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  ةتقرير من المديرة العام
 
 
ـــــــذي فـــــــي  -١ ـــــــس التنفي ـــــــهدور وّجـــــــه المجل ـــــــرار  عـــــــدداً بشـــــــأن اإليبـــــــوال االســـــــتثنائية  ت ـــــــات فـــــــي الق  مـــــــن الطلب

EBSS3.R1 )أعمـال من المقّرر إجراؤها بشـأن إجراء إصالحات واسعة النطاق إلى المدير العام، شملت ) ٢٠١٥
مع  تمشياً ة. و اإلنسانيواألزمات والطوارئ ما يخص مواجهة فاشيات األمراض في(المنظمة) منظمة الصحة العالمية 

لمعنــي الفريــق ابعمــل كــل مــن اإلصــالحات ت تلــك قــد استرشــدف ١،القــرارات الصــادرة عــن األجهــزة الرئاســية للمنظمــة
يات منظمـة بشـأن الفاشـعمل الإصالح معني بالتابع للمديرة العامة واللفريق االستشاري وا ٢بالتقييم المبدئي لإليبوال،

) فــي مواجهــة ٢٠٠٥المراجعــة المعنيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ولجنــة ٣،والطــوارئ ذات العواقــب الصــحية
الرفيــع مــع تقريــر الفريــق  الطــوارئمجــال المنظمــة فــي أعمــال إصــالح . وُيــواَءم أيضــًا فاشــية اإليبــوال واالســتجابة لهــا

لمحـة وهـو تقريـر ُيـوِرد  ٤،المعني باالستجابة العالمية لألزمات الصحيةالمتحدة و  التابع لألمين العام لألممالمستوى 
 ه.مويلتو ه تنفيذعليه و واإلشراف  ٥المتعلقة بخطة إعداد البرنامج الجديدمتطلبات العامة عن 

  
  برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية

  
دور فهو يستكمل لمنظمة، جوهريًا من التطورات الطارئة في ا ة الجديد تطوراً يطوارئ الصحاليمثل برنامج   -٢

ميـدان عملهـا فـي تمّكنها من إنجاز قدرات وٕامكانات تشغيلية جديدة ب ةالتقليديمن الناحية التقني والمعياري المنظمة 
منظمـة أثنـاء معّد لغرض تسريع وتيرة أعمـال الجديد البرنامج ة. وهذا الوالطوارئ اإلنسانيمواجهة فاشيات األمراض 

                                                           
 ).٢٠١٥( )١٠(٦٨ع  ص  جوالمقرر اإلجرائي   EBSS3.R1انظر القرار   ١

  :التالي على الرابط اإللكترونيالفريق المعني بالتقييم. متاح تقرير    ٢
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf?ua=1  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢(تم االطالع في.( 

ــــــي   ٣ ــــــرابط اإللكترون ــــــالي انظــــــر ال -http://wwwhttp://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory: الت

group/en/  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢(تم االطالع في.( 

  :  التالي المتاحة على الرابط اإللكتروني A/70/723انظر الوثيقة    ٤
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723  ٢٠١٦يو أيار/ ما ٢(تم االطالع في.( 

(تــــم  /http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capabilitiesيمكــــن الرجــــوع إلــــى الــــرابط اإللكترونــــي التــــالي:    ٥
أقسـام وثـائق األجهـزة الرئاسـية وغيرهـا مـن وثـائق معلومـات عـن مختلـف ، لالطـالع علـى )٢٠١٦أيار/ مـايو  ٢االطالع في 

األمانـــة التــــي تســــتجيب لتوصــــيات األفرقــــة المعنيــــة والفريــــق االستشــــاري ولجنــــة المراجعــــة، ولغيرهــــا مــــن التقييمــــات الرئيســــية 
 واإلجراءات ذات الصلة التي تتخذها األمانة.
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بشـــأنها  العمـــل الجمـــاعيمخاطرهـــا ويشـــجع جميـــع يتنـــاول نهـــج تبـــاع ، وذلـــك بابهـــا التنبـــؤالطـــوارئ وتـــوفير إمكانيـــة 
ـــواَءم واالســـتجابة لمواجهتهـــا التأهـــب واالســـتعداد ويشـــمل االضـــطالع بأنشـــطة  لهـــا واإلبكـــار فـــي التعـــافي منهـــا. وُي

يمتلـك سـلطة و مـن خطـوط الواحـد واضـح خـط موّحـد يسـير علـى امج برنالمتعلقة بتنفيذ مبادئ الجديد مع البرنامج ال
وأخــــرى واحــــدة مــــن مقــــاييس األداء  مجموعــــة واحــــدة مــــن القواعــــد والعمليــــاتو  وميزانيــــة واحــــدةواحــــدة قــــوى عاملــــة 

  .ةالمعياري
  
يمتــد عبــر نطــاق يكــل مشــترك موّحــد لديــه هالطــوارئ فــي برنــامج أثنــاء المنظمــة أعمــال كــل ُتجمــع هكــذا و   -٣
ت فيما بـين الوكـاالت علـى أمثـل العمليات وتدفق المعلوماكافة بغية تنسيق والمكاتب اإلقليمية ككل لمقر الرئيسي ا

مشــترك الهيكــل ، حســب االقتضــاء، ويجّســد الذات الصــلة علــى المســتوى القطــريالبرنــامج مهــام نحــو. وُينســخ أداء 
  :الصحية على النحو التاليلطوارئ مخاطر المنظمة في مجال إدارة لالمهام الرئيسية 

، وشـبكات التي تمثل تهديدات خطيـرةشمل مسببات األمراض وهي ت :مخاطر األمراض المعديةإدارة   •
  أمانة التأهب لألنفلونزا الجائحة في المقر الرئيسي؛الخبراء و 

مـا وه :)٢٠٠٥التأهب لمواجهـة الطـوارئ الصـحية علـى الصـعيد القطـري واللـوائح الصـحية الدوليـة (و  •
الالزمـة التخطـيط وبنـاء القـدرات جوانـب الـوطني و التأهـب علـى المسـتوى رصد وتقييم قـدرات يشمالن 

