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 ملحقال
  
 

  تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية
 ببرنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية

  
 

  المعلومات األساسية
  
ن استعرضت الدول األعضاء اقتراحات المنظمة بشـأن إصـالح يفي جمعية الصحة العالمية التاسعة والست -١

الطــوارئ، ورحبــت جمعيــة الصــحة بالعمــل المتعلــق ببرنــامج المنظمــة الجديــد بشــأن حــاالت عملهــا إبــان الفاشــيات و 
وفـي هـذا المقـرر اإلجرائـي، رحبـت جمعيـة الصـحة أيضـًا  ١.)٩(٦٩ج ص عالطوارئ الصحية في المقـرر اإلجرائـي 

بإنشاء لجنة إشراف استشارية مستقلة ُتعنى ببرنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية، باالسـتناد إلـى توصـية أفرقـة 
  ٢،٣،٤االستعراض المختلفة المعنية بفاشية اإليبوال واالستجابة لها.

الوظــائف الرئيســية لهــذه اللجنــة فــي مراقبــة وضــع برنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية وأدائــه  وتتمثــل -٢
مـن  بليـغ عـن النتـائج التـي تخلـص إليهـارشاد األنشطة ذات الصلة بـذلك، والتإ الفاشيات والطوارئ ورصدهما، و  إبان

ـــة اإلشـــراف ا ـــة. واختصاصـــات لجن ـــة الصـــحة العالمي الستشـــارية المســـتقلة المعنيـــة خـــالل المجلـــس التنفيـــذي لجمعي
 ٥ببرنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية منشورة على شبكة اإلنترنت.

لــع األمــين العــام لألمــم المتحــدة واللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة وســوف يطَّ  -٣
 بشأن الطوارئ الصحية.  على تقارير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج المنظمة

                                                           
حزيــــران/  ١٠؛ ٣متنوعــــات/ /٦٩جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتون. المقــــررات اإلجرائيــــة وقائمــــة القــــرارات، ج   ١

كـــانون األول/  ٢١، تـــم االطـــالع فـــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-ar.pdf(  ٢٠١٦ يونيـــو
 .)٢٠١٦ديسمبر 

  لإليبوالتقرير الفريق المعني بالتقييم المبدئي    ٢
)http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf?ua=1 ــــي ــــم االطــــالع ف كــــانون األول/  ٢١، ت

 ).٢٠١٦ر ديسمب

الفريــق االستشــاري المعنــي بإصــالح عمــل المنظمــة إبــان الفاشــيات وحــاالت الطــوارئ ذات العواقــب الصــحية واإلنســانية.    ٣
  .٢٠١٦التقرير الثاني؛ 

)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory-group/second-report.pdf?ua=1 تــــم االطــــالع ،
 .)٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢١في 

٤   Moon S, Sridhar D, Pate MA, Jha AK, Clinton C, Delaunay S, et al. Will Ebola change the game? Ten 

essential reforms before the next pandemic. The report of Harvard-LSHTM Independent Panel on the Global 

Response to Ebola. Lancet 2015;386:2204–1. doi:10.1016/S0140-6736(15)00946-0.                                                

٥                                        Terms of reference of the Independent Oversight and Advisory Committee  

(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-Reference-

Independent-Oversight-Committee.pdf?ua=1, accessed 21 December 2016). 
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ن أيضًا إلى عضوية فرقة العمل العالمية المعنية باالستجابة ياوهناك عضوان من أعضاء هذه اللجنة ينتم -٤
التــي أنشــأها األمــين العــام لألمــم المتحــدة لتتــولى دعــم تنفيــذ توصــيات الفريــق الرفيــع المســتوى  ١لألزمــات الصــحية،

ونظــرًا ألهميـة فرقــة العمـل والصــالت القويـة التــي تــربط  ٢لصـحية، ورصــدها.المعنـي باالســتجابة العالميـة لألزمــات ا
 الفرقتين في مجاالت عملهما، فقد ُعين أحد األعضاء كمسؤول اتصال. 

وتستخدم لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية ببرنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية مزيجـًا مـن  -٥
ــــد عــــن  ــــارات الميدانيــــة، بُ أســــاليب العمــــل، أال وهــــي االجتماعــــات التــــي تعق عــــد، واالجتماعــــات وجهــــًا لوجــــه، والزي

عـــد بُ  عـــن، عقـــدت اللجنـــة اجتمـــاعين ٢٠١٦ومنـــذ أيـــار/ مـــايو ســـتندية، والمقـــابالت الشخصـــية. مُ واالستعراضـــات ال
ستنديًا الستجابة المنظمة لفاشية الحمى الصفراء التي وقعـت مـؤخرًا مُ واجتماعين وجهًا لوجه؛ كما أجرت استعراضًا 

وقامت بزيارة ميدانية لكولومبيا استمرت على مدى ثالثة أيـام بشـأن مـرض فيـروس زيكـا. وجميـع اجتماعـات اللجنـة 
، سوف تقوم اللجنة بزيارات ميدانيـة ٢٠١٧وفي عام  ٣شورة على الموقع اإللكتروني للمنظمة.مسجلة في تقارير من

ومقــابالت شخصــية أخــرى للوصــول إلــى أصــحاب المصــلحة الرئيســيين ومــوظفي المنظمــة بمــا فــي ذلــك المــديرون 
 اإلقليميون. 

يستند إلى األنشطة التي ُأجريت و  ،إلى المجلس التنفيذي تقدمه اللجنةهو التقرير األول الذي تقرير ال وهذا -٦
. ويشــمل التقريــر مالحظــات وتوصــيات بشــأن تنفيــذ ٢٠١٦مــن أيــار/ مــايو إلــى كــانون األول/ ديســمبر  المــدةفــي 

  برنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية وأدائها أثناء حاالت الطوارئ والفاشيات الحالية.

