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  للطوارئ العالمية الصحية العاملة القوى
  
  

  العامة المديرة من تقرير
  
  
في غرب أفريقيا هو أمر غير مسبوق من نواح كثيـرة. وقـد تميـزت  إن ظهور فاشية مرض فيروس اإليبوال  -١

الـوطنيين  المشاركين في االسـتجابةاالستجابة لهذه الفاشية عن غيرها بوجه خاص بضرورة توفير آالف عديدة من 
  .ممتدةوالدوليين ونشرهم على مدى فترة زمنية 

  
دوليين على نطاق واسع مسألة معقـدة للغايـة علـى الوطنيين وال المشاركين في االستجابةوكانت إدارة نشر   -٢

ـــزام مـــن جانـــب  ـــاز وشـــدة االلت ـــة واضـــحة وجـــديرة بالتنويـــه لالمتي . المشـــاركين فـــي االســـتجابةالـــرغم مـــن وجـــود أمثل
كشفت عملية حشد األشخاص المؤهلين للتصدي لفاشية اإليبوال عن وجود ثغـرات فـي الهياكـل األساسـية للقـوى  وقد

لى المسـتويين الـوطني والـدولي. فعلـى المسـتوى الـوطني، كـان عـدد العـاملين الصـحيين محـدودًا، العاملة الصحية ع
كما أنهم لم يحصلوا على التدريب المناسب أو يزودوا بالمعدات المالئمة. وعلى الرغم من تـوافر شـبكات وشـراكات 

فــي حــاالت عديــدة، فقــد واجهــت الــدوليين، واضــطالعها بوظائفهــا علــى أكمــل وجــه  المشــاركين فــي االســتجابةلنشــر 
تحـــديات مـــن حيـــث النطـــاق وضـــمان الجـــودة والتـــدريب والتنســـيق والتمويـــل وفـــرص تبـــادل الـــدروس المســـتفادة بـــين 

  وفيما بينهم. المشاركين في االستجابةالشركاء الذين قاموا بنشر 
  
اعتبـــاره هـــذه وهـــو يضـــع فـــي  مـــن المـــديرة العامـــة، EBSS3.R1وقـــد طلـــب المجلـــس التنفيـــذي فـــي القـــرار   -٣

الصــعوبات والواليــة الدســتورية للمنظمــة المتمثلــة فــي عملهــا كســلطة التوجيــه والتنســيق فــي ميــدان العمــل الصــحي 
الدولي، ومسؤوليتها عن تقديم المساعدة التقنية المناسبة، وفي حاالت الطوارئ العـون الـالزم، أن تضـع خطـة لقـوى 

ويمكن نشرها بسـرعة وكفـاءة، لخدمـة البلـدان التـي تطلـب أو تقبـل عاملة صحية عالمية للطوارئ تكون أوسع نطاقًا 
  هذه المساعدة، لمدد زمنية كافية، مع توفير الموارد الكافية.

  
ويتضمن هذا التقرير خطـة مفاهيميـة لقـوى عاملـة تُنشـأ مـن أجـل االسـتجابة للمخـاطر والطـوارئ الحـادة أو   -٤

  .جراءات المطلوبة من األمانة خالل األشهر القادمةالممتدة ذات العواقب الصحية، كما ُيحدِّد اإل
  

  النطاق
  
بغية االستجابة للطوارئ ذات العواقـب الصـحية، والناجمـة عـن كامـل مجموعـة األخطـار، تشـمل الكفـاءات   -٥
  طلوبة للعاملين الصحيين ما يلي:الم

يقتضي ضمان أخذ جوانب الصحة العمومية لالستجابة للطوارئ في االعتبار  :الصحة العمومية  (أ)
وجود أخصائيي الوبائيات وعلماء المختبرات وكاشفي الحاالت ومتتبعي المخالطين وأخصائيي الوقاية من 
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على سبيل المثال أخصائيي ( العدوى ومكافحتها وخبراء الدفن المأمون وأخصائيين معنيين بأحداث محددة
  راض التنفسية في حالة البراكين) وأخصائيي تقييم المخاطر واألحداث.األم

المشـاركين الرعايـة المالئمـة للمرضـى مـن السـكان المتضـررين و  تقـديم يقتضي :الرعاية السريرية  (ب)
والقـــابالت وأخصـــائيي العـــالج الطبيعــــي  الـــدوليين وجـــود األطبـــاء والممرضــــين والصـــيادلة فـــي االســـتجابة
المجتمعيــة وأطبــاء األســنان واألخصــائيين النفســيين واالستشــاريين والعــاملين االجتمــاعيين  ومقــدمي الرعايــة

  واألخصائيين النفسيين االجتماعيين. 

تقتضـي إدارة االسـتجابات المعقـدة التـي تشـمل عـّدة مواقـع نشـطة وجـود فنيـين يمتلكـون  :التنسيق  (ج)
يط والقدرة اإلدارية من قبيل مـديري البـرامج والمخططـين مهارات القيادة االستراتيجية والتفكير الناقد والتخط

  االستراتيجيين والمحللين السياسيين.

بمـــا فـــي ذلـــك قـــادة ( يقتضـــي إشـــراك طائفـــة واســـعة مـــن الشـــركاء وتحفيـــزهم :التعبئـــة االجتماعيـــة  (د)
المجتمعــات المحليــة وشــبكاتها والمجموعــات المدنيــة والدينيــة وصــانعو القــرارات والشخصــيات المــؤثرة علــى 
المســتوى المحلــي) علــى المســتويين الــوطني والمحلــي بهــدف إذكــاء الــوعي بخدمــة معينــة وبالطلــب عليهــا 

  .والثقافي وجود الدعاة وخبراء االتصاالت وأخصائيي علم اإلنسان االجتماعي

: يقتضي ضمان اإلبالغ على نحو فّعال عن وضع حالة طارئة وعمل المنظمة بشأن االتصاالت  )ه(
التصـــدي لهــــا وطلبـــات األصــــول الالزمـــة وجــــود خبــــراء فـــي مجــــال االتصـــاالت االســــتراتيجية وأخصــــائيي 

  العالقات العامة ومصممي طباعة ومهندسي شبكة اإلنترنت ومصممي الحمالت.

إنشـــاء الهياكـــل والـــنظم المناســـبة مـــن أجـــل توجيـــه االســـتجابة وتنظيمهـــا  يقتضـــي :ســـتياتياللوج  (و)
ستيات ومديري سالسل التوريد والمهندسين (على سبيل المثال في مجال الميـاه يودعمها وجود خبراء اللوج

  وخدمات اإلصحاح) وأخصائيي األمن وٕادارة أسطول المركبات والسائقين.

تضــي ضــمان تســجيل المعلومــات وتنظيمهــا وتوافرهــا وٕامكانيــة تحليلهــا خــالل يق :إدارة المعلومــات  (ز)
فتـــرة االســـتجابة للطـــوارئ وجـــود علمـــاء الحاســـوب وأخصـــائيي إدخـــال البيانـــات وٕادارتهـــا وأخصـــائيي نظـــم 
المعلومــات الجغرافيــة، علــى أن يتمتــع جمــيعهم بالقــدرة علــى اســتنباط البيانــات المتعلقــة بالصــحة والطــوارئ 

  وتحليلها.  وٕادارتها

الدعم المنهجـي أساسـي خـالل االسـتجابة لحالـة طارئـة ذات عواقـب صـحية،  :الخدمات الرئيسية  (ح)
ويقتضــي وجــود أخصــائيين فــي مجــال المــوارد البشــرية وتعبئــة المــوارد وٕادارة المشــاريع والميزانيــة والشــؤون 

  المالية والمنح وكذلك الدعم اإلداري.
  

