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 إصالح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحية
 
  

 والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج 
  التاسعة والستين إلى جمعية الصحة العالمية

 
  
ة الجديــد، مــع تــوفير المزيــد مــن التفاصــيل الســتكمال يطــوارئ الصــحالعــن برنــامج  قــدمت األمانــة عرضــاً  -١

بشــأن تمويــل البرنــامج، والســيما تفاصــيل الميزانيــة الحاليــة وتمويــل أعمــال المنظمــة فــي حــاالت  ٦٩/٣٠الوثيقــة ج
وميزانيـة البرنـامج الجديـد؛ وأولويـات التنفيـذ.  ةوالهيكـل ونتـائج هـذا العمـل؛ وتكلفـالجديـدة لوظـائف االطوارئ؛ وٕاطـار 

مزيجــــــًا مــــــن  ٢٠١٧-٢٠١٦لميزانيــــــة البرمجيــــــة وفقــــــًا لالمنظمــــــة فــــــي حــــــاالت الطــــــوارئ  عمــــــلعتبــــــر ميزانيــــــة وت
قــد تــم تمويــل كــان األساســية واألنشــطة المقــررة فــي الميزانيــة فــي إطــار االســتجابة للفاشــيات واألزمــات. و  الميزانيــة

ومـــن بـــين الزيـــادة فـــي الميزانيـــة . ٢٠١٦أبريـــل  نيســـان/ حتـــى٪ فقـــط علـــى التـــوالي مـــن تلـــك الميزانيـــات ١٣و ٪٤٢
مليـون  ٧٠,٨، تـم تخصـيص ٪ والتـي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة مسـبقاً ٨التي تقـدر بنحـو  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 

 دوالر أمريكي لميزانية الطوارئ األساسية.
  
د ولـوحظ أنـه فـي ظـل اســتكمال المنظمـة لـدورها المعيـاري بـدور وقــدرات ميدانيـة موسـعة، سـيتم إيـالء المزيــ  -٢

تقيــيم المخــاطر والمعلومــات والبيانــات الخاصــة بــالطوارئ الصــحية وعمليــات الطــوارئ والخــدمات علــى مــن التركيــز 
، ىكلــه بــين مكاتــب المنظمــة الســبعة الكبــر ااألساسـية فــي حــاالت الطــوارئ. وتــم تنســيق وظــائف البرنـامج الجديــد وهي

تـــواءم مـــع هـــذا الهيكـــل. وتـــم تحديـــد الحصـــائل مـــن خـــالل اســـتخدام هيكـــل واحـــد مشـــترك وٕاطـــار جديـــد للنتـــائج بمـــا ي
 المستهدفة الحالية في هذا المجال، ويعكس المنجزات المستهدفة والمخرجات الجديدة وتعيينها بما يوضح المنجزات

الجديـــدة لعمـــل المنظمـــة الموســـع فـــي حـــاالت الطـــوارئ. وقـــد تـــم تحديـــد األولويـــات الوظيفيـــة والجغرافيـــة فـــي الثنائيـــة 
نت األولويــات األخيــرة البلــدان المعرضــة بشــكل كبيــر للمخــاطر مــع انخفــاض قــدراتها. وقــد تــم نشــر وتضــم؛ الحاليــة

 التفاصيل الكاملة إلطار النتائج الجديدة والحصائل والميزانية على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.
  
تــم تنقــيح الميزانيــة الالزمــة لتنفيــذ إطــار النتــائج الجديــد فــي ضــوء الحصــائل والمخرجــات المحــددة، والتــي   -٣

 المســـتهدفة تـــم إعـــادة ترتيـــب المـــوارد والمنجـــزاتو تعكـــس تكـــاليف المـــوظفين واألنشـــطة فـــي جميـــع أنحـــاء المنظمـــة. 
 جميــعلجديــد، مــع إجــراء إعــادة هيكلــة وتبمــا يتــواءم مــع إطــار النتــائج ا ٢٠١٧-٢٠١٦الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة 

كبيرة بغية تحسين كفاءة الوظائف والعمليات الرئيسـية؛ وٕايـالء اهتمـام خـاص لمعالجـة الثغـرات الكبيـرة فـي القـدرات. 
ـــذ ـــامج الطـــوارئ الصـــحية مبلغـــًا إضـــافيًا يقـــدر بنحـــو  ويســـتلزم تنفي ـــة  ١٦٠برن مليـــون دوالر أمريكـــي لتصـــل الميزاني
. ويتعلق نحو ثالثة أرباع الزيادة في الميزانيـة ٢٠١٧-٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في الثنائية  ٤٩٤ى اإلجمالية إل

 اً بالصــعيدين اإلقليمــي والقطــري، وتركــزت معظــم المــوارد فــي اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط، إذ يمــثالن معــ
تســتهدفهم المســاعدات اإلنســانية.  ٪ مــن الســكان المتضــررين باألزمــات علــى الصــعيد العــالمي والــذين٩٠أكثــر مــن 