 تنفيذ برنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية 

رصــد تنفيــذ المنظمــة لبرنامجهــا بشــأن الطــوارئ الصــحية، اعتبــرت اللجنــة التقريــر الــذي قدمتــه المــديرة  عنــد -٧
العامــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين بشـــأن إصـــالح عمـــل المنظمـــة فـــي إدارة الطـــوارئ الصـــحية، 

توقعــة علــى النحــو الــوارد فــي الوثيقــة واستعرضــت اللجنــة المراحــل الرئيســية واُألطــر الزمنيــة الم ٤مرجعهــا الرئيســي.
ووجــدت أن معظــم األنشــطة مســتكملة أو قيــد التنفيــذ. وتقــر اللجنــة بــأن المنظمــة قــد أنجــزت بالفعــل قــدرًا كبيــرًا مــن 

العمل الجديدين اللذين تم االتفاق عليهما في جمعية الصحة العالمية التاسـعة  وأساليبالعمل من أجل تنفيذ الهيكل 
  ٥، في الوقت الذي استجابت فيه أيضًا لفاشيات وطوارئ متعددة.٢٠١٦ر/ مايو والستين في أيا

                                                           
، http://www.un.org/en/global-health-crises-task-force/index.html( فرقة العمل المعنية باالسـتجابة لألزمـات الصـحية   ١
 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢١االطالع في  تم
حماية البشـرية مـن األزمـات الصـحية فـي المسـتقبل: تقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى المعنـي باالسـتجابة العالميـة لألزمـات    ٢

كــــــانون األول/  ٢١، تــــــم االطــــــالع فــــــي http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723( ٢٠١٦الصــــــحية؛ 
  ).٢٠١٦ديسبمر 

  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية   ٣
)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/ كــــانون  ٢١، تــــم االطــــالع فــــي

 ).٢٠١٦األول/ ديسمبر 
تقريـر   . إصالح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصـحية، برنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية،٦٩/٣٠الوثيقة ج   ٤

، تــم االطــالع http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf( ٢٠١٦أيــار/ مــايو  ٥مــن المــديرة العامــة، 
  .)٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢١في 
الصـحية علمـًا بـأن  بشـأن الطـوارئأمانة المنظمـة لجنـة اإلشـراف االستشـارية المسـتقلة المعنيـة ببرنـامج المنظمـة  أحاطت   ٥

الجمهوريــة العربيــة الســورية.  فــي ، بمــا فــي ذلــك٢٠١٦بلــدًا فــي عــام  ٥٠المنظمــة قــد اســتجابت لطــوارئ كبــرى فــي أكثــر مــن 
)http://www.who.int/emergencies/en/ ــــــي ــــــم االطــــــالع ف ــــــدم أحــــــدث ٢٠١٦كــــــانون األول/ ديســــــمبر  ٢١، ت ). وســــــوف ُتق

 .٢٠١٧المعلومات عن األزمة في الجمهورية العربية السورية كي تستعرضها اللجنة في كانون الثاني/ يناير 
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ل. ومازال برنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية وعملياته قيـد وتقر اللجنة بأن المنظمة تمر بعملية تحوّ  -٨
المـدير التنفيـذي جنـة أيضـًا أن كمـا الحظـت الل. ٢٠١٦تمـوز/ يوليـو  ١التنفيذ، حيث إن البرنامج قد بدأ رسميًا فـي 

ومــن ثــم فــإن اســتعراض اللجنــة للحالــة الراهنــة لتنفيــذ  .٢٠١٦ يوليــوتمــوز/  ٢٧للبرنــامج لــم يتــول وظيفتــه إال فــي 
 بعة أشهر فقط من اإلصالح األولي.برنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية وأدائه قد ُأجري بعد أر 

ن برنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية وأ وتالحـــظ اللجنـــة أن هـــذا اإلصـــالح معقـــد وواســـع النطـــاق؛ -٩
. ولـذا حتـى فـي ظـل تـوافر المـوارد الكافيـة ودمجـه علـى الصـعيد العـالمي عـدة سـنوات تنفيـذًا كـامالً سيستغرق تنفيـذه 

فإن هذا التقرير يركز على المسائل المتعلقة بعملية التنفيذ، ال على إجراء تقييم ألثر إصالح العمـل بشـأن الطـوارئ 
يتـــه. وســـوف ترصـــد اللجنـــة عمـــل المنظمـــة عـــن كثـــب، وتقـــدم تقريـــرًا ثانيـــًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ومـــدى فعال

، عنــدما يكــون تنفيــذ برنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية قــد أحــرز المزيــد مــن ٢٠١٧الســبعين فــي أيــار/ مــايو 
 التقدم.

إصـالح عمـل المنظمـة فـي إدارة الطـوارئ  تناولت اللجنة تقييم إذا مـا كـان وفيما يتعلق بهذا التقرير األول، -١٠
الصــــــحية يمضــــــي علــــــى الطريــــــق الصــــــحيح، مــــــع التركيــــــز علــــــى ثمانيــــــة مجــــــاالت مواضــــــيعية، وهــــــي: الهيكــــــل 

ــــوائح الصــــحية و الشــــراكات و العمليــــات الخاصــــة باألعمــــال و تقــــدير المخــــاطر و ٕادارة األحــــداث و البشــــرية  المــــواردو  الل
 ) والشؤون المالية. ٢٠٠٥( الدولية

 رنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحيةهيكل ب

الطـــوارئ الصـــحية بـــأن عمـــل  بشـــأنالمســـتقلة المعنيـــة ببرنـــامج المنظمـــة  االستشـــاريةتقـــر لجنـــة اإلشـــراف  -١١
المنظمــة إبــان الطــوارئ يخضــع اآلن لهيكــل واحــد علــى نطــاق مســتويات المنظمــة الثالثــة، ويســتند إلــى نهــج شــامل 
لجميــع األخطــار. وتشــعر اللجنــة بالتفــاؤل إزاء مواءمــة جميــع المكاتــب اإلقليميــة لهياكلهــا الخاصــة بــإدارة الطــوارئ 

فيذ برنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية. ومع ذلـك، فـإن نتـائج الزيـارة الصحية على النحو الموضح في خطة تن
جنــة واالســتعراض المســتندي الــذي أجرتــه تشــير إلــى عــدم اّطــالع جميــع مــوظفي المنظمــة فــي المكاتــب لّ الميدانيــة ل

طــري ُتعــد حاســمة وٕاذ تالحــظ اللجنــة أن النتــائج علــى الصــعيد القُ  .البرنــامجالُقطريــة إّطالعــًا وافيــًا علــى خطــة تنفيــذ 
 ، فهي توصي بأنه ينبغي تسريع تنفيذ البرنامج على الصعيد الُقطري بصفة عاجلة. البرنامجاألهمية لنجاح 

