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  والمسائل ٢٠١٤مرض فيروس اإليبوال في عام  فاشية
  المطروحة: متابعة الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي

  )EBSS3.R1بشأن طارئة اإليبوال (القرار 
  الصحة العالمية الثامنة والستين وجمعية 

  ))١٠(٦٨ج ص ع(المقرر اإلجرائي 
  
  

  أحدث المعلومات عن فاشية مرض فيروس اإليبوال
  واستجابة األمانة لسائر المسائل المطروحة ٢٠١٤في عام 

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
 كـانون الثـاني/ ٢٥الذي اعتمده المجلس التنفيـذي فـي  ١،EBSS3.R1لطلبات الواردة في القرار ا على بناءً   -١

ـــاير  ـــه ذيالـــ ٢،)١٠(٦٨ج ص ع والمقـــرر اإلجرائـــياالســـتثنائية،  فـــي دورتـــه ٢٠١٥ين فـــي جمعيـــة الصـــحة  اعتمدت
شــهر مــا بــين  فــي الفتــرةمنظمــة البــه  تضــطلعاالعمــل الــذي  مســتجدات، يقــدم هــذا التقريــر ٢٠١٥ مــايو أيــار/ ٢٦

العواقب  ذاتفي حاالت الطوارئ  وثقافتها منظمةال عملإلصالح  ٢٠١٥ديسمبر  شهر كانون األول/مايو و  أيار/
 الصحية.

  
االحتياجـــات التـــي تـــم تحديـــدها خـــالل اســـتجابة المجتمـــع الـــدولي  تـــم تحفيـــز هـــذه اإلصـــالحات بفعـــلوقـــد   -٢

عــن أعمــال  نبــذةويمكــن اســتعراض . والتــي نوشــك علــى إعــالن نهايتهــافــي غــرب أفريقيــا،  اإليبــوال لفاشــيةالجماعيــة 
 بشـــأن ١٣٨/٢٣م توثيقـــة الفـــي  ٢٠١٥ عـــام يبـــوال خـــالل النصـــف األخيـــر مـــنلإلالمنظمـــة فـــي ســـياق االســـتجابة 

 نطاق.ال الواسعةوخيمة حاالت الطوارئ اللمنظمة الاستجابة 

                                                           
المعنـون "اإليبــوال: إنهـاء الفاشــية الحاليـة وتعزيــز  )٢٠١٥( EBSS3.R1القــرار  ،EBSS/3/2015/REC/1انظـر الوثيقـة    ١

المنظمة علـى التأهـب واالسـتجابة للفاشـيات والطـوارئ المسـتقبلية الواسـعة النطـاق ذات العواقـب التأهب العالمي وضمان قدرة 
  الصحية" والذي يمكن الرجوع إليه على الرابط التالي:

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS3-REC1/EBSS3_REC1.pdf#page=12  تـــــم االطـــــالع فـــــي)
  ).٢٠١٦كانون الثاني/ يناير   ١٩
متابعــة الــدورة االســتثنائية و  ٢٠١٤رض فيــروس اإليبــوال فــي عــام فاشــية مــ )٢٠١٥() ١٠(٦٨ج ص ع المقــرر اإلجرائــي   ٢

  للمجلس التنفيذي بشأن طارئة اإليبوال والذي يمكن الرجوع إليه على الرابط التالي: 
 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_DIV3-en.pdf ) ٢٠١٦ كانون الثاني/ يناير ١٩تم االطالع في(. 
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مــن خــالل خــالل األشــهر الماضــية  إبــان الطــوارئمنظمــة القــدرات  المبذولــة إلصــالحتــم توجيــه الجهــود و   -٣
بشـأن  ةالعامـ ةاالستشـاري للمـدير فريـق توصـيات ال بفعل شكلتت كما ١،الفريق المعني بالتقييم المبدئي لإليبوالتقرير 

 التماســـكولضـــمان ة واإلنســـانية. يالصـــحذات العواقـــب فاشـــيات وحـــاالت الطـــوارئ ال إبـــانإصـــالح عمـــل المنظمـــة 
مـع  بمـا يتـواءم كـذلكالطـوارئ المنظمـة إبـان صـالح قـدرات عمليـة إ كذلك تنسيقيتم  ة،الشامل ةالتنظيمي والسياسات

 .٢٠١١في عام  الذي بدأمنظمة البرنامج إصالح 
  

حــاالت و  المنظمــة إبــان الفاشــيات عمــلبشــأن إصــالح للمــديرة العامــة تشــاري االس الفريــق
  العواقب الصحية واإلنسانية ذاتالطوارئ 

  
ــــــاءً   -٤ ــــــت بن ــــــذي رحب ــــــراح المــــــديرة العامــــــة وال ــــــى اقت ــــــدول األعضــــــاء  عل ــــــه ال ــــــي ب بموجــــــب المقــــــرر اإلجرائ
رفيـــع المســـتوى لتوجيــــه فريقـــًا استشـــاريًا  ،٢٠١٥ يوليـــوتمـــوز/  ٢١فـــي  ،ةالعامـــ ةالمـــدير )، شـــكلت ١٠(٦٨ع  ص  ج

 ذاتاألمراض وحاالت الطـوارئ األخـرى  فاشياتالمنظمة على االستجابة والتأهب ل ةتعزيز قدر بهدف  اإلصالحات
الـــدكتور ديفيـــد نابـــارو، المبعـــوث الخـــاص ، الـــذي يرأســـه يتـــألف الفريـــق االستشـــاريو العواقـــب الصـــحية واإلنســـانية. 

