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 ملحقال
  
 

  تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية 
 ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية 

  
 

 المعلومات األساسية  :أوالً 
 
علــى  اإلشــراف ١تتــولى لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية -١

وقــد أحــاط المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة  ٢البرنــامج ورصــده وتقــديم المشــورة إلــى المــدير العــام.
وقـــد اطلـــع األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة واللجنـــة الدائمـــة  ٢٠١٧.٣بـــالتقرير األول للجنـــة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 

  ٤المشتركة بين الوكاالت على ذلك التقرير.
 
تعرض هذا التقرير األول حالة تنفيذ برنامج المنظمة للطوارئ الصحية على نطاق المنظمـة، باالسـتناد واس -٢

كمــا قــّدم التقريــر أيضــًا مالحظــات عــن  ٢٠١٦.٥إلــى األنشــطة المنّفــذة مــا بــين أيــار/ مــايو وكــانون األول/ ديســمبر 
وعــن فاشــية الحمــى  ٦الزيــارة الميدانيــة، اســتجابة المنظمــة لفاشــية مــرض فيــروس زيكــا فــي كولومبيــا باالســتناد إلــى

 ٧الصفراء في أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية باالستناد إلى االستعراض المستندي.
 
كــان ناجحــًا وأن  وقــد أشــارت اســتنتاجات التقريــر األول إلــى أن نظــام إدارة األحــداث الخــاص بمــرض زيكــا -٣

ــًا أدى إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة علــى الصــعيدين الــوطني  اإلعــالن عــن طارئــة صــحية عموميــة تســبب قلقــًا دولي
والعـالمي. وعلـى الـرغم مـن أن االسـتجابة الُقطريـة جــرت بقيـادة وزارة الصـحة والحمايـة االجتماعيـة الكولومبيـة، فــإن 

                                                           
  ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحيةلجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية    ١
)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en/الطـــــالع فــــــي ، تـــــم ا

 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠

  ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحيةاختصاصات لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية    ٢
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-Reference-
Independent-Oversight-Committee.pdf?ua=1  

 )٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠(تم االطالع في 

، ٣والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائـة، الجلسـة الثانيـة، الفـرع  ١٤٠/٨م تانظر الوثيقة    ٣
 . (باإلنكليزية) )٢سجالت/ /١٤٠/٢٠١٧م ت(الوثيقة 

 .)/https://interagencystandingcommittee.orgالمشتركة بين الوكاالت (اللجنة الدائمة    ٤

 مكتبًا ُقطريًا. ١٥٠المقر الرئيسي وستة مكاتب إقليمية وأكثر من    ٥

تشــرين  ١٠-٨تقريــر لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية بشــأن كولومبيــا،    ٦
  ٢٠١٦الثاني/ نوفمبر 

)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/colombia-mission-report.pdf?ua=1 تم ،
 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠االطالع في 

عراض مــــن ِقبــــل لجنــــة اإلشــــراف تالتقريــــر المرحلــــي لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة بشــــأن االســــتجابة للحمــــى الصــــفراء لالســــ   ٧
  ، ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Yellow-Fever-
Health-Emergency-Progress-Report-20Oct2016.pdf?ua=1   

 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠تم االطالع في (
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كتين قــدمت دعمــًا قويــًا مــن خــالل ممثــل المنظمــة الــذي يقليمــي لألمــر منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة/ المكتــب اإل
بمهام مدير األحـداث. وكانـت هـذه االسـتجابة لحالـة الطـوارئ ناجحـة ولكنهـا أكـدت كـذلك أهميـة دور  اضطلع أيضاً 

 المنظمة في االستجابة لألمراض المعقدة ذات العقابيل الممتدة.
 
لة المعنية ببرنامج المنظمة للطـوارئ الصـحية أيضـًا علـى اسـتجابة وأثنت لجنة اإلشراف االستشارية المستق -٤

المنظمة لفاشية الحمى الصفراء. وعلى الرغم من اختالف هذه االستجابة تمامـًا عـن االسـتجابة لفاشـية مـرض زيكـا 
 مليـون شـخص، فقـد الحظـت اللجنـة اسـتخدام نظـام واحـد متكامـل إلدارة األحـداث ودعـم ٣٠واشتمالها علـى تطعـيم 

 الشركاء المتعددين في االنتقال إلى طرق جديدة للعمل.
  
