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      التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  

  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية تقرير
  ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية 

  
  

يتشرف المدير العام بأن يحيل التقرير المقدم من رئـيس لجنـة اإلشـراف االستشـارية المسـتقلة إلـى المجلـس   
  التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة (انظر الملحق).
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  الملحق
  
  

  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنيةتقرير 
  ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية

  
  

  معلومات أساسية  :أوالً 
  
أنشـأت المنظمــة لجنـة اإلشــراف االستشـارية المســتقلة  ١)،٢٠١٦) (٩(٦٩ج ص عبـالمقرر اإلجرائــي عمـًال   -١

المعنيــة ببرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية لتوجيــه وضــع البرنــامج الجديــد ورصــد عمــل المنظمــة إبــان الفاشــيات 
تمـــوز/  ١رســـميًا فـــي  واســـُتهل برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية ٢وتـــوفير خـــدمات اإلشـــراف.وحـــاالت الطـــوارئ 

التــي أحـدث المعلومــات المنتظمـة مــن خـالل التقــدم المحـرز ترصـد منـذ ذلــك الحـين اللجنــة  وأخـذت ٢٠١٦.٣ يوليـو
ـــة  ـــة اإلجلســـات الو تتيحهـــا األمان ـــة العالمي ـــة خاصـــة بأحـــداث معين ـــة عبـــر التـــي تعقـــدها األمان والمناقشـــات الجماعي

المعتمـدة علـى الحضـور الشخصـي والزيـارات الميدانيـة والمقـابالت التـي عـد واالجتماعـات المؤتمرات المعقودة عـن بُ 
  جرى على هامش اجتماعات األجهزة الرئاسية.تُ 
  
إلـى المجلــس  االستشـارية المســتقلةُأحيـل التقريــر األول للجنـة اإلشــراف ، ٢٠١٧وفـي كــانون الثـاني/ ينــاير   -٢

المضــطلع بهــا فــي الفتــرة مــن أيــار/ مــايو إلـــى وبــّين التقريــر األنشـــطة  ٤التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة.
بما في ذلك زيارة ميدانية إلى كولومبيا (الستعراض استجابة المنظمة لفاشية مرض ، ٢٠١٦األول/ ديسمبر  كانون

الســــتجابة المنظمــــة لفاشــــية الحمــــى الصــــفراء فــــي أنغــــوال وجمهوريــــة الكونغــــو  لوثــــائقاواســــتعراض فيــــروس زيكــــا) 
علـى المسـار إبـان الفاشـيات وحـاالت الطـوارئ سـير إصـالح عمـل المنظمـة وخلص التقرير األول إلـى الديمقراطية. 

مــن أن يعرقــل وحــذرت اللجنــة مــن تعقيــده غيــر أنــه سيســتغرق عــدة ســنوات لتنفيــذه بالكامــل. الصــحيح علــى الــرغم 
الـدعم  تـوفيربرنامج المنظمة للطـوارئ الصـحية وشـجعت الـدول األعضـاء علـى مواصـلة االفتقار إلى التمويل تنفيذ 

  السياسي والمالي.
  
وركـز التقريـر  ٢٠١٧.٥فـي أيـار/ مـايو أما التقرير الثاني فقد ُأحيل إلى جمعية الصـحة العالميـة السـبعين   -٣

 واسترشـدت المنظمة للطوارئ الصحية على نطاق المنظمة والعقبات التي تعوق فعالية العمليـات. أداء برنامجعلى 
                                                           

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ١
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC1/A69_2016_REC1-en.pdf كـانون  ٢١االطـالع فـي ، تم

  ).٢٠١٧األول/ ديسمبر 
لجنــــة اإلشــــراف االستشــــارية المســــتقلة المعنيــــة ببرنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ الصــــحية (علــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:    ٢

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/ تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي ،
  ).٢٠١٧ول/ ديسمبر كانون األ ٢١
٣            WHO in emergencies (http://www.who.int/emergencies/en/, accessed 21 December 2017). 

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ١٤٠/٨م تالوثيقة    ٤
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_8-ar.pdf ، ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في.( 

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٧٠/٨الوثيقة ج   ٥
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-ar.pdf ،٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١ي تم االطالع ف.(  
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 ٢فـــي شـــمال شـــرق البلـــد وٕالـــى العـــراقلألزمـــة اســـتجابة المنظمـــة لمراقبـــة  ١الزيـــارات الميدانيـــة إلـــى نيجيريـــابالنتـــائج 
بجهـــود المنظمـــة لجنـــة اإلشـــراف االستشـــارية المســـتقلة  واعترفـــت للطارئـــة اإلنســـانية.اســـتجابة المنظمـــة الســـتعراض 

وأحاطـت علمـًا بالتقـدم المحـرز والعقبـات المتبقيـة المواجهـة المبذولة لتنفيذ البرنامج علـى مسـتويات المنظمـة الثالثـة 
علـى والحظت اللجنة أن القيود الثقافية والعقبـات اإلداريـة الكبيـرة في إطار عمليات الطوارئ على الصعيد القطري. 

  تمثل عائقًا رئيسيًا يحول دون ضمان سرعة اإلصالحات وفعاليتها.زالت نطاق المنظمة ما
  
عــــد ، عقــــدت اللجنــــة مــــؤتمرين عــــن بُ ٢٠١٧وخــــالل الفتــــرة مــــن أيــــار/ مــــايو إلــــى كــــانون األول/ ديســــمبر   -٤

واستعرضــت مــدى  ٤وباكســتان. ٣واجتمــاعين معتمــدين علــى الحضــور الشخصــي وأجــرت زيــارات ميدانيــة إلــى مــالي
مت أثر التدابير اإلصـالحية علـى تغيير أداء المنظمة في الميدان عن طريق برنامج المنظمة للطوارئ الصحية وقيّ 

إلـى األجهـزة الرئاسـية وتتضـمن مـوجزًا للمالحظـات  وجـهوهذه الوثيقة هي تقرير اللجنـة الثالـث المفعالية االستجابة. 
بإيجـاز الفـرع الثالـث  عـرضويوّثق الفرع الثاني التقدم العام المحـرز بينمـا ي. شهراً  ١٨أول الخاصة بالبرنامج خالل 

  لمجاالت الرئيسية التي ترى اللجنة أنها تمثل عوائق مهمة تعرقل أداء المنظمة إبان الفاشيات وحاالت الطوارئ.ا
  

  التقدم المحرز في برنامج المنظمة للطوارئ الصحية  :ثانياً 
  
علـى النحـو المبـين فـي تقريـر المـدير العـام المقـدم تنفيذ برنامج المنظمة للطـوارئ الصـحية في إطار رصد   -٥

لجنـة حـددت  ٥إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين عن إصالح عمل المنظمة في إدارة الطوارئ الصحية،
والمـوارد  ،الهيكـلهـي التاليـة: مواضـيعية رئيسـية لتتبـع التقـدم المحـرز ثمانية مجاالت اإلشراف االستشارية المستقلة 

ــــوائح  ،والشــــراكات ،إدارة األعمــــالوٕاجــــراءات  ،والشــــؤون الماليــــة ،وتقــــدير المخــــاطر ،حــــداثوٕادارة األ ،البشــــرية والل
تقييمهــا وســتتتبع التقــدم المحــرز مقابــل مــن أجــل دعــم  ٦ووضــعت اللجنــة إطــارًا للرصــد). ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

                                                           
(علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:  ٢٠١٧آذار/ مــارس  ٦شــباط/ فبرايــر إلــى  ٢٨التقريــر عــن البعثــة إلــى نيجيريــا، مــن    ١

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf تــــــــــــــــــم ،
 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١االطالع في 

ـــــــى الموقـــــــع اإللكترونـــــــي التـــــــالي:  ٢٠١٧آذار/ مـــــــارس  ٢٤إلـــــــى  ٢٢التقريـــــــر عـــــــن البعثـــــــة إلـــــــى العـــــــراق، مـــــــن    ٢ (عل
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf ، تــــــــــــــــــــــــم

 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١االطالع في 

(علــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:  ٢٠١٧تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ١٣إلــــى  ١٠البعثــــة إلــــى مــــالي، مــــن التقريــــر عــــن    ٣
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-Mali-Mission-report.pdf ،

 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في 

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٧أيلول/ سبتمبر  ٨إلى  ٦التقرير عن البعثة إلى باكستان، من    ٤
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/pakistan-mission-report-ioac-
visit-6-8september2017.pdf  

  ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في 
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٦٩/٣٠الوثيقة ج   ٥

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf،  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في.(  
إطــار لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة لرصــد برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية (علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ٦

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-framework.pdf?ua=1 ،
  ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢٦تم االطالع في 
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ـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  المؤشـــرات المبينـــة فـــي إطـــار نتـــائج برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية الـــذي ُق
  ١السبعين.