حـــاالت ل فـــي مجـــال االســـتجابةرفيـــع المســـتوى  خبيـــراً  ١٩بشـــأن فيـــروس اإليبـــوال، مـــن تحـــدة ألمـــين العـــام لألمـــم المل
  .اتاألزم في وقت والتنسيق ومكافحة فاشيات األمراضوالتأهب للكوارث، الواسعة النطاق، الطوارئ 

  
يــومي فــي لوجــه ( وجهــاً مــن خــالل االجتمــاع ن اثمــاني مــرات، مرتــ فــي المجمــلالفريــق االستشــاري والتقــى   -٥
 عمـــــل وفقـــــاً هـــــو ي)، و ٢٠١٦ينـــــاير  كـــــانون الثـــــاني/ ٨و ٧ يـــــوميفـــــي و ، ٢٠١٥أكتـــــوبر  تشـــــرين األول/ ٢٧و ٢٦
الخاصــــة بــــالفريق  والقــــراراتالوثــــائق ، و لالجتمــــاع الجــــدول الزمنــــي وقــــد تــــم إتاحــــة ٢متفــــق عليهــــا. ختصاصــــاتال

داخـــل المنظمـــة مـــن النظـــر  التمـــاس أوجـــهإلـــى تشـــاورية، تســـعى بمثابـــة عمليـــة العمليـــة  توكانـــ ٣.االستشـــاري علنـــاً 
  وخارجها.

  
ومنــذ ذلــك الحــين،  ٢٠١٥.٤ / نــوفمبرتشــرين الثــاني ١٥األول فــي  وقــد أصــدر الفريــق االستشــاري تقريــره  -٦
 تشـرين الثـاني/ ٤ فـي، و منظمـةالرئيسـي للمقـر الفاشيات والطوارئ فـي بال ة الدائرتين المعنيتينالعام ةدمجت المدير أ

. ومــن المتوقــع بالفاشـيات والطــوارئ الصـحية نيابـة للــدائرة الجديـدة المعنيــةالمـدير التنفيــذي بال عينــت ٢٠١٥نـوفمبر 
  .٢٠١٦يناير  /كانون الثاني ١٨في  التقرير الثاني للفريق االستشاريإصدار 

  
  

                                                           
  على الرابط التالي:عليه يمكن االطالع    ١

 http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf?ua=1) كــــانون الثــــاني/  ١٩تــــم االطــــالع فــــي
 .)٢٠١٦يناير 

  يمكن االطالع على كامل اختصاصات الفريق االستشاري على الرابط التالي:    ٢
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory-group/tor/en/ ) تــــم االطــــالع فــــي

 .)٢٠١٦كانون الثاني/ يناير   ١٩

  يمكن االطالع على جميع الوثائق الخاصة بالفريق االستشاري على الرابط التالي:    ٣
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory-group/en/ ) تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

 ).٢٠١٦كانون الثاني/ يناير   ١٩

  يمكن االطالع عليه على الرابط التالي:   ٤
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/first-report-advisory-group.pdf?ua=1  تــــم االطــــالع فــــي)

 .)٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١٩



  EB138/27    ١٣٨/٢٧ت  م

3 

  لعملخاصة با خارطة طريق
  
لتوصـيات  وفقـاً ، و EBSS3.R1والقـرار  )١٠(٦٨ج ص عالمقـرر اإلجرائـي  واليـة قـدمًا بموجـبلدفع العمـل   -٧
مشــروع لوضــع لل فريقــاً  ٢٠١٥يونيــو  حزيــران/فــي أنشــأت المــديرة العامــة يبــوال، لإل بــدئيالتقييم المالمعنــي بــفريــق ال

ًا إطــار  والتــي توضــح ١،لعمــلالخاصــة بالخارطــة الطريــق  عمــل فريــق المشــروع وفقــاً وقــد األســس لعمليــة اإلصــالح. 
، بمـا فـي منظمـةالخبـراء مـن مختلـف أنحـاء  لحصـائلالعمـل فـي ظـل هـذه اب يضطلعيستند إلى النتائج. و  للحصائل

