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  الملحق
  

 الفريق المعني بالتقييم المبدئي لمرض اإليبوال
  

 التقرير األول للفريق
  
  
اعتمـــدت الـــدول األعضـــاء أثنـــاء الـــدورة االســـتثنائية للمجلـــس التنفيـــذي بشـــأن اإليبـــوال المعقـــودة فـــي كـــانون  -١

قــرارًا يــدعو إلــى إجــراء تقيــيم مبــدئي مــن جانــب فريــق مــن الخبــراء المســتقلين الخــارجيين بشــأن  ٢٠١٥ينــاير  الثــاني/
واستجابة للقـرار، أنشـأت المـديرة العامـة فريقـًا يضـطلع بهـذا العمـل  ١جميع جوانب استجابة المنظمة لفاشية اإليبوال.

. ومنــذ ذلــك الحــين، اســتعرض الفريــق عــددًا ال يســتهان بــه مــن التقــارير وقابــل ٢٠١٥مــارس  فــي أوائــل شــهر آذار/
دي أشخاصًا رئيسيين ضمن المنظمة وخارجها بمن فيهم كبار موظفي المنظمة وممثلون لبعثة األمـم المتحـدة للتصـ

العاجـــل لفيـــروس إيبـــوال والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة والـــدول األعضـــاء. وقبـــل حلـــول موعـــد انعقـــاد جمعيـــة 
الصــحة، ســيكون الفريــق قــد أجــرى أيضــًا زيــارات إلــى البلــدان الشــديدة التضــرر وٕالــى المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا. وقــد 

لمعلومات التي حّصلها الفريق في البلـدان بعينهـا أو علـى ُأعد هذا التقرير قبل إجراء الزيارات وهو ال يتضمن بعد ا
المستوى اإلقليمي. وسيتضمن التقرير الختامي الدروس المستخلصة، بما في ذلك ما نجح وما لم ينجح تحقيقه فـي 

  الميدان.
  
تها علـى بدءًا من إجراء تقييم ألدوار المنظمـة ومسـؤوليا ٢ويلتزم الفريق بالتقيد الوثيق بواليته واختصاصاته -٢

مستوياتها الثالثة. ومع ذلك، ينبغي التشديد على عـدم تكـّون المنظمـة مـن األمانـة فحسـب بـل مـن الـدول األعضـاء 
أيضًا. والدول األعضاء مسؤولة عن إجراءاتها وبياناتها وخصوصـًا فيمـا يتعلـق بالتزاماتهـا بموجـب اللـوائح الصـحية 

جــال صــنع القــرارات فيمــا يتصــل بأولويــات المنظمــة ومواردهــا ). وهــي تضــطلع بــأدوار رئيســية فــي م٢٠٠٥الدوليــة (
ووالية األمانة. ويتخطى العديد من هذه المسؤوليات نطـاق اختصـاص وزراء الصـحة وتقـع المسـؤوليات أيضـًا علـى 

ســيما إبــان األزمــات. ويرحــب الفريــق المعنــي بــالتقييم المبــدئي رؤســاء الــدول والعــاتق وزارات حكوميــة أخــرى وعلــى 
لي بـــالفريق الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتجابة العالميـــة لألزمـــات الصـــحية الـــذي أنشـــأه األمـــين العـــام لألمـــم بالتـــا

 المتحدة لكي يبحث هذه المسائل األوسع نطاقًا.
  
ويــرى الفريــق أن هــذا الوقــت هــو الوقــت المحــدد لعمــل المنظمــة. ومــن الضــروري أن تتخــذ قيــادة المنظمــة  -٣

ءات حاســمة للتصــدي للتحــديات المواجهــة. وٕان نهــج "العمــل المعتــاد" أو "المســار نفســه" والــدول األعضــاء معــًا إجــرا
ليس خيارًا. وعلى الرغم من احتمال تحمل األفراد المسؤولية عن الطريقة التي ُدبـرت مـن خاللهـا عمليـات التصـدي 

ٕاذ ُيضــطلع بــذلك، يجــب لفاشــية اإليبــوال، فمــن الضــروري تحديــد األســباب الهيكليــة ألي أوجــه قصــور وتصــحيحها. و 
التســليم بوجــود صــلة تتســم بتعقيــدها المتزايــد بــين األزمــات الصــحية واإلنســانية واألمنيــة التــي تقتضــي مــن منظومــة 

 األمم المتحدة إيجاد نهج جديدة تتجاوز الصوامع المؤسسية.
  
حليـــة. وقـــد أصـــبحت تـــزال قائمـــة فـــي المجتمعـــات المتامـــًا أن أزمـــة اإليبـــوال بـــدأت والويـــدرك الفريـــق إدراكـــًا  -٤

مشاعر الخوف والحزن والتضحية الكبيرة من سمات هـذه المجتمعـات الدائمـة. وُألحقـت أضـرار جسـيمة غيـر عاديـة 
بالعــاملين الصــحيين فــي هــذه المجتمعــات ويشــارك الســكان المحليــون أيضــًا فــي ضــمان تــدبير مراســم الــدفن اآلمــن 

مخــالطين. وقــد عــّرض العديــد مــن العــاملين الــدوليين بمــن فــيهم والمحتــرم وتزويــد مراكــز العــالج بــالموظفين وتتبــع ال
                                                      

  .EBSS3.R1 القرار   ١
 انظر التذييل.   ٢
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موظفو المنظمة على جميع مستويات المنظمة الثالثة أيضًا أنفسهم لخطر شديد سعيًا إلى خدمة مصلحة المجتمـع 
العالمي. ويعترف الفريق مع بالغ االمتنان بأعمالهم وسخاء روحهم وبأعمال العـدد الغفيـر مـن األشـخاص العـاملين 

 في بلدانهم وسخاء روحهم في سبيل وضع حد لهذه األزمة.
  

  المالحظات األولية
  
فـي غـرب أفريقيـا هـي أهـم فاشـية مسـجلة لمـرض  ٢٠١٣إن فاشية مرض فيروس اإليبـوال التـي بـدأت عـام  -٥

وأكثرهــا تعقيــدًا. وقــد دمــر ســريان المــرض المنتشــر والمكثــف األســر والمجتمعــات وعــّرض الخــدمات المدنيــة  اإليبــوال
والصحية األساسية للخطـر وأضـعف االقتصـادات وعـزل السـكان المتضـررين. كمـا ضـغطت الفاشـية ضـغطًا شـديدًا 

اشــيات وحــاالت الطــوارئ. ويعــرب علــى قــدرات االســتجابة الوطنيــة والدوليــة بمــا فيهــا هياكــل المنظمــة للتصــدي للف
الفريــق عــن بــالغ قلقــه إزاء التكــاليف الصــحية واالجتماعيــة واالقتصــادية الباهظــة الناجمــة عــن فاشــية اإليبــوال. وفــي 
ضوء الطبيعة التي ال يمكن التنبؤ بها للفاشيات واألزمات الصحية األخرى والتغيرات اإليكولوجية المتنامية التي قد 

ت واألزمـــات، يكتســـي تحســـين تصـــدي المنظمـــة ألحـــداث مـــن هـــذا القبيـــل أهميـــة حاســـمة. ومـــن تثيـــر هـــذه الفاشـــيا
ســيما فيمــا يتعلــق بالفاشــيات فــي  الضــروري أن تســمح الــنظم والتــدابير المطبقــة بتنــاول الجوانــب الشــديدة التعقيــد وال

 الدول الهشة ذات المؤسسات الضعيفة.
 