الحالة الطارئة، قد تدعو الحاجة إلى توافر كفاءات فـي مجـال البحـث والتطـوير وٕاضافة إلى ذلك، وحسب   -٦
من أجل استحداث لقاحات وعالجات ووسائل تشخيص جديدة ونشرها، وتوجيه خطة البحث والتطوير، وفي مجـال 

حــو دعــم الــنظم الصــحية مــن أجــل ضــمان الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا وٕاعــادة تنشــيط الخــدمات األساســية علــى ن
  مأمون.

  
وجـود نظـم متينـة ومحّسـنة بشـأن  قـوى عاملـة صـحية عالميـة للطـوارئوتقتضي االسـتفادة بشـكل فعـال مـن   -٧

 قـــوى عاملـــة صـــحية عالميـــة للطـــوارئالتمهيـــد للنشـــر والنشـــر وٕانهـــاء العمـــل. وتنظـــر هـــذه الورقـــة فـــي كيفيـــة إنشـــاء 
نشـــر (وضـــع قـــوائم باألســـماء وضـــمان الجـــودة وتشـــغيلها، حيـــث تتنـــاول مســـائل تتعلـــق بالنطـــاق ومرحلـــة التمهيـــد لل
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والتــدريب) والنشــر (التخطــيط واســتهالل العمــل والنشــر واإلجــالء الطبــي) وٕانهــاء العمــل (العــودة إلــى الــوطن والــدعم 
التالي للمهمة واستخالص الدروس المستفادة). وتنظر الورقة كذلك في مسألة تصريف الشؤون والتمويل علـى نحـو 

  مالئم. 
 
هذه الخطة، ستقوم المنظمة، بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيـين، بتعزيـز مرحلـة  وبموجب  -٨

التمهيد للنشر وتأهب مجموعات المواهب القائمة عـن طريـق وضـع قـوائم باألسـماء وتنفيـذ إجـراءات ضـمان الجـودة 
ســتقوم المنظمــة بمــا يلــي: إعــادة واســتحداث دورات تدريبيــة وتمــارين محاكــاة وٕاجرائهــا. وبغيــة تحســين عمليــة النشــر، 

ـــد االقتضـــاء اســـتحداث آليـــات جديـــدة، مـــن أجـــل التخطـــيط لعمليـــات النشـــر ووضـــع المعـــايير  تصـــميم آليـــات، وعن
الســـتهالل هـــذه العمليـــات، وتصـــميم نظـــم وتنفيـــذها لضـــمان النشـــر الســـلس، ووضـــع عمليـــة فعالـــة ومتاحـــة لإلجـــالء 

بطريقـة  خطـة ضـمان عـودة جميـع العـاملين فـي الميـدان إلـى وطـنهمالطبي. وفيمـا يتعلـق بإنهـاء العمـل، تسـتهدف ال
مناسبة وفعالة، مع إدماج آليات السـتخالص الـدروس المسـتفادة وتقـديم الـدعم الصـحي والنفسـي االجتمـاعي التـالي 

  للمهمة.
  

  النطاق
  

  على المستوى الوطني  المشاركون في االستجابة
  
والتنظيمــات المجتمعيــة يمّثــل العــاملون الصــحيون والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والمنظمــات الدينيــة   -٩

المشـاركين فـي والكيانات األخرى المماثلة جوهر القوى العاملة الصحية العالميـة للطـوارئ وبالضـرورة أول والشبابية 
  لطارئة ذات عواقب صحية.  االستجابة

  
لدور الرئيسي فيما يتعلق بإقامة نظم صحية داخلية متينة، بما في ذلك قـوى عاملـة وتضطلع الحكومات با  -١٠

صحية، ويقع على عاتقها ما يتعلق بذلك من مسؤوليات. وتعطـي األمانـة األولويـة لـدعم البلـدان فـي تطـوير قـدرات 
خاطر والطوارئ ذات أساسية قوية. وستعمل األمانة عن كثب مع الدول األعضاء، والسيما مع الدول المعرضة للم

العواقب الصحية، من أجل بناء المهارات األساسية عن طريق استحداث التدريب وتوفيره ووضع المبادئ التوجيهية 
(ب) اإلنــذار واالســتجابة ؛ (أ) إنشــاء قــوى عاملــة وطنيــة قــادرة علــى التصــدي للطــوارئ الصــحية :التقنيــة الراميــة إلــى

(د) اإلجــراءات التــي تــدعم ؛ تقبال البلــد ألعضــاء القــوى العاملــة العالميــة(ج) إجــراءات اســ؛ علــى المســتوى الــوطني
  اللوائح الوطنية المتعلقة بالترخيص والجمارك واالعتماد والتسجيل.

  
  الدوليون من الشبكات والشراكات  المشاركون في االستجابة

  
دوليــين. ويحتــاج األمــر إلــى توســيع  مشــاركين فــي االســتجابةنشــئت لتــوفير هنــاك شــبكات وشــراكات قائمــة أُ   -١١

  هذه الشبكات وتعزيزها من أجل توفير ما يلزم من نطاق ومهارات متنوعة وأعداد الستجابة واسعة النطاق.
  

وتـدعم الشــبكة العالميـة لإلنــذار بحــدوث الفاشـيات ومواجهتهــا تنسـيق االســتجابة الدوليــة، كمـا تقــوم بتجميــع   -١٢
المؤسســات والشــبكات القائمــة مــن أجــل دعــم عمليــة اســتبانة الفاشــيات الدوليــة وتأكيــدها المــوارد البشــرية والتقنيــة مــن 

واالســــتجابة لهــــا. وســــتعمل المنظمــــة مــــع شــــركاء فــــي الشــــبكة علــــى تعزيــــز القــــدرات الدوليــــة فيمــــا يتعلــــق باإلنــــذار 
ات الممثلــة فــي واالســتجابة، مــن خــالل زيــادة عــدد المؤسســات األعضــاء وتــدعيم شــبكات الخبــرات وزيــادة عــدد اللغــ

  الشبكة.
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 ٢٠٠٥وأدت عملية إصالح العمل اإلنساني التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في عام   -١٣
مجـــاًال للنشـــاط اإلنســـاني. وقـــد ُعّينـــت  ١١إلـــى إنشـــاء نهـــج المجموعـــات وتعيـــين رؤســـاء المجموعـــات العالميـــة فـــي 

 وتتكـــّون مجموعـــة الصـــحة العالميـــة مـــن أكثـــر مـــن ١.لمجموعـــة الصـــحة منظمـــة الصـــحة العالميـــة الوكالـــة القائـــدة
منظمــة صــحية إنســانية دوليــة تعمــل معــًا لبنــاء الشــراكات وتحقيــق الفهــم المتبــادل ووضــع نهــوج مشــتركة للعمــل  ٤٠

مجموعــة الصــحة العالميــة شــبكتها مــن المنظمــات المنتســبة الصــحي اإلنســاني. وفــي إطــار الخطــة الراهنــة، ستوســع 
لضمان نشر األفراد والفرق بشكل استباقي بغية توفير الخدمات الصحية فـي حـاالت الطـوارئ، والتنسـيق والتخطـيط 
ـــدة ذات  وٕادارة المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي قطـــاع الصـــحة خـــالل االســـتجابة للمخـــاطر والطـــوارئ الحـــادة أو الممت

  العواقب الصحية.
  