  
حتــى كــانون  ٢٠١٦فــي تمــوز/ يوليــو ة رســميبصــورة منــذ اســتهالل برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية و   -٦

أحاطت اللجنة علمًا بالتقدم الملحوظ المحرز فـي تنفيـذ البرنـامج وخصوصـًا فـي المجـاالت ، ٢٠١٧األول/ ديسمبر 
وتحسـن أداء المنظمـة إبـان المتعلقة بالهيكل وٕادارة األحداث وتقـدير المخـاطر والشـراكات واللـوائح الصـحية الدوليـة. 

وأكــدت جهــات شــريكة تعمــل فــي ملحوظــًا فــي عــدة بلــدان الفاشــيات وحــاالت الطــوارئ علــى الصــعيد القطــري تحســنًا 
الميدان استعراض اللجنـة اإليجـابي خـالل الزيـارات الميدانيـة والمقـابالت التـي أجريـت فـي العـراق ومـالي وباكسـتان. 

فــي ظــل قيــادة المــدير العــام تحديــد البرنــامج كأولويــة تنظيميــة وأحاطــت اللجنــة علمــًا بالتقــدم اإلضــافي المحــرز فــي 
بتحديد المدير العام للطوارئ الصـحية كأولويـة وترحب اللجنة . ٢٠١٧تموز/ يوليو  ١ منصبه فيالذي تقلد الجديد 

  من أولويات المنظمة الرئيسية الخمس.
  
إلحاطـــة المــدير العــام بالمعلومـــات عــن الفاشــيات وحـــاالت ة حــديثًا أبالجلســة اليوميـــة المنشــوتشــيد اللجنــة   -٧

القيــادة العليــا فــي المنظمــة فــي ومختلــف أدوات التبليــغ الــداخلي التــي اعُتمــدت لــدعم علــى نطــاق المعمــورة الطــوارئ 
لوحــة متابعــة الطــوارئ وأعربــت اللجنــة عــن ســرورها الخــاص لمالحظــة صــنع القــرارات وتنســيق عمليــات االســتجابة. 

توحــد لوحــة و البيانــات والبّينــات. أســاس علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة علــى التــي يمكــن أن تســاعد المــديرين الجديــدة 
والنشر وخطط االستجابة ومهام التتبع واألدوار عن الوبائيات والموارد البشرية المتابعة مجموعة كبيرة من البيانات (

المحصـلة مـن مصـادر مختلفـة عبـر األدوات الراهنـة المتاحـة علـى المسـتوى الـداخلي والمسؤوليات والشـؤون الماليـة 
) ٣المركــز االســتراتيجي االفتراضــي للعمليــات الصــحيةوقاعــدة بيانــات  ٢نظــام إدارة األحــداثيانــات قاعــدة ببمــا فيهــا 

إتاحة لوحة المتابعة ألوسـاط برنامج المنظمة للطوارئ الصحية على وتشجع اللجنة  ضمن واجهة سهلة االستخدام.
  وعامة الجمهور.المانحين 

  
تقــــدير المخــــاطر وتحليــــل مــــن أجــــل  للطــــوارئاالســــتجابة اإلصــــدار الثــــاني إلطــــار بتنفيــــذ وترحــــب اللجنــــة   -٨

 وٕاجـــراء ،ونظـــام إدارة األحـــداث ،المتصـــلة بالصـــحة العموميـــةتصـــنيف المنظمـــة لألحـــداث والطـــوارئ بو  ،األوضـــاع
تســع يــدير برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية كــان  ٢٠١٧كــانون األول/ ديســمبر  ١٣فــي و للطــوارئ. االســتجابة 

وكانـــت  ١.٥حالـــة طـــوارئ مـــن الدرجـــة  ١٩و ٢حالـــة طـــوارئ مـــن الدرجـــة  ١٣و ٣٤حـــاالت طـــوارئ مـــن الدرجـــة 
  الحكومة الوطنية والجهات الشريكة في الميدان بوجه خاص.موضع ثناء  استجابة المنظمة للطاعون في مدغشقر

  
والتبليــغ بالتقــدم الملحــوظ المحــرز مــن حيــث ســرعة التحقــق مــن األحــداث وتقــدير المخــاطر  وأحــيط علمــاً   -٩

رســمي ســريع للمخــاطر  دير) لتقــ٤٣(خضــعت نســبة صــغيرة منهــا إشــارة  ٨٥٢ ديربتقــ. وأحاطــت اللجنــة علمــًا عنهــا
                                                           

ـــــــة ج   ١ ـــــــالي: ٧٠/٧انظـــــــر الوثيق ـــــــي الت ـــــــى الموقـــــــع اإللكترون ـــــــامج المنظمـــــــة للطـــــــوارئ الصـــــــحية (عل ـــــــرع هـــــــاء، برن ، الف
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_7-ar.pdf،  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في.(  

 نظام إدارة األحداث هو قاعدة بيانات إلدارة الفاشيات.   ٢

المركز االسـتراتيجي االفتراضـي للعمليـات الصـحية هـو قاعـدة بيانـات عـن المعلومـات المتصـلة بالعمليـات ُتسـتخدم لـدعم    ٣
 عمليات برنامج المنظمة للطوارئ الصحية.

علــى نطــاق منظومــة اللجنــة  ٣مـن المســتوى أيضــًا طــوارئ  ٣ر أربــع طــوارئ مــن ضــمن الطـوارئ التســع مــن الدرجــة تعتبـ   ٤
  الدائمة المشتركة بين الوكاالت (في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والجمهورية العربية السورية واليمن).

جدير بالمالحظة أن المنظمة اعتمـدت نظامـًا لتصـنيف الطـوارئ الممتـدة وتشـمل جميـع األرقـام الطـوارئ الحـادة والممتـدة    ٥
  .٣من ضمن الطوارئ التسع من الدرجة  ٣على حد سواء. وعلى سبيل المثال، هناك ثالث طوارئ ممتدة من الدرجة 
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األحداث بين شـهري نظام إدارة ي مسجًال فحدثًا  ١٩٩ومن بين . ٢٠١٧بين شهري نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 
األخبار عـن فاشـيات األمـراض رير ا) إلى إعداد تق٪٣٧حدثًا فقط ( ٧٣أدى  ٢٠١٧نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 

ـــ بهـــذه األحـــداث ةمرتبطـــال النشـــرة مثـــل عبـــر قنـــوات أخـــرى معلومـــات عامـــة مـــن األحـــداث قليـــل  عـــدد إضـــافيد ووّل
  اإلقليم األفريقي.الفاشيات والطوارئ األخرى في عن األسبوعية 

  
مـــع مختلـــف ســـياقات الراميـــة إلـــى تكييـــف نظـــام إدارة األحـــداث المتواصـــلة وتشـــيد اللجنـــة بجهـــود المنظمـــة   -١٠

إطـــار االســـتجابة للطـــوارئ، فّعلـــت المنظمـــة نظـــام إدارة األحـــداث  إجـــراءاتوتمشـــيًا مـــع وثقافـــة المنظمـــة. األزمـــات 
ووســـعت نطـــاق دعمهـــا العملـــي والتقنـــي كـــي داء وظائفهـــا الحاســـمة أل ٣جميـــع الطـــوارئ مـــن الدرجـــة  بالنســـبة إلـــى

