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لتقييم المخاطر وتدعيم ُنظم اإلنذار المبّكر. كما ينطوي دعم القـدرات الوطنيـة والمجتمعيـة علـى إدراج أنشـطة الحـد 
  من مخاطر الكوارث والتأهب لها في عمليات التخطيط الصحي، بما في ذلك تعزيز برنامج المستشفيات اآلمنة. 

  
بشـأن تعزيــز تنسـيق المســاعدة  ٦٠/١٢٤القــرار الجمعيـة العامــة لألمـم المتحـدة  اعتمــدت ٢٠٠٥وفـي عـام   -٥

األمــور التاليــة: اإلنســانية التــي تقــدمها األمــم المتحــدة فــي حــاالت الطــوارئ وشــمل العمــل الخــاص باالســتجابة لــذلك 
إلصـــالحات وا )٢إدخـــال المزيـــد مـــن اإلصـــالحات فـــي الميـــدان اإلنســـاني، بمـــا فـــي ذلـــك نهـــج "المجموعـــة"؛ ( )١(

) وتعزيز وظيفة منسق الشـؤون اإلنسـانية فـي البلـدان. وتـم اقتـراح ٣المالية، بما في ذلك آليات التمويل الجماعية؛ (
منظمة الصحة العالمية لتولي قيادة مجموعة الصحة العالمية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بـين الوكـاالت بغـرض 

  ه وكفاءته إّبان األزمات. تحسين تنسيق العمل الصحي وتحسين فعاليت
  
منســق وكيــل األمــين العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية و ، أطلــق ٢٠١٠وفــي كــانون األّول/ ديســمبر   -٦

، بالتعـاون مـع األعضـاء الرئيسـيين فـي اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت، عمليـة اإلغاثة في حاالت الطـوارئ
مـن أجـل التصـدي لمـواطن القصـور الرئيسـية فـي االسـتجابة  -"برنـامج التغييـر"  -استعراض على مدى عـام واحـد 

فـــي قيـــادة وســـرعة  الدوليـــة للطـــوارئ اإلنســـانية. وجـــاءت تلـــك المبـــادرة نتيجـــة اعتـــراف صـــريح بوجـــود نقـــائص كبيـــرة
وتنســيق االســتجابة للطــوارئ الهائلــة التــي حــدثت هــذا العــام فــي هــايتي وباكســتان. وقامــت منظمــة الصــحة العالميــة، 
تساوقًا مع برنامج التغيير الـذي وضـعته اللجنـة المـذكورة ومـع إصـالحاتها الداخليـة، باسـتعراض صـريح ألدائهـا فـي 

ض مشاورة واسـعة علـى مسـتوى المنظمـة كافـة والوكـاالت الشـريكة معهـا. االستجابة اإلنسانية، وشمل ذلك االستعرا
ويلخص هذا التقرير السياق الخاص بذلك االستعراض والنتائج الرئيسية التي خلص إليها. كما يقترح التقرير أسلوبًا 

لعالميـــة للمضـــي قـــدمًا فـــي هـــذا المجـــال يتمّثـــل محـــوره األساســـي فـــي إطـــار جديـــد إلدارة اســـتجابة منظمـــة الصـــحة ا
لحــــاالت الطــــوارئ يوّضــــح االلتزامــــات األساســــية ومعــــايير األداء واإلجــــراءات والسياســــات الالزمــــة لتحســــين نوعيــــة 
اســتجابة المنظمــة لكــل مــن الطــوارئ الصــحية العموميــة والطــوارئ اإلنســانية علــى الصــعيد القطــري، وٕامكانيــة التنبــؤ 

  بتلك االستجابة.
  