إدارة مخــــاطر األمــــراض المعديــــة،  -أن وظــــائف المنظمــــة الرئيســــية فــــي إدارة الطــــوارئ  اللجنــــةوتالحــــظ  -١٢
يـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة، وتـــوفير المعلومـــات والتأهـــب لمواجهـــة الطـــوارئ الصـــحية علـــى الصـــعيد الُقطـــري، وتنف

الصحية وتقدير المخـاطر، وعمليـات الطـوارئ، والعمليـات األساسـية فـي حـاالت الطـوارئ، علـى وجـه  الطوارئ أثناء
أهمية التواصل الفعال والتنسيق  اللجنةوتؤكد  مجسدة في هيكل برنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية. -التحديد 

 لمستويات الثالثة حتى يعمل البرنامج كتنظيم وحيد. على نطاق ا

البيِّنـات الكافيـة لتحديـد  بعـد على الصعيد اإلقليمـي، فـال تتـوافر مازالت ُتستكملونظرًا ألن عملية المواءمة  -١٣
المنظمــة الثالثــة وبــين مختلــف الوظــائف. وستواصــل اللجنــة  مســتوياتمــدى اتســاق عمــل هــذا الهيكــل علــى صــعيد 

 المساءلة والتسلسل اإلداري والتنسيق.عمليات رصد الطريقة التي ُينّفذ بها مختلف األدوار والمسؤوليات والسلطات و 
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 الموارد البشرية 

ية أن مجمــوع ببرنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــح المعنيــةتالحــظ لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة  -١٤
وهـي وظيفـة علـى صـعيد المنظمـة،  ١٣٩٦الوظائف المقررة لبرنامج المنظمة العالمي بشأن الطوارئ الصحية يبلـغ 

في المقـر الرئيسـي،  ٪٢٥على نطاق المكاتب اإلقليمية الستة، و ٪٢٥على الصعيد الُقطري، و ٪٥٠موزعة بنسبة 
بشــرية ُتعــد معقولــة فــي ظــل الخطــة التــي اعتمــدتها جمعيــة وتــرى اللجنــة أن هــذه الحصــة المســتهدفة مــن المــوارد ال

 الصحة.

الوظائف الخاصة ببرنامج المنظمة بشأن الطـوارئ الصـحية قـد  ت، كان٢٠١٦وفي كانون األول/ ديسمبر  -١٥
فقــط علــى  ٪٣٥علــى الصــعيد اإلقليمــي، وبنســبة  ٪٥٠علــى صــعيد المقــر الرئيســي، وبنســبة  ٪٧٠ُشــغلت بنســبة 

ى اللجنة أن هذه النسب تقع ضمن الحدود المقبولة في هذه المرحلة من التنفيذ، نظرًا لضـرورة وتر  الصعيد الُقطري.
استبقاء بعض المهارات الحاسـمة األهميـة لمـوظفي المقـر الرئيسـي والخبـرات الضـرورية لتعزيـز قـدرة المقـر الرئيسـي 

ليــا، عُ يــادة نســبة المــوظفين فــي الرتــب الومــع ذلــك فــإن اللجنــة تشــعر بــالقلق إزاء ز علــى االســتجابة للطــوارئ الحاليــة. 
كمــا توصــي اللجنــة بأنــه وتحــث المنظمــة علــى إعطــاء األولويــة لعمليــة اســتقدام المــوظفين علــى الصــعيد الُقطــري. 

ينبغـــــي الوصـــــول بتخطـــــيط المـــــوارد البشـــــرية فـــــي المقـــــر الرئيســـــي والمكاتـــــب اإلقليميـــــة إلـــــى المســـــتوى األمثـــــل وأن 
مســتويات المنظمــة الثالثــة، دون اإلخــالل بالقــدرة التشــغيلية فــي مجــال  نطــاقبالتــدريج لتحســين التــوازن علــى  طيبّســ

 إدارة الطوارئ. 

وتحث اللجنة المنظمة على إجراء مقارنة المالك الوظفي، والسيما على صـعيد المقـر الرئيسـي، مـن حيـث  -١٦
والوكـــاالت اإلنســـانية النظيـــرة، لضـــمان أن هيكـــل  اتللمنظمـــالهيكـــل والحجـــم وســـنوات األقدميـــة، بـــالمالك الـــوظيفي 

ن مـــثالالمـــوظفين والتـــوازن بـــين الجنســـين المقتـــرحين لبرنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية يعـــدان مالئمـــين وي
تخصيصـــًا مبـــررًا للمـــوارد الماليـــة المحـــدودة. وينبغـــي أن تراعـــي هـــذه المقارنـــة اســـتبقاء الخبـــرات مـــن أجـــل وظـــائف 

 سية العلمية ووظائفها المتعلقة بوضع القواعد.المنظمة األسا

وتُثني اللجنة على تركيز خطـة برنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية المزيـد مـن المـوارد علـى الصـعيد  -١٧
منســقًا لمجموعــات الصــحة فــي البلــدان ذات  ٢٤الُقطــري وتعــرب عــن رضــاها عــن قــرب اســتكمال عمليــة توظيــف 

كيــد أنــه ينبغــي شــغل الوظــائف األساســية فــي المكاتــب الُقطريــة علــى وجــه الســرعة. عيــد تأتُ األولويــة؛ ومــع ذلــك فهــي 
وتالحـــظ اللجنـــة أيضـــًا أن وظـــائف ممثلـــي المنظمـــة فـــي بعـــض البلـــدان الرئيســـية التـــي تشـــهد أزمـــات ممتـــدة مازالـــت 

تخضـــع ب اللجنـــة بـــأن جميـــع الوظـــائف الدوليـــة الخاصـــة ببرنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية ّحـــشـــاغرة. وتر 
ولكنهــا تنصــح بــالنظر فــي إيجــاد حــوافز الجتــذاب المــوظفين ذوي الكفــاءة  ١للتنــاوب بموجــب نظــام التنقــل العــالمي،

 العالية واستبقائهم في مراكز العمل الشاقة. 

لبرنامج هو أن يعمل ممثلـو المنظمـة كمـديرين لألحـداث حيثمـا أمكـن، لونظرًا ألن الخيار المفضل المعلن  -١٨
ي بتدريب ممثلي المنظمة تدريبًا كافيًا في مجال القيادة الُقطرية، والتنسيق، والمعلومات والتخطيط، وصتُ فإن اللجنة 

والعمليــات الصــحية، واللوجيســتيات، والــدعم التشــغيلي واإلدارة. وفضــًال عــن ذلــك، فإنــه ينبغــي عنــد توظيــف ممثلــي 
فــي إدارة األزمــات اإلنســانية والطــوارئ  المنظمــة فــي ظــروف الطــوارئ، أن ُتعطــى األولويــة لألشــخاص ذوي الخبــرة

 الصحية.