والفريق على علم بتنافس أزمات الصحة العمومية واألزمات اإلنسـانية العديـدة األخـرى مـن أجـل الحصـول  -٦

على اهتمام المنظمة ومنظومة األمـم المتحـدة األوسـع نطاقـًا خـالل هـذه الفتـرة. وبالنسـبة إلـى المنظمـة، شـملت هـذه 
فسية وشلل األطفال والعدوى بفيروسي أنفلونزا األزمات فاشيات فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التن

. أمــا بالنســبة إلــى المنظمــة والمنظومــة األوســع نطاقــًا لألمــم المتحــدة والمنظمــات اإلنســانية، H7N9و H5N1الطيــور 
األزمــات فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى والعــراق  ٢٠١٤خــالل عــام  ٣فقــد شــملت الطــوارئ اإلنســانية ذات المســتوى 

والجمهورية العربية السورية. ويقـر الفريـق باحتمـال تحسـين مكافحـة فاشـية اإليبـوال بعـد إدراك مـدى وجنوب السودان 
 المخاطر بالكامل وتعبئة الموارد وبعدم ظهور أسوأ السيناريوهات المتصلة بأعداد الحاالت المتوقعة.

  
شـة نظـم الرعايـة وطرحت هذه الفاشية التحديات بوجه خاص نظرًا إلى خصـائص الفيـروس وٕالـى شـدة هشا -٧

الصحية والبنى التحتية لمرافق الصحة العمومية في جميع البلدان الثالثـة المتضـررة ومعاناتهـا مـن جملـة أمـور مـن 
بينهـا مـواطن الضـعف الهيكليـة وٕاجــراءات الترصـد غيـر الكافيـة وعـدد المختبــرات القليـل. وشـملت مضـاعفات أخــرى 

ويات تنقـل السـكان المرتفعـة والحـدود التـي يتيسـر اختراقهـا والسـياق مشاعر عدم الثقة الكامنة في المجتمعـات ومسـت
الحضري للوباء. وهذا هو السياق الذي تمكنت فيه فاشـية اإليبـوال مـن التحـول إلـى طارئـة واسـعة النطـاق. وواجهـت 

 جميع المنظمات المعنية تحديات جديدة متصلة بنطاق أدوار كل واحدة منها وطبيعة هذه األدوار.
  
األشــهر األولــى مــن ظهــور الفاشــية ثغــرات خطيــرة مــن حيــث المشــاركة مــع المجتمعــات المحليــة.  وشــهدت -٨

وساهمت الممارسات الثقافية التقليدية بما فيها مراسم الجنازة والدفن في سريان الفيروس ومع ذلك لم تمـنح األولويـة 
الكئيبــة علــى عــدم تــوفر أي عــالج  إلعــداد رســائل تراعــي الثقافــة ولمشــاركة المجتمعــات. وشــددت الرســائل العامــة

وحّدت من استعداد المجتمعات للمشاركة أساسًا وقد كان ينبغي تحسـين االسـتفادة مـن خـدمات المختصـين الطبيـين 
بعلم األنثروبولوجيا من أجل إعداد هذه الرسائل. ويجب أيضًا إدراك مسألة تجلي مرور المجتمعـات بوضـع مـا بعـد 

عــدم الثقــة بالســلطة. ولــم ُتعبــأ فــي المراحــل األولــى مــوارد المنظمــات غيــر الحكوميــة  النزاعــات فــي ارتفــاع مســتويات
مثــل العــاملين والمتطــوعين المعنيــين بتنميــة المجتمعــات الــذين ينتمــي العديــد مــنهم إلــى البلــدان والمجتمعــات بعينهــا 

نظـرًا إلـى خبـرة المنظمـة العريقـة نتيجة النعدام المشاركة إلى حد ما من جانب المنظومة اإلنسانية األوسـع نطاقـًا. و 
فيمــا يتصــل بالفاشــيات ومجــالي تعزيــز الصــحة والتعبئــة االجتماعيــة، فمــن المثيــر للدهشــة أن يســتغرق حتــى شــهر 

االعتـراف بعـدم التوصـل إلـى السـيطرة علـى سـريان مـرض اإليبـوال إال فـي  ٢٠١٤سبتمبر  أغسطس أو أيلول/ آب/
 وتعبئة المجتمعات وتوفير الرعاية الصحية المالئمة للمجتمعات المتضررة. حال تزامن تنفيذ جميع تدابير الترصد
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زال من غير الواضح بالنسبة إلى الفريـق سـبب عـدم تمخـض اإلنـذارات المبكـرة الموجهـة فـي الفتـرة مـن وما -٩
المنظمــة تقريبــًا عــن اســتجابة فعالــة وكافيــة. وعلــى الــرغم مــن أن  ٢٠١٤يوليــو  مــايو إلــى شــهر تمــوز/ شــهر أيــار/

، لـم تعقـب ٢٠١٤أبريـل  لفتت االنتباه إلى "الفاشية التي لم يسبق لها مثيل" خالل مؤتمر صحافي عقد فـي نيسـان/
ذلك تدابير للتعبئة الدولية واستراتيجية متسقة لالتصال. وشهد كل من البلدان األشد تضررًا وسائر الدول األعضاء 

ي األوســع نطاقــًا "تــأخرًا" فــي المســار مقارنــة بســرعة انتشــار فيــروس فــي المنظمــة وأمانــة المنظمــة والمجتمــع العــالم
اإليبـوال. وواجهـت عــدة منظمـات مــن المنظمـات غيــر الحكوميـة العاملــة فـي الميــدان فـي البلــدان المتضـررة والمعنيــة 

التوجيـه  بإدارة البرامج اإلنمائية أو اإلنسانية مشكلة وجـوب التصـدي لوضـع لـم تكـن حسـنة التأهـب لـه وافتقـرت إلـى
المعيــاري ولــم تتــوفر آليــات كافيــة للتنســيق. ويواصــل الفريــق استكشــاف أســباب هــذا التــأخر بمــا فــي ذلــك العوامــل 

 السياسية والثقافية والتنظيمية والمالية.
  

) اإلطار الدولي األولي لتعزيز األمن الصحي العـالمي. ومـع ذلـك، ٢٠٠٥تشكل اللوائح الصحية الدولية ( -١٠
ياق فاشـية اإليبـوال متعلقـة بتبـادل المعلومـات فـي الوقـت المناسـب وناتجـة عـن عوامـل متعـددة ظهرت مشاكل فـي سـ

بما فيها إجراءات التصريح على عدة مستويات. وقد كان القلق شديدًا بشأن عواقب اإلخطار في البلـدان المتضـررة 
ولــم ُيعلــن حــدوث طارئــة مــن وبــرره فــي وقــت الحــق رد البلــدان األخــرى وشــركات الطيــران وقــادة قطــاع األعمــال. 

 آب/ ٨) إال فــــــــي ٢٠٠٥طــــــــوارئ الصــــــــحة العموميــــــــة تثيــــــــر قلقــــــــًا دوليــــــــًا بموجــــــــب اللــــــــوائح الصــــــــحية الدوليــــــــة (
. واستهدف اإلعالن تعبئة الموارد ألغراض االستجابة إال أنه أدى أيضـًا بأعـداد كبيـرة مـن البلـدان ٢٠١٤ أغسطس

تـي أوصـت المنظمـة بهـا. وعرقلـت هـذه التـدابير السـفر والتجـارة علـى إلى تنفيـذ تـدابير أخـرى إضـافة إلـى التـدابير ال
الصــعيد الــدولي. ونتيجــة لــذلك، لــم تتعــرض البلــدان المتضــررة لعواقــب اقتصــادية وخيمــة فحســب بــل صــادفت أيضــًا 
العقبات في الحصول على ما يلزمها من موظفين وٕامدادات. وفي هـذه الظـروف المعقـدة، تكتسـي خطـوط التواصـل 

لمنظمــة وصــانعي القــرارات خــارج نطــاق وزارات الصــحة مثــل رؤســاء الــدول والحكومــات أهميــة حاســمة بصــفة بــين ا
 متزايدة.