  ) في المقر الرئيسي؛٢٠٠٥( أمانة اللوائح الصحية الدوليةتوفير و لتوفير اإلمكانات الضرورية، 
األحـــداث الكشـــف عـــن يشـــمل ذلـــك و  :المخـــاطرقـــدير المعلومـــات أثنـــاء الطـــوارئ الصـــحية وتتـــوفير و   •

  ؛التحليالتٕاجراء رصد عمليات الطوارئ الصحية، وٕادارة البيانات و منها و  والتحقق
االستعداد، ودعم جوانب والشراكات التشغيلية و األحداث تشمل وظائف إدارة هي و  :وعمليات الطوارئ  •

  ستية؛يالعمليات والخدمات اللوج
  .وٕادارة عمليات الطوارئ والعالقات اإلدارية والخارجية  •

  
ى المكاتـــب مســـتو علـــى و الرئيســـي مقـــر فـــي المشـــتركة بـــين اإلدارات ســـيؤدي تشـــكيل فرقـــة عمـــل دائمـــة و و   -٤

، ككـل التقنيـة هامنظمـة وشـبكاتبـرامج الواسعة من الخبـرات عبـر الة تسخير الطائفتمكين البرنامج من ة إلى اإلقليمي
عزيز الـنظم الصـحية وٕاعـداد لتأهب وتالالزمة لوبناء القدرات ورسم السياسات  لبحث والتطويرخصوصًا ألغراض او 

مــن آليــات األجــل. وُتوضــع هــذه الصــالت موضــع التنفيــذ بواســطة  األزمــات الممتــدةالخطــط والبــرامج بشــأن مواجهــة 
  ية.حالطوارئ الصحاالت  وبئة أوما يخص األالبحث والتطوير فيوتيرة تسريع مخطط المنظمة األولي بشأن مثل 

  
بالتقــارير  المــدير العــامُيوّظــف علــى أســاس عمليــة تنافســية دوليــة ويــزّود  ج مــدير تنفيــذيرأس البرنــامتوســي  -٥

فـي قائمــة المتنافســين لكــي تســاعد فــي  ألبحــاث التنفيذيــةلشــركة اســم المــدير العـام بصـفته نائبــًا للمــدير العــام. وأدرج 
الصـحة العالميـة ختيار بحلول موعد انعقـاد جمعيـة إجراءات االاالنتهاء من من الُمتوّقع عملية، و االضطالع بتلك ال
واالضــطالع بجميــع  المعــاييرعلــى تطبيــق نــي تقاإلشــراف التكفل المــدير التنفيــذي بمســؤولية ســيالتاســعة والســتين. و 

ــــب  ــــة و رصــــد المخــــاطر و ٕادارة التخطــــيط االســــتراتيجي والتشــــغيلي و جوان مــــوظفين الشــــؤون األداء وتخطــــيط الميزاني
 البرنـــامجفـــي تكليـــل تنفيـــذ  أساســـياً دورًا المـــديرون اإلقليميـــون مـــة بـــين الوكـــاالت والشـــركاء. ويـــؤدي والعالقـــات القائ

العالقـات الحكوميـة ٕادارة و وٕانفاذهـا برنـامج التطبيـق معـايير ميـدان تـوفير القيـادة فـي خاصـًة فيمـا يتصـل ب، و بالنجاح
 إدارة الطوارئالمتعلقة بنشطة األ دارةإ وى اإلقليمي، و المستعلى الوكاالت والشركاء والعالقات القائمة بين  اإلقليميةو 

الطوارئ في توظيف مديرين إقليميين معنيين بالمديرين اإلقليميين مع المدير التنفيذي م. وسيشترك في أقاليمهيوميًا 
المعنـي اإلدارة العـالمي من فريق  جزءاً سيشكلون ، و أقاليمهمنشطة الطوارئ في مّمن ُيفّوضون بسلطة االضطالع بأ

  جديد.اللبرنامج با



  A69/30  ٦٩/٣٠ج

3 

. أمــا األنشــطة اليوميــة الطــوارئأثنــاء المنظمــة فيمــا يخــص أعمــال ة مطلقــالســلطة الوُيخــّول المــدير العــام ب  -٦
منظمـة ومنها األحداث التي تصـنفها ال، وٕادارتها والطوارئ الصحيةعلى كبرى فاشيات األمراض اإلشراف المتعلقة ب

التــي  ٣مــن المســتوى  واألزمــاتموميــة التــي تثيــر قلقــًا دوليــًا، طــوارئ الصــحة العو ، ٣علــى أنهــا مــن أحــداث الدرجــة 
، فُيخـّول بسـلطتها المـدير التنفيـذي المشـتركة بـين الوكـاالتلألمـم المتحـدة و اللجنـة الدائمـة تندرج ضمن نطاق عمـل 

بتفــويض ســلطة اإلشــراف وســيقوم المــدير العــام رمتهــا بــدعم أمثــل مــن الناحيــة التشــغيلية. لمنظمــة بمــن أجــل تزويــد ا
ــًا  ،وكبــرى األزمــات الممتــدة األجــل وٕادارتهــا ٢علــى األزمــات مــن الدرجــة  عقــد تقــدير المخــاطر تقــديرًا ســريعًا ودقيق

وموضــوعيًا برئاســة المــدير التنفيــذي، إمــا إلــى المــدير التنفيــذي نفســه أو إلــى المــدير اإلقليمــي المعنــي رهنــًا بطبيعــة 
داث الطـــوارئ الصـــحية، وقـــدرات البلـــدان المعنيـــة وٕامكاناتهـــا، والمكاتـــب القطريـــة أخطـــار األمـــراض المعديـــة أو أحـــ

المـديرين لمـدير العـام ويخـّول ا واإلقليمية التابعـة للمنظمـة، ومسـتوى مـا يلـزم مـن دعـم منسـق علـى الصـعيد الـدولي.
الممتـدة لطـوارئ لتنظيمية لالدول األعضاء من الناحية ااستعداد على األنشطة المتعلقة بإلشراف اإلقليميين بسلطة ا

