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  القوى العاملة الصحية في الطوارئتنسيق 
  الصحيةذات العواقب 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
يصف هذا التقرير مـا تقـوم بـه المنظمـة مـن أعمـال علـى المسـتويات العالميـة واإلقليميـة والقطريـة لتحسـين  -١

بـين جميـع األطـراف الصـحية  لطـوارئ ذات العواقـب الصـحية. ويعتبـر التنسـيق القـوي سـواءل االسـتجابةسبل تنسيق 
، أمـرًا حيويـًا لضـمان القـدرة علـى والتنسيق مع األطراف الفاعلة في القطاعات األخـرى ،الفاعلة في حاالت الطوارئ

أمرًا محوريًا لتحسين  مفهوم القوى العاملة الصحية في الطوارئ ويعتبر التنبؤ بعمليات الطوارئ وتماسكها وفعاليتها.
التنســيق حيــث يشــمل المســتجيبين الــوطنيين والــدوليين مــن الشــبكات والشــراكات. وتشــمل هــذه الشــبكات والشــراكات، 
الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، ومجموعة الصحة العالمية، وفرق الطـوارئ الطبيـة، والشـركاء 

 ئمة المشتركة بين الوكاالت.الدائمين، وسائر أعضاء اللجنة الدا
  
االسـتجابة للطـوارئ  بشـأنويصف التقرير الحالي الخطوات التي اتخذتها المنظمة لتعزيز التنسيق الداخلي  -٢

 المعنيين بالطوارئ ذات العواقب الصحية. الشركاء مع والتنسيق الخارجي ،عبر المستويات الثالثة للمنظمة
  
كشــف التــاريخ الحــديث النقــاب عــن أن العــالم لــم يكــن مســتعدًا تمامــًا للوقايــة مــن الطــوارئ ذات العواقــب و   -٣

حـــدثًا يتعلـــق بالصـــحة  ١٦٠الصـــحية والكتشـــافها واالســـتجابة لهـــا علـــى نطـــاق واســـع. وترصـــد المنظمـــة أكثـــر مـــن 
اسـتجابت المنظمـة لحـاالت  ٢٠١٦تـوبر تشـرين األول/ أكو العمومية سنويًا، وفي الفترة ما بين كانون الثاني/ ينـاير 

ـــــة ٤٧الطـــــوارئ فـــــي  ـــــي لألمان ـــــدًا (انظـــــر التقريـــــر التكميل الخـــــاص باســـــتجابة المنظمـــــة فـــــي الطـــــوارئ الوخيمـــــة  بل
وكــذلك  ٢وقــد شــهد العقــدان الماضــيان انــدالع فاشــيات رئيســية هامــة بســبب األمــراض الناشــئة ١النطــاق). الواســعة

مليون شـخص  ١٣٠فعلى مستوى العالم، يحتاج ما يقدر بنحو  ٣ل إلى جوائح.األمراض "التقليدية" المعرضة للتحو 
مليــون شــخص ســنويًا بــالكوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة.  ٢٠٠إلــى مســاعدات إنســانية، ناهيــك عــن تــأثر أكثــر مــن 

بالتأهـــب للطـــوارئ ذات العواقـــب األطـــراف الفاعلـــة المعنيـــة بـــين مختلـــف الحاجـــة إلـــى تحســـين التنســـيق وأصـــبحت 
 باتت أكثر إلحاحًا منها في أي وقت مضى.الصحية 

  
  

                                                           
 .١٤٠/٧م تالوثيقة    ١

فيـروس ، و A(H1NI)، وأنفلـونزا A(H5N1)الطيـور  أنفلـونزا متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم، والعدوى بفيـروسمثل    ٢
 ، ومرض فيروس زيكا.اإليبوالكورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية (فيروس كورونا)، ومرض فيروس 

 الصفراء والكوليرا وااللتهاب السحائي والحصبة.مثل الحمى    ٣
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 التنسيق عبر مستويات المنظمة الثالثة
  
قــــدت فــــي والتــــي عُ  اإليبــــوالعلــــى طلــــب المجلــــس التنفيــــذي خــــالل دورتــــه االســــتثنائية بشــــأن طارئــــة  بنــــاءً   -٤

يبـوال فـي اإلجريـت أثنـاء أزمـة وانعكاسـًا لكثيـر مـن توصـيات سلسـلة التقييمـات التـي أُ  ٢٠١٥،١ينـاير  الثاني/ كانون
غـــرب أفريقيـــا وبعـــدها، أجـــرت المنظمـــة إصـــالحات كبيـــرة علـــى طريقـــة عملهـــا فـــي حـــاالت الطـــوارئ ذات العواقـــب 

، رحبــت جمعيــة الصــحة بالتقــدم المحــرز فــي تطــوير برنــامج الطــوارئ الصــحية ٢٠١٦مــايو  الصــحية. وفــي أيــار/
  ٢.الجديد

  
إدارة أعمال المنظمة في مجال الوقايـة مـن حـاالت الطـوارئ والتأهـب  وتم إنشاء البرنامج وتصميمه بهدف  -٥