وتم تحديـد البلـدان التـي تحظـى بأولويـة الحصـول علـى دعـم إضـافي مـن األمانـة، وتـم تحديـد التكـاليف علـى أسـاس 
)، وبصفتها الوكالة الرائدة لمجموعة الصحة في اللجنة ٢٠٠٥مسؤوليات المنظمة بموجب اللوائح الصحية الدولية (

الت، ومدى التعرض لحاالت الطوارئ وظهور األخطار المعدية والقدرة على االستجابة. الدائمة المشتركة بين الوكا
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داخل المنظمة، فبالنسـبة للمـوظفين المكلفـين بالوظـائف الحاسـمة، ممـن تـم نشـرهم فـي العديـد مـن اإلدارات، أما في 
 بيني والقدرة على التنبؤ.كتلة حرجة بما يضمن تحسين الفعالية والتشغيل ال كوينسيتم تجميعهم في البرنامج لت

 
شامل للنتائج، والميزانية جديد و ورحبت الدول األعضاء بالعمل الكبير الذي قامت به األمانة إلعداد إطار   -٤

إطـار النتـائج الجديـد  لترسـيخعلى النحـو الموضـح فـي العـرض والمـواد التكميليـة. وأعربـت عـن تقـديرها  سوغاتوالم
ية للمنظمــة فــي حــاالت الطــوارئ علــى النحــو الــذي أعربــت عنــه اللجنــة المعنيــة والميزانيــة ضــمن الوظــائف األساســ

بـــالمخزون والفريـــق االستشـــاري للمـــدير العـــام وبمـــا انعكـــس فـــي الهيكـــل الجديـــد المشـــترك للبرنـــامج. وأشـــارت الـــدول 
يكـي. مليـون دوالر أمر  ١٦٠ ذي يبلـغوالـ ٢٠١٧-٢٠١٦األعضاء إلى الحاجـة إلـى المبلـغ اإلضـافي المطلـوب فـي 

ماليــين يــورو لبرنــامج إصــالح عمــل المنظمــة فــي حــاالت الطــوارئ،  ٥وأعلنــت إحــدى الــدول األعضــاء أنهــا قــدمت 
سـتدامة. واقترحـت بعـض اال التي تتسم بعـدممن المساهمات الطوعية،  أتىلكنها أعربت عن قلقها من أن الموارد تت

خطوة حاسمة لعمليات المنظمة على  والتي تمثل رةدمقالالدول األعضاء أن تطلب المديرة العامة زيادة االشتراكات 
 تلك األموال. لةكملتالمدى البعيد، واستخدام المساهمات الطوعية 

  
وتــم التشــديد علــى أهميــة ضــمان تخصــيص تمويــل كــاف علــى مســتوى البلــد، وطــرح ســؤال حــول مــا يمكــن   -٥

 وتقييــدعملــه لــدعم البلــدان التــي ال تنــدرج ضــمن الفئــة التــي تحظــى باألولويــة ولكنهــا تعــاني نوعــًا مــا مــن الضــعف 
 القدرات.

  
لصـــحة العموميـــة اوانـــب جض البرنـــامج الجديـــد عمـــل المنظمـــة علـــى رّ عـــوأوصـــت الـــدول األعضـــاء بـــأال يُ   -٦

للخطر. وينبغي مواءمـة البرنـامج مـع العديـد مـن وظـائف الصـحة العموميـة األخـرى المنصـوص عليهـا فـي األخرى 
وهـو األمـر الـذي ينبغـي تالفيـه. ومـع  -دستور المنظمة. وأعربت عن قلقها إزاء خطر إنشاء "وكالة داخل الوكالة" 

فــإن البرنــامج يؤكــد الــدور القيــادي للمنظمــة فــي مجــال الصــحة العالميــة. واستفســرت إحــدى الــدول األعضــاء  ذلــك،
 ) داخل البرنامج.٢٠٠٥إذا كان سيتم إدراج أنشطة المنظمة المتعلقة باألنفلونزا، واللوائح الصحية الدولية ( عما

  
دوار ومسـؤوليات المـدير أل ة التحديـد الواضـحمراعـاوتم التشديد على أنه في ظـل البرنـامج الموحـد، ينبغـي   -٧

عـــن مهـــام اللجـــان اإلقليميـــة ًال التنفيـــذي للبرنـــامج والمـــديرين اإلقليميـــين ومـــديري الطـــوارئ اإلقليميـــة بوضـــوح، فضـــ
والمكاتب القطرية. وسلطت دولة عضو الضوء على أنه بالرغم من ضرورة إجراء التخطيط االسـتراتيجي فـي المقـر 

إجراء التخطيط الميداني على مستوى حاالت الطوارئ. وتم التأكيـد علـى أن المنظمـة لـديها بالفعـل الرئيسي، ينبغي 
 والية دستورية للعمل في حاالت الطوارئ، وٕانشاء برنامج ال يحيد عن هذه الوالية.