وبتأهبهـا لمواجهتهـا واالسـتجابة لهـا، وٕادارة تلـك األنشـطة. وسـيقوم مـديرو  ١والطويلة األجل ولألحـداث مـن الدرجـة 
األنشـــطة تلـــك تنفيـــذ يوميـــة إلـــى مـــديريهم اإلقليميـــين، كـــّل فيمـــا يخصـــه، عـــن الالطـــوارئ اإلقليميـــون بتقـــديم التقـــارير 

المطروحـــة بشـــأن تخطـــيط السياســـات القضـــايا م، وٕالـــى المـــدير التنفيـــذي عـــن ي أقـــاليمهإدارة الطـــوارئ فـــالمتصـــلة بـــ
المختلفـة الـدرجات إدارة الطـوارئ فيما يخص تلك األنشطة. وُيحرص في سياق لتشغيلي واالستراتيجيات والتخطيط ا

ى لــإالمــدير العــام  ع الســلطات التــي خّولهــامــعلــى مواءمــة أســس التقــارير المقدمــة مــن مــديري الطــوارئ اإلقليميــين 
بكامــــل المــــدير التنفيــــذي والمــــدير اإلقليمــــي المعنــــي . وُيواظــــب علــــى إبــــالغ لمــــدير اإلقليمــــي أو المــــدير التنفيــــذيا

  للطوارئ، بصرف النظر عن درجتها. الستجابةاأداء عن مخاطر و المعلومات عّما يستجد من 
  
برنــامج  أنشــطةوتســهيل وســيتكّفل ممثلــو المنظمــة ومكاتبهــا القطريــة بمســؤوليات مهمــة فيمــا يخــص تنفيــذ   -٧

، باالقتران مع قياس أدائهم على أساس مؤشرات موّحدة. وسيتحّمل ممثلو المنظمة كافة في إطار الطوارئ الصحية
التنظيمي واستعداد الشراكات لتوجيه استجابة أدائهم لواجباتهم األساسية مسؤوليات إلزامية تتعلق بضمان االستعداد 

) إلـــى الـــدول ٢٠٠٥أوليـــة للطـــوارئ الحـــادة فـــي بدايـــة وقوعهـــا، وتقـــديم الـــدعم فـــي إطـــار اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
األطراف في مجال أداء الوظائف الرئيسية، والسيما فيما يتعلق بمراكز االتصال الوطنية، ورصد القدرات األساسـية 

اإلخطــار فــورًا عــن األحــداث التــي ُيكشــف أو ُيبّلــغ عنهــا حــديثًا، و/ أو التحقــق فــورًا مــن تلــك األحــداث. وتقييمهــا، و 
وســــيكون جميــــع ممثلــــي المنظمــــة مســــؤولين عــــن تســــهيل إجــــراء تقييمــــات موضــــوعية وخارجيــــة مشــــتركة وتقــــديرات 

المــدير التنفيــذي. وتمتلــك  للمخــاطر داخــل البلــدان، حســب اللــزوم، وذلــك فــي إطــار المســؤولية الملقــاة علــى عــاتق
الـدول  يـدعمونمكاتب المنظمة الموجودة في البلدان المعرضة ألخطار شـديدة والضـعيفة القـدرات مـوظفين متفـانين 

إنجازها ألعمالها بشأن التأهب لمواجهة جميع المخاطر وبناء قدرات االستجابة لها. أما في المواضع  في األعضاء
بمــرور الوقــت  تكفــل القيــامجــل، فســتعّزز المنظمــة دورهــا القيــادي داخــل البلــدان، و التــي تعــاني مــن أزمــات ممتــدة األ

بتـدريب جميــع ممثلــي المنظمــة لكــي يصــبحوا مــن منسـقي الشــؤون اإلنســانية. وســُتعطى األولويــة فــي المواضــع التــي 
ة نشـرًا طويـل ُيفّعل فيها عمل المجموعات الصحية، إلى نشر المدربين كمـا ينبغـي مـن منسـقي المجموعـات الصـحي

األمــد، بــالتالزم مــع تزويــدهم بعــدد كــاف مــن المــوظفين القــادرين علــى أداء الوظــائف األساســية لتلــك المجموعــات. 
وبالنسبة إلى الطوارئ الواسعة النطاق والفاشيات الشديدة الخطورة، سُيعّين وُينشر أفـراد قـائمون علـى إدارة األحـداث 

  ت ممثلي المنظمة والفرق القطرية.وفرق معنية بإدارتها استكماًال لقدرا
  
التخطـيط أنشطة توحيد  لمن أججديد البرنامج بشأن الالنتائج مشترك وموّحد قائم على تحقيق إطار وُأِعّد   -٨
المكاتــب القطريــة كــل جميــع المكاتــب الرئيســية الســبعة و ٕابــداء التعليقــات فــي والتوظيــف والرصــد و  يــاتناالميز وضــع و 

البرنـامج مـن مهـام واحـدة كـل  النتـائجمكتبًا. ويجّسد اإلطار القائم على تحقيـق  ١٤٧غ عددها التابعة للمنظمة والبال
قــوم مقــام أســاس ُيســتند إليــه فــي وضــع والمخرجــات الرئيســية، ويحصــائل اليوضــح تفاصــيل )، و هــاكلاالرئيســية (وهي

الموحــدة وخطــة لجديــد البرنــامج اموّحــدة بشــأن المــوظفين. وتقــع مســؤولية وضــع ميزانيــة خطــة عمــل موّحــدة و ميزانيــة 
وممثلـي  تشـاور مـع المـديرين اإلقليميـين وكبـار المـوظفينالـذي ي المـدير التنفيـذيعمل موظفيه الموّحـدة علـى عـاتق 
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كـــي يبـــّت فيهمـــا. لمـــدير العـــام لإلـــى االمـــوظفين  خطـــة عمـــلالميزانيـــة و المعنيـــين فـــي هـــذا الشـــأن. وســـتُقّدم منظمـــة ال
. الموظفين على المسـتويين اإلقليمـي والقطـرياإلقليمي بأنشطة اإلدارة اليومية لشؤون وسُيضطلع من خالل المدير 