وتحيط اللجنـة علمـًا تستجيب بسرعة أكبر لالحتياجات الصحية للسكان المتضررين والمخاطر التي يتعرضون لها. 
موظفــًا فــي إطــار برنــامج المنظمــة  ٦٩فــي المقــر الرئيســي ومــديري الطــوارئ اإلقليميــين أكــدوا جــدارة ن يبــأن المــدير 

المــوظفين  وٕان يظــل يلــزم عــدد أكبــر مــنللطــوارئ الصــحية وعلــى نطــاق المنظمــة لالضــطالع بــدور مــدير األحــداث 
  ُيرسلون إليه.المتمتعين بالمهارات الالزمة إلدارة حدث في السياق الذي 

  
األمـم  منظومـةإثبـات قـدرتها علـى أن تكـون جهـة شـريكة للحكومـات وكيانـات وأحرزت المنظمة التقدم فـي   -١١

عتمـاد عليهـا وتتمتـع بالكفـاءات االيمكـن  الصحة والمنظمات غير الحكومية والمـانحين اتالمتحدة وأعضاء مجموع
في تعزيز ترسيخ التنسيق العملي والشـراكات مـع تحرز التقدم وكانت مكاتب المنظمة القطرية . في حاالت الطوارئ

رة مــن ســائر الجهــات الشــريكة المنفــذة الوطنيــة والدوليــة. الحكومــات وكيانــات منظومــة األمــم المتحــدة ومجموعــة كبيــ
إلــى تعليقــات اســتمعت اللجنــة علــى ســبيل المثــال، خــالل الزيــارات الميدانيــة فــي العــراق ومــالي ونيجيريــا وباكســتان و 

والـــدعم التقنـــي بخصـــوص مشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة والجهـــات الشـــريكة الرئيســـية إيجابيـــة 
عبــارة عــن جهــود مشــتركة بــين ممثلــي المنظمــة ومــديري األحــداث وتالحــظ اللجنــة أن هــذا التقــدم والعملــي المقــدم. 
  الصحة. اتومنسقي مجموع

  
أحـــرز تقـــدمًا ال يســـتهان بـــه فـــي تحســـين اســـتعداد تســـلم اللجنـــة بـــأن برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية و   -١٢

 ١اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت.المنظمـــة لالضـــطالع بـــدور قيـــادي فـــي االســـتجابة للفاشـــيات فـــي إطـــار 
والشـبكة  مبـادرة األفرقـة الطبيـة المعنيـة بـالطوارئشـبكات الشـراكة التـي تشـمل المكثفة لنشطة باألوتحيط أيضًا علمًا 

  وشبكة مراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية.ومواجهتها  ٢لإلنذار بحدوث الفاشياتالعالمية 
  

. وتهنــئ اللجنــة علــى التقــدم الــذي أحــرزه برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية فــي إرســاء شــراكات ابتكاريــة  -١٣
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة اســـتهالل آليـــة إنســـانية جديـــدة خاصـــة باللقاحـــات بمشـــاركة هـــذه الشـــراكات وتشـــمل 

اللقاحـات المتقارنـة المضـادة للمكـورات تيسير إتاحة إمدادات بهدف  إنقاذ الطفولة منظمةومنظمة أطباء بال حدود و 
بالوصـول إلـى حـوالي  ٢٠١٧لت هذه اآلليـة سـبع مـرات منـذ أيـار/ مـايو وُفعّ . الرئوية للسكان في الطوارئ اإلنسانية

طفــل فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ولبنــان والنيجــر ونيجيريــا وجنــوب  ٣٦٠ ٠٠٠
  السودان.

                                                           
  وقع اإللكتروني التالي: اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (على الم   ١

https://interagencystandingcommittee.org/،  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢١تم االطالع في.(  
  (على الموقع اإللكتروني التالي: الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها    ٢

http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/،  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠تم االطالع في.(  
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القدرات القطرية بموجب اللـوائح الصـحية الدوليـة المحرز في تقييم المستمر التقدم ويسر اللجنة أن تالحظ   -١٤
 ١تقييمـــات خارجيـــة مشـــتركة مســـتقلةبلـــدًا  ٦١، اســـتكمل ٢٠١٧وفـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر والرصـــد والتخطـــيط. 

وخـــالل الزيـــارات الميدانيـــة فـــي مـــالي شـــهر المقبلـــة. مشـــتركة فـــي األالخارجيـــة التقييمـــات الإجـــراء بلـــدًا  ٢٤ويعتـــزم 
والجهـــات الشـــريكة التـــي أشـــادت بالـــدعم التقنـــي الـــذي قدمتـــه  اتعقـــدت اللجنـــة اجتماعـــات مـــع الحكومـــوباكســـتان، 

بلــدًا الصــيغة النهائيــة لخطــط عملــه الوطنيــة الخاصــة بــاألمن  ١٢ووضــع مــا مجموعــه مــور. المنظمــة وتنســيقها لأل
التـزال هنـاك تسـاؤالت كبيـرة عـن سـبل مسـاهمة بلدًا على وضـع مثـل هـذه الخطـط. ومـع ذلـك،  ١١ويعمل الصحي 

  خطط العمل الوطنية في تعزيز النظم الصحية وعن سبل تمويل هذه الخطط.
  

علـى والعمل ية القطرية الراسخة الملكأن الزيارات الميدانية في مالي وباكستان منبثقة عن النتائج ال وأكدت  -١٥
نطـــاق الحكومـــة ومشـــاركة القطاعـــات المتعـــددة أمـــور رئيســـية لنجـــاح التقييمـــات الخارجيـــة المشـــتركة وخطـــط العمـــل 

بشــأن اســتفادة وضــع خطــط العمــل الوطنيــة مــن وتحــيط اللجنــة علمــًا بتوافــق اآلراء بــين الســلطات الوطنيــة الوطنيــة. 
الجهــات صــاحبة المصــلحة خــارج قطــاع الصــحة. العمليــة التشــاورية الجامعــة والشــاملة التــي أجريــت وشــاركت فيهــا 

الصحة الواحدة المتعدد القطاعات الفعلي نجاح المنظمة والحكومة في اعتماد نهج  مدىباكستان إلى بعثة الوبينت 
التقيـيم الخـارجي المشـترك وخطـة العمـل الوطنيـة بـدعم مـن جهـات  إعدادفي أيضًا ع نطاقًا مع إشراك قطاعات أوس

تبــار عمليــة عضــرورة اوتشــدد اللجنــة علــى . لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــاشــريكة مثــل مراكــز الواليــات المتحــدة 
  العمل الوطنية فرصة لتعزيز النظم الصحية. الخارجية المشتركة ووضع خطط اتإجراء التقييم

  
بهـــدف تجنـــب االزدواج  ٢بـــالجهود المبذولـــة لتحســـين مؤشـــرات التقيـــيم الخـــارجي المشـــتركوتعتـــرف اللجنـــة   -١٦

وتثـق بـأن تقدير التكاليف لدعم البلدان في وضع خطط العمل الوطنيـة. وٕادراج جوانب المشاركة المجتمعية وأدوات 
  سيكرر مجددًا هذه األدوات إذ يكتسب المزيد من الخبرة في استخدامها.برنامج المنظمة للطوارئ الصحية 

  
فـي في اآلونة األخيـرة التقدم المحرز على  دالئلالحظت اللجنة واستنادًا إلى البعثات إلى مالي ونيجيريا،   -١٧

وأصـدر مسـتوى السـلطة وتبسـيط إجـراءات إدارة األعمـال.  عـديلتمن خالل توضـيح المسـؤوليات و تحسين المساءلة 
المدير اإلقليمي لإلقليم األفريقي مـؤخرًا صـيغة معدلـة لتفـويض السـلطة وٕاجـراءات إدارة األعمـال. وسـيتطلب تطبيـق 