ة قائـــدة لمجموعـــة الصـــحة العالميـــة فيمـــا يخـــص منظمـــة الصـــحة العالميـــة بصـــفتها وكالـــ
  المساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ

  
، قامــت منظمــة الصــحة العالميــة، مــن أجــل تعزيــز مــا يلزمهــا مــن قــدرات وكفــاءات للوفــاء ٢٠٠٣فــي عــام   -٧

ت. وتــم اعتمــاد بمســؤولياتها الموســعة فــي االســتجابة للطــوارئ اإلنســانية، بإنشــاء دائــرة العمــل الصــحي إّبــان األزمــا
إجــراءات تشــغيلية معياريــة مــن أجــل إعطــاء األولويــة لإلجــراءات اإلداريــة الداعمــة لعمليــات الطــوارئ وتســريع تلــك 
اإلجــراءات؛ وأبــرم اتفــاق شــراكة مــع برنــامج األغذيــة العــالمي للتمكــين مــن تخــزين اإلمــدادات الطبيــة ونشــرها بســرعة 

ي عمليـة تـدريب وفـي إعـداد قائمـة بأسـماء الخبـراء فـي هـذا المجـال، مـع انطالقًا من أربعة مخازن إقليمية؛ وُشـرع فـ
احتمال توسيعها لتشمل منسقي مجموعة الصحة. وتم أيضًا إنشاء أفرقة عاملة لتسخير المـوارد والخبـرات الموجـودة 

واء، كمـا تـم في جميـع مجـاالت المنظمـة دعمـًا لتلبيـة االحتياجـات التقنيـة الطويلـة األجـل منهـا والماّسـة علـى حـد سـ
إعـــداد برنـــامج تـــوجيهي بشـــأن إدارة مجموعـــة الصـــحة لفائـــدة رؤســـاء مكاتـــب المنظمـــة القطريـــة وٕادراجـــه فـــي الـــدورة 

، بــدورها القيــادي فــي ٢٠٠٦و ٢٠٠٥التدريبيــة الترشــيدية الخاصــة بهــم. ونهضــت المنظمــة، فــي الفتــرة بــين عــامي 
فــي اآلراء بشــأن األولويــات والسياســات والممارســات  مجموعــة الصــحة العالميــة، ورّكــزت فــي ذلــك علــى بنــاء توافــق

الفضلى الصحية في حاالت الطوارئ وعلى تعزيز قدرة جميع أصـحاب المصـلحة فـي القطـاع الصـحي علـى تـوفير 
اســتجابات فعالــة يمكــن التنبــؤ بهــا. وأنشــأت المنظمــة أمانــة لمجموعــة الصــحة العالميــة مــن أجــل تيســير الحــوار بــين 

ــًا نحــو األعضــاء وتنظــيم اج منظمــة صــحية دوليــة تعمــل فــي المجــال  ٤٠تمــاع ســنوي للمجموعــة، التــي تضــّم حالي
  اإلنساني. 
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واســتنادًا إلــى االختصاصــات العامــة التــي حــّددتها اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت لتوجيــه وقيــاس   -٨
ومعـالم أساسـية ألدائهـا فـي وظـائف  ١٠عمل المجموعات على الصعيد القطري، حّددت مجموعة الصحة العالميـة 

البلــدان. ويــتم، ضــمن مجموعــة الصــحة علــى الصــعيد القطــري، إيــالء اهتمــام خــاص لضــمان أن يتعــاون الشــركاء 
الصحيون على تقييم وتحليل المعلومات، وٕاعطاء األولوية للتدخالت، وٕاعداد استراتيجية وخطة عمل باالستناد إلـى 

بة القطـــاع الصـــحي، وتكييـــف العمـــل أو إعـــادة تخطيطـــه عنـــد اللـــزوم، البّينـــات، ورصـــد األوضـــاع الصـــحية واســـتجا
وتعبئــــة المــــوارد، واالضــــطالع بأنشــــطة الــــدعوة ألغــــراض العمــــل الصــــحي اإلنســــاني. كمــــا تتــــولى منظمــــة الصــــحة 
العالميــة، بصــفتها وكالــة قائــدة للمجموعــة علــى الصــعيد القطــري، مســؤولية العمــل كهيئــة المــالذ األخيــر التــي ُيعتمــد 