  
ومــن المفهــوم تمامــًا أن المنظمــة تقــود مجموعــة الصــحة فــي األزمــات اإلنســانية الرئيســية. أمــا ســبل اتســاق  -١١

من جهـة والمنطلـق الزمنـي لتحـول فاشـية  طارئة من طوارئ الصحة العمومية مع المنظومة اإلنسانية األوسع نطاقاً 
إلى طارئة إنسانية تستلزم استجابة أوسع نطاقًا على مستوى األمم المتحدة مما يشـمل التنسـيق مـع الجهـات الفاعلـة 
العديـــدة مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي الميـــدان مـــن جهـــة أخـــرى فهمـــا أمـــران غيـــر واضـــحين. وتتمثـــل إحـــدى 

الف التقيــيم للمخــاطر المرتبطــة بطــوارئ الصــحة العموميــة والمخــاطر المتصــلة بمــا الصــعوبات المصــادفة فــي اخــت
يسمى الطوارئ اإلنسانية بسبب االرتيـاب فـي تقيـيم احتمـال انتشـار األمـراض. ففـي سـياق طارئـة إنسـانية، غالبـًا مـا 

هــذه التحــديات ونظــرًا يمكـن تقيــيم االحتياجــات مــن المـوظفين وســائر المــوارد بصــورة مباشـرة أكبــر. وعلــى الــرغم مـن 
إلى ضرورة ضم المنظمة إلى منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقًا في إطـار التصـدي لمـرض اإليبـوال، فمـن المهـم 

 أن تؤخذ سبل ترابط هذه النظم في عين االعتبار وسيعيد الفريق النظر في هذه المسألة في تقريره الختامي.
  

ـــوائح الصـــحية جـــراءات المعتمـــدة فـــي المنظمـــة والاإلوعلـــى الـــرغم مـــن العـــدد الكبيـــر للسياســـات و  -١٢ ســـيما الل
) وٕاطار االستجابة للطوارئ، تأخر تطبيق هذه السياسات واإلجراءات بسـبب التقييمـات التـي أعلنـت ٢٠٠٥( الدولية

مـل . وارتبطت حـاالت التـأخير هـذه بعـدة عوا٣طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا والطارئة ذات المستوى 
تشـــمل مـــا يلـــي: التـــأخر فـــي إدراك الســـياق والطبيعـــة لهـــذه الفاشـــية لمـــرض اإليبـــوال التـــي اختلفـــت عـــن غيرهـــا مـــن 
الفاشيات السابقة؛ والتبليغ غير الموثوق فيه عن انتشار المرض؛ ومواجهة مشـاكل متعلقـة بتـدفق المعلومـات داخـل 

يع هذه العوامل. وٕان قيادة المـديرة العامـة والمواءمـة بد من تناول جمصعوبة المفاوضات مع البلدان. والالمنظمة؛ و 
 التنظيمية ووضوح صنع القرارات أمور بالغة األهمية.
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وتعذر على المنظمة أن تبلغ بوصفها الهيئة الرسمية عن األزمة بسبب تلك المشاكل بعينهـا. وعلـى الـرغم  -١٣
نها، لــم تــتمكن اســتراتيجية االتصــال مــن مــن إنشــاء فريــق معنــي بــاإلعالم الطــارئ إلدارة رســائل المنظمــة ومضــمو 

التصــدي للتقــارير الشــديدة االنتقــاد الصــادرة بشــأن عمــل المنظمــة. وتفاقمــت هــذه المشــكلة نتيجــة للتــأخر فــي إعــالن 
زال مـن المــبهم  طارئـة الصـحة العموميـة التـي تثيـر قلقــًا دوليـًا ولنشـر رسـائل تـويتر المضــللة والوثـائق المسـربة. ومـا

 المنظمة من المشاركة في استجابة إعالمية رفيعة المستوى بالتحكم بدرجة أكبر في التقارير.سبب عدم تمكن 
  

وهناك توافق شديد إن لم يكن تامًا في اآلراء بشأن عدم وجود قدرة أو ثقافة متينة في المنظمة فيما يتصل  -١٤
علــى  ٢٠١٤أغســطس  آب/ بعمليــات الطــوارئ. وعــالوة علــى ذلــك، لــم تســع المنظمــة فــي إطــار هــذه الطارئــة وقبــل

نحــو مالئــم إلــى الحصــول علــى دعــم ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة اإلنســانية فــي اللجنــة الدائمــة 
المشتركة بين الوكاالت ضمن منظومـة األمـم المتحـدة. وقـد كـان مـن الممكـن أن تتـاح هـذه المـوارد وأن ترسـى نظـم 

جنب األزمة التي أدت إلى ضرورة إنشاء بعثة األمم المتحدة للتصـدي معروفة في مرحلة مبكرة مما كان سيسمح بت
 العاجل لفيروس إيبوال.

  
، اكتســت قيــادة األمــين العــام لألمــم المتحــدة عبــر إنشــاء بعثــة األمــم المتحــدة ٢٠١٤ســبتمبر  وفــي أيلــول/ -١٥

ياسي والمالي من جانـب البلـدان سيما في توليد االلتزام السلالستجابة والأهمية أساسية في استثارة المجتمع العالمي 
ين مــن قبــل بعــض البلــدان. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يعتــزم الفريــق يالمانحــة وفــي تســريع وتيــرة نشــر المــوظفين العســكر 

مواصلة التحليل لتحديد ما إذا كانت آلية مماثلة تمثل النموذج المالئم إلدارة الطوارئ الصحية الواسـعة النطـاق فـي 
غيلها عبر اآلليات الراهنة بدًال من مشاركة نظام المجموعات في األمم المتحـدة. ومـن الجلـي المستقبل نظرًا إلى تش

 ضرورة أن تتالءم عمليات تصريف الشؤون في منظومة األمم المتحدة مع مختلف األزمات.
  

بد للمنظمة من تحسين قدرتها على االنخراط فـي شـراكات فـي إطـار اسـتجابتها ألغـراض وبصفة عامة، ال -١٦
التأهب للطوارئ. وقد كان هناك ما يدل طوال فترة األزمة على عدم متانة قدرة المنظمة على االنخراط في شراكات 

هذه العالقات إبان األزمات مع األمم المتحدة والقطاع الخاص وسائر الجهات الفاعلة غير الدول. وال يمكن إرساء 
بــد مــن عقــدها لــدى تكــوين القــدرة علــى التأهــب. وفــي الوقــت ذاتــه، مــن المهــم أن توضــع فــي االعتبــار مســألة بــل ال

  وجوب تكوين هذه القدرة على التأهب فيما يتعلق بجميع حاالت الطوارئ ذات العواقب الصحية.
  