علـى إنشاء وٕادارة الميزانية والقوى العاملـة ب حادةويقوم المدير اإلقليمي في حال اندالع فاشية كبرى أو وقوع طارئة 
، المخــاطر الكبــرى واالســتجابة لهــاات تقييمــحــداث. أمــا فيمــا يتعلــق بهيكــل إدارة األككــل بواســطة لمنظمــة نطــاق ا
تشــاور ة، كمــا يســاع ٧٢ســلطة نقــل مــوظفي البرنــامج مــن أي مكــان فــي المنظمــة خــالل بالمــدير التنفيــذي فُيخــّول 

ن آخـرين مـن مـوظفيالمدير العام المساعد بشأن اإلفراج عـن و والمديرين اإلقليميين  مع المدير العامالمدير التنفيذي 
  .منظمةال
  
إطار المنظمة لالسـتجابة للطـوارئ وُيحـّدث ليكـون بمثابـة مجموعـة مشـتركة وموّحـدة تتنـاول جميـع سُينّقح و   -٩

المخـــاطر مـــن عمليـــات إدارة الطـــوارئ فيمـــا يخـــص أعمـــال المنظمـــة فـــي ميـــدان اســـتعدادها مـــن الناحيـــة التنظيميـــة 
غـــراض تقـــدير جديـــدة ألعمليـــات معياريـــة بالفعـــل وقـــد ُوِضـــعت  لمواجهـــة تلـــك المخـــاطر وتقـــديرها واالســـتجابة لهـــا.

تصــنيف كبــرى / أو وٕادارة الحــوادث. وستســتعين المنظمــة بتلــك العمليــات فــي تقــدير و ألحــداثوتصــنيف ا لمخــاطرا
هـا فاشـيات األمـراض. وتُـواءم بمـا فيذات العواقب الصحية، جميع الطوارئ الكبرى كافة و  مخاطر األمراض المعدية

األزمات علـى نطـاق إدارة الشؤون اإلنسانية و نظام التي يطبقها  وثيق مع العملياتحو تلك العمليات جميعها على ن
لـى المـدير حـداث عتصـنيف األدير المخـاطر الكبـرى و جميـع عمليـات تقـحصائل المدير التنفيذي يعرض سع. و أوس

مــع المــديرين بالتشــاور حــداث وٕادارتهــا وقيادتهــا األكــي يتخــذ قــرارات بشــأن تصــنيف ســاعة ل ٢٤العــام فــي غضــون 
بأنشـطة المنظمـة القـدرة علـى التنبـؤ األحداث تحسينات مطردة الزيادة على دارة الموّحد إلنظام ن. وُيدِخل الاإلقليميي

. وسُيستعان بنسق معياري معـّين فـي تقيـيم مـدى اسـتعداد المكاتـب نشطةٕامكانية تنفيذ تلك األو في مجال االستجابة 
كــل سُتوضــع معــايير بشــأن األداء فيمــا يخــص و لمحليــين، الشــركاء اعــاون مــع وســائل منهــا التبالقطريــة للمنظمــة، 

  ، أو ُتحّدث المعايير القائمة منها.عملية
  

وتسليمًا باألهمية الخاصة التي تكتسيها التقديرات السريعة والدقيقة والموضوعية للمخـاطر التـي ُيحتمـل أن   -١٠
المـــدير التنفيـــذي فـــي إجـــراء تقـــدير واقعـــي فـــي غضـــون  تترتـــب عليهـــا عواقـــب جســـيمة، فسيشـــرع البرنـــامج برئاســـة

ساعة عنـد إخطـاره بوجـود عوامـل مسـببة للمـرض تمثـل تهديـدًا كبيـرًا (مـن قبيـل انتقـال أحـد فيروسـات األنفلـونزا  ٧٢
المســتجدة بــين بنــي البشــر)، ومجموعــات الوفيــات غيــر المبــّررة فــي المواضــع المعرضــة ألخطــار شــديدة/ الضــعيفة 

رهـــا مـــن األحـــداث التـــي يـــرى المـــدير العـــام حســـب تقـــديره أن مـــن المناســـب تقـــدير خطرهـــا. وســـيقوم القـــدرات، وغي
البرنــامج، عنــد الُمســتطاع، بإشــراك الوكــاالت الشــريكة التــي تتمتــع بخبــرات ذات صــلة فــي هــذا الميــدان لكــي تمــّد يــد 

راء تحليل لقدرات وٕامكانـات البلـدان العون في إجراء تلك التقديرات المتعلقة بالمخاطر. وستنطوي التقديرات على إج
المعنيــة والمكاتــب القطريــة للمنظمــة واألقــاليم. ومثلمــا هــو الحــال مــع جميــع عمليــات تقــدير المخــاطر، فــإن المــدير 

مــع  جنبـًا إلــىســاعة عقـب االنتهــاء مـن إجرائهــا،  ٢٤التنفيـذي ســيبّلغ المـدير العــام بحصـائل التقــديرات فـي غضــون 
بشــأن التــدابير المتعلقــة بتخفيــف حــدة المخــاطر و/ أو إدارتهــا و/ أو االســتجابة الطــوارئ الصــحية توصــيات برنــامج 

لها، حسب االقتضاء. وسيجري تقاسم حصائل تقدير المخاطر تلك مع الدول األعضاء من خالل مراكـز االتصـال 
ناسـب مـع الظـروف السـائدة، ومـع )، أو غيرهـا مـن القنـوات بمـا يت٢٠٠٥الوطنية المعنية باللوائح الصـحية الدوليـة (

المشتركة بين الوكاالت واللجنـة االستشـارية التابعـة للمنظمـة والمعنيـة باإلشـراف علـى لألمم المتحدة و اللجنة الدائمة 
  الطوارئ.