ا لتـوفير الخـدمات. وفـي أمثـل الحـاالت تشـترك وزارة الصـحة فـي رئاسـة اجتماعـات مجموعـة الصـحة. وعنـدما عليه
تعّذر ذلك تولت المنظمة رئاسة االجتماعات، وقامت بذلك غالبًا بالتنسيق مـع منظمـة غيـر حكوميـة. ويمثّـل رئـيس 

ي، ويدعمــه فــي ذلــك منســق مجموعــة مكتــب المنظمــة القطــري مجموعــة الصــحة فــي الفريــق القطــري للعمــل اإلنســان
  الصحة. 

  
بلدًا؛ وفي  ٤٣، من تفعيل نهج المجموعة في ٢٠٠٥، منذ عام منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئوتمّكن   -٩
بلــدًا مــن تلــك البلــدان اليــزال الــنهج ســاريًا، بمــا فــي ذلــك مــا يخــص مجموعــة الصــحة. وفــي األزمــات الواســعة  ٣١

وكالــة  ٣٠٠، يمكـن أن يــتم تسـجيل أكثــر مـن ٢٠١٠ي هـايتي وباكســتان فـي عــام النطـاق، مثــل تلـك التــي حـدثت فــ
ـــا يطـــرح مشـــكالت كبيـــرة فـــي مجـــال التنســـيق. وكـــان علـــى منظمـــة الصـــحة  إنســـانية ضـــمن مجموعـــة الصـــحة، مّم
ا العالمية، في تلك الظروف، تأدية دور ثنائي يتمّثل في إدارة مجموعة الصحة واالضطالع بوظائفها التقنية، السيم

تقــديم اإلرشــادات فــي مجــال السياســات وٕادارة المعلومــات الصــحية، بمــا فــي ذلــك تجميــع البيانــات الصــحية المتعلقــة 
  بالوفيات والمراضة والحالة التغذوية وتوفير الخدمات الصحية. 

  
داد وقامت منظمة الصحة العالمية، بصفتها الوكالة القائـدة لمجموعـة الصـحة وبالتعـاون مـع الشـركاء، بإعـ  -١٠

العناصــر الصــحية فــي عمليــة النــداءات الموحــدة. وشــهدت احتياجــات القطــاع الصــحي فــي تلــك النــداءات زيــادة مــن 
، وقــد مّكــن التمويــل ٢٠١٠مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ١٤٠٠إلــى  ٢٠٠٦مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٧١٨

. وتـم تمويـل بـرامج ٢٠١٠عـام  ٪ منهـا فـي٥٦و ٢٠٠٦٪ مـن تلـك االحتياجـات فـي عـام ٣٢الُمحّصل مـن تغطيـة 
، ٢٠١١أيلـول/ سـبتمبر  ٣٠٪. وتلقـت المنظمـة، حتـى ٤٢المنظمة المندرجة ضمن تلك النداءات بنسبة متوسطها 

مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي شـــكل مســـاهمات خارجـــة عـــن الميزانيـــة ألغـــراض الطـــوارئ اإلنســـانية فيمـــا يخـــص  ٢٧٢
ون دوالر أمريكي من صندوق األمم المتحدة المركـزي لمواجهـة ملي ٧٩. ويشمل ذلك المبلغ ٢٠١١-٢٠١٠الثنائية 

  مليون دوالر أمريكي من الصناديق القطرية المجّمعة. ٣٥‚٥الطوارئ و
  

  المشكالت المواجهة لدى االستجابة لالحتياجات الصحية إّبان الطوارئ اإلنسانية
  

والتشـغيلية والماليـة فـي بلـوغ المسـتوى األمثـل مـن الـدعم  واجهت األمانة مجموعة مـن الصـعوبات القدراتيـة  -١١
الــذي تقدمــه إلــى الــدول األعضــاء والفئــات الســكانية المتضــّررة خــالل الطــوارئ اإلنســانية الحــادة، وفــي االضــطالع 

  بوظائف مجموعة الصحة على النحو الكامل.   
  