  التوصيات األولية
  

الصــــحة أساســــًا علــــى عــــاتق البلــــدان غيــــر أن الوســــائل المســــتخدمة  تقــــع المســــؤولية الســــيادية عــــن مجــــال -١٧
بد من العمل الجماعي الدولي الذي ينطوي عالمية بصفة متزايدة. وعليه، ال بهذه المسؤولية هي وسائل لالضطالع

علــى عــدة أهــداف رئيســية هــي حمايــة صــحة النــاس والوقايــة مــن انتشــار المخــاطر الصــحية علــى الصــعيد الــدولي 
لتصدي الصامد للتهديدات الصحية العالمية عند ظهورها. فالعمل الجماعي الدولي هو أساسـي لتصـريف وضمان ا

 بفعالية وكفاءة. شؤون النظام الصحي العالمي
 

وقـــد بينـــت كـــل أزمـــة صـــحية عالميـــة العواقـــب المأســـاوية التـــي تشـــمل العواقـــب فـــي الميـــدانين االجتمـــاعي  -١٨
واالقتصـــادي وتـــنجم عـــن تخلـــف البلـــدان عـــن االســـتثمار فـــي المنـــافع العامـــة العالميـــة للصـــحة. ثـــم تـــنعكس حـــاالت 

األعضاء فيهـا مـن النـاحيتين  التخلف هذه في مواطن الضعف في المنظمة إذ تعاني المنظمة من عدم التزام الدول
السياسية والمالية على الـرغم مـن المخـاطر الصـحية العالميـة التـي تتعـرض لهـا هـذه الـدول. وكـان مـن المحتمـل أن 
تبدو فاشية اإليبوال مختلفة جدًا لو توفرت اإلرادة السياسية نفسها والموارد الكثيرة نفسها التي أنفقت للتصدي للفاشية 

ء وأمانــة المنظمــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضــية مــن أجــل دعــم ثالثــة مجــاالت رئيســية لــدى الــدول األعضــا
)؛ ٢٠٠٥( الدوليـةللعمل هي التالية: ضمان التأهب الصحي العالمي على المستوى القطري لتنفيذ اللوائح الصحية 

خيص واللقاحـــات واألدويـــة ودعـــم البلـــدان إلرســـاء نظـــم الرعايـــة الصـــحية األوليـــة أو لتعزيزهـــا؛ وتطـــوير وســـائل التشـــ
 لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة.
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وحــان اآلن الوقــت السياســي التــاريخي لقــادة العــالم كــي يمنحــوا المنظمــة أهميــة جديــدة ويمكنوهــا مــن أداء  -١٩
الــدور القيــادي فــي مجــال الصــحة العالميــة. وتســتطيع المنظمــة المعــززة وحســنة التمويــل أن تــدعم جميــع البلــدان فــي 
سعيها إلـى التأهـب لمواجهـة التحـديات المتمثلـة فـي تزايـد التـرابط العـالمي واالستضـعاف المشـترك. وردًا علـى ذلـك، 
من الضروري أن تتخذ األمانة خطوات جدية الكتساب هذا الدور القيادي فيما يتعلق بالتصدي للفاشـيات والطـوارئ 

 واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
  

لوقـت الحاضـر بالقـدرة أو الثقافـة التشـغيلية لتـوفير اسـتجابة كاملـة لطـوارئ الصـحة وال تتمتع المنظمة في ا -٢٠
) ينبغـي إنشـاء وكالـة جديـدة ١العمومية. وقد اقُترح عدد من الخيارات من مختلف المنظمات واألفراد وهي التالية: (

دة علــى جانــب الطــوارئ ) أو ينبغــي أن تشــرف وكالــة أخــرى مــن وكــاالت األمــم المتحــ٢معنيــة بــالطوارئ الصــحية؛ (
) أو ينبغـي توظيـف االسـتثمارات لتزويـد المنظمـة بالقـدرة التشـغيلية الكاملـة علـى االسـتجابة ٣لالستجابة الصـحية؛ (

 للطوارئ.
  

ويوصــي الفريــق بضــرورة تــوخي تحقيــق الخيــار الثالــث بنشــاط. فإنشــاء وكالــة جديــدة أمــر سيســتغرق الوقــت  -٢١
كبيـرة إلرسـاء الـنظم اإلداريـة األساسـية لهـذه الوكالـة وبنـاء قـدرتها التشـغيلية لتحقيقه وسيلزم تخصـيص مـوارد جديـدة 

علــى االســتجابة. وســيتعين علــى الوكالــة الجديــدة فــي أي حــال أن تعتمــد علــى المنظمــة وتنســق معهــا فيمــا يتصــل 
إذا كـان مـن بشؤون الصحة العمومية والمـوارد التقنيـة ممـا يولـد واجهـة مشـتركة غيـر ضـرورية. وعلـى نحـو مماثـل، 

المتوقع أن تطور وكالة أخرى من وكاالت األمم المتحدة قدرتها التشغيلية في مجال الصحة، فسيتعين عليها أيضـًا 
). ويوحي كل ذلك بـأن جعـل ٢٠٠٥التنسيق المعمق مع المنظمة وخصوصًا فيما يتصل باللوائح الصحية الدولية (

ة فــي اســتغالل المــوارد إلــى حــد بعيــد نظــرًا إلــى تمتــع المنظمــة المنظمــة تفــي بــالغرض أمــر ســيزيد الفعاليــة والكفــاء
 بالوالية لتوفير االستجابة العملية. وهذا أمر سيتطلب الموارد واإلرادة السياسية من الدول األعضاء.

  
ويقـــدم الفريـــق هـــذه التوصـــية إلـــى جمعيـــة الصـــحة اآلن حتـــى يكـــون التوجـــه االســـتراتيجي الشـــامل واضـــحًا  -٢٢

ًا بالتغيير على وجه السرعة. وٕاذا وافقت الدول األعضاء على هذا التوجه االستراتيجي، فيمكن ويتسنى المضي قدم
ذلــك االنتقــال علــى الفــور إلــى تنفيــذ مســائل مثــل القــوى العاملــة المســتعدة لالســتجابة للطــوارئ الصــحية العالميــة بعــد 

السـتجابة لطـوارئ الصـحة العموميـة االحتياطي المقترح حتى يكـون العـالم فـي وضـع أفضـل يمكنـه مـن ا والصندوق
 الكبيرة.

  
ــًا  -٢٣ ــًا عميق ويتطلــب تزويــد المنظمــة بالقــدرة علــى االســتجابة الكافيــة لطــوارئ الصــحة العموميــة تغييــرًا تنظيمي

وكبيرًا. وال ينبغي االستخفاف في إعادة تأكيد واليـة المنظمـة فـي إطـار هـذه الطـوارئ. فهـذا أمـر يسـتوجب المسـاءلة 
 أدناه اآلثار الرئيسية.والرصد. ونبين 

 
  الثقافة التنظيمية

  
يجــب أن تتــوفر القــدرة علــى التحــول إلــى هيكــل للقيــادة والــتحكم يتســم بســرعة اتخــاذ القــرارات لــدى حــدوث  -٢٤

طارئــة. وســيتطلب األمــر تكييــف المــوارد المخصصــة وأســاليب العمــل وممارســات اإلعــالم وتعــديلها. ويتعــين علــى 
اريــة قــد تتــأخر أو تؤجــل فــي حالــة الــدول األعضــاء أيضــًا التحلــي بالمرونــة بالتســليم بــأن بعــض أعمــال المنظمــة الج

تـزال توجـد أكبـر ثغـرة تخـص المهـارات فـي حـاالت الطـوارئ الواسـعة النطـاق الطارئة. وفي إطار قدرة المنظمة فـي 
مجـــال تنســـيق األزمـــات وقيادتهـــا وال بـــد مـــن التصـــدي لهـــذه الثغـــرة. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي أن تتـــولى حكومـــات البلـــدان 