حيالها واالستجابة لها وسرعة التعافي منها، بغض النظر عن طبيعة األخطار بما فيها األمراض المعدية والكوارث 
آلن هيكــل الطبيعيــة والصــراعات المجتمعيــة. ومــن خــالل مواءمتــه عبــر مســتويات المنظمــة الثالثــة، يتبــع البرنــامج ا

مشترك يعكس الوظـائف الرئيسـية للمنظمـة فـي مجـال إدارة المخـاطر فـي حـاالت الطـوارئ أال وهـي: إدارة األخطـار 
))؛ المعلومـــات بشــأن الطـــوارئ الصـــحية وتقيـــيم ٢٠٠٥المعديــة؛ تأهـــب البلـــدان (بموجـــب اللــوائح الصـــحية الدوليـــة (

شهرًا المقبلـة، سـيتم تشـغيل جميـع  ١٨إلى  ١٢الفترة من  التنظيم واإلدارة. وعلى مدىعمليات الطوارئ؛  المخاطر؛
المرتبطـــة المرتبطـــة بأعمـــال الطـــوارئ الشـــراكات والشـــبكات بغيـــة اســـتنهاض القـــدرات تعظـــيم  مـــعجوانـــب البرنـــامج، 

 بالفعل. المبذولة وُشهد تقدم في هذه الجهود. على مستوى النظامبالصحة 
 
لضمان اتباع نهوج متسقة بشأن المعلومات الصحية في حاالت  ويجري تطوير إجراءات التشغيل القياسية  -٦

الطوارئ، وتقييم المخاطر، والتصنيف، واالستجابة للطوارئ في جميع أنحاء البرنـامج. وتسـعى المنظمـة إلـى تعزيـز 
نهــج  -إدارة عملياتهــا فــي حــاالت الطــوارئ مــن خــالل تبنــي نظــام إدارة األحــداث وٕاضــفاء الطــابع المؤسســي عليــه 

ضل الممارسات الذي تتبناه الوكاالت المعنية بالصـحة العموميـة والطـوارئ فـي جميـع أنحـاء العـالم بشـكل متزايـد. أف
وبموجــب هــذا النظــام، يــتم إنشــاء وظــائف إدارة الطــوارئ الحرجــة علــى المســتوى القطــري، مــع اضــطالع فــرق الــدعم 

 ني والتشغيلي والرقابة.على المستوى اإلقليمي ومستوى المقر الرئيسي بتقديم الدعم التق
  
واتضــــح التطبيــــق الفعــــال لهــــذا الــــنهج الجديــــد فــــي األحــــداث المتعــــددة البلــــدان والمتعــــددة األقــــاليم، خــــالل   -٧

 كــانون الثــاني/ ٢٢فــي  ٢االســتجابة لفاشــية مــرض فيــروس زيكــا. فبعــد إعــالن الفاشــية كحالــة طارئــة مــن الدرجــة 
، سارعت المنظمة إلى إنشاء نظام إدارة األحداث على مستوى المنظمة ككل لدعم الجهـود المتواصـلة ٢٠١٦ يناير

لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، ولتنســيق االســتجابة العالميــة. وقــد ســمح الهيكــل المتســق لهــذا النظــام فــي جميــع 
ت. وفــي غضــون أســبوع مــن التصــنيف، ُأفــرج أنحــاء المنظمــة بتحســين التواصــل وتبــادل المعلومــات واتســاق األولويــا

مليون دوالر أمريكي مـن صـندوق المنظمـة االحتيـاطي الخـاص بـالطوارئ، ممـا يسـر إجـراءات االسـتجابة  ٢,٦عن 
وثيقـــة  ١٦، قامـــت المنظمـــة بنشـــر ٢٠١٦المبكـــرة الحرجـــة فـــي إقلـــيم األمـــريكتين. وبحلـــول منتصـــف شـــباط/ فبرايـــر 

كــا. ومــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع الشــركاء فــي الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث إلرشــادات تقنيــة مؤقتــة تتعلــق بزي
الفاشــيات ومواجهتهــا، واللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت، ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 

وخطط العمليـات المشـتركة،  فريق التخطيط إلدارة األحداث عملية إعداد خطة االستجابة االستراتيجية العالمية، قاد
وانخـــراط الشـــركاء علـــى المســـتوي اإلقليمـــي والعـــالمي. وأنشـــئت فـــرق إدارة األحـــداث فـــي أقـــاليم أخـــرى لزيـــادة تنســـيق 

القــوى  وتخطــيط التنســيق تقويــة فــي لالتصــاالت،أنشــطة االســتجابة. وقــد ســاعد هــذا إلــى جانــب اتبــاع نهــج اســتباقي 
 .للمنظمة العالمي القيادي الدور وتعزيز للبلدان، المقدم الدعم تحسين في ة معينة،العاملة في حالة طوارئ صحي

                                                           
 .)٢٠١٥( EBSS3.R1انظر القرار    ١

 .٦٩/٦١وج ٦٩/٣٠والوثيقتان ج )٢٠١٦( )٩(٦٩ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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تــم وضــع إطــار نتــائج الثنائيــة للبرنــامج لتحقيــق مســتوى أفضــل مــن المواءمــة والتكامــل فــي تخطــيط العمــل   -٨
وٕاعـــداد الميزانيـــة وتنفيـــذها عبـــر مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة، فضـــًال عـــن إنشـــاء خطـــوط واضـــحة للمســـاءلة. وســـيتم 