). ٢٠١٥أكتـــــــوبر  تشـــــــرين األول/ ٢١-١٩لوجـــــــه فــــــي جنيـــــــف ( وجهـــــــاً  جريـــــــتالمشـــــــاورات التــــــي أُ ذلــــــك خـــــــالل 
يساعد على تحديد و مسارات العمل، مسار من كل للدعم ا تقدم أمانة الفريق المعني بإدارة المشروعالعملية،  طوالو 

  خطط التنفيذ.ويحدد المتطلبات الوظيفية  ويحدد، التي تحظى باألولوية االحتياجات
  

  منظمة للفاشيات والطوارئموحد للبرنامج 
  
مــن  منظمــة للفاشــيات والطــوارئ، حــدد فريــق المشــروع عــدداً موحــد للبرنــامج  وضــععنــد البــدء فــي أعمــال   -٨

ـــامج الجديـــد (علـــى ســـبيل المثـــال فيمـــا يتعلـــق باســـس هـــذه المنجـــزات أ نتتضـــمو الرئيســـية.  المنجـــزات  نطـــاقاللبرن
ونظــم المعلومــات الصــحية  وعمليــات اإلدارة)، والوظــائف والنســخة المنقحــة مــن إطــار المنظمــة الخــاص بــالطوارئ

  .المتكاملة الخاصة بالطوارئ تكنولوجيا المعلومات ونظم ،المتكاملة
  
، فاشياتالالطوارئ و العمل الحالية الخاصة بها بشأن برامج منظمة ال، استعرضت وفي ظل هذه الحصائل  -٩

د الثغـرات واقتـرح يـحدوعملـت علـى تبرامج الطوارئ، الخاصة بمع الشركاء لتحديد نماذج أفضل الممارسات  والعمل
يشــأن  الجديـدالمنظمــة لتصـميم وبنـاء وتنفيــذ مراحـل برنـامج اســاس أقـدم هــذا العمـل و الخطـوات المقبلـة للنظــر فيهـا. 

  .١٣٨/٥٥م تفي الوثيقة  هاتفاصيل والتي يمكن االطالع على، الطوارئ الصحية
  

  القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ
  

قــدرات  تعزيــز، و إلــى وصــف الوضــع العــالمي" الصــحية العالميــة للطــوارئمصــطلح "القــوى العاملــة يهــدف   -١٠
العواقــــب الصــــحية، بمــــا فــــي ذلــــك قــــدرات  ذاتوحــــاالت الطــــوارئ  لفاشــــياتالمــــوارد البشــــرية المتاحــــة لالســــتجابة ل

ـــة و منظمـــة. بال المـــوظفين ـــة للقـــوى العامل والتـــي استعرضـــتها  الصـــحية العالميـــة للطـــوارئبعـــد وضـــع خطـــة مفاهيمي
إلـى شـركاء لتنسـيق تلـك  للوصـوللمنظمـة باخاصـة التعزيـز تلـك الجوانـب علـى منظمـة ال، عملـت ٦٨/٢٧ج الوثيقة

ة ما قبـل االنتشـار تصميم آليات مبسطة لمرحلفي وللمساعدة  األطراف الفاعلةتنتشر عبر العديد من األجزاء التي 
قـد  للطوارئ القوى العاملة الصحية العالميةفالعاملة.  ىجميع عناصر القو ل وما بعد االنتشاراالنتشار واالستعداد، و 

)، ومــا إلــى ذلــكتية، والمــوارد البشــرية، واألمــن، ســي(اللوج تصــل إلــى نفــس مســتوى قــوة اآلليــات الداعمــة المحــددة لهــا
كجزء من بناء القدرات وضمان  بإدراج هذه العناصر باستمرارمنظمة والشبكات والشركاء نفس النسق تقوم الوعلى 

  .مستجيبينالجودة والقدرة على التنبؤ وفعالية ال
  
  
  

                                                           
  الرابط التالي:نظر ا   ١

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/WHO-outbreasks-emergencies-Roadmap.pdf?ua=1 
  .)٢٠١٦يناير  الثاني/ كانون ١٩تم االطالع في (
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عـددًا كافيـًا مـن تتطلـب  حاالت الطـوارئفي قدرة المنظمة على العمل بفعالية عبر دورة إدارة المخاطر إن   -١١
 وتـم إجـراء. التعامل مع الزيادة المفاجئـةالقدرة على تحديد الطوارئ و  وحاالت العاملين المكرسين للتصدي للفاشيات

أنـواع العمـل  . ويـتم اآلن تحديـدالطوارئحاالت فاشيات و ال أثناءمنظمة بدوام كامل لعدد من يعملون في التحليالت 
  .للمضي قدماً  لتي ستحتاجها المنظمةامهارة الو 
  

 لإلنـذار العالميـة الشـبكةفريق عمـل مـن أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين مـن بتشكيل المنظمة بانتظام  وتقوم  -١٢
 والتـــي، وفـــرق الطـــوارئ الطبيـــة (الصـــحة العالميـــةب المعنيـــة والمجموعـــة، لمقتضـــياتها واالســـتجابة الفاشـــيات بحـــدوث

ـــدائمينوالشـــركاء  ١،الفـــرق الطبيـــة األجنبيـــة) كانـــت تعـــرف باســـم ســـتي والخـــدمات ياللوجالـــدعم ، دعـــم العمليـــات و ال
منظمــة فــي القيــادة الركــز الفريــق العامــل علــى ترشــيد الجهــود عبــر هــذه الشــراكات الهامــة وعلــى دور و األساســية. 

