطيد الهياك ٢٠٢٣.٣-٢٠١٩الثالث عشر، 
ـــلبــًا على الوظـائف المميِّزة لبرنـامج المنظمــة  ــ ـــ ــ ــ أنحــاء المنظمــة، تحــّذر اللجنــة من أن مثــل هـذه المركزيـة قـد تؤثر ســـ

الشــروط األســاســية لفعالية التشــغيل في ســياقات  ، وهما منللطوارئ الصــحية وعلى مرونة عمليات تســيير األعمال
 الطوارئ.

                                                           
   نسخة منّقحة –إطار رصد لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية    ١

https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-
framework-sep2018.pdf?ua=1   

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥االّطالع في تم (

 .(باإلنكليزية) انظر المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلسة الثامنة   ٢
  ١-٧١ج ص عالقرار  ،٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشر،    ٣
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R1-ar.pdf ٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٩، تم االّطالع في.( 
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ــــية مرض فيروس اإليبوال الراهنة في -٨ ــ ــ ـــمالية  وتمثل فاشـ ــ ــ جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمقاطعتي كيفو الشــ
ــتمرة منذ أواخر تموز/ ــية ٢٠١٨ ويولي وٕايتوري، المســـ ــجلة بعد فاشـــ ـــيات المســـ في  ٢٠١٥-٢٠١٤، ثاني أكبر الفاشــ

ــير من اندالع  ــــ ــ ـــمالية وٕايتوري بعد وقت قصـ ــ ـــ ـــية التي حدثت في مقاطعتي كيفو الشـ ــ ـــ غرب أفريقيا. وقد جاءت الفاشـ
ــية اإليب ــ ــتوائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي بدأت في أيار/فاشــ ــ وانتهت في  ٢٠١٨مايو  وال في المنطقة االســ

ــتحق ٢٠١٨ ويولي تموز/ ــتجيبين على خطوط المواجهة، وهو ما يســـ ــالة المســـ ــدة على تفاني وبســـ . ويجدر الثناء بشـــ
ــــحة مفاهيم ب ــتجابة من عدة نواٍح اختبارًا إلثبات صـ ــ ـــادة. وكانت االسـ ـــحية، لكنها اإلشــ رنامج المنظمة للطوارئ الصــ

ســلطت الضــوء أيضــًا على التحديات التي تطرحها تأدية وظائف صــحية عمومية في ســياق ســياســي معقد. فقد أخذ 
ــارت إليه اللجنة في تقريرها إلى المجلس التنفيذي خالل  ــ ـــية اإليبوال الراهنة، على نحو ما أشــ االتجاه االرتدادي لفاشـــ

منحى عكســيًا وال يفتأ االنتقال يزداد حتى وقت  ٢٠١٩١ يناير ربعين بعد المائة في كانون الثاني/دورته الرابعة واأل
ــــط نزاعات  ــمالية وٕايتوري وســـ ـــ ــر فيروس اإلييوال جنوب مقاطعتي كيفو الشــ ـــ كتابة هذا التقرير. ومنذ ذلك الحين انتشــ
ــعور  ــ ــتجابة تعقيدًا بفعل شــ ــ ــانية طويلة األمد كما تزداد االســ ــلحة ممتدة. وتعاني هاتان المقاطعتان من أزمة إنســــ مســــ

 نعدام األمن وترّسخ غياب الثقة المجتمعية.عميق با
  

  قيادة المنظمة وٕادارة الطوارئ الصحية
  
ــــغيليـــة في آن معـــًا تقود  -٩ ــ ــ ـــ ــ ــعهـــا كهيئـــة تقنيـــة وتشــ ــ ــ ـــ ــ ــ د اللجنـــة على جهود المنظمـــة إلعـــادة اتخـــاذ وضــ تؤكـــّ

ـــحية العالمية على أرض الواقع. وحتى آذار/  عمليات ــتجابة لألزمات الصــ ــتجابت ٢٠١٩مارس  االســـ المنظمة ، اســـ
ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ أزمة، تسع منها مصّنفة في المستوى الثالث، بما في ذلك  ٣٣حدثًا جاريًا وأزمات مصّنفة بلغ مجموعها  ١٦٠  لـ

ــانات في موزامبيق  ـــ ـــار إيداي والفيضـ ــ ــية مرض فيروس اإليبوال الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاعصـ ــ فاشــ
ــــركاء والجهات المانحة في الدور القيادي للمنظمة في وتدرك اللجنة تزايد الثقة من ج ٢ومالوي وزمبابوي. ــ ــ انب الشـــ

وال على األخص قد أظهرت جوانب تتطلب مزيدًا من التقدم. وتجابه فاشية اإليب مجال الطوارئ الصحية، وٕان كانت
ــــًا مع  ــ ــع مع التعامل في ذات الوقت أيضــ ــ ــيات حادة على نطاق واســــ ــ ــتجابة لفاشــــ ـــ المنظمة تحديات متزايدة في االســـ

 ات ممتدة.أزم
 

مليون  ١,٨٥شـــخص في موزامبيق وخّلف  ١٣٠ ٠٠٠وفي أعقاب إعصـــار إيداي، الذي أدى إلى تشـــريد  -١٠
ــتركة بين الوكاالت ـــ ـــانية، تم تفعيل بروتوكوالت اللجنة الدائمة المشــــ ــ ــ ــاعدات إنســ ــ ـــ ــخص بحاجة إلى مســ ــ ـــ لتعزيز  ٣شــ

ـــتجابة من الدرجة  ــ ـــ ــ ــ ــانية على نطاق المنظومة، مما أطلق اســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــاعدات اإلنسـ ــ ـــ ــ ــ منظمة الثالثة بموجب إطار الالمســ
ــتجابة للطوارئ ــ ــار، تم اإلبالغ عن ٢٠١٩مارس  آذار/ ٢٢في  لالســـ ــ حالة كوليرا  ١٧٤١أكثر من . وغداة اإلعصـــ

ــتبهاً  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــأت على الفور فريقًا معنيًا بإدارة  مشـ ــ ــ ـــ ــ ــوفاال. وتقّر اللجنة بأن المنظمة أنشـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ، األحداثبها في مقاطعة سـ
صــت على وجه الســرعة  ونشــرت أكثر  الخاص بالطوارئوالر أمريكي من الصــندوق االحتياطي مليون د ٤,٣وخصــّ

ـــون  ٥٠من  ـــ ــ ــر أكثر من  ١٠موظفًا في موزامبيق في غضـــ ــ ــ ـــ من أفرقة الطوارئ الطبية الدولية  ١٨أيام. كما تم نشــ
ـــررة. وتوفر المنظمة كذلك الدعم إلى ماالوي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــــريرية إلى المجتمعات المحلية المتضـ ــ ــ ــ ـــ لتقديم الرعاية األولية والســ
ــتركة  ـــتلزمات الطبية المشـــ ــتلزمات الطبية، بما في ذلك لقاح الكوليرا الفموي ومجموعة المســ وزمبابوي في توريد المســـ
ــركاء  ــ ــ ـــ ــ ــة بأمراض الكوليرا والمالريًا، وتعمل مع الشـــ ــ ـــ ــ ــ بين الوكاالت في حاالت الطوارئ وعدة اللوازم الطبية الخاصـــ

 يتعلق بترّصد األمراض الُمعدية.  وتنسق بينهم فيما
                                                           

 نيسان/  ١٩، تم االّطالع في http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_8-ar.pdf( ١٤٤/٨م تالوثيقة    ١
 ).٢٠١٩أبريل 

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥، تم االّطالع في /https://www.who.int/emergencies/crises/en( الطوارئ   ٢
 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.   ٣
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وٕاضــفاء طابع مؤســســي تمامًا على نظام  ١ســّر اللجنة أن ترى اســتمرار التقّيد بإطار االســتجابة للطوارئوي -١١
ــــّنفة. فعلى مدار عام  األحداثإدارة  ــ ــ ـــ ــ ــأن  األحداث، تم تفعيل نظام إدارة ٢٠١٨فيما يخص األزمات المصــ ــ ــ ـــ ــ ــ بشـــ
للطوارئ. والحظت اللجنة تزايد االنســجام حدثًا مصـّنفًا جديدًا، تماشـيًا مع اإلجراءات الخاصـة بإطار االسـتجابة  ٢١

وتحّسن عمليات اتخاذ القرارات والتنسيق عبر المستويات الثالثة للمنظمة من  األحداثفيما بين موظفي نظام إدارة 
ذي الشـــكل الرســـمي. غير أنه لوِحظ عدم اتســـاق في تطبيق تفويض الســـلطة عبر  األحداثخالل هيكل نظام إدارة 

ــرهم وتمختلف المكاتب.  ــل اإلداري وٕادارة أداء الموظفين الذين يتم نشــ ــلســ ــاح التســ ــرورة إيضــ ــي اللجنة بضــ وصــ
 كقدرات احتياطية وتطويعهما بما يالئم سياقات طوارئ محددة ضمانًا للفعالية التشغيلية.