                                                           
١   WHO Geographical Mobility Policy (http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf?ua=1, accessed 

21 December 2016).                                                                                                                                                     
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ونظــرًا لتزايــد عــدد عمليــات النشــر مــن خــالل المنظمــة، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالشــبكة العالميــة لإلنــذار  -١٩
والشــركاء االحتيــاطيين، نبهــت اللجنــة إلــى أن المنظمــة ينبغــي أن تركــز علــى تــوفير  ١بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا

واألمنــي الكــافي. وينبغــي وضــع عمليــات إدارة المخــاطر والتــدابير المالئمــة بمــا فــي ذلــك تــدابير الــدعم اللوجيســتي 
اإلجــالء الطبــي لــدعم المــوظفين وحمــايتهم، عنــد تقــديمهم للمســاعدة الحاســمة األهميــة إلــى األشــخاص فــي المنــاطق 

 ذات البنية التحتية المحدودة التي تتعرض لزيادة المخاطر األمنية.

جنــة أن التخطــيط الســتقدام المــوظفين ســيتوقف بشــدة علــى أوضــاع التمويــل الخاصــة ببرنــامج وتالحــظ الل -٢٠
علـى القلـق. فـإذا لـم يـتم الحصـول  خاصـةيبعـث بصـفة  المنظمة بشأن الطوارئ الصحية على الصـعيد العـالمي، مـا

ظيفي المحدود، وٕاعادة على التمويل الكامل للبرنامج، قد يتعين على المنظمة إجراء المفاضالت في ظل المالك الو 
 النظر في التوازن بين الموظفين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والموظفين الميدانيين.

 إدارة األحداث

مـن حـاالت الطـوارئ، بمـا فـي ذلـك فاشـية  عـدداعتمدت المنظمـة نظامـًا جديـدًا موحـدًا إلدارة األحـداث فـي  -٢١
مــرض فيــروس زيكــا والحمــى الصــفراء. وتالحــظ اللجنــة أن نظــام إدارة األحــداث ال يمثــل اســتراتيجية واحــدة "تالئــم 

"، وأنــه يجــب تكييفــه ليتــواءم مــع ســياق االســتجابة ألي أزمــة ومــع ثقافــة المنظمــة. ويتمثــل نظــام إدارة جميــع الحــاالت
ن مـــن اتبـــاع نهـــج متســـق وموحـــد وثابـــت فـــي ّكـــمـــن مبـــادئ إدارة األزمـــات وهياكلهـــا التـــي تماألحـــداث فـــي مجموعـــة 

. وسـيكون مـن األهميـة بمكـان تكييـف المبـادئ والنهـوج تـي تتسـم بالتعقيـداالستجابة لألزمات علـى نطـاق المنظمـة ال
ظيمـه علـى نحـو متكـرر الخاصة بنظـام إدارة األحـداث لمواءمـة مهمـة المنظمـة وهيكلهـا، وتحسـين نهـج المنظمـة وتن

 عبر الزمن.

أيضًا الدور الحاسم األهمية لمدير األحداث فـي تنسـيق قـدرات المنظمـة وشـركائها وٕادارتهـا وتالحظ اللجنة  -٢٢
باشـــتراط أن يتســـم مـــدير األحـــداث بالخصـــائص  اللجنـــةعلـــى نحـــو مـــن الفعاليـــة أثنـــاء الطـــوارئ الصـــحية. وتوصـــي 

للقيـادة الفعالـة، كمـا توصـي بتمكينـه وتزويـده بالـدعم علـى النحـو المالئـم كـي أن يتمتع بالخبرات الالزمة بالمالئمة و 
 يضطلع بدوره. وينبغي أن يشمل هذا الدعم إعفاءه لفترة ممتدة من واجباته ومهامه األخرى، حسب االقتضاء.

صـة بمـرض وتشير البّينات المستمدة من الزيارات الميدانية إلى كولومبيـا إلـى أن نظـام إدارة األحـداث الخا -٢٣
زيكا كان ناجحًا مـن حيـث التنسـيق والتواصـل. وتالحـظ اللجنـة أن االسـتجابة الُقطريـة خضـعت لقيـادة وزارة الصـحة 

كتين يوحصلت على دعم قوي من منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة/ المكتـب اإلقليمـي لألمـر  والحماية االجتماعية،
دور مدير األحداث. وتقر اللجنة بأن إعالن بممثل المنظمة  قاممن خالل المكتب الُقطري للمنظمة في كولومبيا. و 

عــن طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دوليــًا قــد أدى إلــى حشــد اســتجابة عالميــة عاجلــة ومنســقة.  ٢المــديرة العامــة
لـم يعـودا وتقدر اللجنة أن فيروس زيكا والعواقب الناجمـة عنـه مـازاال يمـثالن تحـديًا كبيـرًا للصـحة العموميـة ولكنهمـا 

                                                           
١   Global Outbreak Alert and Response Network (http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-

network/en/, accessed 21 December 2016).                                                                                                                

٢ WHO statement on the first meeting of the IHR 2005 Emergency Committee on Zika virus and observed 

increase in neurological disorders and neonatal malformations                                                                                    

(http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/en/, accessed 21 December 

2016). 
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وتؤكـد اللجنـة  ٢وفقـًا للتعريـف الـوارد فـي اللـوائح الصـحية الدوليـة. ١يشكالن طارئة صحية عمومية تسبب قلقـًا دوليـاً 
 أهمية أن توفر آلية االستجابة في المنظمة التنسيق والمساءلة على المدى الطويل.