الصــحة والخبــراء التقنيــين ومــوظفي  وواجهــت األمانــة، أّوًال، صــعوبات فــي تحديــد ونشــر منســقي مجموعــة  -١٢
الـــدعم المـــدّربين بأعـــداد كافيـــة وبالســـرعة المناســـبة للتمكـــين مـــن تعزيـــز ودعـــم كـــل مـــن وظـــائف مجموعـــة الصـــحة 
ووظــائف الــدعم التقنــي التــي تضــطلع بهــا المنظمــة. وتتخــذ تلــك الصــعوبات حــدة خاصــة خــالل الطــوارئ اإلنســانية 

نوعيـــة وكماليـــة التقييمـــات الســـريعة لالحتياجـــات وعمليـــات تحليـــل الثغـــرات الواســـعة النطـــاق. ونتيجـــة لـــذلك تـــأّثرت 
  واستراتيجيات القطاع والنداءات وعمليات رصد األداء. 
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وواجهت المنظمة، ثانيًا، صعوبة الموازنة بين وظيفتها بصفتها وكالة قائدة تتولى تنسيق مجموعة الصـحة   -١٣
مّما ُيعد من المشكالت الكامنـة علـى الصـعيد القطـري. فقـد  -لتقني وبين دورها كشريك في المجموعة يوفر الدعم ا

تبّين، مثًال، أّنه من الصعب على مجموعة الصحة في بعض حاالت الطوارئ االضطالع بوظيفتها اإلعالميـة فـي 
مــع المجــال الصــحي ألّن شــركاء المجموعــة لــم يتقّيــدوا جميعــًا بــالبروتوكوالت المشــتركة المتفــق عليهــا فيمــا يخــص ج

  البيانات، في حين ترّددت بعض السلطات الوطنية في نشر بيانات صحية ُيحتمل أن تكون حساسة.
  

وتكمن الصعوبة الثالثة المواجهة في محدودية القدرة التشـغيلية الالزمـة لمنظمـة الصـحة العالميـة، بصـفتها   -١٤
الـــدول األعضـــاء وأعضـــاء اللجنـــة  وكالـــة مـــن وكـــاالت األمـــم المتحـــدة التقنيـــة المتخصصـــة، لتحقيـــق كامـــل توقعـــات

الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت وشــركاء المجموعــة والجهــات المانحــة فيمــا يخــص تنفيــذ البــرامج بشــكل مباشــر فــي 
حاالت الطوارئ اإلنسانية الحادة. فعلى الرغم من تمّكن المنظمـة، مـثًال، مـن تـوفير اإلرشـادات المناسـبة فـي مجـال 

يــة لإلنــذار المبّكــر بحــدوث األمــراض واالســتجابة لمقتضــياتها، فــإّن هيكــل المنظمــة ال السياســات وٕانشــاء ُنظــم عمل
يسمح لها بتنفيذ عمليات ميدانيـة واسـعة، السـيما مـا يخـص السـعي المباشـر إلـى تـوفير التـدخالت المنقـذة لـألرواح. 

ية قد تسـّببت فـي عرقلـة وفي بعض الظروف قد تكون الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل توفير الخدمات األساس
  وظائفها الجوهرية في مجاالت تنسيق القطاع الصحي واإلعالم والترصد والسياسة العامة. 

  
وتتمّثل المشكلة الكبيرة الرابعة فـي نقـص التمويـل، السـيما لتغطيـة وظـائف مجموعـة الصـحة المخّصصـة.   -١٥

باتـــت تنتظـــر مـــن الوكـــاالت الرئيســـية التابعـــة  فعلـــى الـــرغم مـــن أّن الجهـــات المانحـــة التـــي تـــدعم العمـــل اإلنســـاني
للمجموعة إدراج تمويل منسقي المجموعة ووظائف المجموعة في صلب التمويل الخاص بها، فإّن ذلك غير ممكن 
لوكالة من وكاالت األمم المتحدة التقنية المتخصصة مثل منظمـة الصـحة العالميـة، التـي تتطلـب تمـويًال مخّصصـًا 

  لهذا الغرض. 
  