ـــة هـــي مجموعـــات مدّربـــ  -١٤ ـــة ذاتيـــًا مـــن المهنيـــين الصـــحيين الـــذين يعـــالجون والفـــرق الطبيـــة األجنبي ة ومكتفي
نيا للمنظمـة فيمـا يتعلـق بـالفرق التصـنيف والمعـايير الـدُ المرضى المتضررين من طارئة، طبقًا للشروط المحـددة فـي 

وحــدة مخصصــة لتنســيق الفــرق  ٢٠١٤ وقــد أنشــأت المنظمــة فــي عــام ٢.الطبيــة األجنبيــة عنــد وقــوع كــوارث مفاجئــة
ألجنبية وٕادارتها وضمان جودتها استجابة لالهتمام الذي أبدته الدول األعضاء. وتعكف المنظمة اآلن على الطبية ا

نيا للمنظمــة وتصـنيفها. وســيكون وضـع نظـام تســجيل عـالمي للتحقــق مـن جميــع الفـرق التـي تفــي بمعـايير النشــر الـدُ 
ســـمح لبلـــد متضـــرر بطارئـــة ذات عواقـــب صـــحية الســـجل، عنـــد تنفيـــذه تنفيـــذًا كـــامًال، بمثابـــة آليـــة للنشـــر والتنســـيق ت

بــاللجوء إلــى فــرق تــم تســجيلها مســبقًا وضــمان جودتهــا وٕاعــالم هــذه الفــرق بــإجراءات التشــغيل الموحــدة واالشــتراطات 
المحـــددة لـــدخول بلـــدهم (بمـــا فـــي ذلـــك القواعـــد المتعلقـــة باســـتيراد األدويـــة لتخفيـــف اآلالم والتســـجيل لممارســـة مهنـــة 

  الطب).
  

ووّقعــت المنظمــة اتفاقــات احتياطيــة مــع المنظمــة الكنديــة لخبــراء الخدمــة المدنيــة (كانــاديم) والمنظمــة غيــر   -١٥
ومجلـــس الالجئـــين النرويجـــي وســـجل أســـتراليا لخبـــراء اإلغاثـــة بهـــدف زيـــادة مهـــارات المنظمـــة  iMMAPالحكوميـــة 

اقات، توفر هـذه المنظمـات مجموعـة متنوعـة واستكمالها فيما يتعلق بتلبية االحتياجات المفاجئة. وبموجب هذه االتف
من الموظفين المدربين ذوي الخبرة الذين يمكـن نشـرهم بسـرعة لفتـرة تتـراوح بـين ثالثـة وسـتة أشـهر فـي حـال حـدوث 

. وســتزيد المنظمــة عــدد الشــركاء الــذين أبرمــت معهــم اتفاقــات احتياطيــة، ممــا سيســاعد علــى ٣ طارئــة مــن المســتوى
ــــارات ا ــــدى االضــــطالع توســــيع نطــــاق الخي ــــدعم اســــتجابة اســــتباقية لســــد الثغــــرات فــــي المــــوارد البشــــرية ل لمتاحــــة ل

  ما.  باستجابة
  

وتشــــمل شــــبكة المختبــــرات المعنيــــة بالمْمرضــــات المســــتجدة والخطــــرة التابعــــة للمنظمــــة شــــبكات مختبــــرات   -١٦
ون فـي سـبيل زيـادة القـدرة علـى التشخيص البشري والبيطري العالية األمن العالمية واإلقليميـة ذات الصـلة التـي تتعـا

ــــق بمخــــاطر األمــــراض المســــتجدة واألمــــراض  التشــــخيص المبكــــر وٕادارة الفاشــــيات واإلصــــابات بالعــــدوى فيمــــا يتعل
المتوطنــة الحــادة. وتشــارك المختبــرات التابعــة للشــبكات أيضــًا فــي حشــد اســتجابة الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث 

قــدرة المختبــرات خــالل فاشــية اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا، والمنظمــة ملتزمــة  . وقــد بــرزت أهميــةومواجهتهــا الفاشــيات
  بتوسيع نطاق الشبكة وبناء القدرات وتعميقها في هذا المجال.

  
                                                           

 الصــــحة مجموعــــة فــــي الرائــــدة الوكالــــة باعتبارهــــا دورهــــا داءأ فــــي المنظمــــة يــــدعم الــــذي ،٢٠-٦٥ع ص ج القــــرار انظــــر   ١
 .  العالمية

    الصحة منظمة: جنيف مفاجئة، كوارث وقوع عند األجنبية الطبية بالفرق يتعلق فيما للمنظمة نياالدُ  والمعايير التصنيف   ٢
  : اإللكتروني الموقع على متاح. ٢٠١٣ العالمية؛

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf, )فــــــــــــــي االطــــــــــــــالع تــــــــــــــم 
 ).٢٠١٥ مايو /أيار  ١١
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وتضم شبكة االتصاالت في حاالت الطوارئ التابعـة للمنظمـة، التـي تشـمل أشخاصـًا أكملـوا بنجـاح دورات   -١٧
صــاالت أكملــوا التـدريب الســابق للنشــر. وستوسـع المنظمــة نطــاق الشــبكة خبيــر ات ٥٠ تدريبيـة معمقــة، مجموعــة مـن

  وتحّسن االتصاالت على مستوى جميع عمليات االستجابة للطوارئ.
  

وتتعـــاون المنظمـــة كـــذلك مـــع الشـــبكات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة والوكـــاالت والمنظمـــات بشـــأن االســـتجابة   -١٨
لمنظمـات منظمـات حكوميـة دوليـة مـن قبيـل رابطـة أمـم جنـوب شـرق للطوارئ ذات العواقب الصحية. وتشـمل هـذه ا

آسيا وأمانة جماعة المحيط الهادئ وأمانة الجماعة الكاريبية واالتحاد األفريقي ومنظمة الصحة لغرب أفريقيـا. وفـي 
نظمـة الصـحة لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا التابعـة لماحالة فاشية اإليبوال، كان كل من االتحاد األفريقي و 

لغــرب أفريقيــا جــزءًا رئيســيًا مــن االســتجابة والتــدريب ونشــر مئــات العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية وأخصــائيي 
الصــحة العموميــة فــي بلــدان غــرب أفريقيــا. وعملــت المنظمــة مــع هــذه المنظمــات ومــع البنــك الــدولي ومكتــب األمــم 

مليــات النشــر هــذه ودعــم العــاملين فــي الميــدان. وتعمــل المتحــدة لخــدمات المشــاريع علــى إنشــاء منصــة تشــغيلية لع
وكــاالت حكوميــة، بمــا فيهــا المركــز األوروبــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا ومراكــز الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
للوقاية من األمراض ومكافحتها، التي يعمل العديد منها أيضًا كشركاء في شبكة المنظمة العالميـة لإلنـذار بحـدوث 

لفاشــيات ومواجهتهــا، أيضــًا مــع المنظمــة فــي مجــال االســتجابة للطــوارئ، مــن خــالل نشــر خبــراء الصــحة العموميــة ا
. لإليبـــوالوالمختبـــرات وٕاجـــراء البحـــوث بشـــأن الممرضـــات التـــي تســـّبب فاشـــيات، كمـــا كانـــت الحـــال عنـــد االســـتجابة 

  وستواصل المنظمة هذه العالقات وتوسع نطاقها. 
  

  قدرة المنظمة الدائمة وقدرة موظفيها على تلبية االحتياجات المفاجئة 
  

ُيقصـــد بالقـــدرة الدائمـــة المـــوارد البشـــرية المكرســـة للتأهـــب للطـــوارئ واالســـتجابة لهـــا. وتـــؤدي المنظمـــة أربـــع   -١٩
رة التقنيـــة وهـــي القيـــادة واإلعـــالم والخبـــ -وظـــائف حاســـمة فيمـــا يتعلـــق باالســـتجابة للطـــوارئ ذات العواقـــب الصـــحية 

وســيكون لــديها مجموعــة حرجــة مــن المــوظفين ذوي القــدرة الدائمــة والمهــارات المناســبة علــى  -والخــدمات األساســية 
  جميع مستويات المنظمة من أجل تأدية هذه الوظائف في كل وقت.

  
موظفًا  ٥٣٠ يعادلوستزيد المنظمة عدد الموظفين المكرسين لالستجابة للطوارئ من عددهم الحالي الذي   -٢٠

متفرغًا. وسيعمل غالبية الموظفين في مجال االستجابة للطوارئ على المستوى القطري، مع وجود عدد ُيعتد به من 
الموظفين علـى المسـتوى اإلقليمـي مـن أجـل تقـديم الـدعم المباشـر للفـرق القطريـة. وسـيعمل فريـق أساسـي فـي المقـر 

  الرئيسي للمنظمة.
  