ت حصــائل محــددة قابلــة للقيــاس اســتخدام هــذا اإلطــار لرصــد التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أغــراض تنســيق معينــة، ذا
البرنــامج مــن خــالل المــوارد البشــرية المعنيــة ببالتعــاون مــع البلــدان والشــركاء. وعــالوة علــى ذلــك، يجــري تعزيــز قــدرة 

لمعالجــة  وقــوائم المــوظفين المعنيــين بــالطوارئ مــن داخــل البرنــامج وخارجــه توزيــع مــوظفين إضــافيين عبــر المكاتــب،
 ز التشغيل البيني.الفجوات في المهارات وتعزي

  
 التنسيق على المستوى العالمي

  
 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 
ــــين الوكــــاالت بشــــأن   -٩ ــــة الرئيســــية للتنســــيق ب ــــين الوكــــاالت بمثابــــة اآللي ــــة الدائمــــة المشــــتركة ب تعتبــــر اللجن

بالشؤون اإلنسـانية سـواء التـابعين المساعدات اإلنسانية؛ وهي بمثابة منبر يشمل معظم الشركاء الرئيسيين المعنيين 
لألمم المتحدة أو غير التابعين لألمم المتحدة. وتشارك المنظمة بنشاط في األجهزة الرئيسية التابعـة للجنـة، بمـا فـي 
ذلــك: فريــق المــديرين الــذي يشــرف علــى األولويــات واالســتراتيجيات العالميــة للعمــل اإلنســاني الجمــاعي والــذي تمثــل 

ل المـدير العـام؛ وفريـق المـديرين المعنيـين بـالطوارئ والـذي يتنـاول األولويـات والقضـايا َبـمـة مـن قِ على أساسـه المنظ
التشـــغيلية علــــى المســـتوى القطــــري؛ والفريـــق العامــــل الــــذي يشـــرف علــــى إعـــداد سياســــات وٕارشـــادات مشــــتركة بــــين 

 الوكاالت.
  

بروتوكوالت وعمليات واضحة لالسـتجابة الجماعيـة إن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لديها بالفعل   -١٠
والتنســـيق بشـــأن الكـــوارث الطبيعيـــة الواســـعة النطـــاق أو النزاعـــات التـــي تتطلـــب تعبئـــة علـــى مســـتوى النظـــام برمتـــه 

" من حاالت الطـوارئ). وال يوجـد آليـات وعمليـات مماثلـة اآلن للتعامـل مـع الفاشـيات ٣يعرف باسم "المستوى  (فيما
) المنظمــــة علــــى "التعــــاون ٩(٦٩ج ص عاق. وشــــجعت جمعيــــة الصــــحة بموجــــب المقــــرر اإلجرائــــي الواســــعة النطــــ

المتواصل مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بهدف تعزيز تنسيق العمل المتعلق بالشؤون اإلنسانية 
 لمستقبل".على مستوى النظام برمته في سياق االستجابة لألخطار المعدية الواسعة النطاق في ا

  
المنظمـــة عـــن كثـــب مـــع فريـــق المـــديرين المعنيـــين بـــالطوارئ التـــابعين للجنـــة  عملـــتولتحقيـــق هـــذه الغايـــة،   -١١

الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت بهــدف إعــداد بروتوكــوالت جديــدة للقيــادة والتنســيق فــي األحــداث الواســعة النطــاق 
لجنـة الحاليـة. وبالنسـبة لهـذه األحـداث، ستسـمح البروتوكـوالت والناجمة عن األخطار المعديـة، اسـتنادًا إلـى آليـات ال

المشترك بين الوكاالت، وكذلك مد نطـاق اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت، علـى  ٣الجديدة بتفعيل المستوى 
الصـحة أساس الحاجة، لتشمل الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، والمؤسسات الرئيسية المعنية ب

 العالمية. وسيعرف هذا باسم "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت +".
  

وتشــمل اإلجــراءات التــي تــم تحديــدها مــؤخرًا تقيــيم منظمــة الصــحة العالميــة ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق   -١٢
المعنيين بالطوارئ (وغيرها الشؤون اإلنسانية، لألوضاع المحددة زمنيًا؛ والتشاور واتخاذ القرارات مع فريق المديرين 

من أصحاب المصلحة غير المشـاركين فـي اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت حسـب االقتضـاء، بمـا فـي ذلـك 
الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا والمعنيــة بمخــاطر األمــراض المعديــة واألحــداث)؛ وتوصــيات 

ريحة محفزة للتفعيل وعدم التفعيل. وسيتم الشروع في التواصل المباشر بشأن إلى مديري اللجنة الدائمة؛ وعوامل ص
أولويات االستجابة االسـتراتيجية المشـتركة، والمخصصـات المتأتيـة مـن صـندوق األمـم المتحـدة المركـزي لالسـتجابة 