  
لجنـة المراجعـة المعنيـة  مـع توصـياتعلى التأهـب  الدول األعضاءوسُيواَءم عمل المنظمة في مجال دعم   -١١
داي للحــد مــن مخــاطر ٕاطــار ســينو  ١ابشــأن فاشــية اإليبــوال واالســتجابة لهــ )٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (اللــوائح دور بــ

                                                           
 .٦٩/٢١انظر الوثيقة ج   ١
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الـدول األعضـاء دعـم ألغـراض عمـل البرنـامج فـي مجـال التأهـب ُينّسق ومن المتوقع أن . ٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث 
داة اء التقـديرات بواسـطة األتقييمهـا، وٕاجـر و ) ٢٠٠٥(جديد لرصد اللوائح الصحية الدولية اإلطار التطبيق في مجال 

للبلــدان المعرضــة لمخــاطر شــديدة وتلــك عطــى تُ  أنو ة حســب الطلــب؛ المشــترك ةالخارجيــإلجــراء التقييمــات جديــدة ال
وبنـــاء القـــدرات علـــى الصـــعيد لتأهـــب جوانـــب التخطـــيط الـــالزم دعم فـــي ميـــدان تـــوفير الـــاألولويـــة الضـــعيفة القـــدرات 

 إلنذار المبكرفيما يخص ا إقامة القدرات األساسية األكثر أهميةاإلسراع في التركيز على ، وذلك في إطار الوطني
بوقوع األحداث وٕادارتها واإلخطار بها وتشييد المستشفيات المأمونة الالزمة لها. وسُتدمج بالكامل النـواحي المتعلقـة 

ع الصيغة النهائيـة ألعمـال ة. وسُتوضتعزيز النظم الصحيبشأن  المنظمةفي أعمال  التأهب وبناء القدراتبتخطيط 
تقريــر فــي ال جمعيــة الصــحة هــا فــي أعقــاب نظــروالحــد مــن مخاطر لمواجهــة الكــوارث لتأهــب بشــأن اجديــد البرنــامج ال

  .مراجعةاللجنة المقدم من 
  

ونظــم الطــوارئ العمــل أثنــاء  دة مــن قواعــدمجموعــة موّحــويتواصــل إحــراز التقــدم فــي العمــل بشــأن وضــع   -١٢
التخطــيط وٕادارة المــوارد البشــرية والمشــتريات كــل مــن فــي مجــاالت ى أســاس "إهمــال التكــاليف" لتطبيقهــا بســرعة علــ

عياريـة تمّكـن مـن اإلسـراع فـي تطبيـق باستخدام نماذج وٕاجـراءات متوحيد خطط االستجابة يجري . و الماليةالشؤون و 
بفضـل عمليـة  علـى الفـور. وُيعكـف علـى تـوفير األمـوال الالزمـة للطـوارئ مشـتركةالتشـغيلية الستراتيجية و االخطط ال

. الطوارئالمنظمـة االحتيـاطي الجديـد الخـاص بـلـى صـندوق تنطوي على تقديم طلبات قليلة األعباء إلى أدنى حـد إ
ئم المـوظفين من الُمدرجة أسماؤهم في قـواالسريع للموظفين والخبراء االستشاريين، بشأن النشر آليات إعداد يجري و 

تـوفير مـع بـاالقتران طرائـق تعاقديـة جديـدة تطبيـق وذلـك بوالخبراء ومن غير المدرجة أسماؤهم فيها على حـد سـواء، 
باسـتمرار موضـع تحسـين األعمـال لوضـع نظـام الالزمـة. ويتواصـل  واالسـتحقاقاتوالعناية الواجبة  التأمين المناسب

إجـــراءات التشـــغيل تحـــديث مـــع بـــالتالزم ، مـــة وتقييمهـــا وتحســـينهاالمقد رصـــد الخـــدمات األساســـيةالتنفيـــذ مـــن أجـــل 
  عيارية تحديثًا منهجيًا يجّسد العبر المستخلصة في هذا الخصوص.الم
  

ألمــراض، مكافحــة فاشــيات االجهــات الفاعلــة والــنظم اإلنســانية فــي الهــام الــذي تؤديــه فعــًال بالــدور  عترافــاً وا  -١٣
مــا ينــدلع علــى نطــاق واســع مــن  مواجهــةلحــد األمثــل مــن المشــاركة فــي فــي تحقيــق انهــج منــتظم بضــرورة اتبــاع و 

منســق األمــم المتحــدة هــذه المســألة مــع حــول مناقشــات  ةالعامــ ةالمــدير  تاســتهلفاشــيات األمــراض بالمســتقبل، فقــد 
المـديرة العامـة  تفـق. وتتنسـيق الشـؤون اإلنسـانيةاألمـم المتحـدة لالتـابع لمكتـب  عمليات االغاثة في حاالت الطـوارئل

بشــأن  الــدعم الــدوليأنشــطة أن اآلليــات المســتخدمة لتنســيق  علــى عمليــات االغاثــة فــي حــاالت الطــوارئمــع منســق 
غــراض التصــدي لفاشــيات كييفهــا ألتوســيع نطاقهــا وتيمكــن نزاعــات هــي آليــات الحســم مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة و 

مواجهـة تتناسب مـع تعديالت النحو، وذلك من خالل إدخال األمراض، بل ينبغي توسيع نطاقها وتكييفها على هذا 
إلى رؤساء دعوة مخاطر األمراض المعدية. وقد ينطوي هذا األمر على توجيه إدارة التي تطرحها تحديدًا تحديات ال

مجال  خبرة فيلألمم المتحدة والمشتركة بين الوكاالت من الوكاالت التي لديها  للجنة الدائمةالوكاالت غير التابعة 
هــذه المــذكورة حــول اللجنــة الدائمــة أصــحاب الشــأن فــي فــي مــداوالت ، بشــأن المشــاركة األمــراض المعديــةمكافحــة 
عمليـــات بمعيـــة منســـق  ٢٠١٦فـــي حزيـــران/ يونيـــو  ةالعامـــ ةالمـــدير ، ســـتقوم المناقشـــاتتلـــك علـــى  بنـــاءً ث. و األحـــدا

الدائمـة لـى اللجنـة معياريـة لهـذا الغـرض عل وضـع إجـراءات تشـغيبطـرح اقتـراح بشـأن  االغاثة فـي حـاالت الطـوارئ
ألمـم التابعـة لوكـاالت الطـوارئ المشتركة بين الوكاالت التي يدعو المنسـق المـذكور إلـى انعقادهـا والتـي تجمـع بـين 