ادة قـــدرتها التشـــغيلية واســـتكمال قـــدراتها التقنيـــة والمعياريـــة، كمـــا سُتشـــرك خبـــراء وتلتـــزم المنظمـــة أيضـــًا بزيـــ  -٢١
ستيات على جميع مستويات المنظمة، والسيما فـي البلـدان المعرضـة لمخـاطر شـديدة. وسـتناط بـالخبراء مهـام ياللوج

اني، كمـا سـيمكن نشـرهم ستيات وكذلك االضطالع بعمليات التقييم والـدعم الميـديالتأهب واالستعداد في مجال اللوج
بســــرعة باعتبــــارهم مــــن مســــتجيبي الخــــط األول المســــؤولين عــــن تنفيــــذ المنصــــة التشــــغيلية للمنظمــــة بالتنســــيق مــــع 

  .الحكومات والشركاء
  

قــدرة المنظمــة علــى تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة فــي قــدرتها علــى اســتخدام المــوارد البشــرية القائمــة  وتتمثــل  -٢٢
وغيــر المخصصــة للطــوارئ عنــد حــدوث طــوارئ غيــر متوقعــة أو عنــدما يتطلــب تــدهور وضــع مــا زيــادة االســتجابة 

تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة بســرعة وفّعاليــة. وســتحدد المنظمــة كــذلك مجموعــة احتياطيــة مــن المــوظفين المســتعدين ل
من ذوي المهارات، بمـا فيهـا اللغـات، التـي تسـتكمل القـدرة الدائمـة علـى االسـتجابة، مـن أجـل ضـمان أن االسـتجابة 
تتناســب مــع نطــاق طارئــة معينــة. وينبغــي أن تشــمل هــذه القــدرة أيضــًا إمكانيــة خفــض عــدد المــوظفين بســرعة متــى 

ئمــة أســماء، اســتنادًا إلــى عمليــة تحديــد ســمات علــى صــعيد المنظمــة، مــن قاجــرت تلبيــة الحاجــة. وستضــع المنظمــة 
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أجــل تحديــد عــدد كــاٍف مــن المــوظفين يســمح للمنظمــة باالســتجابة بشــكل ســريع واســتباقي لحــدث يتطلــب اســتجابة 
 عالمية.

  
  الوكاالت والصناديق والبرامج التابعة لألمم المتحدة 

  
المنظمة، باعتبارها جـزءًا مـن منظومـة األمـم المتحـدة، مـن وجـود وكـاالت وصـناديق وبـرامج شـقيقة  تستفيد  -٢٣

وتبــّين خــالل فاشــية اإليبــوال أن القــدرات التــي ســاهمت بهــا  ١.تزخــر بــالخبرة علــى مســتوى القطاعــات الحكوميــة كافــة
فيد مــن تعــاون أوثــق. وتــدعم عالقــة المنظمــة وبرنــامج األغذيــة العــالمي فــي االســتجابة دون الوطنيــة يمكــن أن تســت

قانونية رسمية جديدة أقيمت بين المنظمات منصة عمليات مشتركة علـى صـعيد البلـدان الثالثـة مـن أجـل االسـتفادة 
ستيات اإلنسانية الواسعة النطاق وخبرة المنظمة في االستجابة للفاشيات يمن خبرة برنامج األغذية العالمي في اللوج

ســـتية. وســـتقوم المنظمـــة وبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي بتحســـين تعاونهمـــا وتقصــــي يحية اللوجوتـــوفير الخـــدمات الصـــ
مجموعة كاملـة مـن فـرص االسـتجابة للطـوارئ التـي توفرهـا هـذه الشـراكة. ويجـري حاليـًا تقصـي ترتيبـات مماثلـة مـع 

  .مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف
  

وتنظــر المنظمــة أيضــًا فــي إبــرام اتفاقــات طويلــة األمــد مــع كيانــات أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة يمكنهــا أن   -٢٤
المـوظفين  توسع نطاق القوى العاملة الصـحية العالميـة للطـوارئ. ويتمثـل احتمـال أول فـي تبسـيط عمليـة آليـات نقـل

وانتـــدابهم وٕاعـــارتهم. ويتمثـــل احتمـــال آخـــر فـــي إقامـــة شـــراكات مـــع برنـــامج متطـــوعي األمـــم المتحـــدة لنشـــر مـــوظفي 
المنظمة المتقاعدين، ضمن آخرين، مما يسمح باالسـتفادة مـن مصـدر زاخـر بـالخبرات والمعـارف يصـعب الوصـول 

  إليه بخالف ذلك.
  

  العاملة  قوىتشغيل ال
  

  شر واالستعداد مرحلة التمهيد للن
  

  قوائم األسماء
  

العاملــة الصــحية العالميــة فــي تحديــد أعضــائها قــدر اإلمكــان. وقــد  القــوىتتمثــل الخطــوة األولــى فــي إدارة   -٢٥
قوائم األسماء فعاليتها الهائلة بالنسبة للمنظمات الشريكة، وسوف توضع أساليب إلنشاء قواعد بيانات مماثلة أثبتت 
  .الصحية العالمية للطوارئالقوى العاملة بشأن 

  
قوائم األسماء الداخلية للمنظمة القـدرة الدائمـة المكرسـة فـي إدارات االسـتجابة للطـوارئ علـى وسوف تجّسد   -٢٦

مستويات المنظمة الثالثة كافة، والموظفين العاملين في اإلدارات األخرى، وفـي المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة، الـذين 
تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة. وســيتطلب اختيــار المــوظفين المســتعدين لتلبيــة قــدرة علــى جــرى تحديــدهم كجــزء مــن ال

عمليـة تحديـد سـمات المـوظفين، وذلـك كتصـفية أولـى للعثـور علـى إجراء  ،ئأوًال وقبل كل ش ،االحتياجات المفاجئة
المنظمـــة بعـــد ذلـــك مناقشـــات متابعـــة مـــع  المـــوظفين ذوي المهـــارة والخبـــرة فـــي مجـــال االســـتجابة للطـــوارئ. وســـتعقد

المـــوظفين الـــذين تـــم تحديـــدهم كمرشـــحين ومـــع المشـــرفين علـــيهم بهـــدف التحقـــق مـــن مجموعـــات المهـــارات وتحديـــد 
المعنيـون قد ومدته ونوع التمويل المخصـص للوظيفـة). وسـُيجمع الموظفـون المتغيرات األخرى (بما في ذلك نوع العَ 

                                                           
 وهـي لتصـدي العاجـل لفيـروس إيبـوال،ل المتحـدة األمم بعثة استغلت أفريقيا، غرب في اإليبوال لفاشية االستجابة حالة في   ١

 .النظام قدرة العمومية، الصحة مجال في األولى المتحدة األمم بعثة
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رى تحديــدهم، فــي فــرق ذات مجموعــات مهــارات مكّملــة بعضــها لــبعض. وســُتدرب باالحتياجــات المفاجئــة، متــى جــ
  الفرق بانتظام (بما في ذلك من خالل عمليات المحاكاة) من أجل ضمان بقائها على أهبة االستعداد.