 أيام. ١٠-٧للطوارئ بهدف دعم هذه األولويات، فضًال عن استعراض ترتيبات التنسيق والقيادة في غضون 
  

مــديري اللجنــة الدائمــة فــي  لَبــمــن قِ إجــراءات تفعيــل اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت + وتــم اعتمــاد   -١٣
 .٢٠١٦/ ديسمبر األولكانون 



   EB140/10    ١٤٠/١٠ت  م

4 

 مجموعة الصحة العالمية
  

يعتبــر نهــج مجموعــة الصــحة الخــاص باللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت بمثابــة آليــة حيويــة لتنســيق   -١٤
ـــ والمجموعـــة الصـــحيةفـــي حـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية.  قطـــاعيالالعمـــل  بلـــدًا لـــدعم الســـلطات  ٢٤فـــي  ة اآلنُمفعل

مليــون شــخص مــن المتضــررين باألزمــات. وتضــم مجموعــة  ٧٢,٢الوطنيــة فــي تلبيــة االحتياجــات الصــحية لنحــو 
واألطـــراف الفاعلـــة غيـــر شـــريكًا، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات الدوليـــة، ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة،  ٤٨الصـــحة العالميـــة 

شـريك علـى  ٣٠٠ميـة والتدريبيـة، والوكـاالت المانحـة. وهنـاك أكثـر مـن ، والسلطات الوطنية، والمعاهد األكاديالدول
 المستوى القطري.

 
منسقًا لمجموعة الصحة بعقود طويلة األجل لضمان توفير قيادة يمكنها التنبؤ،  ٢٤وتقوم المنظمة بتعيين   -١٥

مع شـركاء التشـغيل داخـل  قومكرسة للعمل على المستوى القطري، وتتحلى بالمهارة. ولمساعدة البلدان على التنسي
لمواجهــة الزيــادة المفاجئــة مــن  الالزمــةوبنــاء القــدرات التشــغيلية والتقنيــة، يــتم تحديــد قائمــة بالقــدرات اإلضــافية البلــد 

خـــالل إعـــداد الخـــرائط وتحليـــل الفجـــوات. ويـــتم تعمـــيم خطـــة تطـــوير جديـــدة متعـــددة الســـنوات لبنـــاء القـــدرات داخـــل 
  المجموعة وضمان استدامتها.

  
علـــى ســـبيل المثـــال تلـــك المعنيـــة المجموعـــات األخـــرى (ويـــتم اآلن التمـــاس التعـــاون والتنســـيق المعـــزز مـــع   -١٦

بالتغذية والمياه والصرف الصحي والمعونات الغذائية والـدعم اللوجيسـتي) بهـدف تحسـين االسـتجابة الكليـة للطـوارئ 
 ،ق بــين المجموعــات علــى الصــعيد العــالميذات العواقــب الصــحية. وتضــطلع المنظمــة بــدور مهــم فــي فريــق التنســي

االســتجابة اإلنســانية لألزمــة التــي تلــك الخاصــة بعمــل عــن كثــب مــع المجموعــات األخــرى فــي أمــاكن مــن قبيــل وت
التعــاون بــين المجموعــات عنصــرًا أساســيًا فــي  يتعــرض لهــا شــمال نيجيريــا وفاشــية الكــوليرا فــي الــيمن. ويعتبــر أيضــاً 

 .+ المشتركة بين الوكاالتبروتوكول اللجنة الدائمة 
  

 الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها
  

يعــد تقويــة وتوســيع نطــاق الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا، والتــي تمثــل نظامــًا يضــم   -١٧
يــتم تحقيــق و . الطــوارئ الصــحية مــن الشــركاء التقنيــين متعــددي التخصصــات، مــن أولويــات برنــامج ٢٠٠أكثــر مــن 

ذلك من خالل تعزيز إشراف الشبكة وسياساتها ووظائف األمانة؛ وتحديد شـركاء جـدد وٕاشـراكهم وتعزيـز االلتزامـات 
تقـديم و  ،مـن بـين القـوى العاملـة فـي حالـة الطـوارئ الصـحيةالفـاعلين قدرتـه علـى اسـتنهاض الخبـراء القائمة؛ وتقويـة 

موظفين وسالمتهم؛ وتنفيذ التدريب المشترك مـع الشـركاء بهـدف تحسـين سيما المتعلق بصحة الوالالدعم التشغيلي، 
 التنسيق على المستوى الميداني.

 
عضـــوًا كـــل ســـتة أشـــهر لتقـــديم التوجيـــه االســـتراتيجي  ٢١تجتمـــع اللجنـــة التوجيهيـــة للشـــبكة المؤلفـــة مـــن و   -١٨

لإلنــــــذار بحــــــدوث الفاشــــــيات لتطــــــوير الشــــــبكة وتشــــــغيلها. وقــــــد اتفقــــــت علــــــى أولويــــــات إعــــــداد "الشــــــبكة العالميــــــة 
 " وعملياتها بما يتماشى مع ما ورد أعاله.٢,٠ ومواجهتها

  
، أصبح شركاء الشبكة أكثر انخراطًا في أنشطة اإلنذار، وتقييم المخاطر، والتأهب ٢٠١٦ومنذ بداية عام   -١٩