مثــل اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر واالتحــاد وشــبكات المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات اإلنســانية ( المتحــدة
تقدم الُمحرز في هذا الصدد مـن بـين المسـائل التـي وسيكون ال). لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرالدولي 

ســُتخطر بهــا فرقــة العمــل العالميــة المعنيــة باالســتجابة لألزمــات الصــحية التــي أنشــأها األمــين العــام لألمــم المتحــدة 
  .العالمية لألزمات الصحيةالرفيع المستوى المعني باالستجابة لرصد تنفيذ توصيات الفريق 
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  اإلشراف على برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية
  

علــى الطــوارئ لكــي اإلشــراف معنيــة بلجنــة استشــارية  ٢٠١٦ مــارسآذار/  ٢٩أنشــأت المــديرة العامــة يــوم   -١٤
وتوجيــه ه وأدائــه تتــولى اإلشــراف علــى عمليــة وضــع برنــامج الطــوارئ الصــحية للمنظمــة وعلــى رصــد عمليــة إعــداد

هـا مـع تقارير اللجنـة تقاسـم وست ١.لصـحةإلـى جمعيـة ا من خالل المجلس التنفيـذيته وتقديم تقرير عن نتائجها أنشط
  .األمين العام لألمم المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتكل من 

  
 ٢٠١٦مـايو أيار/  ٥أول اجتماعاتها يوم معنية باإلشراف على الطوارئ الستشارية االلجنة وسوف تعقد ال  -١٥
مــا فيكبيــرة خبـرة يتمتعــون بثمانيـة أعضــاء مؤلفــة مــن لجنـة ، وهــي ٢٠١٦فـي مــا تبقــى مـن عــام عملهــا كـي تخطــط ل

وٕادارة  زمــات اإلنســانيةواألمــراض المعديــة واألهــا الصــحة العموميــة واســعة مــن التخصصــات، بمــا فييتعلــق بطائفــة 
  .والمشاركة المجتمعية والشراكات والتنمية ارئوٕادارة الطو  العامةالشؤون 

  
  لمنظمة الصحة العالميةخطة تنفيذ برنامج الطوارئ الصحية 

  
إنشــاء تهــدف إلــى  مرحلــة انتقاليــةهــا الجديــد تنفيــذ برنامجتســتهل المنظمــة فــي معــرض اســتكمالها إلعــداد   -١٦

أول فيمـا يخـص و  ةالمكاتـب اإلقليميـة السـتجميـع الرئيسي ككل وفـي  المقرعلى نطاق وظائف جديدة جديد و هيكل 
عملية نقل الموظفين الحاليين استكمال ٕالى و ، ٢٠١٦يوليو تموز/  ١بحلول يوم مجموعة من البلدان ذات األولوية 

مــن العــام المـذكور. وســينطوي تــوفير القـدرات الالزمــة للبرنــامج  أكتـوبرتشــرين األول/  ١ الجديـد بحلــولإلـى الهيكــل 
مهـارات ة مجموعـمّمـن يتمتعـون ب وظفينعـدد كبيـر آخـر مـن المـتعيـين إطار الهيكـل الجديـد  فه فيئلكي يؤدي وظا

  .شهراً  ٣٦و ٢٤تتراوح بين جديدة على مدى فترة 
  

ـــة عـــام   -١٧ ـــول نهاي ـــدةإلـــى تمكـــين الفـــرق ا ٢٠١٦وستســـعى المنظمـــة بحل ـــة ب لجدي المتعلقـــة المعلومـــات المعني
وفـي الرئيسـي فـي المقـر مـن أداء وظائفهـا  هتقييمـو التأهـب تلك المعنية برصد و  هامخاطر وتقدير الصحية بالطوارئ 

بوصـفها الغايـة المحـّددة بشـأن تزويـد الفـرق الجديـدة  ٢٠١٦ُحـدِّدت نهايـة عـام  قـدة. و جميع المكاتـب اإلقليميـة السـت
كــل مــن فــي ك الفــرق والجوهريــة لتلــساســية المعنيــة بــالطوارئ الصــحية بــالموظفين القــادرين علــى أداء الوظــائف األ

فـي منظمـة إدارة معظـم عمليـات ال حاليـاً تـولى التـي تو لمتوسـط، األفريقيـا وشـرق تبـين اإلقليميـين المكالرئيسـي و المقر 
إدارة الطـوارئ معنيـة بـالفتـرة علـى إنشـاء فـرق الممتدة األجل. وستعمل األمانة خـالل تلـك  ابة للطوارئميدان االستج

ن علـى األقـل مـن البلـدان ذات بلـدا ١٠فـي  يةالصحو المجموعات منسقهم في ن، بممزّودة بما يلزمها من موظفينو 
ذات المتبقيــة مــن شــغل الوظــائف  ٢٠١٧ممتــدة األجــل. وســُيفرغ بحلــول نهايــة عــام األزمــات الالمنكوبــة بولويــة األ

  ات األولوية.المكاتب اإلقليمية والبلدان ذالرئيسي و  المقركل من األولوية في 
  

واإلشــراف علــى إدارة الطــوارئ الجديــدة بشــأن  العمليــات تنفيــذبالفعــل فــي إنجــاز األعمــال المتعلقــة بوُشــِرع   -١٨
علــى  ٢٠١٦ فبرايــر. وُيعكــف مــثًال منــذ شــهر شــباط/ الطــوارئأثنــاء الهياكــل القائمــة لعمــل المنظمــة إدارتهــا بفضــل 
، بمـا فيهـا طارئـة الصـحة لطـوارئ الجديـدةاًا إلدارة كبـرى دارة الحـوادث دعمـالمنظمـة الجديـد المعنـي بـإتطبيق نظـام 

النينيـو ظـاهرة فـي أنغـوال و المندلعـة الحمـى الصـفراء التي تثير قلقـًا دوليـًا وفاشـية فيروس زيكا العمومية الناجمة عن 
، وُأنِفـق منـه الطوارئاالحتيـاطي الخـاص بـلصـندوق عياريـة المتعلقـة باإجراءات التشغيل الما. كما ُوِضعت في إثيوبي

ــاا  ٢.أزمــات مليــون دوالر أمريكــي ألغــراض مواجهــة خمــس ٦,٨٩مبلــغ قــدره  ٢٠١٦بريــل أنيســان/  ١٨مــن  راً عتب
                                                           

-http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight: التـــــــــــــالي انظـــــــــــــر الـــــــــــــرابط اإللكترونـــــــــــــي   ١

committee/en/  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢(تم االطالع في(. 