 
حـالــة  ٦٦حـالـة مؤكـدة و ١٠٢٣حـالـة، بمـا فيهـا  ١٠٨٩، تم اإلبالغ عن ٢٠١٩مـارس  آذار/ ٣١وحتى  -١٢

ــيـــة مرض فيروس اإليبوال الراهنـــة بجمهوريـــة الكونغو الـــديمقراطيـــة، حيـــث بلغـــت  ــ ـــ ــ ــ ـــ  معـــدل إمـــاتـــةمحتملـــة، في فـــاشـ
ى إعاقة وتؤدي الهجمات من ِقَبل جماعات مسلحة على مرافق عالج اإليبوال والعنف العشوائي إل ٢.٪٦٢  الحاالت

ــارك في  العمليات اليومية وتعريض أمن الموظفين لمخاطر جســــيمة. ورغم التحديات، تظل المنظمة في الميدان تشــ
ـــحــة بجمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة. وحتى  ـــ ــ ــ ـــ ــتجــابــة لإليبوال جنبــًا إلى جنــب مع وزارة الصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  آذار/ ٣١قيــادة االسـ

ـــى حاالت اإل ٧٢١٠، كان هناك ٢٠١٩  مارس ـــحية  ١٦يبوال تحت المالحظة في من المخالطين لمرضــ منطقة صــ
ــيــة،  ٪٨٤بجمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة وتمــت متــابعــة نحو  ـــ ــ ــ ـــ ــ منهم. ورغم جهود المنظمــة الخــارقــة الحتواء الفــاشـ

ــابيع األخيرة. وبالنظر إلى اإلجهاد الذي تكابده المنظمة  ــ ـــ ــ ــ تحركت اتجاهات االنتقال إلى الجانب المعاكس في األســ
ــية، عالوة على طوارئ عديدة أخرى من الدرجة الثالثة، وحاالت العجز بفعل التحدي الذي ت ــ ــ ـــ طرحه إدارة هذه الفاشــ

وتوصــي اللجنة بأن تعّزز الناشـــئة في التمويل، تشـــعر اللجنة بالقلق بشـــأن كفاءة واســـتدامة نســـق االســـتجابة القائم. 
حتياطية تخّول االستعانة بالدراية المنظمة االستفادة من الشركاء على أرض الواقع وأن تضع سياسة للقدرات اال

 التقنية داخل المنظمة على جميع المستويات.
 

وتثني اللجنة على قيادة المنظمة في مجال تنفيذ حمالت لقاحات اإليبوال االختبارية والمعالجات التجريبية  -١٣
ــجلة والتجريبية في حاالت الطوارئ ــ ـــتخدام المراَقب للتدخالت غير المســ . وقد أثبتت لقاحات بموجب بروتوكول االســـ

ـــتراتيجية التطعيم الحلقي فعاليتها البالغة. ــ ـــادة  ٣اإليبوال واســـ ــ ــ ــــبة نجاعتها المضـ ــ ــير التقديرات الراهنة إلى أن نســ ـــ وتشـــ
ـــابقًا) ولم ُيبَلغ عن أي وفيات بين من تناولوا  المبّلغ(مقارنًة بالبيانات  ٪٩٧,٥لمرض فيروس اإليبوال تبلغ  ــ ــ ـــ عنها ســـ

ــبمرض فيروس اإليبوال اللقاح وأصيبوا  ــــ بمرض فيروس أيام أو أكثر. ولم يتجاوز عدد المصابين  ١٠ بعد التطعيم ب
ــل اإليبوال  ــ ـــ ــ ـــح قدرة اللقاح والتطعيم  ٢٧٩ ٦٨اثنين من أصــ ـــ ــ ــ من مخالطي المخالطين الذين تم تطعيمهم، مما يوضـ

 جيــدًا للتطعيم والمعــالجــة في مراكز الحلقي على الوقــايــة من المراحــل الثــالثــة لحــاالت العــدوى. وتالحظ اللجنــة قبوالً 
ــاركــة المجتمعيــة. فحتى آذار/ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ، تم تطعيم أكثر ٢٠١٩مــارس  عالج اإليبوال رغم التحــديــات التي تطرحهــا المشــ

ــحيــة، وُعوِلج  ٤٢ ٠٠٠من المخــالطين ومخــالطيهم، بمــا في ذلــك  ٩٣ ٠٠٠  من ـــ ــ ــ ـــ ــ عــامــل في مجــال الرعــايــة الصـ
 مريض بموجب البروتوكول. ٤٠٠  نحو

                                                           
ــــــدار الثانيإطار اال   ١ ــ ـــ ــتجابة للطوارئ، اإلصــ ــ ـــــــ ، تم االّطالع في /https://www.who.int/emergencies/crises/en( ســ

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/  ١٥
   ٣٥تقرير الحالة الخارجية    ٢
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311641/SITREP_EVD_DRC_20190331-eng.pdf?ua=1 تـــــم ،

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥االّطالع في 

مكافحة فاشــية باســتخدام اســتراتيجية التطعيم الحلقي في  rVSV-ZEBOV-GP النتائج األولية بشــأن نجاعة لقاح اإليبوال   ٣
   لإليبوال بجمهورية الكونغو الديمقراطية : مثال لدمج البحوث في استجابة وبائية

)https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-ring-vaccination-results-12-april-2019.pdf ،
 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ٢٣تم االّطالع في 
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ويمثل القبول والمشاركة على النطاق المجتمعي أحد أهم عوامل النجاح في االستجابة للفاشيات. والحظت  -١٤
ــتجابة لإليبوال تتعرض دومًا لإلعاقة جّراء العنف المنظم من ِقَبل مجموعات المتمردين  ــ ــ ـــ ــ ــ ــطة االســ ــ ـــ ــ ــ ــ اللجنة أن أنشــ

ــوائية من جانب المجتمعات المحلية. وربما يكون االه ـــ ــب باإليبوال قد عّمق انعدام والهجمات العشــ ــ تمام غير المتناســـ
ــعوبة بناء  ـــ ــ ــانية ممتدة لعقدين. وتدرك اللجنة صــ ــ ــ الثقة بين المجتمعات المحلية التي ما فتئت تعاني نتيجة أزمة إنســـ
ــع في التنمية، بما في ذلك التعليم  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــتجابة لإليبوال بالتوسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ الثقة خالل هذه األزمة والحاجة إلى موازنة جهود االسـ

ـــالم ـــ ـــحية لألمراض األخرى. وسـ ـــ ــركاء ة المياه وخدمات الرعاية الصـ ــّجع اللجنة المنظمة على العمل مع الشـــ ــ وتشـ
 لتحسين التماسك االجتماعي والمشاركة المجتمعية.