د وعقـالمتابعة الوثيقة وتدريب الموظفين الـدوري علـى نطـاق مسـتويات المنظمـة الثالثـة. السياسة الجديدة في الواقع 
وتعتـزم . ٢٠١٧المكتب اإلقليمي ألفريقيا الدورة التدريبية األولى لجميع ممثلي المنظمة في اإلقليم في تموز/ يوليـو 

  راقبة أثر هذه التغييرات في البعثات القادمة.اللجنة م
  

الصـحية مـن ثغـرة التمويـل فـي الميزانيـة األساسـية لبرنـامج المنظمـة للطـوارئ  تخفيضوتحيط اللجنة علمًا ب  -١٨
 مـــن ٪٧٧تلقـــى البرنـــامج ، ٢٠١٧-٢٠١٦وخـــالل الثنائيـــة علـــى مـــدى األشـــهر الســـتة الماضـــية.  ٪٢٣إلـــى  ٪٤١

االســتجابة للفاشــيات الخاصــة بالنــداءات وأدت ميزانيــة مليــون دوالر أمريكــي  ٤٨٥ البــالغالميزانيــة األساســية مجمــوع 
مليـــار دوالر  ١,١قيمتـــه  والمســـاويةالمبلـــغ المســـتهدف أصـــل مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن  ٧٨٠واألزمـــات إلـــى تلقـــي 

أداء مهــام واليتــه نحــة بقــدرة البرنــامج علــى ازيــادة ثقــة الجمهــور والجهــات الموينطــوي هــذا التحســين علــى أمريكــي. 
  اللجنة. ومع ذلك، تظل اللجنة تعبر عن قلقها إزاء استدامة التمويل. يحظى بترحيب مما

                                                           
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  تقارير بعثات التقييم الخارجي المشترك   ١

http://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/،  ٢٠١٧ل/ ديسمبر كانون األو  ٢٧تم االطالع في.(  
  ) (على الموقع اإللكتروني التالي: ٢٠٠٥أداة التقييم الخارجي المشترك: اللوائح الصحية الدولية (   ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf،  كــــانون األول/  ٢٢تـــم االطــــالع فـــي
  ).٢٠١٧ديسمبر 
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  التي تتطلب العنايةالمجاالت التحديات:   :ثالثاً 
  

هنـاك عـدة  لقد ُأحرز تقدم ملحوظ يجدر بفضله االعتراف بالمنظمة وببرنامجها للطوارئ الصـحية غيـر أن  -١٩
البرنـامج تحقيـق أهدافـه الطموحـة وتلبيـة الطلبـات  المراد منكان تزال قائمة ويجب التصدي لها إذا تحديات كبيرة ال

  الملقاة عليه.
  

  واالتصاالت الداخليةتبادل المعلومات 
  

لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة بمواءمة هياكل برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية علـى نطـاق تعترف   -٢٠
أن غيــر أنهــا تالحــظ ) ٦٩/٣٠علــى النحــو المبــين فــي خطــة تنفيــذ البرنــامج (الوثيقــة جمســتويات المنظمــة الثالثــة 
بتفاصــيل البرنــامج والتغييــرات المتصــلة بــه  فــي الوقــت الحــاليعلــى غيــر علــم تــام حتــى زال العديــد مــن المــوظفين مــا

عـدم تبـادل المعلومـات القلـق  أثـارو هذا الرأي في آخر بعثات اللجنة إلى مالي وباكسـتان.  ُدّعموقد داخل المنظمة. 
بــأن الحكومــة أحاطــت اللجنــة علمــًا وخــالل الزيــارات الميدانيــة، اإلصــالح. مســار فــي صــفوف المــوظفين فــي بدايــة 

علـى غيـر اطـالع علـى األوسـع نطاقـًا فـي الطـوارئ إال أنهـا  بوظـائف المنظمـة األعظـم/ عتـرفوالوكاالت الشريكة ت
الشـفاف  غالتبليـلترسيخ بأن تبذل المنظمة المزيد من الجهود وتوصي اللجنة برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. 

وخصوصـًا الـداخلي والخـارجي علـى المسـتويين الذي يستهدف الجهـات المعنيـة واالستباقي على نطاق المنظمة 
  .منجزاته المستهدفةفيما يتعلق بالرؤية االستراتيجية لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية وهيكله ووظيفته و 

  
  إجراءات إدارة األعمال

  
إزاء عـدم مالءمـة إجـراءات إدارة أعمـال المنظمـة هـا قتعبر عن قل المستقلةلجنة اإلشراف االستشارية تظل   -٢١

محـدد المـدة بإنشـاء فريـق عامـل توصـية ولهذا السبب أصـدرت اللجنـة فـي تقريرهـا الثـاني لدعم االستجابة للطوارئ. 
نتيجـة  ضـطلع بـهوترحـب اللجنـة بالعمـل الماالسـتجابة للطـوارئ. سـياق يعنى بتبسـيط الـنظم اإلداريـة والتشـغيلية فـي 

داخــل برنــامج المنظمــة للطــوارئ وضــم الفريــق العامــل التــابع للمنظمــة والمنشــأ كبــار المــوظفين الرئيســيين للتوصــية. 
لبــدء األضــواء علــى بعــض المســائل الرئيســية المتســقة مــع نتــائج اللجنــة وقــدم التوصــيات  الصــحية وخارجــه. وســلط

  التعديالت في إجراءات إدارة األعمال.
  

عـــن الزيـــارات الميدانيـــة فـــي العـــراق ومـــالي ونيجيريـــا  منبثقـــةوعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، أكـــدت المالحظـــات ال  -٢٢
والمسـائل أن نظم المنظمة وٕاجراءاتها تـؤخر االسـتجابة لعمليـات الطـوارئ وتسـتلزم إيجـاد حلـول مؤسسـية. وباكستان 

تغييــرًا مؤسســيًا مــن جانــب المنظمــة:  التــالي ذكرهــا هــي مســائل تــرى اللجنــة أنهــا تكتســي أهميــة أساســية وتســتوجب
ومســـتويات الســـلطة الماليـــة المفوضـــة إلـــى مكاتـــب المنظمـــة  ،والمشـــتريات الطبيـــة ،التوظيـــفحـــاالت التـــأخير فـــي 

 وطــوال. البلــدانونشــر الخبــراء االستشــاريين فــي  ،والتعاقــد مــع الجهــات الشــريكة المنفــذة ،القطريــة ومــديري األحــداث
إحبــاط فــي صــفوف أحــيط علمــًا بــأن حــاالت التــأخير المــذكورة هــي مصــدر الزيــارات الميدانيــة التــي أجرتهــا اللجنــة 

  الصحة. اتموظفي المنظمة والحكومات والمانحين والجهات الشريكة في مجموع
  

، بالتحديــدوعقــب إنشــاء الفريــق العامــل التــابع للمنظمــة المنظمــة للطــوارئ الصــحية ومنــذ اســتهالل برنــامج   -٢٣
بمــا فــي ذلــك اآلتــي: إجــراءات تشــغيلية موحــدة عديــدة فــي حــاالت الطــوارئ  وُنشــرتُبــذلت جهــود جبــارة وُوضــعت 

لإلجراءات التشغيلية الموحدة في حاالت الطوارئ بعد اتخاذ قـرار بشـأن التصـنيف، وٕاصـدار وثـائق التفعيل التلقائي 
لموافقـة األقصـى ل حـدال ورفـعية الموحدة في حاالت الطـوارئ، تفويض السلطة بالتزامن مع تفعيل اإلجراءات التشغيل

بنـود باسـتثناء دوالر أمريكي بالنسبة إلى جميع المعامالت  ٢٠٠ ٠٠٠ إلىممثلي المنظمة  حداث/مدير األلالمالية 
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نمــوذج تقريــر إرســاء العطــاءات لتبســيط ، ومراجعــة دوالر أمريكــي) ٥٠٠ ٠٠٠بلــغ حــدها األقصــى يالفهــرس (التــي 
ومع ذلك، ال يكون الموظفون على الصعيد القطري على علم باإلجراءات التشغيلية الموحدة الجديدة عملية الشراء. 