تـم ( /http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en: التـالي انظر الـرابط اإللكترونـي  ٢
 .)٢٠١٦أيار/ مايو  ٢االطالع في 
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استحصـال سـاعة مـن  ٢٤لجهة القائمة علـى إدارة الحـدث فـي غضـون لالالزمة األموال  في جميع الحاالتوُوفِّرت 
  على توفيرها. موافقةال
  

ة، الطوارئ الصـــحية العالميـــالمعنيـــة بـــالقـــوى العاملـــة قـــدرات تعزيـــز ميـــدان فـــي  ركبيـــُأحـــِرز أيضـــًا تقـــدم و   -١٩
بشــأن ضــمان الجــودة، والتــي منظمــة الالتــي تقودهــا المشــتركة عمليــة الالنضــمام إلــى اتواصــل فــرق الطــوارئ الطبيــة و 

 معنيـةإعطـاء األولويـة إلنشـاء فـرق وطنيـة بلدًا. وستقوم المنظمة في المستقبل ب ٢٦فرقة من  ٥٩تشارك فيها اآلن 
ـــ ـــدان  محليـــاً الطبيـــة لكـــي يتســـنى نشـــرها  الطوارئب قيـــادة عزيـــز المعرضـــة لمخـــاطر شـــديدة، واإلســـراع فـــي تفـــي البل

وثيــق عــرى عمــل تة. وتواصــل المنظمــة فــي آن معــًا فــي البلــدان ذات األولويــ هاقــدراتتــدعيم الصــحية و  اتالمجموعــ
 لوذلـك مـن أجـفـي مجـال الـدعوة،  هـاعملحسـين وت الشبكة العالمية لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات واالسـتجابة لهـاأمانة 

مــا يتعلــق بتنفيــذ والــدول األعضــاء فيإلــى المنظمــة  دعــم منهجــيفــي تلــك الشــبكة علــى تقــديم  تعزيــز قــدرات الشــركاء
  ها وتقديرها واالستجابة لها.الكشف عنأنشطة سريعة في مجال اإلنذار بالمخاطر و 

  
  عالميةتمويل برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة ال

  
تــــوفير توليفــــة مــــن جوانــــب التمويــــل منظمــــة الجديــــد للة يطــــوارئ الصــــحالبرنــــامج أعمــــال تمويــــل سيســــتلزم   -٢٠

تــوفير الثالثــة، و المنظمــة علــى مســتويات وألنشــطته الرئيســية لبرنــامج األساســية الالزمــة للمــوظفين األساســيين فــي ا
عمليـات لتمكينه مـن اإلسـراع فـي اسـتهالل ال بالطوارئالمنظمة االحتياطي الجديد الخاص التمويل الكامل لصندوق 

األزمــات أثنــاء وقـوع ألنشـطة ، والتمويــل المـوّفر لألزمـات تحديــدًا مـن أجــل االضـطالع بالطــوارئ الحـادةأثنـاء وقـوع ا
ة). وتخّصـــص اإلنســـانيفـــي الحـــاالت خطـــط االســـتجابة  فـــيلعنصـــر الصـــحة مثـــل التمويـــل الـــالزم (األجـــل الممتـــدة 

ألنشــطة والمــوظفين مليــون دوالر أمريكــي فــي حّيزهــا ل ٣٣٤مبلغــًا قــدره منظمــة لل ٢٠١٧-٢٠١٦لبرمجيــة ايزانيــة الم
مـن الزيـادة دوالر أمريكي  مليون ٩٣، وهو مبلغ يشمل برنامج الطوارئ الصحية الجديد للمنظمةسُيرّحل إلى رصيد 

  ١الثامنة والستون. جمعية الصحة العالميةا مجية المذكورة والتي اتفقت عليهالميزانية البر على ٪ ٨بنسبة الطارئة 
  

فـــي  أعـــالهزمـــع والـــوارد الجـــدول الزمنـــي المُ فـــي حـــدود ة الجديـــد يطـــوارئ الصـــحالتنفيـــذ برنـــامج وســـينطوي   -٢١
للبرنــــامج خــــالل فتــــرة مليــــون دوالر أمريكــــي  ١٦٠علــــى تــــوفير تمويــــل أساســــي إضــــافي بمبلــــغ  ١٧و ١٦الفقــــرتين
دوالر أمريكـــــي فـــــي  مليـــــون ١٠٠و ٢٠١٦فـــــي عـــــام دوالر أمريكـــــي  مليـــــون ٦٠بواقـــــع ( ٢٠١٧-٢٠١٦ الســـــنتين

. هـذهفترة السـنتين برنامج الجديد في مليون دوالر أمريكي لل ٤٩٤)، وذلك لتوفير ميزانية إجمالية بمبلغ ٢٠١٧ عام
اســــتثناء بماليــــين دوالر أمريكــــي ( ٨المــــوّفرة لمــــرة واحـــدة ألجــــل اســــتهالل إنشــــاء البرنـــامج الجديــــد تكــــاليف وتبلـــغ ال

 مــــنالمحــــددة اعتبــــارًا متطلبــــات الفــــإن )، وبــــذا تكنولوجيــــا المعلومــــاتالجديــــدة الموظفــــة فــــي مجــــال ســــتثمارات اال
يلــــزم تمويلهــــا بشــــكل مســــتدام. ويســــتأثر المســــتوى القطــــري ثابتــــة أو متكــــررة تمثــــل تكــــاليف  فصــــاعداً  ٢٠١٧ عــــام
منهــا، أمــا المقــر الرئيســي فيســتأثر ٪ ٢٦، فيمــا يســتأثر المســتوى اإلقليمــي بنســبة المتطلبــاتمــن تلــك  ٪٤٤ بنســبة