لبلـــدان حيثمـــا يكـــون ممكنـــًا ممـــا ينبغـــي أن يشـــمل أخـــذ تقييمهـــا لالحتياجـــات فـــي المتضـــررة بعينهـــا التنســـيق داخـــل ا
 الحسبان.
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ومـن الضــروري أن تبـدي الــدول األعضــاء وقيـادة المنظمــة التزامهـا التــام فيمــا يتصـل بمتطلبــات االســتجابة  -٢٥
ن يحتمـل نشـرهم للطوارئ. ويجب على جميع موظفي المنظمة إدراك آثار االسـتجابة للطـوارئ وعلـى المـوظفين الـذي

الحصــول علــى التــدريب الشــامل والســيما مــن خــالل عمليــات المحاكــاة. وينبغــي للمنظمــة علــى النحــو الموصــى بــه 
المـدربين وٕاعفـاؤهم تلقائيـًا مـن أن تتولى ما يلـي: "إنشـاء فريـق متعـدد التخصصـات مـن المـوظفين الـداخليين  ١سابقاً 

 يتم تبديلهم بالتناوب على فترات معينة". أداء واجباتهم العادية لمدة غير محددة، على أن
  

   التغييرات في النظم والهياكل واإلجراءات
سيكتسي وجود كيان واحد وموحد ضمن المنظمـة يعنـى باالسـتجابة للطـوارئ أهميـة حاسـمة. وينبغـي دمـج  -٢٦

جديـدة ومبسـطة فـي أنشطة التصدي للفاشيات واالستجابة اإلنسانية/ الطارئة ودعم ذلك عبر إرساء نظـم وٕاجـراءات 
 إطار اإلدارة وتنظيم الموارد البشرية والمشتريات من شأنها أن تسمح بالعمل والنشر السريعين.

 
ويدرك الفريق أنه يجري وضع هيكل مالئم للتزود بقدرات متصلة بعمليات الطوارئ وحسـاب تكلفتـه ويسـر  -٢٧

الفريق أن يستعرض هذا الهيكل. وينبغي التشديد على عدم ضرورة بناء قدرات أساسية هائلة على جميع مسـتويات 
م األول، ستســتمد المنظمــة العديــد مــن المنظمــة الثالثــة بــل مــن الضــروري أن تكــون هــذه القــدرات كافيــة. وفــي المقــا

لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات األشخاص ألغراض نشرهم في حالة طارئة من موظفيها الداخليين ومن الشـبكة العالميـة 
حالــة تــوفير الرعايــة الصــحية مــن أو فــي  ومجموعــة الصــحة العالميــةوالجهــات الشــريكة المتأهبــة للعمــل  ومواجهتهــا

وعبـــر القـــوى العاملـــة المســـتعدة لالســـتجابة للطـــوارئ الصـــحية  الطبيـــة الخارجيـــةألفرقـــة خـــالل االتفـــاق علـــى إتاحـــة ا
بنـــاء قـــدرات متصـــلة بحـــاالت الطـــوارئ تكـــون  العالميـــة فـــي المســـتقبل. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ال يتعـــين علـــى المنظمـــة

ات وخبـــرات منفصـــلة تمامـــًا عـــن ســـائر وكـــاالت األمـــم المتحـــدة. وعلـــى ســـبيل المثـــال، تحتـــاج المنظمـــة إلـــى مهـــار 
لوجيســتية داخليــة غيــر أنــه مــن األرجــح أن ُتســتخدم هــذه المهــارات والخبــرات ألغــراض تحديــد االحتياجــات بــدًال مــن 
اســتخدامها للتعامــل المباشــر مــع المــواد. وينبغــي للمنظمــة أن تبــرم اتفاقــات دائمــة مــع وكــاالت أخــرى ومــع برنــامج 

اللوجيستية العملية فيما يتصل بالشـراء والنقـل. وقـد تنظـر المنظمـة األغذية العالمي بالتأكيد من أجل توفير القدرات 
أيضًا في إبرام اتفاق مع اليونيسيف من أجـل المشـاركة المجتمعيـة المتعلقـة بالصـحة العموميـة. وعلـى نحـو مماثـل، 
قـــد تكـــون هنـــاك مجـــاالت أخـــرى ال تتطلـــب بنـــاء القـــدرات بصـــورة منفصـــلة. وينبغـــي أن ُتستكشـــف هـــذه المجـــاالت 
استكشـــافًا تامـــًا. وينبغـــي للمنظمـــة أن تواصـــل اســـتخدام كفاءاتهـــا التقنيـــة لتعزيـــز التوجيـــه بشـــأن القواعـــد والمعـــايير 

 الخاصة بالسياسات والممارسات التي تستخدمها كل الجهات الفاعلة.
 

ويوصي الفريق بوضع هذا الهيكل الجديد في أسرع وقت ممكـن وبضـرورة رفـع التقـارير عـن األعمـال إلـى  -٢٨
. وينبغــي تــوفير المــوارد الالزمــة باالعتمــاد علــى زيــادة المســاهمات األساســية مــن ٢٠١٦لمجلــس التنفيــذي فــي عــام ا

الــــدول األعضــــاء. ومــــن الضــــروري أيضــــًا أن ُتســــتعرض قــــدرات األمانــــة الالزمــــة للترصــــد والــــدعم التقنــــي بموجــــب 
ـــدعم٢٠٠٥متطلبـــات اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( اإلدارات المعنيـــة عبـــر ميزانيـــة أساســـية  ) استعراضـــًا عـــاجًال وأن ُت

 كافية.
  

  اللوائح الصحية الدولية
  

هناك موطن قلق ثان متصـل بالمسـؤوليات المباشـرة التـي تقـع علـى عـاتق الـدول األعضـاء فـي حـد ذاتهـا.  -٢٩
) عـــددًا مـــن متطلبـــات القـــدرات األساســـية المتصـــلة ٢٠٠٥. وتبـــين اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (ويبـــدأ ذلـــك بالتأهـــب

، لـم تـرس كـل الـدول األعضـاء ٢٠٠٧في عام  النفاذبالترصد واالستجابة. وعلى الرغم من دخول هذه اللوائح حيز 
فــًا األمانــة بأنهــا حققــت دولــة طر  ٦٤، أخطــرت ٢٠١٥هــذه القــدرات األساســية المطلوبــة. وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

                                                      
  .٦٤/١٠الوثيقة ج   ١
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دولـة طرفـًا بوضـعها أو  ٤٨ولـم تبلـغ  ٢٠١٦دولـة طرفـًا تمديـدًا ثانيـًا حتـى عـام  ٨١هذه القدرات األساسـية وطلبـت 
بنواياهــا. وٕاضــافة إلــى ذلــك، هنــاك مــواطن قلــق شــديد بشــأن موثوقيــة عمليــات التقيــيم الــذاتي التــي تســتكملها الــدول 

طلبات القدرات الوطنية مما يجعل هذه البلدان معرضة لخطر شديد ويزيد تعرض األعضاء فيما يتصل بتنفيذها لمت
 المجتمع الدولي للخطر.