عمليــات والخــدمات دعــم اللتــدريب و تــم استكشــاف أوجــه التــآزر فــي العمليــات، والقــوائم واو والتنســيق واإلدارة والنشــر. 
وليـة األمناقشات ال. وقد بدأت بتقديم الرعاية منظمةال واجبفي إطار  لمن يتم توزيعهمستية، وخاصة بالنسبة ياللوج

 والتمـرينمشـتركة  يـةتدريبحلقـات تقاسـم الـدروس المسـتفادة، وٕاجـراء بشـأن الشبكات والشراكات و مواءمة بشأن كيفية 
ـــًا لوبشـــكل خـــاص  .علـــى مختلـــف الســـيناريوهات ـــدئي لإليبـــوال، توصـــيات ووفق ـــالتقييم المب والفريـــق الفريـــق المعنـــي ب

  الصحة. لمجموعةدورها كقائد  إلى تعزيزمنظمة تسعى الاالستشاري، 
  

التســجيل والتحقــق قــدمًا،  الطبيــة الخاصــة بــالطوارئ يشــهد تقــدمًا. ويســير الفــرقومــازال عمــل المنظمــة مــع   -١٣
طاقمـــًا مـــن مقـــدمي الخـــدمات الحكـــوميين وغيـــر الحكـــوميين الخاضـــعين لعمليـــة  ٥٠حيــث مـــن المقـــرر التحقـــق مـــن 

توجيه. وقد عملت المنظمة واالتحاد األوروبي على نحو وثيق بشأن المشاركة في اإلشهاد وضمان الجـودة، وتُبـذل 
وبلــدان أمريكــا الالتينيــة. وشــهد التعــاون بــين مكتــب األمــم المتحــدة جهــود مماثلــة مــع رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا 

فريق األمم المتحدة لتقيـيم الكـوارث والتنسـيق لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمة تعزيزًا كبيرًا. ويتلقى جميع أعضاء 
ـــق آليـــة  الفـــرقتـــدريبًا علـــى تنســـيق  بشـــأنها تنســـيق لمتحـــدة لاألمـــم ا مركـــزالطبيـــة الخاصـــة بـــالطوارئ، وســـوف ُتطبَّ

  الطبية الخاصة بالطوارئ لدى وصولها. الفرقلدعم  العمليات في الموقع
  

الطبيـة الخاصـة بـالطوارئ، عكفـت المنظمـة وشـركاؤها علـى اسـتحداث مفهـوم طـواقم  الفرقوباإلضافة إلى   -١٤
نشـر ذاتيـة االكتفـاء االستجابة السريعة في مجال الصحة العموميـة، التـي تضـطلع بهـا الوكـاالت الوطنيـة كعمليـات 

وثنائيـــة األطـــراف فـــي الغالـــب. وتعمـــل المنظمـــة مـــع مقـــدمي خـــدمات، مـــن قبيـــل مراكـــز الواليـــات المتحـــدة لمكافحـــة 
األمــراض والوقايــة منهــا والمركــز الصــيني لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا ومؤسســة الصــحة العموميــة فــي إنكلتــرا 

  عايير فيما يتعلق بمثل عمليات النشر هذه.ومعهد باستير، بشأن توحيد ضمان الجودة والم
  

) الموضـوعة كجـزء مـن الـنظم ٢٠٠٥القدرات األساسية ذات األولوية في إطار اللوائح الصحية الدولية (
  الصحية القادرة على الصمود

  
يحتاج األمر إلى نهج قائم على الـنظم الصـحية الشـاملة والمسـتدامة إزاء األمـن الصـحي مـن أجـل ضـمان   -١٥
م مســـتجيب ومتســـق ومتســـم بمســـتوى مـــن التأهـــب والقـــدرة علـــى ســـرعة اســـتبانة األخطـــار الناشـــئة واالحتياجـــات نظـــا

المتغيرة واالسـتجابة والتكيـف لهـا. ويتطلـب بنـاء نظـم صـحية قـادرة علـى الصـمود ومتمتعـة بقـدرات أساسـية متكاملـة 
تنسيقًا بـين العديـد مـن أصـحاب المصـلحة مـن ) قيادًة قويًة و ٢٠٠٥وذات أولوية في إطار اللوائح الصحية الدولية (

  ظمات غير حكومية ومجتمعات محلية.حكومات وجهات مانحة ووكاالت تقنية وشركاء في التنفيذ ومن
                                                           