 
ـــتجابة  -١٥ ـــ ــ ــ ـــ وتثني اللجنة على حكومة الكونغو الديمقراطية لقيادتها وتوليها زمام األمور بقوة في مجال االســ

وتؤكد اللجنة على أهمية  ١لمتميز والدور المهم للمعهد الوطني للبحوث األحيائية الطبية.لإليبوال، وتقّدر العمل ا
ضمان جودة االختبارات المختبرية وتحليل بيانات التسلسل الوراثي في التوقيت المناسب لتحديد خصائص تطور 

ـــ ـــ ــخيصــ ـــ ـــاد بها في ُنُهج التشـــ ـــ ـــترشــ ـــ ـــية مرض فيروس اإليبوال على أكمل وجه من أجل االســ ــ ات واللقاحات فاشـــ
 والمعالجات، وتوصي بتوثيق ُعرى التعاون بين المعهد والمنظمة.

  
  الموارد البشرية

  
ـــية مرض فيروس اإليبوال الراهنة في آب/ -١٦ ـــ ــ ـــ ــ ــطس  خالل الفترة الواقعة بين اإلعالن عن فاشــ ــ ــ ـــ ــ  ٢٠١٨أغســــ

ــر أكثر من ٢٠١٩مارس  وآذار/ ـــ ــــما ١٢٠٠، تم نشــ لية بجمهورية موظف من أنحاء المنظمة في مقاطعة كيفو الشـــ
ــــتوائية في  ــرًة في المنطقة االســ ــ ـــية مباشــ ــ ــــتجابة. والحظت اللجنة أنه بعد انتهاء الفاشـ الكونغو الديمقراطية دعمًا لالســ

ـــرهم في المنطقة  ،٢٠١٨ ويولي موز/ت ــ ـــ ــحية الذين تم نشـــ ــ ــ ــ أعيد توجيه معظم موظفي برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ
بمقاطعة كيفو الشمالية. وتشعر اللجنة بالقلق حيال إنهاك  األحداثاالستوائية لشغل مناصب قيادية في نظام إدارة 

ــرورية إلدارة حاالت الطوا من  ٪٦٠رئ. وٕاذ تالحظ أن نحو الموظفين ونقص العاملين الذين يملكون المهارات الضــ
ــمالية أديرت عبر توظيف خارجي،  اللجنة بأن تعزز المنظمة اإلمداد بمجموعة  توصــيعملية النشـــر في كيفو الشـ

ــل وضــــع قوائم  وتنشــــئ وظائف األحداث لمديري متنوعة من الموظفين األكفاء لقيادة حاالت الطوارئ، وأن تواصــ
 .تشغلها الفئات الناقصة التمثيل التي تملك مهارات مناسبةواألفضل أن األحداث لنّواب مديري 

 
من االعتماد بشدة  ى إدارة هذه الفاشية، فإنها تحذرورغم تسليم اللجنة بالطفرة الهائلة في قدرة المنظمة عل -١٧

ــي والمكاتب اإلقليمية، وتؤكد مجددًا على الحاجة إلى تعزيز التوظيف وبناء القد ـــ ـــر من المقر الرئيســـ ــ رات على النشـــ
وتوصــي اللجنة بأن تولي المنظمة أولوية عالية لمكاتبها اإلقليمية في الدول الهشــة، وأن في المكاتب اإلقليمية. 

ــمل  ــ ــحية والذي يشـــ ــ ـــيير األعمال الخاص ببرنامج المنظمة للطوارئ الصـــ ــ تعّجل وتيرة تنفيذ النموذج الُقطري لتســ
ــرية والموظفين المدرَّ  ـــتوى القطري. خططًا لزيادة قدرة الموارد البشـــ ـــتجابة للطوارئ على المســ بين في مجال االســ

 فقط من الوظائف المخّطط لها على المستوى الُقطري ٪٥٣ إلى أن ٢وكانت اللجنة قد أشارت، في تقريرها السابق،
غِ  ـــُ ـــ ــرين األول/شــ ــــ وتؤكد اللجنة مجّددًا على أنه ال ولم ُيحَرز أي تقدم منذ هذا الحين.  ؛٢٠١٨أكتوبر  لت حتى تشــ

ينبغي تقييــد التوظيف في المكــاتــب الُقطريــة ذات األولويــة التي تــدعم القــدرات االحتيــاطيــة في حــاالت الطوارئ 
 التحّول. عمل بدعوى برنامج

 

                                                           
 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٥، تم االّطالع في /http://inrb.netاألحيائية الطبية (المعهد الوطني للبحوث    ١
 نيسان/  ١٩، تم االّطالع في http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_8-ar.pdf( ١٤٤/٨م تالوثيقة    ٢

 ).٢٠١٩أبريل 
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ــــين التنّوع، و -١٨ ــحية وترّحب اللجنة بجهود المنظمة لتحســـ ــتخدام برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ ـــي باســـ توصــ
ــدد.  ــ ــادي في هذا الصـ ــــبيل المثكدليل إرشـــ ــ ـــبكات الوظيفية التناوب والنقل األفقي وعلى سـ ـــ ر الشـ ـــّ ــ ال، يمكن أن تيســ

ــي والمكاتب اإلقليمية. وتؤكد اللجنة على  ــ ـــ ــ ــ ــين التنوع في المقر الرئيســ ــ ــ ـــ ــ للموظفين في نطاق البرنامج من أجل تحســ
ــغوط  ــب مع ضــ ــرورة إيالء اهتمام خاص للموظفين العاملين في مجال الطوارئ بمراكز العمل الشــــاق، بما يتناســ ضــ

قاع عمليات المنظمة الميدانية في حاالت الطوارئ. وينبغي االســتفادة على نطاق البرامج األخرى بخبرة البرنامج وٕاي
 وميزة وجود قوى عاملة متنوعة في مجال االستجابة للطوارئ.

 
ـــمل نموذج  -١٩ ـــرورة أن تبلور المنظمة نظامًا إلدارة األداء يشـ ــي اللجنة بضـ درجة لتقييم أداء  ٣٦٠وتوصــ

من خالل إدخال عنصر تقييم كيفية تحقيق الحصائل. وينبغي  ١ن، وبتعزيز الكفاءات األساسية للمنظمةالموظفي
ــي عند العمل تحت  تزويد الموظفين بالتدريب على تقديم وتلّقي التعقيبات بطريقة فعالة وبّناءة، وهو أمر أســــاســ

صــي اللجنة بأن تنشــئ المنظمة نظامًا ضــغط االســتجابة للطوارئ الصــحية العمومية ولألزمات اإلنســانية. كما تو 
 للترقيات يكافئ الموظفين ذوي األداء العالي ويحّفز غيرهم.

 
ــتقصــــاء المنظمة لثقافة عموم الموظفين في تشــــرين الثاني/ -٢٠ كجزء من برنامج  ٢٠١٧نوفمبر  وقد ُأجِري اســ

ــائل وّفرت خط أســــاس يمكن االنطالق منه لمتعمل  ابعة المزيد من التحســــينات، التحّول: وتالحظ اللجنة أن الحصــ
وتوصــي اللجنة بضــرورة إجراء اســتقصــاء ســنوي أو مرة كل ســنتين لثقافة الســـيما الممارســـات اإلدارية والقيادة. و 

ــتطالع الرأي الموظفين،  ــاءات الســ ـــتقصــــاء مماثل على أســــاس منتظم واســــتقصــ وتدعم خطة المدير العام لتنفيذ اسـ
كل خاص أن يرصـــد برنامج المنظمة للطوارئ الصـــحية التقدم المحرز على فواصـــل زمنية منتظمة. ومن المهم بشـــ

ـــح أن  ـــي أوضــ ـــاســ ــاء األســ ــ ــتقصـ ــاء. وتالحظ اللجنة مع القلق أن االســـ ــ ـــتقصـ ـــاس الواردة في االســ مقابل خطوط األســ
مستويات عدم رضا الموظفين في البرنامج أعلى مما هي عليه في المنظمة ككل؛ وستكون استقصاءات استطالع 

ـــينات في فعالية وانفتاح اإلدارة. الرأي الال ــ ـــ ــ ــ ــع قيادة برنامج حقة مهمة لقياس التحســ ـــ ـــ ــي المنظمة بأن تضــ ــ ــ وتوصــــ
ــائل االســــتقصــــاء، وأن تتم اإلفادة عن  ــوء حصــ ــينات على ضــ ــحية خطة عمل لتنفيذ تحســ المنظمة للطوارئ الصــ

 األداء بشأن هذه الخطة في نطاق إطار تقديم التقارير الخاص باللجنة.
 