أّما المشكلة الخامسة فتتعّلق بعدم امتالك معظم مجموعات الصحة أّية إجراءات أو معايير واضحة تحكم   -١٦
توقفها عن نشاطها أو انتقالها إلى ترتيب آخر عقب تسوية طارئة صحية أو تحّولها إلى طارئة طويلة األمد، علـى 

ل إلى آليات أنسب إلدارة االحتياجات الصحية التوالي. ونتيجة لذلك تواجه المجموعات الصحية صعوبة في االنتقا
للفئات السكانية المتضّررة، سواء من خالل برنـامج مالئـم للتعـافي أو عـن طريـق برنـامج عمـل يتكّيـف  مـع حـاالت 

  الطوارئ الطويلة األمد ويقضي، على األقّل، بتوفير حد أدنى من الخدمات التي يمكن التنبؤ بها. 
  

  تعزيز استجابة منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ اإلنسانية 
  

استثمرت المنظمة، على مدى السنوات العشر الماضية، موارد جّمة من أجل بنـاء قـدرة األمانـة علـى دعـم   -١٧
الــدول األعضــاء وشــركاء مجموعــة الصــحة لتمكيــنهم مــن إعــداد العــّدة وتلبيــة االحتياجــات الصــحية للمتضــّررين مــن 

كورة أعـــاله وٕالـــى اســـتمرار العمـــل علـــى الكـــوارث والطـــوارئ. غيـــر أّنـــه البـــّد للمنظمـــة، بـــالنظر إلـــى المشـــكالت المـــذ
إصالح الميدان اإلنساني وٕالى اإلصالحات الجارية في المنظمة نفسها، من زيادة سرعتها وفعاليتها وٕامكانية التنبـؤ 
بعملهــا لــدى القيــام بأنشــطة عاليــة الجــودة اســتجابة لمقتضــيات الطــوارئ اإلنســانية، وأن تحــّدد معــالم واضــحة لقيــاس 

، أجرت المنظمة عملية تشاورية داخلية وخارجية كأساس لتعزيز عملها في إطار ٢٠١١تصف عام األداء. وفي من
االستجابة للطـوارئ اإلنسـانية، السـيما بـالنظر إلـى العجـز الحـاد فيمـا يخـص تمويـل وظـائف المنظمـة األساسـية فـي 

  مجال إدارة مخاطر الطوارئ. 
  

علومات الالزمة لوضع نهج جديـد مشـترك بـين المنظمـات إزاء ومّكنت تلك العملية التشاورية من توفير الم  -١٨
تحســين ســرعة اســتجابة المنظمــة لكــل مــن الطــوارئ اإلنســانية والطــوارئ الصــحية العموميــة، وتحســين تســاوق تلــك 

سـيؤدي  إطار جديد إلدارة استجابة المنظمة لحـاالت الطـوارئاالستجابة وٕامكانية التنبؤ بها. ومن ركائز ذلك النهج 
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األساس التشغيلي المشترك لعمل المنظمة أثناء تلك الطوارئ. والعناصر الرئيسية لإلطار الجديد هي كالتالي:  دور
(أ) إعداد بيان يوّضح التزامات المنظمة األساسية إّبان الطوارئ الحادة، التي سُتساءل عليهـا، ويؤّكـد دور المنظمـة 

الخبيـــرة والمشـــورة التقنيـــة والمعلومـــات وترصـــد األمـــراض الجـــوهري فيمـــا يخـــص التنســـيق بـــين الشـــركاء والسياســـات 
الســـارية ومكافحتهـــا؛ (ب) تحديـــد معـــايير لتقيـــيم األداء وأطـــر زمنيـــة لقيـــاس ســـرعة ونوعيـــة عمـــل المنظمـــة ضـــمن 