المتعلقـــة ٪ لألنشـــطة ١٦لعمليـــات الطـــوارئ، و٪ ٣٨نســـبة  هـــذه التكـــاليف األساســـية٪. وُتخّصـــص مـــن ٣٠بنســـبة 
واللـــــوائح الصـــــحية األعضـــــاء  لـــــدولاتأهـــــب غـــــراض ألأخـــــرى ٪ ١٦، ونســـــبة المخـــــاطر وٕادارة المعلومـــــاتبتقـــــدير 

الخـدمات األساسـية ومـا يتصـل بهـا إضـافة إلـى رصـيد  ،مخاطر األمـراض المعديـة٪ إلدارة ١٢)، و٢٠٠٥( لدوليةا
فــــي فتــــرة لبرنــــامج الجديــــد لُمزمعــــة لنشــــطة ااأللقــــدرات و التنفيــــذ كامــــل الالزمــــة الميزانيــــة األساســــية . و وظــــائفمــــن 

  دوالر أمريكي. مليون ٦٣٠هي بمبلغ  ٢٠١٩-٢٠١٨ السنتين
  

                                                           
 .)٢٠١٥( ١-٦٨ج ص عانظر القرار    ١
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دوالر أمريكـي مـن أصـل مبلـغ  مليـون ١٤٠ما مقـداره  ٢٠١٦ أبريلنيسان/  ٢٢ت المنظمة لغاية يوم وتلقّ   -٢٢
الجديــد للمنظمــة  لبرنــامج الطــوارئ الصــحية ةالالزمــدوالر أمريكــي و  مليــون ٤٩٤الميزانيــة األساســية الُمحــّدد بمقــدار 

مـن أصـل مبلـغ رأس ل وتعهـدات تمويـمليون دوالر أمريكي في شكل  ٢٦,٩، وما مقداره ٢٠١٧-٢٠١٦في عامي 
. ويلــزم تــوفير الطوارئالخــاص بــ جديــداالحتيــاطي الللصــندوق مليــون دوالر أمريكــي  ١٠٠المــال الُمســتهدف بمقــدار 

  م ممتدة األجل.كانت حادة أ معينة، سواءً وأحداث  لطوارئ استجابةً ُمضطلع بها مزيد من التمويل لألنشطة الال
  

برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد التــي تتخلــل  الفجــوة التمويليــة الكبيــرةســد مســتدام لحــل وســعيًا إلــى إيجــاد   -٢٣
بـاالقتران  وفـي نهايـة المطـافمـن الناحيـة المثاليـة إضـافية يتعـين توفيرهـا  طوعيـةسيلزم توفير مسـاهمات  ،لمنظمةل

تنفيــذي ملمــوس أثنـــاء  أداء دورتشــمل لمنظمــة الواليــة نطــاق  عيمــع توســـّدرة أخــرى بمــا يتماشــى اشــتراكات مقــمــع 
 ةالمــدير وبضــرورة تشــغيله، ســتدعو  برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــدإنشــاء ى لــإالحاجــة الملحــة . وتســليمًا بالطــوارئ
هتمــة تحقيقــًا والمحتملــة واألطــراف المإلــى عقــد اجتمــاع للجهــات المانحــة القائمــة  ٢٠١٦ة فــي حزيــران/ يونيــو العامــ

      .لهذا الغرض
  جمعية الصحةمن  اإلجراء المطلوب

  
  المقّرر اإلجرائي التالي:مشروع جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕالى النظر في   -٢٤
  

تعلــق بإصــالح أعمــال تقريــر المالالصــحة العالميــة التاســعة والســتون، بعــد أن نظــرت فــي جمعيــة 
  قررت ما يلي: ١،المنظمة فيما يخص إدارة الطوارئ الصحية

بالتقــدم الُمحــرز فــي مجــال إعــداد برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد، ووضــع ترّحــب أن   )١(
  خطة وٕاطار زمني لتنفيذه، وٕانشاء اللجنة االستشارية المعنية باإلشراف على الطوارئ؛

تشّجع التعاون الجاري مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على تعزيز التنسـيق علـى أن   )٢(
الســـتجابة لمخـــاطر األمـــراض المعديـــة الواســـعة النطـــاق فـــي نطـــاق المنظومـــة ككـــل فيمـــا يتعلـــق با

  المستقبل؛
تالحــظ أن الميزانيــة اإلجماليــة لبرنــامج الطــوارئ الصــحية وقدراتــه التشــغيلية الجديــدة أن   )٣(

، وهــو مــا يمثــل زيــادة ٢٠١٧-٢٠١٦ فتــرة الســنتين مليــون دوالر أمريكــي فــي ٤٩٤ســُتحّدد بمبلــغ 
علـــى الميزانيـــة الحاليـــة ألعمـــال المنظمـــة األساســـية المعياريـــة مليـــون دوالر أمريكـــي  ١٦٠قـــدرها 

  والتقنية في ميدان إدارة الطوارئ الصحية؛
  مليــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي الميزانيــــــة البرمجيــــــة  ١٦٠توافــــــق علــــــى زيــــــادة قــــــدرها أن   )٤(

المـدير تفويض ألغراض استهالل خطة تنفيذ برنامج الطوارئ الصحية الجديد، و  ٢٠١٧-٢٠١٦
فتـــــرة  بســـــلطة حشـــــد المزيـــــد مـــــن المســـــاهمات الطوعيـــــة لتلبيـــــة هـــــذه الحاجـــــة الماليـــــة فـــــيالعـــــام 
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ السنتين

تطلــب مــن المــدير العــام أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين عــن طريــق أن   )٥(
 ة فيمـا يخـص إنشـاء برنـامج الطـوارئالمكتسـب المجلس التنفيذي تقريـرًا عـن التقـدم الُمحـرز والخبـرة

  الصحية وتشغيله.
=     =     =  
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