ــليم بــالجهــد المبــذول إلحــداث تحّول في المنظمــة، تالحظ اللجنــة أن برنــامج المنظمــة للطوارئ  -٢١ ــ ــ ـــ ــ ـــ ومع التسـ
ــي متطلبات فريدة في مجال االتصــــاالت وتعبئة الموارد واالحتياجات من الموارد البشــــرية، نظرًا لما  الصــــحية يقتضــ

اللجنة إلى ضـــرورة النظر بعين االعتبار  تســـتلزمه االســـتجابة للطوارئ من ســـرعة ودراية بهذا الموضـــوع. كما تشـــير
ــي.  ســـ ــــّ ـــال المؤسـ ـــأن المخاطر، مقابل االتصــ ــــال بشــ ــي اللجنة باتخاذ خطوات إلى المتطلبات المحّددة لالتصـ وتوصــ

انتقالية لضمان أال تؤدي مركزّية الهيكل المؤّسسي إلى اإلخالل باالحتياجات الخاصة والفورّية لعملّيات الطوارئ 
ـــاالت وتعبئة الموارد  .والحّد من المخاطر ـــ ــ ـــمة، مثل االتصـــ ـــ ــ ــتتابع اللجنة هذه الوظائف التمكينّية الحاســـ ــ ـــ ــ وســ

 واالحتياجات من الموارد البشرّية، بما يضمن الحفاظ على فعالّيتها وتحسينها. 
 

ـــرورة الحفاظ على الدراية في مجال الطوارئ وزيادة تعزيز العالقات التي تربط  -٢٢ ـــ ــ ــ ـــ كما تؤّكد اللجنة على ضــ
 برنامج المنظمة للطوارئ الصحية بالجهات المانحة.موظفي 

  
  
  

                                                           
   نموذج المنظمة للكفاءات العالمية   ١
)https://www.who.int/employment/WHO_competencies_EN.pdf?ua=1 ٢٠١٩أبريل  نيسان/ ٢٣، تم االّطالع في.( 
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  أمن الموظفين وحمايتهم ورعايتهم
  

تســّلم اللجنة بأن المنظمة تنظر إلى األمن باعتباره وظيفة مؤســســية، وترحب باســتثمار المنظمة المؤســســي  -٢٣
ـــحية بجمهورية الك ـــ ــ ــ ــتجابة برنامج المنظمة للطوارئ الصــــ ــ ـــ ــ ـــ ونغو الديمقراطية. في مجال األمن وتحقيقه في إطار اســ

ــفاء الطابع المركزي على  ــ ــ ــتجابة لإليبوال نموذجًا إلضـ ـــ ويمكن أن يكون نجاح توفير خدمات األمن فيما يخص االســ
ــيير األعمال كما هو متوخى في برنامج ــمل تقديرات التحّول.  عمل عمليات تســـ وتؤكد اللجنة على ضــــرورة أن تشــ
ـــتجابة للطوارئ موازنات ألمن ـــ ــ ح المنظمة بتعجيل وتيرة  تكلفة عمليات االســـ ــَ ـــ ــ ــ وحماية ورعاية الموظفين. وُتنصــ

عملية التوظيف الجارية لموظفي األمن في المقر الرئيســي وبوضــع اســتراتيجية لألمن المؤســســي بما يتواءم مع 
 نظام إدارة األمن باألمم المتحدة.

 
ـــتراتيجيـــات األمنيـــة تؤّثر على ثقـــة المجتمعـــات المح -٢٤ ـــ ــ ــ ـــ ليـــة وال يجـــب أن تقّوض وتنّوه اللجنـــة إلى أن االســ

ــتراتيجيتها األمنية لتعكس مختلف مراكز اندالع اإليبوال  ـــ ـــاركة المجتمعية. وتدرك اللجنة أن المنظمة عّدلت اســ ــ المشــ
في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل الحفاظ على األمن التشــغيلي ودعم اســتمرار ثقة المجتمعات المحلية في 

. وتالحظ اللجنة تباين المجتمعات المحلية المتضـــّررة من زاوية الخصـــائص العرقية ظل بيئة مســـّيســـة ومتقّلبة بشـــدة
االقتصـادية. وسـيتطلب بناء الثقة لديها اسـتخدامًا اسـتراتيجيًا للتحليل األنثروبولوجي  واللغوية والسـياسـية واالجتماعية

اقات معقدة وغير مأمونة تعاني من والسياسي المتاح. وبالنظر إلى أن فاشية مرض فيروس اإليبوال اندلعت في سي
ــلل األطفال أو نماذج األمن  ــتجابة لشـــ ــتخدمة في مجال االســـ ــتراتيجيات المســـ ــ نزاعات طويلة األمد، ربما كانت االسـ

 اإلنساني مفيدة.
 

ـــتقرار في جمهورية  -٢٥ ــ ـــبوق مع بعثة األمم المتحدة لتحقيق االســ ــ ـــــس تعاون غير مســ ــت المنظمة أســ ــ وقد أرســـ
ــية مرض فيروس اإليبوال في الميدان. الكونغو الديمقراطية  ــالمة الموظفين القائمين على االســــتجابة لفاشــ ــمانًا لســ ضــ

ـــفرت إحـــاطـــة المـــدير العـــام أمـــام مجلس األمن التـــابع لألمم المتحـــدة عن اعتمـــاد  ـــ ــ ــ ـــ ـــافـــة إلى ذلـــك، أســ ــ ـــ ــ ــ ـــ وبـــاإلضـــ
ــرين األول/ ٣٠باإلجماع في  ٢٤٣٩١  القرار ــ ـــ ــ ــ ــمان أمن ، الذي يحّث جميع األطراف على ٢٠١٨أكتوبر  تشــ ــ ــ ـــ ــ ضــ

ـــتجيبين لإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتدرك اللجنة التزام المنظمة القوي بواجب العناية وبتدابير  ــ ــ ـــ المســ
ــابي اإليبوال  ــ ــ حماية الموظفين في الميدان، بما في ذلك اإلجالء األمني واإلجالء الطبي العام واإلجالء الطبي لمصــ

 والدعم النفسي.
 