مليـون شـخص فـي  ٣٠ت تطعـيم وتُثني اللجنة على استجابة المنظمة لفاشية الحمى الصفراء، التي تضمن -٢٤
فتـــرة زمنيـــة محـــدودة فـــي شـــتى أنحـــاء أنغـــوال وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة. وتُقـــر اللجنـــة بـــأن جمهوريـــة الكونغـــو 
الديُمقراطية كانـت تسـتجيب لتفشـي الكـوليرا فـي الوقـت ذاتـه. وتالحـظ اللجنـة أن الحصـائل قـد ُيسـرت فـي ظـل نظـام 

مــن الشــركاء المتعــددين فــي مرحلــة االنتقــال إلــى طــرق العمــل الجديــدة. وتشــير  واحــد متكامــل إلدارة األحــداث بــدعم
المســتندي والمقــابالت الشخصــية التــي أجرتهــا اللجنــة إلــى أنــه مــازال هنــاك مجــال للتحســين فــي  االســتعراضنتــائج 

أن نظـام إدارة  وتكـرر اللجنـة تأكيـد توضيح األدوار والمسـؤوليات والتسلسـل اإلداري علـى جميـع المسـتويات الثالثـة.
األحـــداث ال يشـــكل عصـــًا ســـحرية فـــي حـــد ذاتـــه، وأن فعاليتـــه تتوقـــف بدرجـــة كبيـــرة علـــى قـــدرات مـــديري األحـــداث 
ومهــاراتهم وتــدريبهم، ومــدى تــوافر المــوارد الماليــة والبشــرية، ووضــوح االختصاصــات وتسلســل الســلطات فيمــا يتعلــق 

نـة المنظمـة علـى مواصـلة العمـل بموجـب نهـج نظـام إدارة وتشـجع اللجبكل طرف من األطراف الفاعلة فـي النظـام. 
األحــداث وتكييفــه حســب االقتضــاء، باالســتناد إلــى ثقافــة مؤسســية وُنظــم تركــز علــى المرونــة والشــفافية والتواصــل 

 الواضح وتقدرها حق قدرها.

 تقدير المخاطر 

لتقـــدير المخـــاطر  وضـــع برنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية مجموعـــة مـــن "بروتوكـــوالت المنظمـــة -٢٥
"، وســـوف يوضـــع اإلصـــدار الثـــاني مـــن إطـــار االســـتجابة الطارئـــة فـــي صـــيغته األحـــداثوتصـــنيف الطـــوارئ وٕادارة 

. وتؤكــد اللجنــة أهميــة إطــار االســتجابة الطارئــة، الــذي ينبغــي أن ٢٠١٧النهائيــة، فــي نهايــة كــانون الثــاني/ ينــاير 
البدء واألدوار والمسـؤوليات بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة ُيضفي المزيد من الوضوح على نظام التصينف ونقاط 

فيمــا يتعلــق بــالطوارئ اإلنســانية، بمــا يتماشــى مــع  ٣والتزامــات المنظمــة إزاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت
 البروتوكول الجديد للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 

اللجنة أيضًا أن قاعدة "المعلومات الوبائية من المصـادر المفتوحـة" الخاصـة بالترصـد القـائم علـى  وتالحظ -٢٦
 .٢٠١٧األحداث، سوف ُتستهل في حزيران/ يونيو 

الميــداني إلطــار االســتجابة الطارئــة وقاعــدة "المعلومــات الوبائيــة مــن  التطبيــقوســوف تتــولى اللجنــة رصــد  -٢٧
مــن ســرعة االســتجابة وفعاليتهــا  اا أن تحسـنمــن فــي إمكانهإذا كانـت هاتــان األداتــاالمصـادر المفتوحــة"، وتنظــر فيمــا 

 من خالل مؤشرات األداء الرئيسية التي وضعها البرنامج. 

  
                                                           

١   WHO statement on the fifth meeting of the Emergency Committee under the IHR regarding microcephaly, 

other neurological disorders and Zika virus (http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/zika-fifth-

ec/en/, accessed 21 December 2016).                                                                                                                         

  ) اإلصدار الثالث٢٠٠٥ة الدولية (اللوائح الصحي   ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246107/1/9789241580496-eng.pdf?ua=1 كـــــــــانون  ٢١، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي

 .)٢٠١٦األول/ ديسمبر 

كـــانون  ٢١تـــم االطـــالع فـــي  ،/https://interagencystandingcommittee.orgاللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت (   ٣
 .)٢٠١٦األول/ ديسمبر 
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 ظم الخاصة بالعمل أثناء الطوارئالقواعد والنُ 

لمــًا بــأن ُأحيطــت لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية ع -٢٨
فرعــــًا مخصصــــًا مــــن برنــــامج المنظمــــة بشــــأن الطــــوارئ الصــــحية يتنــــاول القواعــــد والعمليــــات الخاصــــة بالعمــــل فــــي 

مدرج في الدليل اإللكتروني للمنظمة. وتُقر اللجنة بالجهود المبذولة في إضفاء الصبغة المؤسسـية علـى  ١الطوارئ،
اعد العمل الجديدة في إطـار النظـام القـائم بالفعـل. وتعيـد هذه العمليات، ولكنها توصي بتوخي الحذر عند تطبيق قو 

أن العمليــات الخاصــة بالعمــل يجــب أن تــدعم برنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية باالســتناد إلــى  تأكيــداللجنــة 
ت نهج "ال يحمل على الندم". وينبغي للمـدير التنفيـذي أن يمـارس سـلطته التقديريـة فـي الحيـد عـن القواعـد واإلجـراءا

في الحاالت االستثنائية والحاالت التي تقتضي ذلك، والسيما عندما يقف تطبيق القواعد في طريق االستجابة لحالة 
الطوارئ علـى نحـو مـن السـرعة والمرونـة. وسـوف تفحـص اللجنـة مـدى مالءمـة العمليـات المنقحـة الخاصـة بالعمـل 

ت الشــراء والشــؤون الماليــة علــى نطــاق مســتويات للغــرض المنشــود، فــي مجــاالت اســتقدام المــوظفين ونشــرهم وعمليــا
 المنظمة الثالثة، دعمًا لالستجابة للطوارئ. 

المنظمــــة  تّنــــقــــد مك ٢وتقــــر اللجنــــة بــــأن ســــرعة الصــــرف مــــن صــــندوق المنظمــــة االحتيــــاطي للطــــوارئ -٢٩
، كـان ٢٠١٦التصرف بسرعة اسـتجابة لمـرض فيـروس زيكـا والحمـى الصـفراء. فبحلـول تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  من

حالة مختلفة من األزمات اإلنسانية وفاشيات األمراض  ١١مليون دوالر أمريكي قد تم صرفه لصالح  ١٨,١٦مبلغ 
دوالر أمريكـــي لمـــديري  ٥٠٠ ٠٠٠مـــن الحـــاالت، ُصـــرفت مبـــالغ تصـــل إلـــى  ٪٧٥وآثـــار الكـــوارث الطبيعيـــة. وفـــي 
ســاعة مــن طلــب التمويــل مــن خــالل اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة للصــندوق  ٢٤األحــداث وُأتيحــت فــي غضــون 

 االحتياطي للطوارئ. وترحب اللجنة بالتقدم الُمحرز في هذا الصدد.