 كـانون األول/ ٣-١(فـي الفتـرة مـن  بنمـا فـي الـذي عقـد) األجنبيـة( العالمي الخـاص بفـرق الطـوارئ الطبيـةفي االجتماع    ١
مــن ٪ ٩٠أن  حقيقــةيشــير إلــى ل "الطــوارئ" ـيســتبدل بــأن يجــب و  ضــيق للغايــةأجنبــي" " أن مصــطلح، تقــرر )٢٠١٥ديســمبر 

 .الفرق الدولية بمساعدة ،االستجابة هي أساس الوطنية الفرقأن و  الدول األعضاء نظم ضمن ةموجود العاملةى القو 
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) بأهميـة حاسـمة ٢٠٠٥وتتسم ُخطط تطوير القدرات األساسية الالزمة في إطار اللوائح الصـحية الدوليـة (  -١٦
هـذه األغـراض، عقـدت المنظمـة اجتماعـًا لعـدة أصـحاب مصـلحة، بمـا فـي ذلـك  بالنسبة لهذه العملية. وبـالنظر إلـى

دول أعضــــاء ووكــــاالت تقنيــــة، بشــــأن "بنــــاء األمــــن الصــــحي فيمــــا بعــــد اإليبــــوال" فــــي كيــــب تــــاون، جنــــوب أفريقيــــا، 
االسـتراتيجي ، بغية تعزيز التعـاون بـين البلـدان علـى تنسـيق وتكثيـف التطـوير ٢٠١٥تموز/ يوليو  ١٥إلى  ١٣ من

  للتأهب وصونه في مجال األمن الصحي.
  

والفريــق االستشــاري، ُترّكــز المنظمــة علــى دعــم الــدول  فريــق التقيــيم المبــدئي لإليبــوالوفــي أعقــاب توصــيات   -١٧
 وتتمثـل الغايـةاألطراف بشأن إجراء التقييمات المشتركة ووضـع الخطـط الوطنيـة وتنفيـذها واختبارهـا ورصـد التنفيـذ. 

) بحلـول حزيـران/ ٢٠٠٥من البلدان ذات األولوية القدرات األساسية طبقًا لّلوائح الصحية الدوليـة ( ٦٠ساب في اكت
. وتعمـــل المنظمـــة مـــع الـــدول األعضـــاء علـــى اســـتبانة قـــدرات الـــنظم الصـــحية الوطنيـــة ذات األولويـــة ٢٠١٩يونيـــو 

طـط الوطنيـة ت الوطنيـة، وعلـى ضـمان أن الخلويـاواالتفاق عليها على أساس كل حالة على حّدة، اسـتنادًا إلـى األو 
  لترصد األمراض والتأهب لها متسقة مع الخطط الوطنية لتطوير النظم الصحية. 

  
أيضـًا علـى أن آليـات التمويـل الحاليـة ليسـت كافيـة لتحقيـق التقـدم بشـأن  فريق التقييم المبـدئي لإليبـوالوأكد   -١٨

) وأن األمـر يحتــاج إلــى روابـط أقــوى بــالتعزيز الجــاري ٢٠٠٥الدوليــة ( بنـاء القــدرات األساســية طبقـًا للّــوائح الصــحية
للــنظم الصــحية. ومــن بــين الحصــائل الرئيســية الجتمــاع كيــب تــاون، التــزام الــدول األطــراف بتــوفير الــدعم والمــوارد 

) علـى ٢٠٠٥(المستدامة، والتزام الشركاء أيضًا بتنسيق مساهمات التمويل، من أجل تنفيذ اللـوائح الصـحية الدوليـة 
  أكمل نحو.

  
  ) وشفافيتها وفّعاليتها وكفاءتها٢٠٠٥تحسين عمل اللوائح الصحية الدولية (

  
)، أنشــــــأت المــــــديرة العامــــــة ١٠(٦٨ج ص عبنــــــاًء علــــــى طلــــــب جمعيــــــة الصــــــحة فــــــي المقــــــرر اإلجرائــــــي   -١٩

اإليبـــــوال واالســـــتجابة ) بشـــــأن فاشـــــية ٢٠٠٥ســـــتعراض مـــــن أجـــــل دراســـــة دور اللـــــوائح الصـــــحية الدوليـــــة (اال لجنـــــة
) كمــا عقــدت ثالثــة اجتماعــات بــين ٢٠١٥آب/ أغســطس  ٢٥و ٢٤اجتمعــت اللجنــة رســميًا مــّرة واحــدة ( وقــد لهــا.