ـــمان ورغم أهمية حماية  -٢٦ ــًا ضــ ــروري أيضـــ ــ الموظفين من التهديدات األمنية في العمليات الميدانية، من الضـ
ــالمة واألمن في نطاق المنظمة بأســــرها. ولدى المنظمة عدد من آليات التظّلم واإلنصــــاف، وٕان كان الموظفون  الســ

ين المظالم وخدمات ، عالج مكتب أم٢٠١٨ال ينظرون إليها على ما يبدو باعتبارها موثوقة أو فعالة. وفي عام 
ــاطــة مــا مجموعــه  ـــ ــ ــ ـــ ــ تقريرًا مثيرًا للقلق، وُأبِلغ عن  ١٤٨حــالــة، وتلّقى مكتــب خــدمــات الرقــابــة الــداخليــة  ٣٣٦الوســـ

ــــطة برنامج  ٧٣ ــ ـــرًة بأنشـــ ـــ ــبة الحاالت المرتبطة مباشـــ ـــ ـــاخن لإلبالغ عن التجاوزات. وكانت نســــ ــ حالة عبر الخط الســــ
ــحية  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاطة، و ٪١٦المنظمة للطوارئ الصـ ـــ ــ ـــ ــ لخدمات الرقابة الداخلية،  ٪١٠لمكتب أمين المظالم وخدمات الوســـ

للخط الســاخن. وتســتشــّف اللجنة من تدّني مســتوى اســتخدام آليات التظّلم بشــكل عام، ســواء في المنظمة  ٪٠,٠٥و
حد ســواء.  ككل أو في برنامج المنظمة للطوارئ الصــحية، نقصــًا في الوعي وغيابًا لثقة الموظفين في اآلليات على

وتوصي اللجنة بأن تقوم المنظمة بإيضاح وتبسيط شتى عناصر نظام التظّلم واإلنصاف لبناء الثقة في اآلليات 
ــم حماية ورعاية الموظفين باألهمية إلدارة الطوارئ،  ـــ ــ بدرجة أكبر لدى الموظفين، وجعلهم أكثر تجاوبًا. وتتســــ

تضمن اإلدارة العليا لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية وضع  السيما في السياقات الميدانية النائية. وينبغي أنو 
ــتويات المنظمة كافًة، وجعلها متاحة  ــ ــ ـــ ــواء في الميدان أو على مســ ــ ـــ ــ تدابير فعالة لرعاية وحماية الموظفين ســ

 االستجابة. ةوسريع
                                                           

ــابع لألمم المتحـــدة    ١ ، تم االّطالع في http://unscr.com/en/resolutions/doc/2439( ٢٤٣٩قرار مجلس األمن التـ
 ).٢٠١٩أيريل  نيسان/  ١٥
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  الشراكة والتنسيق
  

ــية مرض فيروس  -٢٧ ــ ـــ ــتجابة المنظمة لفاشــ ـــ ــ اإليبوال الراهنة وفي البحوث رغم إحراز تقدم ملموس في مجال اســ
ـــنية  ـــحية من جهود مضـ ــعر اللجنة بالقلق إزاء ما بذله برنامج المنظمة للطوارئ الصـ والتأّهب على أرض الواقع، تشــ

ــية  ـــ ــ ـــتجابة للفاشــ ــ ـــ ـــراكات خارجية يعّول عليها فيما يخص االسـ ـــ ــ وهو ما يعزى جزئيًا إلى تبديل الموظفين  –لغرس شـ
ـــركاء الخارجيين وم  فيما ــية اإليبوال بين الشـــ ــ ــبة أثناء فاشــ . ٢٠١٥-٢٠١٤ا نتج عن ذلك من فقدان الخبرات المكتســــ

ـــتباقي، بما في ذلك  ــكل اســ ــركاء بشـــ ــول إلى هؤالء الشـــ ـــي اللجنة ببذل المزيد من الجهود من أجل الوصـــ وتوصــ
ساسية الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، وٕارساء شراكات طويلة األمد مع المنظمات غير الحكومية األ

بغرض إدارة الفاشيات. ومن شأن تعميق المشاركة مع المنظمات غير الحكومية األساسية، فيما يتعلق بمواءمة 
ــية  ــ ــغيل قياســ ـــتركة وٕاجراءات تشــــ ــع بروتوكوالت مشـــ ــ المعايير التقنية والترتيبات المالية وتدريب الموظفين ووضــ

ن ا ـــّ ـــاس طويل األمد، أن يحســـ ــكل على أســـ ــمي الشــــ ــ لقدرات الجماعية بدرجة كبيرة فيما يتعلق بموجب التزام رســ
 بالتأّهب واالستجابة للطوارئ الصحية الواسعة النطاق.

 
ــتركة بين  -٢٨ ــ  الوكاالتوقد ُأحيطت اللجنة علمًا بأن المنظمة قررت عدم تفعيل بروتوكول اللجنة الدائمة المشـــ

ـــانية على نطاق المنظومة ــ ــ ــاعدات اإلنسـ ــ ـــيتي  لتعزيز المســــ ـــ ـــيطرة على أحداث األمراض الُمعدية أو فاشــ ـــ بغرض الســ
ــطلع بدور قيادي في ٢٠١٨مرض فيروس اإليبوال بجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام  ، وٕان كانت المنظمة تضـ

تنســـيق االســـتجابة لإليبوال والمشـــاركة بفاعلية مع اللجنة. ورغم فوائد التبســـيط واالتســـاق الجّمة من منظور التخطيط 
ـــيق نتيجة نهج نظام إدارة و  ــ ــيات، فإن  األحداثالتنســـ ـــ ــ ــتجابة للفاشـ ــ ــ المتمحور حول مراكز عمليات الطوارئ في االســ

وتالحظ اللجنة أن آليات التنســيق التفاعل مع القطاعات الصــحية القائمة وشــركاء القطاعات يظل يطرح تحديات. 
تنســيق الصــحي، لم ُتســتغّل اســتغالًال كافيًا في اإلنســاني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك قطاع ال

ــانيين.  ــركاء اإلنســـ ــتباقية مع القدرات القائمة للشـــ ــكل أكثر اســـ ــي بالتعامل بشـــ ـــتجابة لإليبوال، وتوصـــ مجال االســ
ح بتحســـين المواءمة بين تنســـيق القطاعات الصـــحية وتفعيل مراكز عمليات الطوارئ التي تقودها الحكومات.  وُينصـــَ

إلتاحة مشاركة أوثق وتنسيق  األحداثأن يعمل منسقو القطاعات الصحية عن كثب مع مديري وتوصي اللجنة ب
 فعال.

 
ـــابق إلى  -٢٩ ــحية منذ تقرير اللجنة السـ وتالحظ اللجنة عدم إحراز تقّدم في التوظيف بمناصــــب القطاعات الصــ

ــل  ١٩ويشــــار إلى أن  ١جمعية الصــــحة. ــحيًا ُقطرياً  ٢٧من أصــ ــقون مخ ٢قطاعًا صــ ــون بالقطاعات لديها منســ تصــ
موظفًا إلدارة المعلومات. ومطلوب بذل مزيد من الجهود للتعجيل بتوظيف المرشحين الذين يتمتعون  ١٢الصحية و

ــــب احتياجات ُقطرية محددة.  ــ ـــ ــقي بمجموعة مهارات تناســ ـــ ــ ــين جودة قائمة تعيينات منسـ ــ ــ ــي اللجنة بتحســ ـــ وتوصـــ
ــحين وتدريبهم ــ ـــحية عبر التقييم الوافي للمرشــ ــتوى  القطاعات الصـــ ـــحية في المســــ ــيق القطاعات الصـــ ــ على تنســ

 الميداني قبل نشرهم، وتقديم دعم كاٍف لهم عند نشرهم بما يضمن إدارة المعلومات والتنسيق بصورة ُمرضية.
 