 
وينبغــي للمنظمــة أن تقتــرح خطــة شــاملة ُتمــنح األولويــة وُتحســب تكلفتهــا لتطــوير القــدرات األساســية لجميــع  -٣٠

ينبغــي طــرح هــذه الخطــة علـــى ). و ٢٠٠٥البلــدان فــي مجــال الصــحة العموميــة بموجــب اللـــوائح الصــحية الدوليــة (
الوكاالت المانحة والـدول األعضـاء وسـائر الجهـات صـاحبة المصـلحة للحصـول علـى التمويـل. وسـتحتاج المنظمـة 
إلــى معلومــات موثوقــة عــن الوضــع الحــالي فــي كــل بلــد مــن أجــل اقتــراح هــذه الخطــة. وهــذا أمــر يســتلزم شــكًال مــن 

م الخارجي. وال يستخدم إال التقييم الذاتي فـي الوقـت الحاضـر. ومـن أشكال استعراض األقران أو وسيلة أخرى للتقيي
مصـلحة البلــدان أن تحصــل علـى تحليــل شــامل وموضـوعي. ويوصــي الفريــق باستكشـاف الســبل لالضــطالع بــذلك. 
وعلـى الــرغم مـن التركيــز علـى نظــم الصــحة العموميـة، مــن الضـروري إرســاء نظــم الرعايـة الصــحية فـي كــل البلــدان 

أيضــًا مــوارد ال يســتهان بهــا للتمويــل مــن الــدول األعضــاء وأشــكاًال جديــدة محتملــة مــن آليــات التمويــل.  ممــا يتطلــب
 وتمويل المنافع العامة العالمية. ٢٠١٥ويؤيد الفريق ذلك كجزء متين من خطة التنمية لما بعد عام 

  
) تشــمل ٢٠٠٥وليــة (وجــدير بالــذكر أن مســؤوليات الــدول األعضــاء المباشــرة بموجــب اللــوائح الصــحية الد -٣١

مســؤوليات الحكومــات الفرديــة المتعلقــة بــاإلقرار بطارئــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة غيــر أنهــا تقتضــي أيضــًا مــن 
البلدان غير المتضررة بشكل مباشر أن تسلك سلوكًا يتسم بالمسؤولية المالئمة إزاء المجتمع الدولي. وهناك عقبات 

ية الحكومات بشأن طارئة من طوارئ الصحة العمومية. وقـد نفـذ أكثـر مـن كبيرة في الوقت الحالي تحول دون شفاف
بلـــدًا إبـــان فاشـــية اإليبـــوال تـــدابير إضـــافية تـــدخلت تـــدخًال شـــديدًا فـــي حركـــة النقـــل الدوليـــة وخرجـــت عـــن نطـــاق  ٤٠

الدوليـة  التوصيات المؤقتـة الصـادرة عـن المـديرة العامـة بنـاًء علـى توصـية لجنـة الطـوارئ. وتفـرض اللـوائح الصـحية
) تقييــدات علــى هــذه التــدابير إال أن إنفــاذ هــذه التقييــدات أمــر ثبتــت صــعوبته إذ أخطــر عــدد قليــل جــدًا مــن ٢٠٠٥(

ويعتـرف الفريـق  تـدابيره عنـدما ُطلـب منـه ذلـك.البلدان المنظمة بهذه التدابير اإلضافية وبرر عـدد قليـل مـن البلـدان 
نح األولويـة فـي المقـام األول لصـحة مواطنيـه غيـر أنـه يجـب علـى بأن كل دولة عضو هـي بلـد يتمتـع بالسـيادة ويمـ

الحكومات أيضًا في عالم تسوده العولمة ويوجد فيه تـرابط شـديد بـين صـحة مـواطني إحـدى الـدول وصـحة مـواطني 
الدول األخرى أن تتحمل المسؤولية عن العمـل بوصـفها ممثلـة لمـواطني العـالم. وبنـاًء علـى ذلـك، مـن المهـم النظـر 

 ).٢٠٠٥موطن الضعف هذا من اللوائح الصحية الدولية ( في
 

ويطلــب الفريــق أن تعيــد لجنــة المراجعــة المعنيــة بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة فــي تقييمهــا الكامــل ألزمــة  -٣٢
اإليبــوال النظــر فــي مســؤوليات الــدول األطــراف المتعلقــة باإلخطــار وبالمســائل األخــرى ذات الصــلة بمــا فيهــا مســائل 

بــد مــن إيجــاد الحــوافز للبلــدان كــي تعلــن طــوارئ الصــحة العموميــة حيثمــا يكــون لحــدود والتجــارة والنقــل. والالق اإغــ
ممكنًا. ويشدد الفريق أيضًا على أهمية النظر في خيارات التعويض بهدف التصدي للعقوبات االقتصادية الصارمة 

على السفر والتجارة رادعًا خطيرًا للتبليغ عن  التي قد تشهدها البلدان المتضررة. ويمثل الخوف من فرض التقييدات
الفاشــيات وســيرتقي التصــدي لهــذه الشــواغل بالشــفافية ويشــجع علــى التبليــغ المبكــر. ولعلــه مــن الضــروري أيضــًا أن 
ُيفــرض نــوع مــن العقوبــات عنــدما تتخــذ البلــدان تــدابير تخــرج عــن نطــاق التــدابير التــي ُيــرى أنهــا الزمــة ألغـــراض 

وتوجد سوابق من هذا القبيل في ممارسات منظمة التجارة العالمية. وٕاذا بقي الوضع الحالي علـى  الصحة العمومية
مــــا هــــو عليــــه، ســــتتمتع المنظمــــة بقــــدرة قليلــــة علــــى إنفــــاذ التزامــــات الــــدول األعضــــاء بموجــــب اللــــوائح الصــــحية 

 ).٢٠٠٥( الدولية
  

وفــي الوقــت الحــالي، هنــاك مســتوى واحــد لإلعــالن فقــط أي إعــالن طارئــة تشــكل أو ال تشــكل طارئــة مــن  -٣٣
طــوارئ الصــحة العموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا. ويقتــرح الفريــق أن تنظــر لجنــة المراجعــة المعنيــة بتنفيــذ اللــوائح الصــحية 
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ذار المجتمـــع الـــدولي األوســـع نطاقـــًا الدوليـــة فـــي مـــدى ضـــرورة وجـــود مســـتويات مختلفـــة لإلنـــذار إذ يســـمح ذلـــك بإنـــ
 وٕاشراكه في مرحلة مبكرة.

  
 التمويل

  
من ميزانية المنظمة البرمجية الثنائيـة فقـط مـن االشـتراكات المقـدرة فـي الوقـت الحاضـر.  ٪٢٥تتأتى نسبة  -٣٤

أمــا النســبة المتبقيــة فتتــأتى مــن الصــناديق الطوعيــة التــي تقيــد أساســًا ألغــراض تحــددها الجهــات المانحــة. وال تتــوفر 
غ ال يســتهان بــه مــن المــال أمــوال أساســية مخصصــة لالســتجابة للطــوارئ فــي حــد ذاتهــا علــى الــرغم مــن إنفــاق مبلــ

ســـنويًا كمســـاهمات مـــن الجهـــات المانحـــة تســـتهدف حـــاالت الطـــوارئ. وتواجـــه المنظمـــة عقبـــة حرجـــة ألن األمـــوال 
األساسية محدودة جدًا وال تسمح بتخصيص مبلغ أساسي مالئم لالستجابة. وفي هذا الصدد، ُخفضت المـوارد التـي 

) وتـوفير الـدعم التقنـي ذي الصـلة إلـى مسـتوى يـرى ٢٠٠٥الدوليـة ( تدعم قـدرة األمانـة علـى رصـد اللـوائح الصـحية
الفريق أنه ليس مالئمًا في الوقت الحالي. وعلى نطاق أوسع، تراجعت أعمال األمانة نتيجة لسياسـة النمـو االسـمي 

 الصفري الخاصة باالشتراكات المقدرة التي يجري تطبيقها منذ عدة سنوات.
 