أيـام  ٧سـاعة و ٧٢سـاعة و ١٢االستجابة لطارئـة مـا، مـع اإلعـالن عـن الخـدمات التـي يجـب توفيرهـا فـي غضـون 
المثال؛ (ج) وضع إجراء ومعايير لتقييم القدرة المحلية عل االستجابة لطارئة ما حتى يتسنى  يومًا على سبيل ١٤و

ساعة من حيث الدعم الذي سيتطلبه مكتب قطري مـن كـل مسـتوى  ١٢تصنيف جميع الطوارئ الحادة في غضون 
اتصــال لحــاالت  مــن مســتويات المنظمــة، مــع ضــمان التنســيق مــن خــالل فريــق عــالمي إلدارة الطــوارئ يضــّم مراكــز

وضع إجراءات مشتركة تحـّدد اسـتجابة المنظمـة  الطوارئ من كل المكاتب اإلقليمية الستة ومن المقّر الرئيسي؛ (د)
للطــوارئ وتوّضــح إدارة الوظــائف الرئيســية للمنظمــة أثنــاء الطــوارئ بمــا فــي ذلــك أدوار ومســؤوليات كــل مســتوى مــن 

ـــا ء حـــدوث طارئـــة حـــادة، بوظائفهـــا القياديـــة واإلعالميـــة والتقنيـــة مســـتويات المنظمـــة مـــن أجـــل ضـــمان قيامهـــا، أثن
وضــع سياسـات للطـوارئ علـى مسـتوى المنظمـة فـي مجــاالت (ه) والتمكينيـة بكفـاءة وسـرعة علـى الصـعيد المحلـي؛ 

، وتعيـــين ونشـــر "قائـــد فـــي مجـــال التصـــدي للطـــوارئ الصـــحية" يمتلـــك ١زيـــادة القـــدرات، وتطبيـــق مبـــدأ "عـــدم النـــدم"
بقة في هذا المجال لمساعدة المكاتـب القطريـة علـى ضـمان اسـتجابة للطـوارئ الكبـرى يمكـن التنبـؤ بهـا مؤهالت مس

، ٢٠١١وكاالت األمم المتحدة األخرى  واإلصالحات التـي أدخلـت، فـي عـام  خبرةأكبر، وذلك استنادًا إلى  بصورة
  كبرى. على استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للطوارئ الصحية ال

  
وسيتطلب التطبيق الكامل لنهج المنظمة المؤسسي إزاء حاالت الطوارئ توظيـف المزيـد مـن االسـتثمارات.   -١٩

والبّد من توظيفها في المقّر الرئيسي وعلى المستويات اإلقليمية، وفي البلدان المتضّررة من الطـوارئ الطويلـة األمـد 
ساسيين الالزمين إلدارة برنامج عمل من هذا القبيل. وقد تم، على والمتكّررة حتى يتسنى تشكيل ودعم الموظفين األ

الصعيد العالمي، إعادة تنظيم برامج دائرة العمل الصحي إّبـان األزمـات وتكييفهـا لتتخـذ شـكل اإلدارة الجديـدة إلدارة 
الوظــائف العالميــة مخــاطر الطــوارئ واالســتجابة اإلنســانية. وأنشــئ هــذا الهيكــل الُمبّســط لالضــطالع، بكفــاءة أكبــر، ب

الرئيسية الخمس التي تم تحديدها في العملية التشاورية للمنظمة، والتي تدخل ضمن فئتين اثنتين همـا كالتـالي: (أ) 
االســـتخبار والمعلومـــات والرصـــد؛ والسياســـة العامـــة والممارســـة والتقيـــيم؛ والـــدعم فـــي الظـــروف  -الوظـــائف التقنيـــة 