  في تطبيقها بسبب الشواغل بشأن الموافقة ومراجعة الحسابات في عدة حاالت.أو يترددون 
  

توفر المسـاءلة الكافيـة لتنفيـذ اإلجـراءات عدم و  المعلومات إتاحةتحيط اللجنة علمًا بعدم وفضًال عن ذلك،   -٢٤
حتـى فـي أحـدث وكشفت المقابالت مع الموظفين على الصعيد القطري في حاالت الطوارئ على الصعيد القطري. 

ليس لديهم الوقت الموظفين  ألنث من دليل المنظمة اإللكتروني عدم فعالية إرسال فرع محدّ الزيارات الميدانية عن 
ال مــوافقتهم فــي العــادة كمــا ال يلــم المــديرون الــذين ينبغــي استحصــال يفهمونهــا. ألنهــم لقــراءة اإلجــراءات المعدلــة أو 

  .لمسندة إليهماعلى استعداد للتخلي عن سلطة الموافقة  يكونوا أوالجديدة اإلجراءات التشغيلية الموحدة ب
  

لتـــدعيم المـــوظفين وجعلهـــم يـــألفون بضـــرورة اتخـــاذ سلســـلة مـــن التـــدابير اإلضـــافية توصـــي اللجنـــة و  -٢٥
لمــوظفين المعنيــين بالعمليــات والشــؤون لمنــتظم التــدريب التشــمل علــى ســبيل المثــال لإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة 

عقد و  ،اتخاذها اإلجراءات التي ينبغيبخصوص تعليمات واضحة ب التواصل معهم بشكل مركز بتزويدهمو  ،اإلدارية
اإلجـراءات التشـغيلية جلسة إلحاطة جميـع المـوظفين المشـاركين فـي االسـتجابة للطـوارئ المصـنفة بالمعلومـات عـن 

يسـتلزم تنفيـذ اإلجـراءات التشـغيلية الموحـدة علـى نحـو فعـال مـع ذلـك تحـوًال س، وأخيـراً في حـاالت الطـوارئ. الموحدة 
  المساءلة على نطاق المنظمة ككل.في ثقافيًا كبيرًا وتغييرات أساسية 

  
  تفويض السلطة

  
قــدرة المنظمــة علــى مباشــرة العمليــات فــي ســياقات  عرقلــة مــنلجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة تحــذر   -٢٦

وهو نظـام لسلطة المالية إلى المديرين الخاص بإقليم معين للتفويض لالنظام الحالي الطوارئ كمنظمة واحدة بسبب 
وتوصـي اللجنـة بضـرورة مواءمـة إجـراءات تفـويض السـلطة ومسـؤوليات . بعـدم اتسـاقه علـى نطـاق األقـاليم تسمي

ونظـام اإلدارة العـالمي. وينبغـي أن تشـمل هـذه الموافقة وتوحيدها في نظام تخطيط الموارد علـى نطـاق المنظمـة 
وستيسـر هـذه ونوع دور الموافقة لكـل مسـتوى.  السلطة الماليةالعملية مواءمة عدد مستويات الموافقة وتفويض 

  المواءمة إلى حد كبير تنفيذ اإلجراءات التشغيلية الموحدة في حاالت الطوارئ.
  

دور مكاتــب المنظمــة القطريــة فــي تعبئــة المــوارد والســلطات الماليــة لممثلــي المنظمــة أيضــًا كــل مــن  ويتســم  -٢٧
تشـجيع ممثلـي المنظمـة بالمعلومـات عـن عـدم حيطت اللجنة أُ قد و . على نطاق األقاليمبعدم االتساق لقبول األموال 

جمع األموال للبرامج وثنيهم أحيانًا عن جمعها في الواقع مما يمثل إشـكالية نظـرًا إلـى اتخـاذ عـدة جهـات دومًا على 
بضرورة أن تعـزز المنظمـة وتوصي اللجنة قرارات بشأن تمويل االستجابة للطوارئ على الصعيد القطـري. المانحة 

وتشــجع ممثليهــا علــى المشــاركة الفعالــة مــع ممثلــي الجهــات  قــدرتها علــى تعبئــة المــوارد علــى الصــعيد القطــري
ـدوينبغـي أيضـًا المانحة داخل البلدان الذين يديرون تمويل البرامج على الصـعيد القطـري.  سـلطة ممثلـي  أن توحَّ

تــدريب. وتشــدد العــالم و اإلوتكــون مصــحوبة بجلســات المنظمــة لجمــع األمــوال وٕادارة المــنح علــى نطــاق األقــاليم 
ــة  ــالحوافز لجمــع األمــوال علــى مســتوى مكاتــب المنظمــة القطري ــد ممثلــي المنظمــة ب ــة علــى ضــرورة تزوي اللجن

  .وجعلهم قادرين على المشاركة مع الجهات المانحةدعمهم ضرورة و 
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  تخطيط الموارد البشرية وتوظيفها وٕادارتها
  

، بلـــغ مجمـــوع الوظـــائف المقـــررة لبرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية ٢٠١٧فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر   -٢٨
وُشغل عدد مماثل من الوظائف على كل مستوى من مستويات المنظمة وظيفة منها.  ٧٥١وظيفة وُشغلت  ١٥٨٠

مـن تغطيـة الوظـائف بكثيـر تغطيـة تناسـبية للوظـائف فـي المقـر الرئيسـي أكبـر مـر أدى إلـى هـذا األأن الثالثة غيـر 
الحتياجــات األكبــر مــن المــوظفين المســجلة علــى مســتوى ممــا يعــزى إلــى اقليميــة والمكاتــب القطريــة إلفــي المكاتــب ا

ًا إلـى ضـرورة موازنـة المـوارد مجـدد لجنة اإلشراف االستشـارية المسـتقلةوتشير المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. 
علـى  ٪٢٥علـى نطـاق المكاتـب اإلقليميـة السـتة و ٪٢٥فـي المكاتـب القطريـة و ٪٥٠البشرية ليكون توزيعها بنسبة 

  مستوى المقر الرئيسي.
  

 ةيـالفئـة الفنوظـائف ارتفـع عـدد ، ٢٠١٦في تموز/ يوليو ومنذ استهالل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية   -٢٩
ة علــى المســتوى اإلقليمــي وظيفــ ١٣٦وظيفــة إلــى  ٧٨مــن  ٪٧٤البرنــامج بنســبة إطــار فــي المشــغولة الطويلــة المــدة 

لــــى إوظيفــــة  ١١٩مــــن  ٪٤وظــــائف علــــى المســــتوى القطــــري وبنســــبة  ١٠٧وظيفــــة إلــــى  ٧٧مــــن  ٪٣٧وبنســــبة 
الوظــائف المشــغولة لــم يســجَّل أي تحســن ملحــوظ فــي نســبة ومــع ذلــك، وظيفــة علــى مســتوى المقــر الرئيســي.  ١٢٤

منهــا فــي المكاتــب  ٪٤٥مــن الوظــائف فــي المكاتــب القطريــة و ٪٣٧النســبية اإلجماليــة علــى كــل مســتوى إذ ُشــغلت 
التـي حالـت الرئيسـية  عقبـاتوشـملت ال. ٢٠١٧منها في المقـر الرئيسـي فـي تشـرين األول/ أكتـوبر  ٪٧١اإلقليمية و

دون جلــب المزيــد مــن المــوظفين األساســيين االفتقــار إلــى تمويــل التعيينــات الجديــدة أو انعــدام اليقــين بشــأن تمويلهــا 
وتعتـرف اللجنـة بـالجهود المبذولـة لتبسـيط وعدم وجود مرشحين مناسبين أو شحهم والتأخير في إجراءات التوظيف. 

اجتـذاب المرشـحين يجاهد من أجـل اليزال جديدة غير أن البرنامج إجراءات التوظيف وتعبئة الموارد لشغل وظائف 
  المناسبين وتوظيفهم وجمع األموال الالزمة.