). ٢٠١٥كـــانون األول/ ديســـمبر  ١١-٩تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر و ١٣-٩تشـــرين األول/ أكتـــوبر و ٩-٥الـــدورات (
  .١٣٨/٢٠م تي الوثيقة ف ستعراضويمكن الرجوع إلى التقرير المرحلي للجنة اال

  
  إطار التأهب للبحث والتطوير والتمكين من البحث والتطوير خالل األوبئة أو الطوارئ الصحية 

  
، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء أمانـــة المنظمـــة)، عكفـــت ١٠(٦٨ج ص عفـــي أعقـــاب المقـــرر اإلجرائـــي   -٢٠

فـي مجـال األوبئـة أو الطـوارئ الصـحية  وأصحاب المصلحة المعنيين، على وضع مخطط لتسريع البحـث والتطـوير
ويسـتند هـذا . )"مخطـط البحـث والتطـوير"(توجد تدابير مكافحة طبية أو حيثما توجد على نحو غيـر كـاٍف  حيثما ال

العمــل إلــى حقيقــة مؤداهــا أن نمــاذج البحــث والتطــوير الحاليــة المدفوعــة بقــوى الســوق ال تتصــدى لألمــراض التــي 
ذا كانت تحدث فـي بلـدان متسـمة بانخفـاض االسـتثمار فـي إسيما الو أو غير القابلة للتنبؤ،  تحدث على نحو مشتت

  البنية التحتية والخدمات الصحية.
  

وســـوف يحـــدِّد مخطـــط البحـــث والتطـــوير الخيـــارات التـــي تكفـــل علـــى نحـــو اســـتباقي أن تـــدابير المكافحـــة   -٢١
لوكية) ُمتاحــة فــي الوقــت المناســب مــن أجــل التصــدي األدويــة واللقاحــات ووســائل التشــخيص والتــدخالت الســ (مثــل

لخطــر األمــراض المعديــة التــالي، وأن البنيــة التحتيــة العالميــة فــي مجــال البحــوث الصــحية مهّيــأة لالســتجابة الفوريــة 
عند حدوث طارئة صحية. وبالنظر إلـى أن التنفيـذ الفّعـال للتـدخالت الراميـة إلـى االسـتجابة إلـى فاشـية مـرض معـٍد 
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نظامــًا صــحيًا قويـًا وقــادرًا علــى الصــمود، سـوف يتصــدى المخطــط لضــرورة تحسـين التأهــب العــالمي الــراهن  يتطلـب
وُيســهم أيضــًا علــى التــوازي مــن ذلــك فــي تعزيــز نظــم الصــحة العموميــة علــى الصــعيد العــالمي، بمــا فــي ذلــك قــدرة 

 عاملة الصحية.المختبرات على التشخيص والبنية التحتية للخدمات الصحية وتدريب القوى ال
 
وعقــدت المنظمــة عــددًا مــن االجتماعــات التــي ضــّمت الخبــراء والشــركاء المعنيــين مــن أجــل تحديــد شــكل   -٢٢

أيــار/  ١٢و ١١مخطــط البحــث والتطــوير وتطــويره، بمــا فــي ذلــك القمــة المعنيــة بالبحــث والتطــوير بشــأن اإليبــوال (
)؛ واجتمـــاع ٢٠١٥آب/ أغســـطس  ٧و ٦أيـــار/ مـــايو و ١٣)؛ ومشـــاورتان بشـــأن البنـــوك البيولوجيـــة (٢٠١٥ مـــايو

)؛ مشـــاورات بشـــأن النمـــاذج قبـــل الســـريرية الخاصـــة ٢٠١٥أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢و ١بشـــأن تبـــادل البيانـــات والنتـــائج (
تشــــــرين األول/  ٢٣-٢٠باللقاحــــــات واألدويــــــة الجديــــــدة، مــــــع معاهــــــد الصــــــحة الوطنيــــــة فــــــي الواليــــــات المتحــــــدة (

)؛ ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠( مؤسسة ولكوم تراستالتجارب السريرية، مع تصميم بشأن )؛ و ٢٠١٥ أكتوبر
)؛ ٢٠١٥تشـرين األول/ أكتـوبر  ٣٠و ٢٩وآليات تمويل البحث والتطوير، مع المعهد النرويجي للصحة العمومية (

تصـميم ن )؛ واجتمـاع بشـأ٢٠١٥كـانون األول/ ديسـمبر  ٩و ٨واجتماع لتحديد األولويات بـين مسـببات األمـراض (
). ٢٠١٥ كـانون األول/ ديسـمبر ١١و ١٠خارطة طريق للبحث والتطوير بشأن متالزمة الشرق األوسـط التنفسـية (

  مخطط بمشورة فريق استشاري علمي.الوُيسترشد في وضع 
  

ودأبت المنظمـة علـى دعـم جهـود البحـث والتطـوير بشـأن اإليبـوال، وسـوف تواصـل هـذا الـدعم. وتـوّفر هـذه   -٢٣
 العالميــة لمعلومــات التــي تســاعد علــى وضــع مخطــط البحــث والتطــوير، الــذي ســُيقدَّم إلــى جمعيــة الصــحةالخبــرة ا

لكــي تنظــر فيــه، وذلــك جنبــًا إلــى جنــب مــع مجموعــة مــن الخيــارات الماليــة  ٢٠١٦التاســعة والســتين فــي أيــار/ مــايو 
دوث طارئـــة صـــحية عموميـــة والتنظيميـــة التـــي تســـمح باتخـــاذ إجـــراءات مهّمـــة فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير قبـــل حـــ

  وخاللها وبعدها.
  