  
 ، أبــدت بعــضالـذي تــم عرضـهوفـي ســياق اسـتمرار التأييــد الواســع لبرنـامج الطــوارئ الصـحية، علــى النحــو   -٨

مــن الوقــت.  اً الــبعض اآلخــر مزيــد طلــبالــدول األعضــاء اســتعدادها للموافقــة علــى الزيــادة فــي الميزانيــة فــي حــين 
وأثيــرت تســاؤالت حــول العالقــة مــع تنقــل المــوظفين. وفيمــا يتعلــق بســلطة المــدير التنفيــذي بإعــادة توزيــع المــوظفين، 

 رامج الوالدية لهؤالء الموظفين.عن مدة اإلعارة وكذلك عن تأثير ذلك على ب اً ُطرح سؤال أيض
  
طت األمانة الضوء على سلسلة االجتماعات الخاصة بمسألة تمويل لّ على التعليقات والمالحظات، س اً ورد  -٩

البرنامج الجديد المزمع عقدها عقب جمعية الصحة والتي ستتولى دراسـة اسـتدامة التمويـل وتوسـيع قاعـدة المـانحين 
 ويـــة لتعمـــيم البرنـــامج الجديـــد. وســـيتم عقـــد اجتمـــاع للـــدول األعضـــاء فـــي حزيـــران/عـــن مســـألة إعطـــاء األول الً فضـــ
لمناقشة الميزانيات والتمويل بالتفاصيل، على أن يتم عقد اجتماع أوسع نطاقًا بخصوص التمويل فـي  ٢٠١٦ يونيو

م والـذي يمكـن التنبـؤ شهر أيلول/ سبتمبر أو تشـرين األول/ أكتـوبر، للنظـر فـي الخيـارات المتعلقـة بالتمويـل المسـتدا
أنـه  تـم توضـيحبه من ميزانية المنظمة األساسية المخصصة للبرنامج. وسيبدأ التحول في المـوارد البشـرية سـريعًا. و 

عند النظر في المخصصات على الصعيد القطري، من المهم أن نأخـذ بعـين االعتبـار أن تمثـل الميزانيـة األساسـية 
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شــيات واألزمــات سـويًا، وفــي هــذه النقطـة يمثــل اإلنفــاق المسـتهدف الكلــي علــى والميزانيـة المخصصــة لالسـتجابة للفا
٪. ويعكـس التمويـل فـي المقـر الرئيسـي الحاجـة إلـى مواصـلة العمـل المعيـاري والعمـل الموسـع ٧٠المستوى القطري 

وارد عنـد بشأن توحيد عمليات الطوارئ في المنظمة وتنسيقها مع الشركاء الدوليين. وسيتم استعراض تخصـيص المـ
 .٢٠١٦إلى الخبرة في تعميم برنامج جديد في عام  اً واستناد ٢٠١٩-٢٠١٨إعداد الميزانية البرمجية المقترحة 

  
) بقـــوة فـــي البرنـــامج، الـــذي تـــم ٢٠٠٥وســـيتم ترســـيخ العمـــل علـــى األنفلـــونزا، واللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  -١٠

بما في ذلـك المـدخالت الكبيـرة مـن الـدول األعضـاء تصميمه من خالل العديد من جلسات اإلحاطة واالجتماعات، 
فــي المنظمـة ككــل، والتنســيق مــع  اً ومـن لجنــة المراجعــة المعنيـة بــاللوائح الصــحية الدوليـة. وتــم إدمــاج البرنـامج تمامــ

صـبح وكالـة داخـل وكالـة. ويكـون مـن سـلطة المـدير التنفيـذي توزيـع مـوظفي يالوحدات واإلدارات األخـرى، حتـى ال 
 لمدة تصل إلى ثالثة أشهر، ويتم توزيع غير الموظفين في البرنامج بالتشاور مع المديرين المعنيين. البرنامج

  
 التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
توصــي اللجنــة، نيابــة عــن المجلــس التنفيــذي، أن تحــيط جمعيــة الصــحة علمــًا بتقريــر المــديرة العامــة فــي   -١١

معية الصحة المناقشات التي بدأت في اللجنة، وأن تنظـر فـي مشـروع . كما أوصت أن تواصل ج٦٩/٣٠الوثيقة ج
، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار ضـــرورة تـــوفير ٦٩/٣٠مـــن الوثيقـــة ج ٢٤المقتـــرح الـــوارد فـــي الفقـــرة  المقـــرر اإلجرائـــي

 التمويل الكامل والمستدام لبرنامج الطوارئ الصحية.
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