  
فتــرة طويلــة  دومتــ زالــتإال أن العمليــة ماوأرســيت اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الســريعة المســار للتوظيــف   -٣٠

للغايــة لتحديــد المرشــحين المناســبين ويجاهــد البرنــامج مــن أجــل تلبيــة الطلبــات علــى التوظيــف والنشــر الســريعين فــي 
تشـــجع اللجنـــة المنظمـــة علـــى استكشـــاف وعليـــه، حـــدود سياســـة المنظمـــة وٕاجراءاتهـــا الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية. 

فات المناسبة والخبـرة فـي مجـال إدارة الطـوارئ علـى وجـه ذوي المواصترتيبات تعاقدية مرنة لضمان نشر األفراد 
برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية علــى مــع إدارة تنظــيم المــوارد البشــرية بــأن تعمــل وتوصــي اللجنــة الســرعة. 
تــوفير المســتوى  ويكتســيحــاالت الطــوارئ. فــي المالئمــة  المرشــحينوقــوائم الترتيبــات الخاصــة بــالعقود تكييــف 
  لتنفيذ اإلجراءات.أهمية حاسمة الموارد البشرية  اتقدر لالكافي 

  
ســـتقدام المواهـــب الغيـــر الكـــافي ة لمـــوارد البشـــرية المهنيـــاإزاء دعـــم ة عـــن قلقهـــا نـــتعـــرب اللجوفـــي الواقـــع،   -٣١

ممثلــي وخــالل الزيــارات الميدانيــة فــي العــراق ومــالي ونيجيريــا وباكســتان، الحظــت اللجنــة أن وٕادارتهــا فــي المنظمــة. 
عمليــة االختيــار ممــا ينبغــي أن عــبء العمــل المتصــل بــالموارد البشــرية طــوال مثقلــون بحــداث أو مــديري األالمنظمــة 
الموظفــون المســؤولون عــن المــوارد البشــرية المهنيــة. وٕاضــافة إلــى أنشــطة االســتجابة للطــوارئ واإلدارة رتــه ايتــولى إد

توصــيفات وظيفيــة وفحــص مئــات لــى إعــداد إموظفــو برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية  ضــطريُ اليوميــة لألزمــات، 
لالختبـــارات قائمـــة مـــوجزة بأســـماء المرشـــحين وصـــياغة أســـئلة المرشـــحين واســـتعراض ســـيرات ذاتيـــة عديـــدة وٕاعـــداد 

مـوظفي  عـدد كـاف مـنتـوفير وتخفيفًا لهذه المشاكل، من الضـروري  مختلف. لمقابالت مما يمكن إدارته بشكلوا
 اتبــالنظر فــي القــدر . وتوصــي اللجنــة المنظمــة تفــرغين لبرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحيةالمالمــوارد البشــرية 

مـن أجـل تخطيط الموارد البشرية وتوظيفها وٕادارتها واقتراح توجهات للتحسين على المستوى التنظيمـي لالحالية 
  برنامج المنظمة للطوارئ الصحية.
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أنـه يمكـن تنظـيم جميـع مراحـل عمليـة تـرى اللجنـة وخبـرة منظمـات أخـرى، واستنادًا إلـى التقـارير السـابقة   -٣٢
ــل؛ ــد وال مضــمونلا ن معظــم المكاتــب يتــردد فــي إنشــاء الوظــائف دون التمويــلأغيــر  التوظيــف قبــل تلقــي التموي ب

اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة بالتــالي مــن استكشــاف بعــض اآلليــات للحــد مــن المخــاطر الماليــة وتحفيــز تنفيــذ 
  الجديدة.

  
زال ينبغـي غيـر أنـه مـا ٢٠١٧بـدء تنفيـذ نمـوذج العمـل القطـري فـي عـام وُأحيطت اللجنـة بالمعلومـات عـن   -٣٣

وأشــارت علــى وجــه تــام.  ٢٠١٩-٢٠١٨تطــوير تخطــيط المــوارد البشــرية لبرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية للفتــرة 
على احتمال عدم تطابق الوظائف الرئيسية المقترحة الزيارات الميدانية في مالي وباكستان إلى المنبثقة عن نتائج ال

المعنـي والمقر الرئيسي لضمان أداء مهـام البرنـامج الرئيسـية بالضـرورة مـع أولويـات البلـد  ةتب اإلقليمياالمك مستوى
ضــرورة تشــدد اللجنــة علــى و بلــدان. الة بللتوافــق مــع االحتياجــات الخاصــالتكيــف المحلــي واحتياجاتــه وٕالــى ضــرورة 
  .المعني قرارات بشأن توفير الموظفين إلنجاز أولويات البلدالاتخاذ ي فمشاركة ممثلي المنظمة 

  
 آتمكافـــمـــنح الفـــي و تنميـــة قـــدرات المـــوظفين وتعّلمهـــم فـــي زيـــادة االســـتثمار ضـــرورة وتشـــدد اللجنـــة علـــى   -٣٤

الضـطالع المـوظفين بالمهـام فـي حـاالت المواهـب والحـوافز بما فـي ذلـك الحـوافز السـتبقاء  أداءً للموظفين األحسن 
قــادر علــى تحمــل اســتخدام نهــج علــى التنقــل علــى نطــاق المنظمــة. وتشــجَّع المنظمــة تحســين نظــام  الطــوارئ وفــي
بــإجراء توصــي اللجنــة المنظمــة وتنقلهــا وٕادارة أدائهــا. وفــي هــذا المضــمار، توظيــف المــوارد البشــرية المخــاطر فــي 

جيـدة  اً نظمـ طبـقوتعمـل فـي حـاالت الطـوارئ تـي تبوكاالت األمم المتحدة النظيرة اللمقارنة لعملية لوضع أسس 
  المواهب وٕادارتها.الستقدام 

  
ــــدم فــــي   -٣٥ ــــين منســــقي مجموعــــات الصــــحة وتــــوظيفهم وُأحــــرز التق كــــان هنــــاك منســــقون مخصصــــون إذ تعي
فــي تشــرين الثــاني/ ) ٪٦٩(مجموعــة  ٢٣مجموعــة مــن مجموعــات الصــحة القطريــة البــالغ عــددها  ١٦يســاوي  لمــا

شارت المالحظات المنبثقة عـن الزيـارات الميدانيـة فـي مـالي وباكسـتان إلـى أوعلى الرغم من ذلك، . ٢٠١٧نوفمبر 
الســتقدام العمليــة الحاليــة و يــة. أن تحســن المنظمــة إدارة منســقي مجموعــات الصــحة باعتبــارهم أصــوًال عالم ةضــرور 

هم وتمكينهم وتقديم التوجيه لدى نشر مع االحتياجات القطرية  متوافقةالمرشحين المتمتعين بمجموعات من المهارات 
إدارة المعلومات كعنصـر أساسـي لتنسـيق مجموعـات الصـحة وعلـى مـا غير كافية. وتشدد اللجنة أيضًا على تعتبر 

تــوفير المعلومــات والبيانــات األساســية بمــا فــي ذلــك رســم خــرائط مرافــق الرعايــة الصــحية يكتســيه دور المنظمــة فــي 
  .أهمية حاسمة واألداء الحالي وتقدير االحتياجات من

  
علـى نطـاق  ٢٠١٩فـي كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التنقـل الجغرافـيالمنظمة الخاصـة بسياسة ونظرًا إلى تنفيذ   -٣٦

ومـع ذلـك، السياسـة علـى برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية.  تلـكتطبيـق  إلـىالحاجـة اللجنـة  دركالمنظمة ككل، ت
التي تواجه مصـاعب حاالت الطوارئ في مراكز العمل  إبانستقدام الموظفين العاملين ينبغي إيالء عناية خاصة ال

ـــة العربيـــة الســـورية ودعمهـــم. جمـــة  ـــا والجمهوري جـــذب لحـــوافز إعـــداد  ومـــن الضـــروريمثـــل العـــراق وشـــمال نيجيري
ودعمًا . الوظيفيفي المسار التقدم ظروف صعبة مثل ضمانات المعانية من الموظفين من أجل العمل في المراكز 