التمويـــــل الـــــدولي الكـــــافي للتصـــــدي للجـــــوائح وســـــائر الطـــــوارئ الصـــــحية، بمـــــا فـــــي ذلـــــك صـــــندوق 
حسـبما  الطـوارئ الناجمـة عـن الجـوائحتمويـل فـي حالـة الاالحتيـاطي الخـاص بـالطوارئ ومرفـق  المنظمة

  اقترح البنك الدولي
  

 –)، ُأنشــئ صــندوق المنظمــة االحتيــاطي الخــاص بــالطوارئ ١٠(٦٨ص عج تماشــيًا مــع المقــرر اإلجرائــي   -٢٤
مـن أجـل التعزيـز  –مليون دوالر أمريكـي  ١٠٠وهو صندوق محدَّد ذو موارد قابلة للتجديد يبلغ رأسماله المستهدف 

الســــريع الســــتجابة المنظمــــة األوليــــة للفاشــــيات والطــــوارئ ذات العواقــــب الصــــحية. وُأرســــل خطــــاب دوري بتفاصــــيل 
وُأعـّدت نشـرة تمهيـدًا لحـوار المنظمـة الخـاص  ٢٠١٥.١تمـوز/ يوليـو  ٢٩لصندوق إلى جميع الدول األعضاء في ا

، والـــذي انصـــب فيـــه تركيـــز مناقشـــة مكّرســـة علـــى ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٦و ٥بالتمويـــل الـــذي ُعقـــد فـــي 
، كــان قــد جــرى تعبئــة ٢٠١٥ كــانون األول/ ديســمبر ٣١صــندوق المنظمــة االحتيــاطي الخــاص بــالطوارئ. وحتــى 

  مليون دوالر أمريكي من أجل الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ.  ٢٥نحو 
  

وبغيــة ضــمان أن الصــندوق يفــي باالحتياجــات علــى المســتوى القطــري، ُأنشــئ فريــق تركيــز يضــم ممثلــي   -٢٥
المنظمة على هامش االجتماع العالمي الثامن لرؤسـاء المكاتـب القطريـة، الـذي ُعقـد فـي جنيـف فـي تشـرين الثـاني/ 

سـطة أساسـية. وُوضـعت إجـراءات . واتفق فريـق التركيـز علـى أن آليـات الطلـب والتبليـغ والرصـد المب٢٠١٥نوفمبر 
مـن أجـل  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١دوالر أمريكي في  ٤٠٠ ٠٠٠تشغيل موحدة مؤقتة، كما ُصرف مبلغ قدره 

                                                           
ـــــع   ١ ـــــاح فـــــي الموق  http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/CL20-2015.pdf?ua=1 مت

  ).٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ١٩(تم االطالع في 
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التصــدي لمــا نجــم عــن األحــداث المناخيــة المرتبطــة بــالنينيو مــن فاشــيات وســوء تغذيــة حــاد ووخــيم فــي إثيوبيــا. وقــد 
أدوات سهلة االستخدام وواضحة وبسيطة الضطالع الصندوق بوظيفته وٕادارته. أبرز هذا المبلغ األول الحاجة إلى 

وســوف تصــدر إجــراءات التشــغيل الموحــدة الدائمــة ومعــايير األداء بعــد وضــع الصــيغة النهائيــة لممارســات األعمــال 
  الجديدة في حاالت الطوارئ وٕاطار المنظمة لالستجابة للطوارئ. 

  
ب البنيــة التحتيــة فــي أعقــاب أنــواع معّينــة مــن األحــداث، ومنهــا الكــوارث وبــالنظر إلــى الخلــل الــذي يصــي  -٢٦

الطبيعية، شرعت المنظمة في استحداث تطبيق يسمح بتقديم الطلبات إلى الصندوق عبر الهواتـف النقالـة. وُأنشـئت 
الغ المصـروفة كما يجري استحداث بوابة إلكترونية للتبليغ عن تعبئة الموارد والمبـ ١صفحة على اإلنترنت للصندوق

  واألداء مقارنة بالمعايير. 
  