التقيـيم المشـترك المبكـر  واالستجابة؛ وعكفوا على عقد مشاورات منتظمة بواسطة المؤتمرات المعقودة عن ُبعد لـدعم
للفاشــــيات المتناميــــة، ولتعزيــــز التنســــيق والتخطــــيط لالســــتجابة الدوليــــة والــــدعم القطــــري. وُعقــــد االجتمــــاع اإلقليمــــي 

 .٢٠١٦أكتوبر  األوروبي األول لشركاء الشبكة في سانت بطرسبرغ، االتحاد الروسي في تشرين األول/
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شاركة الشبكة ودعمها لإلنذار الوطني والقدرة على االستجابة من وتستكشف المنظمة أيضًا كيفية تعزيز م  -٢٠
))، بما في ذلك القـدرة علـى نشـر ٢٠٠٥خالل مبادرة التقييم الخارجي المشترك (في إطار اللوائح الصحية الدولية (

 .موتلقيه ينالدولي الخبراء
  

ويعمل فريق الدعم التشغيلي للشبكة بشكل وثيق مع مجموعة الصحة العالمية، والفـرق الطبيـة فـي حـاالت   -٢١
الطــوارئ، وغيرهــا إلعــداد تــدريب دولــي علــى االســتجابة للفاشــية تحركــه الشــبكة، ولتنســيق مســاهمات الشــركاء مــن 

 .جديدةخالل هيئة عالمية جديدة، ولتقديم مواد تدريبية ودورات 
  

  الطبية في حاالت الطوارئالفرق 
  

تتولى أمانة الفرق الطبية في حاالت الطوارئ التابعة للمنظمة إدارة عمليات التدريب وبناء القدرات ووضع   -٢٢
المعايير وضمان الجودة لهذه المبادرة العالمية. وتتمثل األهداف العامة في تعزيز القدرات الوطنيـة علـى االسـتجابة 

، وٕانشـاء آليـات كجزء من القوى العاملة العالمية في حالة الطوارئ الصـحية العواقب الصحيةلحاالت الطوارئ ذات 
، بمــا فــي ذلــك مــن تنســيق هــذه القــدرات بفعاليــةاســتنهاض و وطنيــة حتــى يمكــن لمراكــز عمليــات الطــوارئ الصــحية ال

الســتجابة للزيــادة المفاجئــة عنــد خــالل دعــوة البلــدان المجــاورة والفــرق اإلقليميــة والعالميــة إلــى تــوفير قــدرات مؤقتــة ل
  ).٢٠٠٥االقتضاء، بما يتسق مع مبادئ اللوائح الصحية الدولية (

 
تــم وضــع نظــام لضــمان الجــودة والتحقــق منهــا يخضــع لمراجعــة األقــران ويســمح للفــرق الطبيــة فــي حــاالت و   -٢٣

مـــن حـــاالت الطـــوارئ ذات  الطـــوارئ بتـــوفير الرعايـــة المباشـــرة للمـــريض فـــي حـــاالت الكـــوارث، والفاشـــيات، وغيرهـــا
مــن المنظمــات فــي عمليــة اإلرشــاد والتــدريب وتحســين الجــودة، وتــم زيــارة  ٧٥العواقــب الصــحية. وشــرع أكثــر مــن 

  ١والتحقق من وصول سبعة فرق للمعايير الدولية المتفق عليها. ٢٠١٥ عام منها في ٣٠
  

تمكنــت أمانــة الفــرق الطبيــة فــي حــاالت  وبالتنســيق مــع مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية،  -٢٤
سـيما ى مـن فـرق االسـتجابة السـريعة، والالطوارئ التابعة للمنظمة مـن إعـداد منبـر لتنسـيق العمـل مـع األنـواع األخـر 

تلك التي تشارك في البحث واإلنقاذ. إن هذا النظام الذي يمكن تفعيله في غضـون دقـائق معـدودة مـن وقـوع كارثـة، 
تنسـيق العمليـات االفتراضـي المتفـق عليـه فـي الموقـع، وُيسـجل وصـول الفـرق وٕاحالتهـا إلـى آليـات يستفيد من مركز 

التنســيق داخــل الــوزارة المعنيــة بــإدارة الطــوارئ ووزارة الصــحة فــي البلــد المتضــرر، بمســاعدة مكتــب األمــم المتحــدة 
، ٢٠١٥ عـام ل مرة في زلزال نيبـال فـيلتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصحة العالمية. وتم اختبار النظام ألو 

فريقــًا، ناهيــك عــن  ١٤٩حيــث تبــين أنــه يفــي بغــرض تنســيق الفــرق المعنيــة باالســتجابة لتلــك الكارثــة والبــالغ عــددها 
 فـــي إكـــوادورمـــن المســـتجيبين الطبيـــين فـــي األيـــام الســـبعة األولـــى؛ ومـــا لبثـــت الحالـــة التـــي شـــهدتها  ٣٥٠٠توزيـــع 
 تيجة.أن أكدت هذه الن ٢٠١٦ عام
  

وتم االتفاق علـى الحـد األدنـى مـن مجموعـة البيانـات التـي تقـوم الفـرق الطبيـة فـي حـاالت الطـوارئ بـإبالغ   -٢٥
الــدول األعضــاء المتضــررة عنهــا أثنــاء عملهــا هنــاك. وهــذا يضــمن مســتوى موحــد لتــدفق المعلومــات التــي تســهم فــي 

ـــمواقـــع إبـــالغ خـــافرة ممـــا يمتعزيـــز نظـــام اإلنـــذار المبكـــر بحـــدوث فاشـــيات األمـــراض، وتـــوفير  ن النظـــام الصـــحي كِّ
 المتضرر من االستجابة.