ة األساسي يجري حاليًا إعداد اقتراحات بشأن صندوق احتياطي. وينبغي أن وباإلضافة إلى تمويل المنظم -٣٥
يسلط هذا الترتيب األضواء على الوقاية بدًال من مجرد االستجابة وأن يتاح بالتالي في مرحلة مبكـرة. ويجـب اتخـاذ 

ره وتأييـده لخصـائص ترتيبات واضحة بشأن العوامل المبررة التخاذ قرارات إطالق األموال. ويعرب الفريـق عـن تقـدي
الصندوق األربع أي المرونة والشفافية والمواءمة والقدرة على التنبؤ. ويستهدف الصندوق االحتياطي المقترح أساسًا 
المنظمــة غيــر أن الفريــق يــرى أنــه مــن المفيــد مــنح المــديرة العامــة بعــض الســلطة التقديريــة لتقــرر دفــع أمــوال للبلــدان 

 ذلك بدل المخاطر وتأمين العاملين في مجال الرعاية الصحية وٕاجالؤهم. خاصة بشؤون الموظفين، بما في
  

 القوى العاملة
  

توسيع نطاق القوى العاملة المسـتعدة لالسـتجابة للطـوارئ الصـحية العالميـة وتـدعيمها. رحب الفريق بخطة  -٣٦
ت الوطنيـة مـن خـالل عمليـات أييده الشديد لتعزيز العناصر الوطنية للقوى العاملة والسيما ببنـاء القـدراويعرب عن ت

التــدريب والمحاكـــاة. ويؤيــد أيضـــًا االقتراحــات الداعيـــة إلــى تعزيـــز القــدرات االحتياطيـــة علــى نطـــاق المنظمـــة و/ أو 
مســتوى الجهــات الشــريكة واعتمــاد ترتيبــات متفــق عليهــا مســبقًا بشــأن األفرقــة الطبيــة األجنبيــة ممــا ســيتطلب تــدعيم 

الفاعلــة. وللمنظمــة دور أيضـًا فــي إعــداد البروتوكــوالت والمــواد التدريبيــة الخاصــة الشـراكات مــع طائفــة مــن الجهــات 
 بالقوى العاملة وتنفيذها وفي إدارة المعلومات عن القوى العاملة.

  
  األعمال المقبلة

 
قبــل حلــول  إلــى البلــدان الشــديدة التضــرر وٕالــى المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــاأوليــة زيــارات  إجــراءالفريــق  يعتــزم -٣٧

. وعالوة علـى ذلـك، سـيعقد أعضـاء الفريـق علـى مـدى األسـابيع القادمـة اجتماعـات مـع موعد انعقاد جمعية الصحة
سائر منظمات األمم المتحدة والجهات الشريكة والوكاالت األخرى المعنية باالستجابة. وفي البلدان، سيعقد أعضاء 

ين والمحليـين فـي مجـال الرعايـة الصـحية والمجتمعـات الفريق اجتماعات مع المسؤولين الحكـوميين والعـاملين الـدولي
المحلية. والغـرض المنشـود هـو تكـوين أكبـر قـدر ممكـن مـن الفهـم بشـأن مـا نجـح ومـا لـم يـنجح تحقيقـه فـي الميـدان 
حتى ترتكز توصيات الفريق على البينات والخبرات. وسيعقد الفريق اجتماعه الثالـث والختـامي خـالل الفتـرة األخيـرة 

الختامي بعيد ذلك. وسيعمل الفريق عن كثب مع الفريـق الرفيـع . وسيصدر التقرير ٢٠١٥حزيران/ يونيو من شهر 
المستوى المعني باالستجابة العالمية لألزمات الصحية المنشأ من جانب األمين العام لألمـم المتحـدة ويوجـه أعمالـه 

  ذ اللوائح الصحية الدولية.ويقدم التوجيه بشأن أعمال لجنة المراجعة القادمة المعنية بتنفي
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  التذييل
  

  أعضاء الفريق
  
عينــت الســيدة بربــرا ســتوكنغ رئيســًا للفريــق. وشــغلت ســابقًا منصــب الــرئيس التنفيــذي لفــرع المملكــة المتحــدة  -١

لمنظمة أوكسفام حيث أشرفت على عمليات االسـتجابة اإلنسـانية الرئيسـية. وتشـغل حاليـًا منصـب رئـيس كليـة مـري 
-جـــاك مـــويمبي-فـــي جامعـــة كيمبريـــدج بالمملكـــة المتحـــدة. ويضـــم أعضـــاء الفريـــق اآلخـــرون األســـتاذ جـــان إدوردز

تـامفون، المـدير العـام للمعهـد الـوطني للبحـوث الطبيــة الحيويـة فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ والـدكتور فيصــل 
بانـاتين، -يـا؛ والـدكتورة كارمنسـيتا ألبرتـوشعيب، رئيس المركز الوطني لعمليات الطوارئ المتصلة باإليبوال في نيجير 

الخبيــرة االستشــارية والمستشــارة المســتقلة المعنيــة بــالطوارئ والكــوارث الصــحية فــي الفلبــين؛ واألســتاذ خوليــو فرنــك، 
بالواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ واألسـتاذة  ماساتشوسـتستشـان للصـحة العموميـة فـي بوسـطن فـي  هارفـاردعميد كليـة 

 في المعهد الجامعي للدراسات الدولية واإلنمائية في جنيف بسويسرا.كيكبوش، مديرة برنامج الصحة العالمي أيلونا 
  

  األهداف واالختصاصات
 
من المدير العام أن يكلف بإجراء تقييم مبدئي من جانب فريق مـن الخبـراء " EBSS3.R1ُطلب في القرار  -٢

المنظمـة، منـذ بدايـة فاشـية مـرض فيـروس اإليبـوال الحاليـة، بمـا  المستقلين الخارجيين، بشـأن جميـع جوانـب اسـتجابة
فــي ذلــك اســتجابتها داخــل بعثــة األمــم المتحــدة للتصــدي العاجــل لفيــروس إيبــوال، فــي تنفيــذ إطــار المنظمــة الخــاص 
ى باالســتجابة للطــوارئ، وبالتنســيق بمــا يشــمل تعبئــة المــوارد، واألداء علــى مســتويات المنظمــة الثالثــة، لُيعــرض علــ

 ". واختصاصات الفريق هي التالية:جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين
 

  تقيـــيم أدوار المنظمـــة ومســـؤولياتها علـــى مســـتوياتها الثالثـــة فـــي االســـتجابة للفاشـــية وســـبل تطـــور هـــذه
 مع مرور الزمن؛ األدوار والمسؤوليات

 
  االسـتجابة للطـوارئ واللـوائح تقييم تنفيذ األدوات الموضوعة تحت تصـرف المنظمـة (وخصوصـًا إطـار

 ]) لتضطلع بواليتها قبل الفاشية وفي بدايتها وخاللها؛٢٠٠٥الصحية الدولية [
 

  تقيـــيم أعمـــال المنظمـــة فـــي بدايـــة الفاشـــية وخاللهـــا (مـــن حيـــث التوقيـــت المناســـب والمالءمـــة والحجـــم
ة البلدان المتضـررة ) التنسيق ضمن المنظمة ومع الدول األعضاء، وخاص١والفعالية)، بما في ذلك (

 ) االتصاالت؛٣) تعبئة الموارد، (٢بشكل مباشر، وسائر الجهات الشريكة، (
 

  تقييم دور المنظمة في إطار الجهـود المبذولـة علـى نطـاق األمـم المتحـدة ومسـاهمتها فـي هـذه الجهـود
 (ضمن بعثة األمم المتحدة للتصدي العاجل لفيروس إيبوال)؛

 
  األعمال وضعفها وتحديد الدروس المستخلصة التي يمكن تطبيقها على الوضـع تقييم مواطن قوة تلك