  
شـــــبكة المختبـــــرات المعنيـــــة الشـــــبكة العالميـــــة لإلنـــــذار بحـــــدوث الفاشـــــيات ومواجهتهـــــا، بمـــــا فيهـــــا وتعمـــــل   -٢٧

ات المستجدة والخطـرة التابعـة للمنظمـة، مـع المؤسسـات التقنيـة علـى الصـعيد العـالمي مـن أجـل المحافظـة بالمْمرض
على رصيد القدرة التقنية على االستجابة وضمان اإلتاحة السريعة للخبـراء وفـرق االسـتجابة الدوليـة. وتحـتفظ شـبكة 

سجل وحدة الفرق الطبية األجنبية للغـرض نفسـه. اتصاالت الطوارئ التابعة للمنظمة بقوائم أسماء، وسوف ُيستخَدم 
وتحــتفظ مجموعــة الصــحة العالميــة والشــركاء االحتيــاطيون أيضــًا بقواعــد بيانــات بــالخبراء المتفــرغين، وكــذلك تفعــل 

للقـوى العاملـة الصـحية العالميـة كيانات األمم المتحدة التي تشارك في االستجابة للطوارئ. وسـتتمثل مسـاهمة قّيمـة 
 في تنسيق هذه النظم وجعل المعلومات أيسر مناًال وأكثر اتساقًا على مستوى المنصات. للطوارئ

  
  ضمان الجودة

  
مـــن األمـــور ذات األهميـــة الحاســـمة حصـــول األشـــخاص الـــذين ُينشـــرون لمجابهـــة طارئـــة علـــى التـــدريب   -٢٨

والمهارات من المستوى المناسب وبالجودة الالزمة ليتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم ويظلوا على قدر كاٍف من 
ة أو تنقصـهم المهـارة لمواجهـة الخطـر التيقظ للمخاطر واألخطار. ويشـكل نشـر أشـخاص ال يتمتعـون بـالخبرة الكافيـ

المعنـــي دون حصـــولهم علـــى تـــدريب أو توجيـــه خطـــرًا علـــى األفـــراد وعلـــى عمليـــة االســـتجابة إجمـــاًال. وبـــالنظر إلـــى 
صعوبة تحديد الكفاءات على أساس الخبرة التعليمية والمهنية المبّلغ عنها ذاتيًا فقط، ستعكف المنظمـة علـى وضـع 

العاملة،  قوىب والخبرة والمهارات اللغوية. وفي ضوء الحاجة األساسية إلى توسيع نطاق العملية للتحقق من التدري
ستســـتحدث المنظمـــة نظمـــًا للتوجيـــه والتـــدريب بغيـــة إعطـــاء األشـــخاص الـــذين تنقصـــهم عناصـــر مـــن كامـــل ســـمات 

ئيــات ذوي خبــرة االســتعداد لالســتجابة فرصــة لســد الثغــرات، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل الجمــع بــين أخصــائيي وبا
واســعة فــي مجــال االســتجابة مــع مــن هــم أحــدث عهــدًا، وتــوفير فــرص لتنميــة قــدرات المهنيــين الشــباب فــي الفتــرات 
الفاصلة بين الطوارئ. ويوفر برنامج المنظمة لمكافحة شلل األطفال مثاًال على تنمية قدرات أعضاء القوى العاملـة 

ء إلى المنظمـة لفتـرات تتـراوح بـين ثالثـة وسـتة أشـهر للتـدريب وشـغل من خالل التوجيه والتدريب، حيث يأتي الخبرا
وظائف مختارة على جميع مستويات المنظمة. وبعد ذلك يعود هؤالء الخبراء إلى مؤسستهم الوطنية فيشكلون كـادرًا 

ي حــاالت المعــروفين مــن المنظمــة والملمــين بإجراءاتهــا، والمتــاحين لعمليــات النشــر فــ المشــاركين فــي االســتجابةمــن 
الطوارئ. وَيسـتكمل ذلـك وَيـدعم االسـتراتيجية الراميـة إلـى زيـادة عـدد الوظـائف األساسـية فـي المنظمـة، السـيما فيمـا 

  .يتعلق بضمان العدد الكافي من الخبراء لألحداث الممتدة والواسعة النطاق
  

 اعتبارها الحاجة إلى وضع، تضع المنظمة في موباإلضافة إلى التحقق من استعداد فرادى الخبراء ودعمه  -٢٩
. وسـتعمل المنظمـة مـع الشـركاء مـن لقـوى العاملـة الصـحية العالميـة للطـوارئلبروتوكوالت موحدة وٕادارة المعلومـات 

أجــل تعزيــز المعــايير القائمــة إلدارة الجــودة وتكييفهــا، مدركــًة أن المعــايير العالميــة، وٕان كانــت ربمــا هــي األمثــل، قــد 
الوقت نفسه، ستعمل المنظمة مع الشـركاء لتحقيـق أقصـى قـدر مـن التشـغيل البينـي لعناصـر يتعذر اعتمادها. وفي 

  .توصيفات وظيفية عامة العاملة من خالل الموافقة، على سبيل المثال، على مصطلحات مشتركة وٕاعداد قوىال
  

  التدريب
  

ـــوافر لـــدى المنظمـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر ثالثـــة نظـــم للتـــدريب الســـابق للنشـــر علـــ  -٣٠ ى مواجهـــة األخطـــار تت
أنشــطة التــدريب اإلقليميــة والعالميــة التــي تضــطلع بهــا الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات  المتعــددة. وتُــدَعم

قدرة عالمية تستند إلى الخبـرة التقنيـة ومؤسسـات وشـبكات التـدريب القائمـة، وتسـتخدم التـدريب  ومواجهتها من خالل
متعــددة التخصصــات فــي مجــال  قــوائم بفــرقالتطبيقــات العمليــة مــن أجــل وضــع الميــداني وعمليــات المحاكــاة ذات 



  A68/27  ٦٨/٢٧ج

8 

والتدريب الذي توفره المنظمة بشأن تلبية االحتياجـات المفاجئـة، االستجابة للفاشيات مستمدة من مؤسسات الشبكة. 
ت الدراسـة والذي حل محـل برنـامج التـدريب السـابق للنشـر فـي مجـال الصـحة العموميـة، هـو برنـامج ُيعقـد فـي قاعـا

وينتهـــي بعمليـــة محاكـــاة ميدانيـــة تســـتغرق عـــدة أيـــام لمـــوظفي المنظمـــة ومجموعـــة الصـــحة والعـــاملين لـــدى الشـــركاء 
االحتيــاطيين. وأمــا التــدريب الســابق للنشــر الــذي تــوفره شــبكة اتصــاالت الطــوارئ التابعــة للمنظمــة فهــو دورة تدريبيــة 

اة ميدانيـة لخبـراء المنظمـة ومستشـاريها ومنظماتهـا الشـريكة عملية مكثفة تسـتغرق تسـعة أيـام ويتضـمن عمليـة محاكـ
قائمة بالعاملين في مجاالت اإلبالغ عن تستغرق ثالثة أيام. ويجري التركيز على المرحلة السابقة للتدريب واختيار 

أو إشــــراك المجتمــــع المحلــــي بغيــــة ضــــمان االســــتجابة  الطــــوارئ واإلبــــالغ عــــن المخــــاطر والتعبئــــة االجتماعيــــة و/
للطوارئ. ويشمل البرنامج الدعم الميـداني وجلسـة إعالميـة بعـد انتهـاء البعثـة مـن أجـل اسـتخالص الخبـرة والـدروس 

  المستفادة.
  

، مـن المتـوخى وضـع نظـام واحـد للتـدريب علـى القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئوبغية دعم تشكيل   -٣١
وأمــا البــرامج التدريبيــة التــي تشــمل عمليــات  ١.تقودهــا المنظمــةاالســتجابة للطــوارئ فــي إطــار عمليــات النشــر التــي 

المحاكــاة، والقابلــة للتكييــف مــع جميــع المخــاطر ومناســبة الســتبدال المــوظفين بســرعة والتــي ُيمكــن بســهولة تكرارهــا 
ى وتكييفهــا، فســيجري توحيــدها بــين الشــركاء. وستتقصــى المنظمــة الخيــارات فيمــا يتعلــق بإتاحــة وحــدات تدريبيــة علــ

  اإلنترنت وغير ذلك من منهجيات التدريب غير التقليدية، حيثما كانت آمنة ومناسبة.
  