  

                                                           
  الشمالية. أستراليا والصين وٕاسرائيل واليابان واالتحاد الروسي (فريقان) والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا   ١
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وأصبحت الفرق الطبية في حاالت الطوارئ أكثر نشاطًا في حاالت الطوارئ المعقدة والممتدة، فضـًال عـن   -٢٦
نـة الفـرق ، سـتعمل أيضـًا أما٢٠١٧ عام اشتراكها في التنسيق والتخطيط التشغيلي في العراق ونيجيريا واليمن. وفي

التابعــة للمنظمــة علــى تحديــد أفرقــة عاملــة ســريعة تركــز علــى العمــل الميــداني لتعزيــز  الطبيــة فــي حــاالت الطــوارئ
مختلف جوانب نشر الفريق، وعلى مواصلة بناء قدرات الفرق المعنية بالصـحة العموميـة والسـريرية علـى االسـتجابة 

الوطنيــة والدوليــة أو الثنائيــة مــن خــالل دعــم مراكــز التشــغيل فــي الســريعة، وتعزيــز نظــم تنســيق عمليــات االســتجابة 
 حاالت الطوارئ الصحية في الدول األعضاء المتضررة.

  
  الشركاء الدائمون

  
محوريـًا آخـذ فـي التزايـد عنصـرًا  ٢٠١٣ عـام تعتبر مبادرة الشركاء الدائمين للمنظمة والتي تـم إطالقهـا فـي  -٢٧

ة باالســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ اإلنســـانية، ومكمـــًال قويـــًا لشـــراكات االســـتجابة فـــي تنســـيق أعمـــال المنظمـــة المتعلقـــ
وأصـبحت قـادرة علـى سـرعة الوصـول ونشـر  ١شـركاء بعةسـاألخرى للمنظمة. وعقدت المنظمة اتفاقات عالميـة مـع 

ذوي المهارات العالية والذين يتمتعون بطيف كبير  القوى العاملة العالمية في حاالت الطوارئ الصحية من أفراد من
من المرتسمات اإلنسـانية والتقنيـة لـدعم أعمـال الطـوارئ الميدانيـة، بمـا فـي ذلـك المعلومـات وٕادارة البيانـات، وترسـيم 

ســـــتية، وٕادارة المشـــــاريع، والعمـــــل يالخـــــرائط، والميـــــاه واإلصـــــحاح، والتغذيـــــة، والصـــــحة العموميـــــة، والخـــــدمات اللوج
  جتماعي.اال
 
ومــن خــالل الشــراكة اإلنســانية الدوليــة، يجــري التفــاوض مــع الجهــات الحكوميــة بشــأن شــراكتين إضــافيتين   -٢٨

عـن مجموعـات الخـدمات عاليـة التخصـص. ومـن المقـرر إجـراء المزيـد مـن التوسـع، مـن  الً لدعم نشـر األفـراد، فضـ
المتاحــة إلقامــة شــراكات جديــدة. ومــن المقــرر  خــالل ترســيم الفجــوات التــي تكتنــف القــدرات الحاليــة لتحديــد الفــرص

، لضـمان قـدر أكبـر مـن في المجـاالت التـي تحظـى باألولويـةأيضًا إجراء تحليل لالحتياجات التدريبية وسيتم تنفيذه 
 التنسيق عبر الشراكات.

  
  ستيةيوالخدمات اللوجالدعم التشغيلي 

 
اإلرشــادات والــدعم التقنــي لمبــادرة سلســلة التوريــد العالميــة بغــرض التأهــب  الطــوارئ الصــحية يقــدم برنــامج  -٢٩

، تحــت ٢٠١٥ عــام لمواجهــة الجائحــة واالســتجابة لهــا. وتــم إطــالق هــذه المبــادرة فــي المنتــدى االقتصــادي العــالمي
القطاع الخـاص.  قيادة برنامج األغذية العالمي، وبمشاركة اليونيسيف والبنك الدولي والعديد من شركات التوريد من

والهدف هو تحديد خيارات سلسـلة التوريـد مـن القطـاعين العـام والخـاص أو حلـول التأهـب، بغيـة تقـدير االحتياجـات 
ورصــد مــوارد التوريــد العالميــة بمزيــد مــن دقــة، ووضــع آليــات أفضــل للوصــول إلــى اإلمــدادات فــي أوقــات الطــوارئ 

ئح. وتعمـــل الشـــبكة (غيـــر الرســـمية) علـــى إعـــداد منبـــر معلومـــات دوليـــًا والجـــوا الصـــحية العموميـــة التـــي تثيـــر قلقـــاً 
فـــي المراحـــل األوليـــة  والتنســـيق بمســـاعدة جامعـــة مينيســـوتا (الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة)، إلظهـــار سلســـلة التوريـــد

 والمراحل النهائية من عمليات التسليم.
  