ـــة بأفرقة الطوارئ  ١٣٠وقد ًأحيطت اللجنة علمًا بأن أكثر من  -٣٠ ــــ ــ ــ ـــ بلدًا على دراية بمبادرة المنظمة الخاصــ
ـــيق  لفعلية ألفرقة الطوارئبلدًا في تعزيز العمليات ا ٣٥ت وبأن المنظمة دعم ٣،الطبية ـــل نهج التنســـ الطبية. وبفضـــ

ــوالويزي في عام  ـــ ــ ــ ــيا (بعد زلزال ســـ ــ ـــ ـــ ــار ٢٠١٨بقيادة وطنية، تمكنت عدة بلدان مثل إندونيســ ـــ ــ ــ ) والفلبين (بعد إعصـــ
ـــل األفرقة الطبية ٢٠١٨مانغخوت في عام  ــتجابة األفرقة الطبية لحاالت الطوارئ. وتواصـ ـــيق عمليات اســ ) من تنسـ

                                                           
ـــان/  ٢٣، تم االّطالع في http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_5-ar.pdf( ٧١/٥جالوثيقة    ١ ــ ـــ ــ  نيســ

 ).٢٠١٩أبريل 

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١٥، تم االّطالع في /https://www.who.int/health-cluster/en( القطاع الصحي   ٢

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥، تم االّطالع في /https://extranet.who.int/emt( أفرقة الطوارئ الطبية   ٣
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ــمال ــتجابًة لحالة الطوارئ إدارة مراكز العالج عبر كيفو الشــ ــتجابة لإليبوال. وفي اآلونة األخيرة، اســ ية في مجال االســ
ــترطت حكومة موزامبيق على جميع أفرقة الطوارئ الطبية التقّيد بالمبادئ التوجيهة  ـــار إيداي، اشـــ ـــّببها إعصــ التي ســ

ــيق اوبالمعايير الدُ  ــر من المنظمة في تنســـ ـــتجابة أكثر من نيا ألفرقة الطوارئ الطبية، وحظت بدعم مباشـــ من  ١٤ســ
وتقّر اللجنة بجهود المنظمة من أجل وضــع معايير عالمية ألفرقة الطوارئ الطبية، أفرقة الطوارئ الطبية الدولية. 

وتوصــي بأن تواصــل المنظمة إشــراك أفرقة االســتجابة الوطنية والعمل بالتعاون معها وتعميم أفضــل الممارســات 
 على المستوى الميداني.

 
ـــبكة العالمية  جنة مجددًا على أهميةد اللوتؤكّ  -٣١ ــ ــ ـــغيلية للشـ ــ ــتمر على تعميق وبناء القدرات التشـــ ـــ التركيز المســـ

ــيات ومواجهتهالإلنذار  ــر حوالي  ١.بحدوث الفاشـ مؤســـســـة  ٤١خبيرًا من  ١٦٠وقد أحيطت اللجنة علمًا بأنه تم نشـ
ــبكة داخل  ــ ــ ــ ــــريكة في الشـــ ــ ـــ ر ما مجموعه نُ و  .٢٠١٨-١٠١٧بلدًا ألغراض عمليات طوارئ خالل عامي  ١٣شــ ــِ ــ ـــ ــ شــ

ـــة في  ٣٥خبيرًا من  ١١٨ ـــسـ ـــحية مختلفة خالل عامي  ١٧مؤسـ ــية ٢٠١٧-٢٠١٦حالة طوارئ صـ . ومنذ بدء فاشــ
خبيرًا على أســاس فردي  ٢٢، تم نشــر ٢٠١٩مارس  وحتى آذار/ ٢٠١٨أغســطس  مرض فيروس اإليبوال في آب/

ات مؤســســية لعملية النشــر على نطاق الشــبكة وتوصــي اللجنة بوضــع ترتيبدعمًا لالســتجابة لإليبوال في الميدان. 
 من أجل تحسين المساءلة وضمان سالمة الخبراء الذين يتم نشرهم.

 
  تمويل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية

 
من متطلبات الميزانية األساسية لبرنامج المنظمة للطوارئ  ٪٨٤، تم تمويل نحو ٢٠١٩مارس  حتى آذار/ -٣٢

ــحيــة أو جرى التعهـّـد بتمويلهــا فيمــا يخص الثنــائيــة  ـــ ــ ـــ ــ ــ . وتالحظ اللجنــة تخفيض التمويــل المرن ٢٠١٩-٢٠١٨الصـ
مليون دوالر أمريكي، وتشعر بالقلق ألن ذلك سيؤثر سلبًا على تنفيذ النموذج الُقطري  ٣٩األساسي للمنظمة بقيمة 

وتؤكد اللجنة أن التمويل المرن األســاســي على النطاق المؤســســي أســاســـي يير األعمال الخاص بالبرنامج. لتســـ
 بالنسبة إلى برنامج المنظمة للطوارئ الصحية حيث يوفر االستدامة في التمويل.

 
يخص  فيما أمريكي مليار دوالر ١,٢ويبلغ إجمالي المبلغ المطلوب لتمويل االســتجابة للفاشــيات واألزمات  -٣٣

ــتالم أكثر من ٢٠١٩-٢٠١٨  الثنائية منها أو جرى التعّهد بها. وتبّين هذه األرقام أن المنظمة  ٪٩٤؛ تم بالفعل اســ
ن باســتمرار من قدرتها على جمع األموال، وأنها حازت ثقة الجهات المانحة اإلنســانية عبر حضــورها الميداني  تحســِّ

 ن أدائها في عمليات الطوارئ.وي وُتحسِّ الق
 

ــتهدفة بقيمة  -٣٤ ــندوق االحتياطي للطوارئ، تم  ١٠٠ومن أصـــل رســـملة مسـ مليون دوالر أمريكي لصـــالح الصـ
. وتالحظ اللجنـة إدراك مزيـد من البلـدان حـاليـًا لقيمــة ٢٠١٩مـارس  مليون دوالر أمريكي حتى آذار/ ٧٠,٧تمويـل 

بلدًا  ١٦في حين ُقدِّمت مســاهمات من الصــندوق البالغة فيما يتعلق باســتجابة المنظمة المبكرة للطوارئ الصــحية. و 
ــندوق في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ ـــ ــ ــ ــ ــندوق يطرح ، ما٢٠١٩مارس  يناير وآذار/ للصـ ـــ ــ ـــ زال تجديد موارد الصــ

تحديات. وتالحظ اللجنة أن هدف الصندوق كان سد الفجوات في التدفقات النقدية لمواجهة أزمة اإليبوال؛ ويبدو أن 
 م للغرض المقصود منه.الصندوق ال ُيستخدَ 

 
وتســّلم اللجنة بأن برنامج المنظمة للطوارئ الصــحية اســتطاع تعبئة موارد كبيرة، وتنّوه إلى أنه، مع تقديرها  -٣٥

ــة بالطوارئ والعالقات مع  ــ ــ ـــ ـــ ــ للحاجة إلى تجّنب االزدواجية، ال ينبغي تبديد الخبرات في مجال تعبئة الموارد الخاصـ
ــياق برنامج  الجهات المانحة عبر المركزية في ــ ــ ـــ ــ ــ التحّول. ويجب إعمال وظيفة تعبئة الموارد ذات الطابع عمل ســ

ــــتوى من النجاح في  ــ ـــيق وثيق مع القيادة والخبراء التقنيين في نطاق البرنامج للحفاظ على ذات المســـ ــ ــ المركزي بتنســ
 العالقات مع الجهات المانحة.

                                                           
ــبكــة العــالميــة لإلنــذار    ١ ــــ ـــ ــ ــ ـــيــات ومواجهتهــا الشـ ــ ـــ ــ ــ ، تم االّطالع في /https://extranet.who.int/goarn(بحــدوث الفــاشــ

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٥
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ــية مرض فيروس اإليبوال قدرة المنظمة على جمع األ -٣٦ ــحت فاشــ موال لصــــالح أحداث حادة، إال أن وقد أوضــ
ــتجابة البالغة اإليجابية من ِقَبل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــط والطويل األمد يجابه تحديات مع امتداد األزمة. فخالفًا لالسـ ــ ــ ـــ ــ ــ التمويل المتوســ

ــــتجابة األولى ــية اإليبوال  ١الجهات المانحة لخطة االســ ــتجالفاشــــ بة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عانت خطة االســــ
ــمالية من فجوة تمويلية بقيمة  مليون دوالر أمريكي من أصــــل  ٧٢االســــتراتيجية الثالثة فيما يخص مقاطعة كيفو الشــ

ــتجابة لإليبوال المنطوية على  ١٤٨متطلبات تمويلية إجمالية بقيمة  ـــ ــ ــ ـــعب مراحل االسـ ــ ــ مليون دوالر أمريكي في أصـــ
ــــدد تغط ــ ـــ ــتحقة تحديات. وقد ُأحيطت اللجنة علمًا بأن المنظمة بصــ ــــ ــ ــغيلية غير متوقعة والتزامات مســـ ــ ــ ـــ ية نفقات تشــ