 الشراكات 

ارية المسـتقلة المعنيـة ببرنـامج اعترافًا بالحكومات الوطنية كشركاء رئيسـيين، تشـجع لجنـة اإلشـراف االستشـ -٣٠
برنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية علـــى إرســـاء الشـــراكات مـــع الجهـــات  ،المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية

على الصعيد الُقطري. فمن شأن الشـراكات  ٣الفاعلة غير الدول في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
ن مجموعة الخبرات والموارد التي يمكن نشرها وزيادتها، من أجل توسيع نطاق أن تساعد البرنامج على االستفادة م

 انتشارها بين المجموعات السكانية وأثرها على االستجابة الوطنية.

وتُقــر اللجنــة بــأن البرنــامج يتبــع نهجــًا منظمــًا ومحــدد األولويــات فــي الشــراكات. وفــي هــذا الســياق، ُتعــرب  -٣١
ـــةاللجنـــة عـــن ســـعادتها بالتقـــدم  ـــد مجموعـــة الصـــحة العالمي ـــذار بحـــدوث  ٤الُمحـــرز فـــي تحدي ـــة لإلن والشـــبكة العالمي

الفاشــيات ومواجهتهــا، بوصــفهما القاعــدتين الرئيســيتين للشــراكات مــن أجــل االســتجابة لألزمــات اإلنســانية والطــوارئ 
ة الطبيـــة المعنيـــة الصـــحية العموميـــة علـــى التـــوالي. وتحـــيط اللجنـــة علمـــًا كـــذلك بمبـــادرات األخصـــائيين مثـــل األفرقـــ

                                                           
 .الطوارئ الصحية - السابع عشرفرع الالدليل اإللكتروني للمنظمة،     ١

٢                    WHO Contingency Fund for Emergencies (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/contingency-fund/en/, accessed 21 December 2016).                                                                                

  لجهات الفاعلة غير الدولبشأن إطار المشاركة مع ا ١٠-٦٩ج ص عالقرار     ٣
)http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/A69_R10-FENSA-en.pdf?ua=1 فــــــــــــــــي ، تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع

 .)٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر   ٢١

 .)٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢١، تم االطالع في /http://www.who.int/health-cluster/enمجموعة الصحة (   ٤
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التـــي تســـتفيد مـــن األفرقـــة الطبيـــة المتخصصـــة/ الجراحيـــة فـــي ظـــروف الكـــوارث، والعـــدد المتزايـــد مـــن  ١بـــالطوارئ،
لشــاملة علــى نطــاق الشــبكات الســريرية والمختبريــة المعنيــة بــأمراض/ مخــاطر محــددة، التــي تقــدم الخــدمات الحيويــة ا

 طيف من المخاطر.

لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا تمثـــل آليـــة للتعـــاون تتـــألف مـــن أكثـــر ونظـــرًا ألن الشـــبكة العالميـــة  -٣٢
مــن الشــركاء التقنيــين المتعــددي التخصصــات والشــبكات األخــرى، فــإن اللجنــة تؤكــد ضــرورة توجيــه المزيــد  ٢٠٠ مــن

. وتنصــح مــن االســتثمارات إلــى التنميــة االســتراتيجية للشــبكة دعمــًا للجهــود الوطنيــة فــي مجــال اإلنــذار واالســتجابة
اللجنــة بــأال يقتصــر دور الشــبكة علــى النشــر وبــأن تــدعم برنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية فــي اســتحداث 

ز االبتكار التقني والتشغيلي اللذين سيؤديان إلى التأهب للطوارئ الصحية العموميـة  وتحقيق التواصل الشبكي المعزَّ
 واإلنذار بها واالستجابة لها على نحو فعال. 

وستســـتعرض اللجنـــة التنميـــة االســـتراتيجية لشـــراكات واســـتثمارات البرنـــامج مـــن أجـــل النهـــوض بهـــذا الـــدور  -٣٣
 الجامع الخاص بالتنسيق بين الشركاء على نطاق وظائفها. 

وتالحــظ اللجنــة الــدور الفريــد للمنظمــة كقائــد تقنــي فــي مجــال الصــحة داخــل اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين  -٣٤
اللجنة اسـتخدام آلياتهـا العالميـة لالسـتجابة لألزمـات اإلنسـانية فـي تنسـيق الطـوارئ الصـحية  الوكاالت وترحب بقرار

المســتقبلية الناجمــة عــن األمــراض المعديــة. وتعيــد اللجنــة تأكيــد أهميــة المواءمــة مــع اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
ضـرورة اضـطالع المنظمـة بـدور القيـادة وتؤكـد  الكبـرىالوكاالت فيما يتعلق بالتنسيق الدولي فـي الطـوارئ الصـحية 

 إبان الفاشيات.

وتثنـي اللجنــة علـى رؤســاء الوكــاالت األعضـاء فــي اللجنـة العتمــادهم إجــراءات التشـغيل الجديــدة للمســتوى  -٣٥
. وقـد ُأحيطـت اللجنـة علمـًا بـأن ٢٠١٦عدية، في كـانون األول/ ديسـمبر مُ الثالث من األحداث المتعلقة باألمراض ال

ا الصـــدد ســـيكون ضـــمن المســـائل التـــي تُبّلـــغ بهـــا فرقـــة العمـــل العالميـــة المعنيـــة باالســـتجابة لألزمـــات التقـــدم فـــي هـــذ
الصـــحية التابعـــة لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة لرصـــد تنفيـــذ توصـــيات الفريـــق الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتجابة 

 العالمية لألزمات الصحية. 