  النشر
  

  التخطيط للنشر 
  

 –تماشــيًا مــع إصــالحات قــدرات المنظمــة فــي مجــال الطــوارئ التــي ُشــرع فيهــا مــؤخرًا، يجــري وضــع نظــم   -٣٢
ن باالستجابة للطوارئ وفرق التدخل السريع مكرسة لدعم نشر الموظفين المختصي -إدارية وتكنولوجية على السواء 

والخبراء المنتمين لشركاء يقومون بالنشر من خالل آليات المنظمة. وتشمل هـذه الـنظم قواعـد البيانـات التـي تيسِّـر: 
توافـــق االحتياجـــات مـــع قـــوائم األســـماء؛ التخطـــيط االســـتراتيجي والتشـــغيلي االســـتباقي؛ الخطـــط النموذجيـــة للمـــوارد 

  تي يمكن تكييفها سريعًا تبعًا لسياق استجابة معينة. البشرية ال
  

وٕاذا كان لعملية النشر أن تكلل بالنجاح، فمن الضروري أن يتوافر التمويل الكـافي. ويقتضـي ضـمان قـدرة   -٣٣
اإلدارات  وتعويضالمشــاركين فــي االســتجابةالمنظمــة علــى نشــر فــرق التــدخل الســريع إتاحــة التمويــل الكــافي لنشــر 

والمكاتـب اإلقليميـة والقطريـة التــي تعيـر موظفيهـا ألغـراض االســتجابة. ويحتـاج األمـر إلـى عقــد اتفاقـات مسـبقة مــع 
المشرفين أو سياسات دائمة تعطي األولوية للنشر في حـاالت الطـوارئ، مـع مراعـاة المـوظفين الـذين يعملـون بشـأن 

  مشاريع ذات تمويل مخصص ومواعيد نهائية صارمة.
  

  استهالل عملية النشر 
  

عقب اإلعـالن عـن حالـة طارئـة، تجـرى عمليـات تقيـيم سـريعة لالحتياجـات والمخـاطر باسـتخدام منهجيـات   -٣٤
وبروتوكوالت موحدة. واستنادًا إلى هذه الحصائل، يمكن إجراء تخطيط مبكـر وسـليم لضـمان تناسـب االسـتجابة مـع 

اء. وفـي أيـة حـال، عنـدما تعجـز القـدرة الوطنيـة عـن االسـتجابة االحتياجات من حيث الحجم والقـدرات علـى حـد سـو 
قدرة المنظمة الدائمة في مجال االستجابة للطوارئ، وعنـد  وتلتمس الدولة العضو الدعم، ستقوم المديرة العامة بنشر

                                                           
 .  محددة بأخطار الخاص التدريب سوى تتطلب ولن. السريرية الرعاية لتقديم مسبقاً  ومؤهَّلة مدرَّبة األجنبية الطبية الفرق   ١
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آليــات االقتضــاء، قــدرتها علــى تلبيــة االحتياجــات المفاجئــة. وعنــدما تقتضــي الضــرورة االســتعانة بشــبكة المنظمــة و 
الشراكة التابعة لها، سوف تستشير المديرة العامة أو مندوبها أو منـدوبتها اللجنـة التوجيهيـة بغيـة إجـراء النشـر علـى 

  نحو سريع ومناسب وقابل للتوسع.
  

ويعاد تطبيق عمليات التقييم باستمرار في أي حالـة طـوارئ محـددة، بمـا فـي ذلـك تقييمـات القـدرة الوطنيـة،   -٣٥
يــة تغيــر وضــع حــاالت الطــوارئ والظــروف المحيطــة بهــا بســرعة. وستســتخدم نتــائج هــذه التقييمــات مــن نظــرًا إلمكان

العاملة المطلوبة (علـى سـبيل المثـال، زيـادة األعـداد أو تقليلهـا  قوىأجل اتخاذ قرارات بشأن التغييرات الالزمة في ال
  أو تغيير سمات الخبرة أو نقل الموظفين). 

  
  النشر

  
للطوارئ مـن قبيـل اإلجـراءات  المشاركين في االستجابةت النشر اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتشمل عمليا  -٣٦

المتعلقــة بالموافقــات الطبيــة والســفر وتأشــيرات الــدخول والتطعــيم والتــأمين والســالمة واألمــن علــى الصــعيد الميــداني 
والــدعم اإلداري. وتعكــف المنظمــة علــى  جــالءوأمــاكن اإلقامــة والنقــل داخــل البلــد واحتياجــات الرعايــة الصــحية واإل

تصميم نظـام للنشـر يـدير علـى نحـو شـامل الموافقـات الطبيـة وترتيبـات السـفر وتأشـيرات الـدخول والتطعـيم والتـأمين 
  لألشخاص الذين تنشرهم المنظمة.

  
ل مأمونـة وتستهدف الشراكة بين المنظمة وبرنامج األغذية العالمي في جزء منهـا تـوفير أمـاكن إقامـة وعمـ  -٣٧

وعادية فـي المواقـع دون الوطنيـة التـي ال يتـاح فيهـا ذلـك، وكـذلك النقـل فيمـا بـين أمـاكن اإلقامـة والمواقـع الميدانيـة. 
علـى المسـتوى الُقطـري ومـن المكاتـب وخدمات األمن التابعـة للمنظمـة هـي المسـؤولة عـن ضـمان السـالمة واألمـن، 

  م وبرامج األمن الشاملة التابعة لألمم المتحدة.، وكذلك من خالل نظاإلقليمية والمقر الرئيسي
  

المشـــاركين فـــي وتعمـــل المنظمـــة مـــع الشـــركاء وحكومـــات الـــدول األعضـــاء لضـــمان الحفـــاظ علـــى صـــحة   -٣٨
  .خالل النشر، بما في ذلك بتوفير الرعاية الصحية والدعم الصحي النفسي ورفاههم بشكل كافٍ  االستجابة

  
  الطبي جالءاإل

  
الـــدوليين التـــابعين لهـــا حســـب  مشـــاركين فـــي االســـتجابةالطبـــي لل جـــالءالمنظمـــة بإتاحـــة إمكانيـــة اإلتلتـــزم   -٣٩

ألي شـخص قامـت بنشـره علـى  جـالءالضرورة واالقتضاء، بصرف النظر عن الخطـر المعنـي، وقـد وفـرت عـادة اإل
الحاالت، يتطلب ذلك إجراء  الصعيد الدولي ويحتاج إلى عالج طبي ال يتوافر في البلد الذي ُنشر فيه. وفي غالبية
ســتية ســريعة وآليــات ماليــة ياتصــاالت وثيقــة بــين مكاتــب المنظمــة ومــع الشــركاء الــذين ينشــرون عــاملين وٕادارة لوج

  وتأمين مصممة ومستخدمة بشكل مناسب وعالقات وطيدة مع الحكومات التي تخلي المرضى وتستقبلهم.
  