  
 

                                                           
المنظمــة الكنديــة لخبــراء الخدمــة المدنيــة (كانــاديم)، وتكنولوجيــا المعلومــات والبرنــامج المعنــي باأللغــام، والوكالــة الهولنديــة    ١

للمشـــروعات، واتحـــاد المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التابعـــة لمجموعـــة الصـــحة العالميـــة، ومجلـــس الالجئـــين النرويجـــي، وســـجل 
  اإلغاثة، وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.أستراليا لخبراء 
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 التنسيق اإلقليمي
 
المســـتهدفة فـــي األقـــاليم التـــي تحظـــى باألولويـــة، للتأكـــد مـــن تحســـن قـــدرة المـــوارد البشـــرية تـــم بنـــاء قـــدرات   -٣٠

، وهي تدخل ر فيها هذا النهج تأثيرًا كبيراً البرنامج على دعم البلدان المعرضة للمخاطر. وتعتبر سوريا البلد الذي أث
ن، حيـث قامـت اآلن عامها السادس من الصراع دون وجود أية عالمة على انخفاض شدة أو مستوى معانـاة السـكا

 المنظمة بزيادة استثماراتها في قيادة وتنسيق استجابة القطاع الصحي في سوريا.
 
ووفقـــًا إلصـــالح عمـــل المنظمـــة المتعلـــق بـــإدارة الطـــوارئ الصـــحية، تـــم نشـــر مـــوارد بشـــرية إضـــافية علـــى   -٣١

د أدى ذلـك إلـى زيـادة التنسـيق سوريا برمتها". وقاالستجابة الصحية اإلنسانية في "المستوى اإلقليمي والقطري لدعم 
مــن خــالل التخطــيط المشــترك، واســتجابة المراكــز فــي األردن وســوريا وتركيــا لتقــديم المســاعدة الطبيــة فــي حــاالت 
الطوارئ، بما في ذلك التمنيع، في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما شهدنا تحسينات في جمع 

 ته.البيانات المعيارية في البلد برم
  

 التنسيق على المستوى القطري
  

لقــدرات الســلطات الوطنيــة والمحليــة، وحجــم  اً تتفــاوت هياكــل وآليــات التنســيق علــى المســتوى القطــري وفقــ  -٣٢
(من قبيـل الفاشـية، الكارثـة الطبيعيـة التـي تحـدث فجـأة). إن ضـمان هياكـل التنسـيق القويـة  حاالت الطوارئ ونوعها

شـركاء محليـين ودوليـين مـع تحديـد أدوار ومسـؤوليات واضـحة علـى المسـتويين الـوطني والشاملة التـي تنطـوي علـى 
ودون الوطني يعتبر أمرًا حيويًا لتعظيم االستجابة. ويتم تشجيع القيـادة الوطنيـة لتنسـيق قطـاع الصـحة ودعمهـا إلـى 

رئ التــي يمكــن أن أقصــى درجــة ممكنــة. ويعكــف عــدد متزايــد مــن وزارات الصــحة علــى إنشــاء مراكــز عمليــات الطــوا
 توفر نوعًا من التركيز على تنسيق االستجابة.

 
مــن القــوى العاملــة وفــي أحــداث الصــحة العموميــة الحــادة، قــد تكفــي المشــاركة الســريعة للشــركاء المناســبين   -٣٣

ــــة دون وقــــوع فاشــــية. وعــــادة العالميــــة فــــي الطــــوارئ الصــــحية  ممــــن يتمتعــــون بالقــــدرات التقنيــــة والتشــــغيلية للحيلول
بوقــوع فاشــيات ومواجهتهــا بــدور رئيســي فــي هــذا الصــدد. فعنــد تضــخم إلنــذار ل العالميــة شــبكةاليضــطلع شــركاء  امــ

الفاشــية، قــد يتطلــب األمــر آليــات تنســيق إضــافية لالســتفادة مــن قــدرات الشــركاء التقنيــين والشــركاء بــين القطاعــات، 
في غرب أفريقيا. وبالنسبة لألحداث والفاشيات الناجمة عن األمراض  كان الحال عند االستجابة لفاشية اإليبوال  كما

الحيوانية المنشأ، من قبيل فاشية حمى الوادي المتصدع في النيجر، يصبح التنسيق مـع قطـاع صـحة الحيـوان أمـرًا 
لفعــل قيمتهــا حيويــًا. وفــي هــذا الســياق، أثبتــت األحــداث التدريبيــة المشــتركة مــع المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان با

الكبيرة في التعامـل مـع فاشـية العـدوى بفيـروس أنفلـونزا الطيـور شـديدة اإلمـراض والتـي حـدثت مـؤخرًا فـي الكـاميرون 
 وتوغو.