ديـد أولويـات رؤسـاء وكـاالت األمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بفاشـية وتُقر اللجنة بالدور القيادي للمنظمة في تح -٣٦
مـــرض فيـــروس زيكـــا مـــن خـــالل الـــدعوة إلـــى التنســـيق بشـــأن مـــرض زيكـــا الصـــادرة عـــن نائـــب األمـــين العـــام وتقـــديم 

ى المساعدة إلـى الشـركاء تعزيـزًا التسـاق الرسـائل. والحظـت اللجنـة أثنـاء الزيـارة الميدانيـة لكولومبيـا أن ارتفـاع مسـتو 
التنســيق بــين رؤســاء وكــاالت األمــم المتحــدة كــان حاســم األهميــة فــي االتفــاق علــى األولويــات وتوضــيح المســؤوليات 

 بين مختلف وكاالت األمم المتحدة على الصعيد الُقطري. 

 ) ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

رئ الصــحية بــأن وظــائف تُقــر لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج المنظمــة بشــأن الطــوا -٣٧
) مجسـدة فـي هيكـل برنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية علـى نطـاق المنظمـة ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدوليـة (

 في إطار اإلدارة األوسع نطاقًا لمخاطر الطوارئ والكوارث من أجل الصحة. 

أنــه ينبغــي أن يمثــل هـــذا  وتؤكــد اللجنــة أهميــة تأهــب البلــدان لالســتجابة للفاشــيات والطــوارئ وتعيــد تأكيــد -٣٨
التأهب إحدى الوظائف الرئيسية لبرنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية. وتشير نتـائج الزيـارة الميدانيـة للجنـة إلـى 

                                                           
١          Emergency Medical Team Initiative (https://extranet.who.int/emt/page/emt-initiative, accessed 21 

December 2016).                                                                                                                                 
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أن قيادة الحكومة الكولومبية لعملية تخطـيط االسـتجابة لمـرض زيكـا وتنفيـذها، إلـى جانـب القـدرة الُقطريـة القويـة فـي 
 ة لحمى الضنك والشيكونغونيا، قد أسهمت في نجاح االستجابة لمرض زيكا.مجال التأهب واالستجاب

ن علـى الوقايـة ونظرًا للطابع الحاسم األهمية الذي يتسـم بـه التقيـيم الخـارجي المشـترك فـي تقيـيم قـدرة البلـدا -٣٩
رضـت التقـدم عنها واالسـتجابة السـريعة لهـا، فـإن اللجنـة قـد استع هدد الصحة العمومية والكشفمن المخاطر التي ت

بشــأن الطــوارئ الصــحية قــد قــام خــالل فتــرة التنفيــذ  المنظمــةالُمحــرز فــي هــذا الصــدد. وترحــب اللجنــة بــأن برنــامج 
بلـــدًا علـــى صـــعيد أقـــاليم المنظمـــة الســـتة، بالتعـــاون مـــع  ٢٧األوليـــة هـــذه باســـتكمال التقيـــيم الخـــارجي المشـــترك فـــي 
لتــــي تســـتند إلــــى التقيــــيم الخـــارجي المشــــترك ســــوف تتجــــاوز الشـــركاء. وتالحــــظ اللجنــــة أن خطـــط العمــــل الُقطريــــة ا

الصحي، وتركز على التنسيق بـين القطاعـات الـالزم لتـوفير األمـن الصـحي العمـومي مـن خـالل نهـج شـامل  النظام
 للحكومة ككل. 

مالئمـــة للغـــرض المنشـــود،  ١وســـوف تســـتعرض اللجنـــة إلـــى أي مـــدى ُتعـــد أداة التقيـــيم الخـــارجي المشـــترك -٤٠
) إمكانيــة اإلنــذار واتخــاذ اإلجــراءات المبكــرة علــى صــعيد المجتمعــات ١فــي ذلــك قــدرتها علــى تقيــيم مــا يلــي: ( بمــا

) الطريقة التي يجري بها دمج تعزيز مشاركة المجتمعات المحليـة فـي القـدرة األساسـية الالزمـة بموجـب ٢المحلية، (
ص إليهــا فــي تقريرهــا المقــدم إلــى جمعيــة الصــحة اللــوائح الصــحية الدوليــة. وســوف تــدرج اللجنــة النتــائج التــي تخلــ

 العالمية السبعين.

وقد ُأحيطت اللجنة علمًا بشأن العمل الذي أجراه التحالف المعني بعمليات التقييم القطرية الخاصة باألمن  -٤١
 الصحي العالمي وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية بالتعاون مع المنظمة.

 الشؤون المالية 

بشأن الطـوارئ الصـحية بـأن هنـاك دعمـًا  المنظمةف االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج تُقر لجنة اإلشرا -٤٢
لالسـتجابة للطـوارئ الصـحية، فقـد زادت المسـاهمات العالميـة الموجهـة إلـى  العالميـةكبيرًا مـن ِقبـل الجهـات المانحـة 

ـــار دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ١,٤األزمـــات اإلنســـانية الصـــحية مـــن  ـــار دوالر أمريكـــي فـــي  ٢,٧إلـــى  ٢٠١١ملي ملي
من مجموع المساهمات اإلنسانية خالل تلك الفترة. وتالحظ اللجنة أن المنظمة ال تتلقى  ٪١٤، ومثلت ٢٠١٥ عام

 عادة إال نسبة صغيرة من هذه الموارد، ما قد يشير إلى ضرورة تعزيز ثقة الجهات المانحة اإلنسانية. 

ة الخاصـة حـرد وبـأن تنـوع حافظـة الجهـات المانى تعبئة المـواوتوصي اللجنة بأن تعزز المنظمة قدرتها عل -٤٣
تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لبرنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ  تــدعمبهــا، والســيما الشــراكات المتعــددة الســنوات التــي 

: تحسين مشاركة الجهات المانحـة؛ وضـع نصـوص تتسـم بالمصـداقية يليالصحية. كما تنصح اللجنة المنظمة بما 
نــــات وذات قــــدرة علــــى اإلقنــــاع؛ تحســــين فهــــم متطلبــــات الجهــــات المانحــــة؛ المشــــاركة يّ واالســــتراتيجية وتسترشــــد بالب

األطـــراف المنـــاظرة المالئمـــة مـــن الجهـــات المانحـــة؛ تصـــميم اســـتراتيجيات جمـــع األمـــوال وفقـــًا للجهـــة المانحـــة  مـــع
 ولمتطلبات التمويل. 