خطرة بوجه خـاص، ظروفـًا اسـتثنائية الصـعوبة فيمـا يتعلـق وتوِجد بعض األخطار، من قبيل الممرضات ال  -٤٠
وفــي هــذه الحــاالت، ال تســتطيع المنظمــة عمــل جميــع الترتيبــات بشــكل مســتقل ويتعــّين عليهــا أن  .الطبــي جالءبــاإل

الطبـي تحـديات  جـالءوخـالل االسـتجابة لفاشـية اإليبـوال فـي غـرب أفريقيـا، واجـه اإل ١.تطلب المساعدة من شـركائها
خاصـــة تمثلـــت فـــي وجـــود عـــدد محـــدود فقـــط مـــن الطـــائرات المخصصـــة لنقـــل المرضـــى المصـــابين بالعـــدوى، وعـــدد 

                                                           
المنظمــة والمديريـة العامـة للمســاعدات اإلنسـانية والحمايـة المدنيـة والمديريــة العامـة للصـحة وســالمة الشـراكة الثالثيـة بـين    ١

روبيـة بشـأن اإلخـالء الطبـي خـالل فاشـية اإليبـوال فـي غـرب أفريقيـا هـي نمـوذج جيـد فـي هـذا األغذية التابعتين للمفوضية األو 
   الصدد.
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 جـالءمحدود من المستشفيات المهيأة لعالجهم. وعملت المنظمة بشكل وثيق مع الدول األعضاء لتنسـيق عمليـة اإل
فــي حالـة إصـابتهم بالعـدوى أو االشـتباه فــي  جـالءالـدوليين مـن اإل المشـاركين فــي االسـتجابةبهـدف ضـمان اسـتفادة 

ووضعت كل من المنظمة والمديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحمايـة المدنيـة والمديريـة العامـة  ١إصابتهم بها.
ثالثـي تنسـقه المنظمـة مـن أجـل تـوفير مـا يلـي:  إجالءللصحة وسالمة األغذية التابعتين للمفوضية األوروبية نظام 

م المرضى وعالجهم في البلد وتنسيق السفر الجوي والتحديـد المنهجـي للمستشـفيات المناسـبة فـي أوروبـا وٕانشـاء تقيي
خطوط اتصال مخصصة لطلب الموافقة الحكومية على استقبال المرضى. وٕاضافة إلى ذلك، وضعت آليات ماليـة 

  ي تغطيه شركة تأمين مستجيب معين.من أجل ضمان سداد كامل نفقات النقل والعالج التي تتجاوز المبلغ الذ
  

وستســتخدم المنظمـــة الخبـــرة المكتســبة نتيجـــة اســـتجاباتها للطــوارئ خـــالل ظهـــور فاشــية اإليبـــوال فـــي غـــرب   -٤١
الطبي وتبسيطها، وستوسع نطاق الشراكات وتعززها مـن أجـل ضـمان سـالمة  جالءأفريقيا بهدف تحسين نظمها لإل

  لتابعين لها وصحتهم ورفاههم.الدوليين ا المشاركين في االستجابة
  

  إنهاء العمل
  

ز اآلليـــات  تتســـم  -٤٢ نهايـــة عمليـــة النشـــر والفتـــرة التـــي تليهـــا مباشـــرة بـــنفس أهميـــة عمليـــة النشـــر ذاتهـــا. وســـُتعزَّ
الراهنــة الخاصــة بإعــادة كــل شــخص تــم نشــره إلــى موطنــه، مــع مراعــاة أيــة ظــروف يتميــز بهــا موطنــه (علــى ســبيل 

وة علـــى ذلـــك، غالبـــًا مـــا تـــؤدي المثـــال المتطلبـــات المتعلقـــة بالخضـــوع للفحـــص عنـــد دخـــول البلـــد أو العـــزل). وعـــال
المشـــاركة فـــي أنشـــطة االســـتجابة للطـــوارئ إلـــى وضـــع األشـــخاص فـــي ظـــروف تـــؤثر علـــيهم مـــن الناحيـــة الجســـدية 
والنفسية. وبالتالي، يجب أن يوفر النظام المتابعة والدعم الكافيين بهدف تيسير االنتقال الصحي السلس عند عـودة 

  الشخص الذي تم نشره. 
  

تخالص الدروس التي استمدها الخبراء خالل مشاركتهم فـي البعثـة مكّونـًا أساسـيًا فـي رصـد أداء ويمثل اس  -٤٣
االســتجابة وتقييمــه. وٕاذا كانــت المنظمــة قــادرة علــى الوصــول بســهولة إلــى موظفيهــا وتقــاريرهم، فــإن مــن األصــعب 

ت الشراكة وٕاتاحـة الفـرص لهـم استقاء المعلومات بصورة كاملة من األشخاص الذين تم نشرهم من خالل إحدى آليا
لتقــــديم التعليقــــات إلــــى المنظمــــة بشــــأن تجــــاربهم. وستســــتخدم المنظمــــة التقــــارير التاليــــة النتهــــاء البعثــــة وتقييمــــات 

  األشخاص الذين تم نشرهم من أجل تقييم أدائهم وتحسين النظم العامة.
  

  الشؤون تصريف
  
 صـعيد علـى المناسـبتين والقيـادة والثقافـة المالئـم الهيكـل وجـود فعـال نحـو علـى للطـوارئ االستجابة تتطلب  -٤٤

 لضــمان والــُنظم والعمليــات البروتوكــوالت وجــود تتطلــب كمــا االســتجابة، هــذه تقــدم التــي المنظمــة مســتويات جميــع
 برنامج وضع على بالطوارئ، الخاصة قدراتها إصالح من كجزء المنظمة وتعكف. النشر لعمليات المسؤولة اإلدارة

 هــذه وســتكون. القــوى العاملــة الصــحية العالميــة للطــوارئ وتنســيق لتوجيــه مكرســة وحــدة يشــمل للطــوارئ، لالســتجابة
                                                           

ـــة الصـــحة منظمـــة وضـــعت: "يلـــي مـــا علـــى لإليبـــوال االســـتجابة بشـــأن الصـــادر بالسياســـة الخـــاص البيـــان يـــنص   ١  العالمي
 واألشــخاص االستشــاريين والخبــراء المنظمــة لمــوظفي الطبيــة بالرعايــة يتعلــق فيمــا شــاملة موحــدة تشــغيل إجــراءات) المنظمــة(

 تــم أو إصــابتهم فــي يشــتبه الــذين") المنظمــة تنشــرهم الــذين األشــخاص(" بعملهــا لالضــطالع المنظمــة تنشــرهم الــذين اآلخــرين
 نشـــرته شـــخص إصـــابة فـــي االشـــتباه وعنـــد. اإلجـــراءات هـــذه بتنفيـــذ وقامـــت اإليبـــوال، مـــرض بفيـــروس إصـــابتهم علـــى التأكيـــد
 المنظمـة تحـدده مناسـب مرفـق إلـى نقلـه المنظمـة سـتتولى اإليبـوال، مـرض فيروس بعدوى إصابته من التأكد جرى أو المنظمة
 القــدرة، تــوافر وتأكيــد المســؤول الطبيــب مــع والتشــاور المخــاطر، تقيــيم لنتيجــة ووفقــاً . فيــه وٕادخالــه المعنــي العمليــات بلــد داخــل

 التــي التكــاليف وستســدد المتضــرر، البلــد خــارج مناســب عــالج مرفــق فــي واإلدخــال الطبــي اإلخــالء ترتيــب المنظمــة ســتتولى
  ".المنظمة نشرته الذي الشخص تأمين شركة تغطيها ال
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 هــذا وسيشــمل. المفاجئــة االحتياجــات بتلبيــة والخاصــة الدائمــة الداخليــة المنظمــة قــدرات نشــر عــن مســؤولة الوحــدة
ـــأمين الـــدور  مـــع التنســـيق أيضـــاً  الوحـــدة وســـتتولى. اإلجـــالء االقتضـــاء وعنـــد والســـالمة والنفســـية البدنيـــة الصـــحة ت

  . االقتضاء حسب الخاص والقطاع المتحدة األمم منظومة مع والمشاركة ودعمها والشراكات الشبكات
  

ــص وســوف  -٤٥  جميــع علــىلقــوى العاملــة الصــحية العالميــة للطــوارئ ل مكرســة مماثلــة وحــدات المنظمــة تخصِّ
  . المالئم النحو على المصممة المعلومات إدارة ُنظم من مدعومة المنظمة، مستويات

  
 األخـرى والمنظمـات المتحـدة األمـم وكيانـات المعنيـة والشراكات الشبكات يمثل للتوجيه فريق ُيشكَّل وسوف  -٤٦

 االتسـاق ضـمان فـي التوجيـه فريـق دور وسـيتمثل. الطارئـة االسـتجابة فـي الصـلة ذات النشـر عمليات في المشاركة
 النشــر، ومرحلـة واالسـتعداد، للنشــر التمهيـد مرحلـة تحديـداً  وهــي العاملـة، قـوىال تشـغيل مراحــل مختلـف صـعيد علـى