للشــركاء التنفيذيين ومدفوعات خاصــة بالعاملين الوطنيين حرصــًا على عدم عرقلة االســتجابة. ويقدَّر أن تصــل هذه 
ـــافًة لمتطلبات ميزانية المنظمة البالغة  ٣٩التكاليف إلى  ـــ ــ مليون دوالر أمريكي. وحتى  ٥٧مليون دوالر أمريكي إضـــ

ــتجابة االســـتراتيجية ٢٠١٩مارس  آذار/ ــل الفجوة التمويلية للمنظمة مقابل ما هو مطلوب منها في خطة االسـ ، تصـ
وبالنظر إلى قلة عدد الجهات المانحة التي بادرت بتوفير تمويل ُيعَتّد به، تحّث اللجنة . ٪٥٦الثالثة إلى حوالي 

ــية مرض فيروس  ــاع فاشـــ ــاهمة من أجل إخضـــ  الكونغواإليبوال الراهنة في جمهورية الجهات المانحة على المســـ
 الديمقراطية للسيطرة واحتواء االنتشار إلى البلدان المحيطة.

 
ـــندوق التمويل الطارئ لمواجهة األوبئة التابع للبنك الدولي -٣٧ ـــ ــ ـــل إلى  ٢وقد أقّر صـــ ـــ ــ مليون دوالر  ٣٢ما يصـــ

ــندوق  ــ ــ ـــتجابة لإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويوفر الصــ ـــ ــورة منح واعتمادات دعمًا لالســ ـــ أمريكي في صـــ
ع المنظمة على العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي. كما تالحظ اللجنة  دعمًا سخيًا إلدارة الطوارئ الصحية، وتشجَّ

الدولي فيما يخص االستجابة لألزمات يهيئ ديناميات مختلفة للحكومة المضيفة وللشركاء أن التمويل السائد للبنك 
التنفيذيين، مقارنًة باالستجابة التقليدية للفاشيات واألزمات. ومن األهمية بمكان أال تؤدي مسارات األموال التشغيلية 

ـــادات تقنية للمنظمة عبر القنوات الحكومية إلى إحجام المنظمة أو الجهات األخرى  ــ ــ المتلقية للتمويل عن تقديم إرشـــ
 واستراتيجية واضحة ونزيهة إلى الحكومات المضيفة.

  
  عمليات تسيير األعمال في حاالت الطوارئ

  
لوحظ إحراز تقدم كبير في عمليات تســيير األعمال في حاالت الطوارئ، إال أنه تظل هناك قضــايا هامة.  -٣٨

ــر  ـــ ــــرعة نشــ ــ ـــوتثني اللجنة على المنظمة لسـ ــ ــرف المبالغ من الموظفين وتقديم اإلمدادات في التوقيت المناســ ــ ب وصـــ
ــندوق االحتي ـــ ـــون الصـــ ــ ــ ــاعة من الطلبات المقدمة لدعم العمليات الميدانية في طوارئ  ٤٨اطي للطوارئ في غضـ ــ ـــ سـ

موظف  ٥٠٠متعددة. وفيما يخص االســـتجابة الجارية لإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم نشـــر أكثر من 
ــار  ــ ــ لِّ عبر التوظيف المعّجل المســ ـــُ ــ مليون دوالر أمريكي عبر  ٤,٥ مت إمدادات بقيمةلتوفير القدرات االحتياطية وســـ

ـــراء دولية منذ  ــطس  آب/ ١عمليات شـ ــية مثل عربات ٢٠١٨أغســ ـــاســ ـــغيلية أسـ ــتلزمات تشـ ــمل اإلمدادات مســ . وتشــ
ــية، وأطقم الوقاية من العدوى ومكافحتها، والمحاقن، والمجمِّدات ومتطلبات  ــ ــخصــــ ــ ــعاف، ومعدات الحماية الشــــ ـــ اإلســـ

ــتية أخرى، بلغت يلوج ــ ١٣٦ســ ــحنة دولية. وتشــ ســــتية في المكتب ييد اللجنة بالمنظمة لقيامها بتعزيز القدرات اللوجشــ
 اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.

 

                                                           
   ٢٠١٨خطة االستجابة االستراتيجية لفاشية مرض فيروس اإليبوال، جمهورية الكونغو الديمقراطية،    ١

https://www.who.int/emergencies/crises/cod/DRC-ebola-disease-outbreak-response-plan-28May2018-
ENfinal.pdf?ua=1&ua=1   

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٩تم االّطالع في (
   لتمويل الطارئ لمواجهة األوبئةصندوق ا   ٢
)http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-financing-facility تم االّطالع ،

 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٩في 
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ــاركة برنامج المنظمة للطوارئ الصـــحية بقوة في إعادة تصـــميم عمليات تســـيير  -٣٩ ويشـــّجع اللجنة أن ترى مشـ
ـــتجا ــطة االســ ــل اإلمداد دعمًا ألنشـــ ــ ــــالسـ ـــياق برنامجاألعمال المتعلقة بسـ ـــحية في ســ التحّول.  عمل بة للطوارئ الصــ

وتوصـــي اللجنة بضـــرورة االســـتفادة من الدراية المتخصـــصـــة والخبرة الميدانية في إدارة الطوارئ التي يتمتع بها 
ــتيـات في نطـاق برنـامجيفريق البرنـامج المعني بـدعم العمليـات واللوج ــ ــ ـــ التحّول وبـالحفـاظ على فعـاليــة  عمـل ســ

 العمليات.
 

رت في دليل وتقرّ  -٤٠ ــِ ــ ـــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول ُنشــ ــ  اللجنة بأن تدابير الطوارئ بموجب إطار المشـ
ــتعراض المكتبي للجنة بشـــأن  ــابع عشـــر، عمًال بتوصـــية اللجنة الســـابقة. إال أن االسـ المنظمة اإللكتروني، الفرع السـ

وتوصي اللجنة باالضطالع امًا على أرض الواقع، االستجابة لإليبوال أشار إلى أن هذه التدابير ال يجري تطبيقها تم
 الجهود لتبسيط اإلجراءات وتسريع وتيرة المشاركة دعمًا لعمليات االستجابة للطوارئ الحرجة. من بمزيد

 
ــلطة إلى ممثلي المنظمة وتوفير المزيد  -٤١ ــق لتفويض السـ وقد ُأحيطت اللجنة علمًا بأنه تم وضـــع نموذج منسـ

ــتعراض عمليات تفويض الســـلطة إلى ممثلي المنظمة من التوجيهات بشــــأن التنفيذ.  ــّلم اللجنة بأنه يجري اسـ وتسـ
بادرة لتنســيق مســتويات اإلقرار في فيما يخص تعبئة الموارد كجزء من التحّول المؤســســي للمنظمة، مع إطالق م

 أنحاء المكاتب الرئيسية. وستواصل اللجنة رصد التقدم المحرز.
 