إرهاق عدم ضمان بهدف الراحة واالستجمام المالئمة لمستحقات بد من إيالء العناية ال ،لمن يعمل في تلك المراكز
وضـع أسـس لمقارنــة حـوافز المــوارد المنظمـة علــى اللجنــة  وتحـث. ةاالسـتثنائي ضـغوط العمــلالمـوظفين فـي ظـل 

بالحوافز والمستحقات المعتمدة في وكاالت في سياقات الطوارئ البشرية ومستحقات الراحة واالستجمام المالئمة 
  بما يتناسب مع كثافة العمل.متحدة النظيرة والمنظمات اإلنمائية لاألمم ا

                                                           
  سياسة المنظمة الخاصة بالتنقل الجغرافي (على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf،  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢٢تم االطالع في.(  
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 الشراكات
  

مبادرة تعاون مـع وهي  ١تحقيق النتائج المعجلة على نحو فعال ومستدامشريكة نشطة في مبادرة المنظمة   -٣٧
ســتدام المو  الشـاملدعم المزيـد مـن الـاألغذيـة العـالمي لتــوفير البنـك الـدولي ومنظمـة األمـم المتحــدة للطفولـة وبرنـامج 

وهـذه استعادة قدرة النظم الصحية في البلدان الهشـة والضـعيفة والمتضـررة مـن النزاعـات. من أجل به  قابل للتنبؤالو 
سـيطرح حجـم التمويـل المعنـي مثال مشجع على شراكة المنظمة االبتكارية. ومـع ذلـك، هي مبادرة جريئة وطموحة و 

تتجـــاوز إلـــى حـــد كبيـــر  لمراقبـــةاب متصـــلةالتشـــغيلية واالئتمانيـــة فـــي بيئـــات مثـــل الـــيمن تحـــديات المخـــاطر ومســـتوى 
على  ،إذ تتوخى تنفيذ هذه المبادرة المهمة ،المنظمةوتشجع اللجنة بشدة التحديات التي تواجهها المنظمة عادة. 

  ضمان المساءلة. بهدفوضع آليات إضافية ومالئمة إلدارة المخاطر ومراقبتها 
  

  الشؤون المالية
  

زيـــادة الـــدعم المـــالي مـــن الـــدول األعضـــاء عـــن تقـــديرها للجنـــة اإلشـــراف االستشـــارية المســـتقلة إذ أعربـــت   -٣٨
فـي وجمعهـا بتخصـيص نسـبة كبيـرة مـن أمـوال برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية ، أحاطت علمـًا والجهات المانحة

فـــي  ة هـــذا التمويـــلوتكتســـي القـــدرة علـــى التنبـــؤ بتمويـــل البرنـــامج ومرونـــلمـــرة واحـــدة. خيـــر مـــن الثنائيـــة النصـــف األ
لتمكــــين أنشــــطة الخطــــط االســــتراتيجية الخاصــــة بتعزيــــز القــــدرات القطريــــة وتنفيــــذ جميــــع يــــة حاســــمة المســــتقبل أهم

تــوفير وتشــجع اللجنــة الجهــات المانحــة علــى التــدخالت الالزمــة بســرعة فــي حــاالت الفاشــيات والطــوارئ الحــادة. 
أكبـر علـى الصـمود فـي إلرسـاء قـدرة قليًال عبر شراكات متعددة السـنوات التمويل غير المخصص أو المخصص 

  إطار البرنامج بغية تمكينه من تحقيق أهدافه.
  

وخلصـت برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية  فـيمسودة ورقة لبيان مبـررات االسـتثمار واستعرضت اللجنة   -٣٩
توصـي حاليـًا علـى إعـداد مبـررات االسـتثمار المؤسسـي، المنظمـة إلى ضرورة المزيد من التحسين. وٕاذ تعمل أمانـة 

ــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية  ــة برن ــةالو بالمســاهمة فــي اللجن ــدة حســاب مــن خــالل الموحــدة  رق واضــح لفائ
مـع الـدول مبـررات االسـتثمار المؤسسـي  ورقـةلبتبـادل مسـودة وتوصي اللجنة المنظمة االستثمار في البرنامج. 

ــة فــي األعضــاء  ــة الختامي ــررات االقتصــادية لالســتثمار  مناصــرة الحجــج/لضــمان نجــاح الوثيق ــدى بشــدة المب ل
  خرى.التي تشمل وزراء الشؤون المالية والجهات المانحة األالحكومات 

  
فــي  ٢٠١٥الصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ اضــطلع بــدور حاســم منــذ إنشــائه فــي عــام بــأن وتعتــرف اللجنــة   -٤٠

وفــــي آب/ مليــــون دوالر أمريكــــي.  ٣٤,٥بتــــوفير مــــا مجموعــــه  حالــــة طــــوارئ ٤٤اســــتجابة المنظمــــة المبكــــرة إبــــان 
ــــات التــــي تقــــل عــــن  ٪٨٣وفــــت نســــبة ، ٢٠١٧أغســــطس  ــــي  إلطــــاربادوالر أمريكــــي  ٥٠٠ ٠٠٠مــــن الطلب الزمن
لـم يحقـق الصـندوق رأس المـال وعلى الرغم من فائدة الصندوق البينة، ساعة.  ٢٤للصرف في غضون المستهدف 

  مليون دوالر أمريكي. ٥٥,٥مليون دوالر أمريكي بتسجيل ثغرة في التمويل قدرها  ١٠٠اإلجمالي بقيمة 
  

لتجديــد مــوارد اســتراتيجية علــى اللجنــة األمانــة  عرضــت ٢لتوصــية الــواردة فــي التقريــر الثــاني للجنــة،ل تبعــاً و   -٤١
تعبئة الدعم من مجموعـة مسـتهدفة مـن الجهـات من ستة خيارات هي التالية:  مكونة الصندوق االحتياطي للطوارئ

                                                           
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  تحقيق النتائج المعجلة على نحو فعال ومستدام مبادرة   ١

http://www.who.int/emergencies/partners/dares-operational-framework-nov17.pdf?ua=1الطــالع فــي ، تــم ا
  ).٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٤

(على الموقع اإللكتروني التالي:  ٣٠، الفقرة ٧٠/٨انظر الوثيقة ج   ٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-ar.pdf،  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢٢تم االطالع في.(  
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للتعهـــدات الخاصـــة ســـنوي وتنظـــيم حـــدث المانحـــة باســـتخدام مبـــررات االســـتثمار واألداء الحـــالي كأســـاس منطقـــي؛ 
البنــك الــدولي لمرفــق بمكتــب النقــد تحقيــق رأس مــال الصــندوق االحتيــاطي ربــط بالصــندوق االحتيــاطي؛ واستكشــاف 

تمويـل ضـمن الصـندوق االحتيـاطي مـن أجـل  سـحب األمـواللوٕانشـاء مرفـق ؛ الطـوارئ الناجمـة عـن الجـوائحلتمويل 
وتفعيـــل مـــن الصـــحي العـــالمي؛ همة فـــي األاعـــن طريـــق الجهـــات المانحـــة المســـأحـــداث الصـــحة العموميـــة الحـــادة 

كانــت أولــى الجهــات  جهــات شــريكة رئيســية التــيكونــة مــن الممجموعــة أصــدقاء برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية 
نفوذها السياسي والقيـادة عـن طريـق القـدوة لتمويـل الصـندوق الداعمة للبرنامج كي تعمل كجهات مناصرة باستخدام 

تســـديد الصـــندوق مـــن مكاتـــب المنظمـــة القطريـــة المســـتفيدة  يقتضـــيصـــلي الـــذي واســـتخدام النمـــوذج األاالحتيـــاطي؛ 
 وتشــجع اللجنــةخيــر. المقــام األهــا إذ تــزداد قــدرة المكاتــب علــى جمــع األمــوال فــي تالتــي تلق االحتيــاطي مــن األمــوال

المنظمــة علــى مناصــرة قصــص النجــاح باســتخدام الصــندوق االحتيــاطي وتقــديم التقريــر المــالي المخصــص بهــدف 
اســتقدام فــي الوقــت الحــالي علــى  العمــل الجــاريوترحــب اللجنــة باألخبــار التــي تفيــد باكتســاب ثقــة الجهــات المانحــة. 