  .للطوارئ االستجابة ألنشطة سنوياً  استعراضاً  سُيجري كما. العمل إنهاء ومرحلة
  

 الُمحـرز التقـدم بشـأن للمنظمـة الرئاسـية األجهـزة إلى منتظم أساس على تقريرها العامة المديرة تقدم وسوف  -٤٧
  . الخطة هذه تنفيذ في
  

  التمويل
  

. كاملــة بفعاليــة القــوى العاملــة الصــحية العالميــة للطــوارئ نشــر مــن للتمكــين ضــرورياً  الكــافي التمويــل ُيعــد  -٤٨
 مـــن مـــزيج مـــن أيضـــاً  التمويـــل ســـيرد العاملـــة، قـــوىال منهـــا تتـــألف التـــي البشـــرية المـــوارد مصـــادر الخـــتالف ونظـــراً 

  .المصادر
  

 عــن لوَّ وتمــ الــوطني، الصــحي النظــام مــن جــزءاً  الــوطني الصــعيد علــى باالســتجابة المعنيــة الجهــات وُتعــد  -٤٩
  . الدولية الموارد من االقتضاء وعند الوطنية الموارد من المستمد وبالتمويل الوطنية اآلليات طريق

  
 العاملـة الصـحية العالميـة للطـوارئالقـوى  وحـدات سـتموَّل للطـوارئ، لالستجابة المنظمة برنامج من وكجزء  -٥٠
 االحتياجـات ألغـراض والمعينـون الـدائمون الموظفون طريقها عن سيموَّل كما القائمة، البرمجية الميزانية طريق عن

 بالمنظمـة الخـاص الطـوارئ صـندوق سـيوفِّر سـريعة، استجابة األمر يتطلب وعندما. النشر عدم وقت في المفاجئة،
 تلبيــةً  الــوارد التمويــل المنظمــة تتلقــى ريثمــا المفاجئــة، االحتياجــات لتلبيــة المنظمــة داخــل للعــاملين الضــرورية المــوارد
   ١.المقترحة لآللية وفقاً  ،)آخر تمويل أي أو( الطوارئ لنداءات

  
 الفاشــيات بحــدوث لإلنــذار العالميــة الشــبكة آليــات خــالل مــن نشــرهم يجــري الــذين الخبــراء رواتــب وتُــدعَّم  -٥١

 اليوميـة والبـدالت السـفر مصاريف سداد العالمية الصحة منظمة تتولى حين في األم، المنظمات بمعرفة ومواجهتها
 وفــي. يتبعونهــا التــي المانحــة المنظمــات طريــق عــن االحتيــاطيون الشــركاء ويمــوَّل .المخــاطر بــدل االقتضــاء وعنــد
 بالنسـبة الحـال هو وكما. دائماً  ليس ولكن ذاتياً  ممولين العالمية الصحة مجموعة في الشركاء يكون األحيان بعض
 الطـوارئ، صـندوق مـن عنهـا مسـؤولة المنظمـة ُتعـد التـي التكـاليف نسبة ُتسحب المفاجئة، الداخلية االحتياجات إلى
  .باالستجابة المرتبطة المساهمات تتوافر ريثما

  
 خــالل مــن المنظمــة مــع يتعــاونون والــذين أجنبيــة طبيــة أفرقــة شــكل فــي نشــرهم يجــري الــذين الشــركاء أمــا  -٥٢

  . المنظمة من تمويل إلى يحتاجون وال تمامًا، مستقلون فهم العالمية، الصحة مجموعة
  

                                                           
 .٦٨/٢٦ج الوثيقة انظر   ١
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  الزمني اإلطار
  

 القـوى العاملـة الصـحية العالميـة للطـوارئ وحدة إنشاء) أ: (يلي فيما الخطة هذه في الرئيسية المعالم تتمثل  -٥٣
 اإلصـالحات ضـوء علـى ،القـوى العاملـة الصـحية العالميـة للطـوارئ لتشغيل مفصلة خطة وضع) ب( المنظمة؛ في

 اللجنـة ووظيفـة هيكـل بشـأن المعنيـين الشـركاء مع مناقشات إجراء) ج( بالطوارئ؛ الخاصة المنظمة لقدرات الجارية
 القــدرات فــي التوســع) هـــ( التوجيهيــة؛ اللجنــة إنشــاء) د( وترشــيدها؛ والشــراكات الشــبكات بتنســيق المعنيــة التوجيهيــة
 صــعيد علــى والمهــرة المــدربين العــاملين مــن المفاجئــة االحتياجــات تلبيــة علــى مســتمرة قــدرة وٕارســاء الدائمــة الداخليــة
 لشـبكاتا أجـل مـن وأيضـاً  المنظمـة، أجـل مـن المشـاركين فـي االسـتجابةب ومتسـقة شـاملة قـوائم إنشاء) و( المنظمة؛
 المشـاركين فـي االسـتجابة تنظـيم علـى للمساعدة موحدة تدريب برامج إعداد) ز( معهم؛ األمر مناقشة بعد والشركاء
  . جودتهم وضمان

  
 يونيـــو،/ حزيـــران فـــي المفاجئـــة االحتياجـــات تلبيـــة علـــى وقـــدرتها الدائمـــة المنظمـــة قـــدرة اســـتعراض وســـيبدأ  -٥٤

 فـي لهـا مهمـة أول وستتمثل. ٢٠١٥ سبتمبر/ أيلول بحلول القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ وحدة وسُتشكل
 أصــحاب مــع األولــى المناقشــات وســتبدأ. القــوى العاملــة الصــحية العالميــة للطــوارئ لتشــغيل المفصــلة الخطــة وضــع

 ُتحـدَّث وسـوف. العـام نهايـة بحلـول التوجيهية اللجنة إنشاء بغرض ٢٠١٥،١ يونيو/ حزيران في المعنيين المصلحة
 وُتجـــرى التعـــديالت وتُـــدخل ،٢٠١٥ ســـبتمبر/ أيلـــول نهايـــة بحلـــول والشـــراكات بالشـــبكات الخاصـــة األســـماء قـــوائم

 المنظمــة ستضــع ،٢٠١٥ عــام نهايــة وبحلـول. االقتضــاء حســب ،٢٠١٥ عــام مـن األخيــر الربــع فــي االستعراضـات
 قـد سـتكون كمـا الطـوارئ، حـاالت في الدائمة للقدرات الالزمة الوظائف عن اإلعالن في وتبدأ الوظيفية التوصيفات

  . الشركاء مع بالتعاون النظام وضع واستكملت التدريب برامج أعدت
  

القوى العاملــة بــ الخاصــة الخطــة تنفيــذ فــي الُمحــرز التقــدم عــن تقريــراً  العامــة المــديرة تقــدم أن المتوقــع ومــن  -٥٥
/ الثــــاني كــــانون فــــي المائــــة بعــــد والثالثــــين الثامنــــة دورتــــه فــــي التنفيــــذي المجلــــس إلــــى الصــــحية العالميــــة للطــــوارئ

  .٢٠١٦ يناير
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

 العامــة المــديرة خطــة اعتمــاد بشــأن قــرار واتخــاذ التقريــر بهــذا علمــاً  اإلحاطــة إلــى مــدعوة الصــحة جمعيــة  -٥٦
  . القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئب الخاصة

  
  

=    =    =  

                                                           
 الصـــحة مجموعـــة فـــي الشـــركاء اجتمـــاع ذلـــك فـــي بمـــا المقبلـــة، والشـــبكات الشـــراكات اجتماعـــات المنظمـــة تســـتغل ســـوف   ١

 ومواجهتهـا الفاشـيات بحـدوث لإلنذار العالمية للشبكة التوجيهية اللجنة واجتماع ،٢٠١٥ يونيو/ حزيران ١٩-١٧ في العالمية
 .  ٢٠١٥ يونيو/ حزيران ٢٥و ٢٤ في