  
مـــن القـــوى  وبالنســـبة للكـــوارث المرتبطـــة بالصـــراع والمباغتـــة، فقـــد يتواجـــد مجموعـــة كبيـــرة مـــن المســـتجيبين  -٣٤

، والفـــرق الطبيـــة فـــي حـــاالت األطـــراف الفاعلـــة غيـــر الـــدولفـــي ذلـــك ، بمـــا العاملـــة الصـــحية فـــي حـــاالت الطـــوارئ
الطوارئ، والوكاالت التقنية. وفي هذه الحاالت، يحتاج األمـر إلـى آليـة تنسـيق واحـدة شـاملة لقطـاع الصـحة، والتـي 

بيـة تضم في كثير من األحيان فرق عمل مترابطة لمعالجة قضـايا محـددة، مثـل الرعايـة الجراحيـة أو الصـحة اإلنجا
 حاجة إلى خلية تنسيق محددة للفرق الطبية في حاالت الطوارئ. اً بمزيد من التفصيل. وقد يكون هناك أيض

  
لظـروف الطارئـة، قـد يـتم تفعيـل مجموعـة الصـحة أو ال يـتم تفعيلهـا بشـكل رسـمي. وتعتبـر مجموعـة  اً وتبع  -٣٥

مـــن البلـــدان التـــي تســـتجيب اآلن المنظمـــة لظروفهـــا والبـــالغ عـــددها  ٢٤الصـــحة بمثابـــة آليـــة التنســـيق الرئيســـية فـــي 
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الجيــدة المعمــول بهــا، وٕابــداء  بلــدًا. وبغــض النظــر عــن آليــة التنســيق الموجــودة، يجــب اتبــاع ممارســات التنســيق ٤٧
الشركاء اللتزام واضح، ومراعاة المساءلة عن السكان المتضررين وشفافية االتصاالت، وٕاقامة روابط وثيقة وتعـاون 

 فعال مع القطاعات األخرى (مثل التغذية أو المياه أو اإلصحاح) ودعمها واالستفادة منها.
  

عـــض القضـــايا المتصـــلة بتنســـيق حـــاالت الطـــوارئ الواســـعة وتشـــير تجاربنـــا مـــع مجموعـــات الصـــحة إلـــى ب  -٣٦
مجموعــة فقــط هــي  ٢٢مــن المجموعــات الصــحية النشــطة، نجــد أن  ٢٤النطــاق علــى المســتوى القطــري. فمــن بــين 

التي تركز على البلدان بينما تركز مجموعتان (سوريا برمتها والمجموعات الصحية اإلقليمية للمحيط الهـادئ) علـى 
٪ مـن الحـاالت، فـي حـين تشـترك ٤٧ليمية. وتشارك وزارة الصحة في قيادة مجموعة الصـحة فـي اهتمامات دون إق

٪) فــي ظــل ٧٥٪ مــن الحــاالت. ويعمــل ثمــان عشــرة مجموعــة (٣٧فــي القيــادة فــي  األطــراف الفاعلــة غيــر الــدول
 لمناخ.ظروف طوارئ معقدة أو نزاع؛ في حين يعمل األخرون في المقام األول في حاالت طوارئ تتعلق با

  
 الميزانية وتعبئة الموارد

  
يتطلــب تمويــل عمــل برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد للمنظمــة مزيجــًا مــن: التمويــل األساســي للمــوظفين   -٣٧

واألنشـــــطة علـــــى المســـــتويات الثالثـــــة للبرنـــــامج؛ تمويـــــل صـــــندوق المنظمـــــة االحتيـــــاطي الخـــــاص بـــــالطوارئ بنحـــــو 
 الجارية في حاالت الطوارئ الحادة والممتدة.مليون دوالر أمريكي؛ تمويل األنشطة  ١٠٠

 
ريكــي فــي مليــون دوالر أم ٤٨٥ولتنفيــذ األنشــطة األساســية للبرنــامج الجديــد، يجــب علــى المنظمــة تجميــع   -٣٨

٪. وتواجــــه النــــداءات المرتبطــــة بخطــــط االســــتجابة ٤٤يــــزال هنــــاك فجــــوة تقــــدر بنســــبة ؛ وال٢٠١٧-٢٠١٦الثنائيــــة 
مليـون دوالر  ٦٥٦٪ (مجموع االحتياجات الالزمة لتمويـل النـداءات يصـل إلـى ٦٦تبلغ  اإلنسانية فجوة في التمويل

 أمريكي).
  

مليــــون دوالر أمريكــــي مــــن  ٣١,٥نجــــح الصــــندوق االحتيــــاطي للمنظمــــة الخــــاص بــــالطوارئ فــــي تجميــــع و   -٣٩
ا هــــذا مليــــون دوالر أمريكــــي. ويبلــــغ إجمــــالي المخصصــــات حتــــى يومنــــ ١٠٠رأســــماله المســــتهدف والمقــــدر بنحــــو 

مليـــون دوالر أمريكـــي لـــدعم أنشـــطة المنظمـــة لالســـتجابة لألزمـــات اإلنســـانية، وفاشـــيات األمـــراض، وآثـــار  ١٨,١٦
  الكوارث الطبيعية.

  
 

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  
  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. المجلس  -٤٠
  
  

=     =     =  
  