وتكرر اللجنة توصيتها بضرورة أن يعـزز ممثلـو الموظفين لتعبئة الموارد من أجل البلدان األمس حاجة إلى ذلك. 
  المنظمة مستوى مشاركتهم مع ممثلي الجهات المانحة داخل البلدان.

  
  شراء السلع والخدمات

  
متكامـل عـالمي لـيس لـديها نظـام لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة علمًا مع القلـق بـأن المنظمـة أحاطت   -٤٢

وهـذه علـى نطـاق األقـاليم فـي هـذا الصـدد. للمسـاءلة تام إلدارة سلسـلة اإلمـدادات وبعـدم وجـود نظـام عـام أو منسـق 
متكاملــة  عالميــة  توجــد آليــةال ،الحــالي ففــي الوقــتمســألة بــرزت فــي جميــع الزيــارات الميدانيــة التــي أجرتهــا اللجنــة. 

موجودة في أي مستودع في أي بلد وهذا وضـع يـؤدي إلـى عـدم فعاليـة اسـتخدام األدويـة مخزونات أي إلدراك تامة 
ومجموعــات لــوازم الطــوارئ ويعرقــل نجــاح برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية. ومــن الضــروري أن واألجهــزة الطبيــة 

اني مــن نقــص المــوارد الشــديد عــعمــل يوالمشــتريات مجــال باعتبارهــا مســألة عاجلــة. لة هــذه المســأالمنظمــة تتنــاول 
  التاليين: األمرينوتوصي اللجنة بضرورة أن تنظر المنظمة في أي من 

  المهمــة إلــى جهــة خارجيــة أخــرى مقدمــة للخــدمات ضــمن منظومــة األمــم المتحــدة مثــل شــعبة إســناد
تمكـين برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية مـن شـراء بغيـة اإلمدادات في منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 مخزوناته الطارئة وٕادارتها وتوفيرها على نحو فعال؛

 تحــدَّدبإنشــاء شــعبة مركزيــة إلدارة سلســلة اإلمــدادات  بيــان مبــررات االســتثمار لصــالح المنظمــة برمتهــا 
يمكـن أن يعتمـد عليهـا برنـامج المنظمـة و على نطـاق المنظمـة فيها بوضوح لمساءلة اوجوانب  هاأهداف

  للطوارئ الصحية إذا كانت هناك حاجة إلى قدرات إضافية للطوارئ.
  

العنايــة الواجبــة بموجــب إطــار المشــاركة مــع متطلبــات  ثقــلعــن  طرادبــاغــت مكاتــب المنظمــة القطريــة وبلَ   -٤٣
حركة المنظمـة فـي سـياقات الطـوارئ. وعلـى سـبيل التي ال لزوم لها في الغالب وتعرقل  الجهات الفاعلة غير الدول

العنايـــة الواجبـــة بالنســـبة إلـــى جهـــة شـــريكة علـــى تـــدابير  اتخـــاذعمليـــة  تعيـــد إجـــراءأن يجـــب علـــى المنظمـــة المثـــال، 
حتــى لــو ســبق فحــص تلــك الجهــة الشــريكة علــى الصــعيد القطــري أو المســتوى القطــري كلمــا يصــدر تمويــل جديــد 

التـدابير الطارئـة بأن تنفذ المنظمة وتوصي اللجنة العالمي أو سبق حصولها على منحة راهنة من منح المنظمة. 
علـى نطـاق األقـاليم ممـا يشـمل إعـداد سـجل للمخـاطر لجهـات الفاعلـة غيـر الـدول إطار المشـاركة مـع ابموجب 

الواجبـة  تـدابير العنايـة اتخاذوقائمة بالجهات الفاعلة غير الدول التي سبق خاص بالجهات الفاعلة غير الدول 
ترتيبــات تجديــد بهــدف العنايــة الواجبــة التخــاذ تــدابير التخلــي عــن إجــراء عمليــة جديــدة بشــأنها. وعليــه، يمكــن 

للمشـاركة بـأن تعـرض ترتيبـات ينبغي السماح لمكاتـب المنظمـة القطريـة وفي سياق الطوارئ، المشاركة الراهنة. 
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إدراج شرط إبطال العقد مع  اتخاذ إجراءات العناية الواجبةعلى المنظمات غير الحكومية المنفذة قبل أطول أمدًا 
 تصريح.الفي حال فشل عملية 

  
  األمن

  
المنظمـة اسـتثماراتها وقـدراتها فـي مجـال  عـززلجنة اإلشراف االستشارية المستقلة بضرورة أن تتوصي   -٤٤
يتعـرض الموظفـون العـاملون فـي حـاالت الطـوارئ لمخـاطر و  من الميـداني والتـدابير األخـرى لحمايـة المـوظفين.األ

الـدعم األمنـي لـيس كافيـًا نظـرًا إلـى عـدد مباشرة أن مسـتوى وخالل الزيارات الميدانية، الحظت اللجنة أمنية شديدة. 
ـــة التابعـــة للمنظمـــة و  ـــة الطلبـــات مـــوظفي المنظمـــة وتوزيـــع المكاتـــب والمكاتـــب الفرعي ـــة الثقيل علـــى البعثـــات الميداني

باألنشـطة واإلجهاد. وترتبط مسائل انعدام األمن أيضـًا  ةخطور الوتتسم ظروف العمل في الميدان بالنشر.  عملياتو 
بوضع المنظمة  ىوتوصالعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية. اإلجرامية واالعتداءات على 

وتشــير اللجنــة مجــددًا إلــى مــا تكتســيه هــذه واالســتثمار فــي األمــن باعتبــاره مســألة عاجلــة. اســتراتيجية متســقة 
ــة حاســمة  ــى مســؤولية المنظمــة المســألة مــن أهمي ــات نشــر المــوظفين والجهــات و نظــرًا إل ــد لعملي العــدد المتزاي

  الشريكة.
  

  المالحظات الختامية
  

نجحت المنظمـة فـي اسـتهالل برنامجهـا للطـوارئ الصـحية وتعمـل علـى إرسـاء دور راسـخ للتنسـيق والقيـادة   -٤٥
التقـــدم الملحــوظ المحـــرز فـــي اســتجابة المنظمـــة للطـــوارئ  وحظـــيفــي مجـــال الصـــحة بــدعم مـــن الجهـــات الشــريكة. 

بترحيــب الحكومــات وســائر الكيانــات فــي منظومــة األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة فــي 
قــدرة برنــامج فــي المنظمــة نظم اإلداريــة وآليــة المــوارد البشــرية وٕاجــراءات إدارة األعمــال الــتعيــق ومــع ذلــك، الميــدان. 

التـزود بهيكـل إداري وال يقوم البرنامج في حد ذاته وال يمكنه النجـاح دون على االمتياز. الصحية المنظمة للطوارئ 
أن تضطلع بعملية تحول تنظيمي فعالة على نطاق المنظمة. ويجب على المنظمة مالئم وٕاجراءات تشغيلية موحدة 

لجنـــة وتعـــرب لبرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية.  زنظـــام مـــوا منســـق بـــدًال مـــن إجـــراء إصـــالح مجـــزأ أو اعتمـــاد
إلمكانيـة حـدوث هـذا التحـول بفضـل جـرأة الغـرض المنشـود وعـزم القيـادة عـن تفاؤلهـا  اإلشراف االستشارية المسـتقلة

  العليا في المنظمة.
  

  فيليستي هارفي، بريشياس ماتسوزو (الرئيس)، وليد عمار، جيتا راو غوبتا، 
  الحاج آس سيكونينديك، هيروكي ناكاتاني، جيريمي 
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