الشــــبكة العالميــــة لإلنــــذار بحــــدوث الفاشــــيات ، كــــان صــــندوق المنظمــــة لنشــــر ٢٠١٦وحتــــى أوائــــل عــــام   -٢٧
مـــن أجـــل الطـــوارئ اإلنســـانية  حســـاب االســـتجابة الســـريعةو  ي إطـــار المبـــادرة المتعلقـــة بالتهديـــد النـــوويفـــ ومواجهتهـــا

الخــاص بـالطوارئ، وبعــد تعزيــز أداة  االحتيــاطيصـندوق اللمتوقــع، بعـد إدماجهمــا فــي اليـزاالن قيــد التشـغيل. ومــن ا
  لبات الدعم المقدمة إلى الصندوق.االقتراحات بين المكاتب القطرية، أن تطرأ زيادة كبيرة على ط

  
مرفـــق وفـــي أعمـــال ذات صـــلة ولكنهـــا منفصـــلة، شـــمل تعـــاون المنظمـــة مـــع البنـــك الـــدولي بشـــأن تصـــميم   -٢٨

ح وٕانشـــائه قـــدرًا كبيـــرًا مـــن الُمـــدخالت عـــن نطـــاق المرفـــق ومســـتوى التغطيـــة ة الطـــوارئ الناجمـــة عـــن الجـــوائمواجهـــ
التأمينيــة المطلوبــة، وتحديــد الظــروف التــي تــؤدي إلــى صــرف التــأمين، وتقيــيم تكلفــة االســتجابة، ونمــاذج الصــرف، 

الت المنظمــة لرصــد الظــروف التــي وتــوفير بيانــات لنمذجــة المخــاطر، ومراجعــة نمــوذج المخــاطر، وتوضــيح ُمــدخ
تــؤدي إلــى اتخــاذ اإلجــراءات خــالل فاشــية مــا. وتعاونــت المنظمــة أيضــًا مــع البنــك الــدولي بشــأن العمــل مــع حكومــة 

ح مرفق مواجهة الطوارئ الناجمة عن الجوائاليابان من أجل ضمان إدراج الصندوق االحتياطي الخاص بالطوارئ و 
  ن أجل مناقشتهما.م ٢٠١٦عة السبعة التي سُتعقد في أيار/ مايو كليهما على جدول أعمال قمة مجمو 

  
 المحليالتبليغ عن المخاطر ومشاركة المجتمع 

 
باعتبارهمـا وظيفتـين حاسـمتين فـي  المحلي حدَّد الفريق االستشاري التبليغ عن المخاطر ومشاركة المجتمع  -٢٩

دورهـا وتعـزز عالقاتهـا مـع  يلـزم أم ال أن توضـحبخصـوص مـا إذا كـان الخـاص بـالطوارئ برنامج المنظمـة الجديـد 
حلقتــّي عمــل استشــاريتين لتــوفير  ٢٠١٥الشــركاء. ومــن هــذا المنطلــق، عقــدت المنظمــة فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

المشــورة والمـــدخالت بشـــأن وضــع أطـــر اســـتراتيجية لكليهمـــا. وضــّمت حلقتـــا العمـــل خبــراء وأخصـــائيين مـــن جهـــات 
واألوسـاط األكاديميـة ومسـتويات المنظمـة الثالثـة مـن أجـل إسـداء المشـورة بشـأن المبــادئ شـريكة فـي األمـم المتحـدة 

  والتَوّجهات واإلجراءات العملية. 
  

وقد حدَّدت حلقة العمل المعنية بالتبليغ عن المخاطر ستة مجاالت كوظائف أساسية لعمل المنظمة بشـأن   -٣٠
يـد الخبـرة المكتسـبة فـي هـذه المجـاالت وسـد ثغراتهـا ومواصـلة التبليغ عن مخاطر الطوارئ. ويحتاج األمـر إلـى تحد

تطويرهــا ومــن ثــّم ربطهــا بعضــها بــبعض عبــر المنظمــة لكــي تجــري اتصــاالت المنظمــة خــالل الفاشــيات والطــوارئ 
  بأكبر قدر من الفّعالية. 

  

                                                           
(تـم االطـالع  //http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en انظر   ١
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ا مجـــاًال تحتـــاج فقــد أبـــرزت هــذه المشـــاركة باعتبارهــ المحلـــي وأمــا حلقـــة العمــل المعنيـــة بمشــاركة المجتمـــع  -٣١
المنظمة إلى مواصلة تطويره كوظيفة أساسية خالل الفاشيات والطوارئ، وكذلك عبر كامل عمـل المنظمـة. وتشـمل 
مشاركة المجتمع طائفة من التخصصات والنهوج، منها تعزيز الصحة وعلم اإلنسان التطبيقي والتعبئة االجتماعية. 

المنظمـة معنيـين بهـذه المجـاالت. وفـي حـين أن امـتالك هـذا القـدر  ويتجسد هذا التنّوع في كون العديـد مـن مـوظفي
الكبير من الخبرة ُيعتبر من جوانب القوة، فقد تمثلت الثغرة الرئيسية المستبانة في عدم وجود آلية أو إطار أو هيكل 

  لتنظيم هذه الموارد المؤسسية واستخدامها عند الحاجة خالل الفاشيات والطوارئ.
  
  

  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  
 .التقريربالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٣٢
  
  

=     =     =  