  ) والنظم الصحية٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
 

بلدًا بعمليات تقييم خارجي طوعي للتأّهب على الصــعيد القطري؛  ٩٥، اضــطلع ٢٠١٩مارس  حتى آذار/ -٤٢
ـــتكمال  ـــ ــ ــباط/خطة عمل وطنية لأل ٥٢وتم اسـ ــ ــ ــحي منذ شـــ ــ ـــ ـــتمّدة من ٢٠١٦فبراير  من الصــ ــ ــ . وأكدت البّينات المســ

ــتخدام أداة التقييم الخارجي المشـــترك كان مفيدًا لتحديد  ١الزيارات الميدانية للجنة إلى أوغندا أن التقييم الخارجي باسـ
رض فيروس اإليبوال من الثغرات وساعد البلد على تنفيذ التدابير على وجه السرعة عندما ُأعِلن عن اقتراب فاشية م

ـــطة  ــحية عملية مبســـ حدوده مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. وترّحب اللجنة باقتراح برنامج المنظمة للطوارئ الصــــ
ــحي وجمع األموال للتعجيل بتنفيذ تلك الخطط. كما تؤّيد اللجنة  ـــ ــ ـــع خطط عمل وطنية لألمن الصــ ـــ ــ للتقييمات ووضـ

ــــة بها حيثما تكون نهج المنظمة بتوفير المرونة للدول األ ــ ــتفادة من خطط العمل القطرية الخاصـــ ـــ ـــ ـــاء في االسـ ـــ ــ عضـ
 زالت قيد اإلعداد. طط العمل الوطنية لألمن الصحي ماخ
 

ــالتقــدير المعّبر عنــه من جــانــب الحكومــة  -٤٣ وخالل الزيــارات الميــدانيــة إلى أوغنــدا، أحــاطــت اللجنــة علمــًا ب
ــتعداد  ــ ـــ ــ ـــ ــ والتأّهب لمواجهة اإليبوال. وتهنئ اللجنة المنظمة على خطتها والجهات المانحة لدعم المنظمة أعمال االسـ

االستراتيجية اإلقليمية المحّدثة بشأن خطط التأّهب استعدادًا لمواجهة مرض فيروس اإليبوال في تسعة بلدان مجاورة 
ــديمقراطيــة خالل الفترة من كــانون الثــاني/ حظ اللجنــة . وتال٢٠١٩ ويوني ينــاير إلى حزيران/ لجمهوريــة الكونغو ال

ــتجابة للطوارئ وجهود التأّهب.  ـــ ــ ــ ـــي اللجنة بأن تدعم المنظمة البلدان في المحافظة على التوازن بين االســ ــ وتوصـــ
 مستوى التأّهب وتجّنب اإلجهاد المهني بعد جهود االستعداد لمواجهة اإليبوال.

 
ب لمواجهة مرض فيروس مليون دوالر أمريكي ألعمال التأهّ  ٤٢وقد الحظت اللجنة أنه تمت تعبئة قرابة  -٤٤

ــندوق  ١٠، بما في ذلك ٢٠١٨مايو  اإليبوال منذ أيار/ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــكل منح ألول مرة من الصــ ـــ ــ ـــ ــ ماليين دوالر أمريكي في شــ

                                                           
   تقرير بعثة أوغندا   ١

https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/uganda-mission-
report-2018.pdf?ua=1   

  ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٩تم االّطالع في (
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مليون دوالر أمريكي.  ٢٧بغرض العمل المبكر، وٕان ظلت هناك فجوة تمويلية بقيمة  ١المركزي لمواجهة الطوارئ
 دعمًا لالســـتعداد والتأّهب لمواجهة اإليبوال في أربعة بلدان ذات موظفاً  ٤٠ويجري في الوقت الراهن نشـــر أكثر من 

ـــتثمارها في هذا المجال المهم من مجاالت العمل، لكنها تحّذر من كونه  ــ ــ ـــ ــ ــ أولوية. وتقّدر اللجنة جهود المنظمة واسـ
ــحية من عجز في تمويل  ــتدام في األمد الطويل. وٕازاء ما يواجهه برنامج المنظمة للطوارئ الصـ ــتجابة غير مسـ االسـ

ــار إيداي في  ــ ــ ــ ـــتجابة إلعصـــ ـــ ــ ـــتجابات أخرى جارية ألزمات من الدرجة الثالثة، بما في ذلك االســـ ـــ ــ لإليبوال ووجود اســـ
ــل المنظمة العمل مع موزامبيق،  ــ ـــي بأن تواصــ تؤكد اللجنة مجددًا على الحاجة إلى بناء القدرات الوطنية، وتوصـــ

). وتمّثل متطلبات ٢٠٠٥جب اللوائح الصـــحية الدولية (الدول األعضـــاء والشـــركاء لبناء القدرات األســـاســـية بمو 
ــحي، وينبغي أن يحرص برنامج المنظمة  ــحية ولألمن الصـــ ــية للنظم الصـــ ــاســـ ــحية الدولية ركيزة أســـ اللوائح الصـــ

 للطوارئ الصحية على دمج عمله ضمن نهج كلي لتعزيز النظم الصحية. 
  

  المالحظات الختامّية
  

ترّحب اللجنة بجهود المدير العام واإلدارة العليا وموظفي المنظمة في بدء إحداث تحّول للمنظمة بأكملها  -٤٥
ه  ــر. وتؤيــد اللجنــة التوجــّ ــ ـــ ــ ــ ـــ من أجــل تحقيق الغــايــات المليــاريــة الثالثيــة الطموحــة لبرنــامج العمــل العــام الثــالــث عشـ

ج المنظمة للطوارئ الصـــحية إلى وظيفة المنظمة االســـتراتيجي الذي اتخذته المنظمة، مع تحويل الخطاب من برنام
في حاالت الطوارئ. وسترصد اللجنة عن كثب عملية تنسيق الوظائف المشتركة بين القطاعات بما يضمن إمكانية 

ـــتتابع عمل أن يوفر برنامج  ـــية المتمثلة في إدارة الطوارئ. كما سـ ـــافة إلى أولوية المنظمة األســــاسـ التحّول قيمة مضـ
ــتمرة على اللجنة مدى  ــــ ــ ــ ـــ فعالية إدارة المنظمة للمخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا التغيير فيما يتعلق بقدرتها المســ

 االستجابة للطوارئ.
 

ـــيتا مرض فيروس  -٤٦ ــّلطت فاشــ ـــحة. وســـ ـــيق قوي ودور قيادي في مجال الصــ ـــت المنظمة دعائم تنســ وقد أرســ
ــية ا ــوء على التقدم الذي اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية الالحقتان للفاشــ لتي اندلعت في غرب أفريقيا الضــ

ــغيلية وتقنية في آٍن معاً أحرزته المنظمة  ـــ ـــ ــ ـــ ــتجابة على الخطوط األمامية. وقد أخذ االتجاه  كهيئة تشــ ــــ ــ ــ ـــ تقود االســ
ــارت إليه اللجنة في تقريرها إلى المجلس التنفيذي  ــية مرض فيروس اإليبوال الراهنة، على نحو ما أشــ االرتدادي لفاشــ

، مســارًا عكســيًا وال يفتأ االنتقال يزداد حتى ٢٠١٩يناير  ل دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/خال
ــط  ـــ ــ ـــمالية وٕايتوري وســـ ــ ـــ ـــر فيروس اإليبوال جنوب مقاطعتي كيفو الشـ ــ ــ وقت كتابة هذا التقرير. ومنذ ذلك الحين، انتشــ

بإنهاء الفاشــية. بيد أن اللجنة تشــعر ببالغ  جددًا على التزامهامنزاعات مســلحة ممتدة. وتشــيد اللجنة بتأكيد المنظمة 
ــياق غير مأمون ومعّقد للغاية. لقد  ــ ـــ ــ ـــ ــ القلق حيال الفجوات التمويلية وٕاجهاد الموظفين نتيجة عمليات مطّولة في سـ

ــمًا، وال يمكن للمنظمة أن ــ ــية اإليبوال الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منعطفًا حاســـ تحرز نجاحًا  بلغت فاشـــــ
 دون مساعدة شركائها والتعاون معهم ودون دعم مالي من الدول األعضاء والجهات المانحة.

  
  ، بتاوغر، وهيرويوشي إندو، وغيتا راو عماد ليس)، ووئيرلفيليستي هارفي (ا

  وزو، وتيريزا تامماتسس يشياربك، ويدنينويمي كرجيو
 
 

=    =    = 

                                                           
 ).٢٠١٩أبريل  نيسان/ ١٩، تم االّطالع في /https://cerf.un.org( الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ   ١