، وهـــي: الميزانيـــة األساســـية، أجـــزاءثالثـــة إلـــى الصـــحية  تمويـــل برنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ وينقســـم -٤٤
مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ٤٨٥اللجنـــة بأنـــه يلـــزم  وُأخطـــرتوالنـــداءات، وصـــندوق المنظمـــة االحتيـــاطي للطـــوارئ. 

 المنظمـة من أجل تنفيـذ األنشـطة األساسـية للمنظمـة فـي مجـال إدارة الطـوارئ الصـحية وأن ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائية 
 .٢٠١٦من إجمالي المتطلبات في كانون األول/ ديسمبر  ٪٥٦ كانت قد تلقت

                                                           
١                                             Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005) 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf, accessed 22 December 2016).           
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مليــون  ١٠٠برأســمال مســتهدف يبلــغ  ٢٠١٥ومنــذ تأســيس الصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ فــي أيــار/ مــايو  -٤٥
جهــات  ١٠مــن المبلــغ المســتهدف) مــن  ٪٣٣مليــون دوالر أمريكــي ( ٣٣,٦٨إال  الصــندوق دوالر أمريكــي، لــم يتلــق

حالـــة مـــن  ١١مليـــون دوالر أمريكـــي بالفعـــل لتغطيـــة التكـــاليف التشـــغيلية المباشـــرة فـــي  ١٨,١٦مانحـــة، وتـــم إنفـــاق 
حـــاالت الطـــوارئ المختلفـــة. وتُقـــر اللجنـــة بمـــا للصـــندوق االحتيـــاطي للطـــوارئ مـــن أهميـــة بالغـــة مـــن أجـــل اســـتجابة 

تكـون عاليـة المـردود فـي  أن االستجابة المبكرة القوية يمكـن أناستجابة مبكرة، كما تقر بلمنظمة للطوارئ الصحية ا
منــع اســتمرار انتشــار الفاشــيات. وتالحــظ اللجنــة وجــود اثنــين مــن التحــديات، وهمــا: الحصــول علــى التمويــل الكامــل 

 للصندوق االحتياطي للطوارئ على النحو المتوقع أصًال، وتجديد موارد الصندوق لتحقيق رأس ماله الكامل.

مـن إجمـالي  ٪٦٦إلنسـانية فتبلـغ نسـبة عجـز التمويـل فيهـا حاليـًا أما النداءات المتعلقة بخطط االسـتجابة ا -٤٦
مليــون دوالر أمريكــي. وقــد ُوجهــت هــذه األمــوال فــي المقــام األول إلــى الطــوارئ مــن الدرجــة  ٦٥٦المتطلبــات البــالغ 

الثالثة. وقد تأخر وصول هذه األموال فـي فاشـيات المـرض مثـل مـرض فيـروس زيكـا والحمـى الصـفراء، مـا اضـطر 
نظمــة إلــى اســتخدام الصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ الســريع النضــوب. وتالحــظ اللجنــة عــدم كفايــة قــدرة المــالك الم

الــوظيفي علــى الصــعيدين اإلقليمــي والُقطــري علــى جمــع األمــوال، وأن هــذه القــدرة محــدودة نســبيًا علــى صــعيد المقــر 
منظمـــة علـــى المشـــاركة بفعاليـــة مـــع ممثلـــي الرئيســـي مقارنـــة بالوكـــاالت الدوليـــة األخـــرى. وتشـــجع اللجنـــة ممثلـــي ال

 الجهات المانحة في البلدان الذين يتولون إدارة تمويل البرامج على الصعيد الُقطري. 

المنظمــة االســتجابة للفاشــيات والطــوائ. ولــذا فــإن اللجنــة تخشــى أن  لتســتطيعوُيعــد التمويــل شــرطًا أساســيًا  -٤٧
الــدول  تعمــدالمســتقبلية. فــإذا لــم  العالميــةة للطــوارئ الصــحية يحــد عجــز التمويــل مــن قــدرة المنظمــة علــى االســتجاب

التزاماتهــا الماليــة، فــإن المنظمــة ســتجد صــعوبة فــي تطبيــق خطــة بــدء تنفيــذ إلــى زيــادة األعضــاء والجهــات المانحــة 
برنامج الطوارئ الصحية، الذي رحبت جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتون بالعمـل بـه. كمـا تحـذر اللجنـة مـن 

تجابة الفعالـة أن الثغرات التمويلية سـوف تسـتمر حتـى يصـبح البرنـامج قـادرًا علـى إثبـات مـا لزيـادة قدرتـه علـى االسـ
للطوارئ من قيمـة إثباتـًا قاطعـًا. وتشـجع اللجنـة المنظمـة علـى دعـم النجاحـات المبكـرة علـى نحـو اسـتباقي، وعـرض 
دراسات جدوى االستثمارات االقتصادية المقنعة التي توضح مبررات تمويـل برنـامج المنظمـة الجديـد بشـأن الطـوارئ 

 لنتائج وأن تضع نهجًا شامًال لمشاركة الجهات المانحة.الصحية. وينبغي للمنظمة أن تعزز إطار رصد ا

 ت الختاميةالمالحظا

قدمت الـدول األعضـاء خطـة طموحـة لسـد ثغـرة بالغـة األهميـة فـي الطـوارئ الصـحية واألزمـات اإلنسـانية.  -٤٨
إليهـا سـوف يسـتغرقان  التنفيذ الكامل لبرنامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية وتحقيقـه لألهـداف التـي يطمـحلكن و 

عدة سنوات. وقد يهدد عجز التمويل عملية إصالح العمـل إبـان الطـوارئ ويـؤثر سـلبًا علـى العمـل الخـاص ببرنـامج 
المنظمة الجديد بشأن الطـوارئ الصـحية. وقـد نجحـت المنظمـة علـى الـرغم مـن التحـديات التـي تواجههـا، فـي إنجـاز 

يًا، مــع عملهــا علــى إدارة العديــد مــن الفاشــيات والطــوارئ حــول العــالم. الكثيــر مــن العمــل فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة نســب
وتعيــد اللجنــة تأكيــد التزامهــا بمراقبــة تنفيــذ برنــامج المنظمــة بشــأن الطــوارئ الصــحية وأدئــه ورصــدهما، عــن طريــق 

لـالزم، إخضاع المنظمة للمساءلة. ويجب علـى الـدول األعضـاء أن تـنهض بـدورها بتقـديم الـدعم السياسـي والمـالي ا
 حيث إن الصحة العالمية ُتعد مسؤولية مشتركة.
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