الـــراهن وفـــي المســـتقبل (بمـــا فـــي ذلـــك القـــدرات واألدوات واآلليـــات التـــي تشـــمل التنســـيق واالتصـــاالت 
 والهياكل وأساليب العمل والموارد)؛

 
 ـــة، والســـيما ف ـــديم التوصـــيات لتوجيـــه االســـتجابة الحاليـــة واألعمـــال المقبل يمـــا يتصـــل بتعزيـــز القـــدرة تق

  التنظيمية على التصدي للفاشيات وٕانشاء صندوق احتياطي.
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  الجدول الزمني والعملية
 
فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة فــي  ٢٠١٥نيســان/ أبريــل  ١آذار/ مــارس إلــى  ٣٠عقــد الفريــق اجتماعــًا مــن  -٣

دئي وأوجـه التفاعـل مـع عمليـات التقيـيم جنيف. وشمل جدول األعمال ما يلي: استعراضـًا لنطـاق عمليـة التقيـيم المبـ
األخرى؛ وتحديد أسلوب العمـل وخطـة العمـل طـوال فتـرة العمليـة. وُعقـدت جلسـات إعالميـة متصـلة بمـا يلـي: واليـة 

، ودور ٢٠١١المنظمـــة وتمويلهـــا، وتنفيـــذ توصـــيات لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة لعـــام 
م المتحــدة للتصـدي العاجــل لفيــروس إيبــوال، والمراجعــة الحاليـة لــألداء التــي يجريهــا مكتــب المنظمـة ضــمن بعثــة األمــ

خــدمات المراقبــة الداخليــة. واســتمع الفريــق إلــى عــروض بشــأن األنشــطة المضــطلع بهــا طــوال وجــود الفاشــية وهــو 
قابــل الفريـق الســيد يخطـط إلرسـاء قــوى عاملـة مســتعدة لالسـتجابة للطــوارئ الصـحية العالميـة وصــندوق احتيـاطي. و 

طوني بانبري، الممثـل الخـاص السـابق لألمـين العـام والـرئيس األول لبعثـة األمـم المتحـدة للتصـدي العاجـل لفيـروس 
عــن طريــق عقــد مــؤتمر بالفيــديو؛  إيبــوال؛ والــدكتور ديفيــد نابــارو، مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بــاإليبوال

بصـفة  واالسـتجابة التابعـة لمكتـب األمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانيةوالسيد جون جينغ، مدير شـعبة التنسـيق 
شخصــــية. وعقــــد الفريــــق أيضــــًا جلســــة مــــع الــــدول األعضــــاء المهتمــــة أحاطــــت الرئيســــة خاللهــــا الــــدول األعضــــاء 

 بالمعلومات عن األعمال والخطط الجارية واستمعت إلى آراء هذه الدول وتوقعاتها بشأن أعمال الفريق.
 
في جنيف. وفـي إطـار هـذا  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢١إلى  ١٩وُعقد االجتماع الثاني للفريق في الفترة من  -٤

إعالميـــة أخـــرى بشـــأن القـــوى العاملـــة المســـتعدة لالســـتجابة للطـــوارئ الصـــحية العالميـــة االجتمـــاع، ُعقـــدت جلســـات 
تــي يجريهــا مكتــب خــدمات المراقبــة والصــندوق االحتيــاطي وُأتيحــت أيضــًا أحــدث المعلومــات عــن مراجعــة األداء ال

إعالميـة بشـأن االتصـاالت الداعمـة لجهـود المنظمـة المتصـلة بـاإليبوال وقُـدمت أحـدث  الداخلية. كما ُعقدت جلسات
المعلومات عن أنشطة البحث والتطوير الجارية. وعقد الفريق اجتماعات مع عدد من المنظمـات األخـرى المشـاركة 

وال فــي البلــدان المتضــررة بمــا فيهــا منظمــة أطبــاء بــال حــدود واالتحــاد الــدولي لجمعيــات فــي األعمــال المتعلقــة بــاإليب
الصــليب األحمــر والهــالل األحمــر والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ولجنــة التوجيــه المعنيــة باالســتجابة اإلنســانية والمجلــس 

ألعضــاء، اســتمع الفريــق إلــى الــدولي للمؤسســات الخيريــة ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة. وخــالل جلســة معقــودة مــع الــدول ا
وجهـــات النظـــر بشـــأن دور المنظمـــة إبـــان الفاشـــية والســـيما مـــواطن القـــوة والضـــعف فـــي إطـــار اســـتجابتها والـــدروس 

 المستخلصة أثناء هذه الفترة ومجاالت التحسين في المنظمة.
  
ألفريقيـا فـي غضـون ويعتزم أعضاء الفريق السفر إلى البلدان الثالثة األشد تضررًا وٕالـى المكتـب اإلقليمـي  -٥

األســـابيع القادمـــة. وســـيعقدون أيضـــًا اجتماعـــات مـــع مـــوظفين مســـؤولين فـــي وكـــاالت األمـــم المتحـــدة والحكومـــات 
والجهــات الشــريكة المشــاركة فــي االســتجابة. وســتحيط الرئيســة الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتجابة العالميــة 

لألمــم المتحــدة بالمعلومــات عــن أعمــال الفريــق خــالل االجتمــاع  لألزمــات الصــحية المنشــأ مــن جانــب األمــين العــام
 األول لهذا الفريق الرفيع المستوى.

  
 أحدث المعلومات عن األعمال المنجزة

  
أمر البـد صمم الفريق أن إجراء تحليل دقيق لما حدث وألسباب ما حدث ولما يمكن تحسينه في المستقبل  -٦

ت اإليبــوال فقــط. وكــان الغــرض مــن ذلــك ضــمان أن تســاعد توصــيات ال ينبغــي أن يركــز علــى فاشــيا غيــر أنــهمنــه 
الفريق المنظمة على االستعداد لمواجهة األحداث غير المتوقعة فـي المسـتقبل بـدًال مـن مجـرد الـتمكن مـن التصـدي 

 لحالة الطوارئ الكبرى األخيرة.
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فشاغل الفريق الرئيسـي هـو وشدد الفريق أيضًا على كون التقييم الذي يجريه عملية الستخالص الدروس.  -٧
فهــم مــا حــدث وٕاســداء المشــورة بشــأن مــا يلــزم مــن مــوارد ونظــم وأشــخاص وتغييــرات فــي الثقافــة التنظيميــة لتحســين 

 األداء في المستقبل.
  
وُطلب من الفريق تقييم دور المنظمة ومسـاهمتها فـي الجهـود المبذولـة علـى نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة  -٨

ى مـن النظـام الصـحي العـالمي والنظـام اإلنسـاني العـالمي. ومـع ذلـك، لـن يسـتعرض الفريـق وتفاعلها مع أجزاء أخر 
هــذه األمــور مباشــرة إذ أنشــأ األمــين العــام لألمــم المتحــدة فريقــًا رفيــع المســتوى يرأســه رئــيس تنزانيــا جاكايــا كيكــويتي 

وتنســق هــذين النظــامين األوســع  لبحــث اســتجابة المجتمــع الــدولي األوســع نطاقــًا. وٕاذ ُيطلــب مــن المنظمــة أن توجــه
نطاقًا فيمـا يخـص شـؤون الصـحة، يسـتعرض الفريـق مـدى حسـن أداء المنظمـة لهـذا الـدور األوسـع نطاقـًا. وسـينجز 
الفريــق عملــه فــي أســرع وقــت ممكــن بعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة حتــى يتســنى أن تســهم نتائجــه فــي الفريــق الرفيــع 

 المستوى المنشأ من جانب األمين العام.
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