إدارة الموارد؛ والعالقات الخارجية. وسترّكز اإلدارة،  -ظائف البرمجية األساسية المفاجئة وأثناء األزمات؛ (ب) والو 
ضــمن هــذا الهيكــل الجديــد، علــى تنســيق وٕادارة أصــول المنظمــة األوســع نطاقــًا فــي ســياق الطــوارئ اإلنســانية، مــع 

صـــحي والبيئـــة التركيــز بشـــكل قـــوي علـــى برنـــامج عمـــل منســـق يشـــمل دائــرة أمانـــة المنظمـــة المســـؤولة عـــن األمـــن ال
واإلدارات اإلقليميــــة النظيــــرة، الســــيما فــــي مجــــاالت الحــــد مــــن مخــــاطر الطــــوارئ والتأهــــب واالســــتجابة لمقتضــــيات 

، علــى تشــغيل الــنهج المؤسســي إزاء االســتجابة اإلنســانية علــى جميــع ٢٠١٢المنظمــة، فــي عــام  وتركــزالطــوارئ. 
 ويشـمللى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ، ع٢٠١١ المستويات وطبقًا لإلصالحات التي أدخلت، في عام

  المزيد من اإلصالحات، عند اللزوم.  وسينطوي علىهذا الجهد استعراض في نهاية العام للدروس المستفادة 
  

والبــّد، علــى الصــعيد المشــترك بــين الوكــاالت، مــن االضــطالع بمزيــد مــن العمــل فــي مجــال السياســات مــن   -٢٠
ة بخصـوص وقـف نشـاط مجموعـات الصـحة واالنتقـال بـوتيرة أسـرع إّمـا إلـى نهـج للتعـافي أجل وضع مبادئ توجيهي

المبّكــر أو، فيمــا يخــص الطــوارئ الطويلــة األمــد، إلــى آليــة تنســيق مالئمــة أكثــر لضــمان تــوفير الخــدمات الصــحية 
لوطنيـة فـي تنفيـذ األساسية بطريقة يمكـن التنبـؤ بهـا. وسيقتضـي ذلـك مـن المنظمـة تقـديم دعـم فعـال إلـى السـلطات ا

خطة رسمية للتعافي أو عملية انتقال رسمية والعمل مع شركاء مجموعة الصحة لتمكينهم من مواءمـة بـرامجهم مـع 
  السياسات الوطنية.

                                                           
يقضــي هــذا المبــدأ بتحّمــل مــا ُينــتهج مــن ممارســات وٕاجــراءات لمعالجــة مشــكالت متوقعــة حتــى وٕان لــم يتأّكــد بعــد وقــوع      ١
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وتعزيز القدرة على التكّيف انطالقًا من مستوى المؤسسات الوطنية ونزوًال إلى مستوى المجتمعات المحليـة   -٢١
تضـطلع منظمـة الصـحة العالميـة، فـي صـحية إّبـان الطـوارئ اإلنسـانية. و لتحسـين الحصـائل المن األمور األساسـية 

، بعمليـــة تشـــاورية أخـــرى مـــن أجـــل ترشـــيد وضـــع برنـــامج عمـــل أقـــوى وأشـــمل فـــي مجـــال إدارة مخـــاطر ٢٠١٢عـــام 
ني، الطـــوارئ، علـــى أن يشـــمل ذلـــك البرنـــامج الحـــد مـــن مخـــاطر الطـــوارئ، والتأهـــب للطـــوارئ علـــى الصـــعيد الـــوط

  واالستعداد على المستوى المؤسسي، والتخطيط الستمرارية األنشطة المؤسسية.
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

إلـى تقـديم إرشـادات بشـأن اإلصـالح المسـتمر لعمـل المنظمـة فـي مجـال االسـتجابة جمعية الصـحة مـدعوة   -٢٢
  .١٤ق١٣٠م تس التنفيذي في القرار ٕالى اعتماد القرار الموصى به من المجلللطوارئ اإلنسانية، و 
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