، عقدت اللجنة اجتماعيها السـادس والثـامن ٢٠١٧وفي الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو  -٥

وفي كانون الثاني/ يناير، ُأجريت مقابالت مع عـدد مـن  ١عن ُبعد وعقدت اجتماعها السابع وجهًا لوجه في عّمان.
 ٢لــــي الــــدول األعضــــاء وســــتة مــــديرين إقليميــــين. وفــــي آذار/ مــــارس، ُأجريــــت زيارتــــان ميــــدانيتان، إلــــى العــــراقممث

عّمـان، أجـرى أعضـاء اللجنـة  حيث اجتمعت اللجنـة مـع العديـد مـن الشـركاء وأصـحاب المصـلحة. وفـي ٣،ونيجيريا
مقــابالت أيضــًا مــع بعــض الشــركاء الخــارجيين ومــوظفي المنظمــة اآلخــرين بمــا فــي ذلــك ممثلــو المنظمــة فــي العــراق 

 واألردن ونيجيريا والجمهورية العربية السورية واليمن. 
 
ألول ويقدم مالحظاتهـا ويشمل هذا التقرير الثاني المقّدم إلى األجهزة الرئاسية أنشطة اللجنة خالل عامها ا -٦

بشأن التقدم الُمحرز في المجاالت المواضيعية الثمانية التي تحددت فـي التقريـر األول، أال وهـي: الهيكـل، والمـوارد 
البشرية، والعمليات الخاّصة بالعمل أثناء الطوارئ، والشؤون المالية، وتقدير المخاطر، وٕادارة األحداث، والشراكات، 

). ويركــز التقريــر بصــفة خاّصــة علــى أثــر إصــالح عمــل المنظمــة فــي الطــوارئ ٢٠٠٥وليــة (واللــوائح الصــحية الد
يتعلــق بالتنفيــذ الميــداني، وأداء برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية علــى نطــاق المنظمــة، والعقبــات التــي تعــوق  فيمــا

 فّعالية العمليات. 
 

  حيةبرنامج المنظمة للطوارئ الص التقدم العام الُمحرز في  :ثانياً 
 
عند إجراء التقييم، اعتمدت لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  -٧

 ٥لتتبع التقدم الُمحرز قياسًا على مؤشرات إطار النتائج الخاص ببرنامج المنظمة للطوارئ الصـحية. ٤إطارًا للرصد
                                                           

  االجتماع السابع للجنة،    ١
)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/7th-meeting-agenda.pdf،  تـــــــــــــــــــــم

 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠االطالع في 

  آذار/ مارس،  ٢٥-٢٢الزيارات الميدانية إلى العراق،    ٢
)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf ، تــــــــــــــــــــم

 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠االطالع في 

  ، ٢٠١٧آذار/ مارس  ٦ –شباط/ فبراير  ٢٨التقرير الخاص ببعثة نيجيريا،    ٣
)http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf ، ـــــــــــــم ت

 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٥االطالع في 

  إطار الرصد لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية ،٢٠١٧لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة    ٤
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-
framework.pdf?ua=1  

 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠تم االطالع في (

دة الميزانية البرمجية المقترحة للفترة  ١٤٠/٣٦تم  الوثيقة   ٥     ٢٠١٩-٢٠١٨مسوَّ
.)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ar.pdf( 
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إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين بشـأن إصـالح عمـل المنظمـة فـي  ومازال تقرير المديرة العامة المقـّدم
هــو المرجــع األساســي لرصــد التنفيــذ. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن اللجنــة قــد أجــرت لقــاءات  ١إدارة الطــوارئ الصــحية،

 وزيارات ميدانية واستعرضت مختلف الوثائق العامة والداخلية. 
 
ُأحــرز تقــدم فــي تنفيــذ برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية منــذ التقريــر األول الصــادر عــن اللجنــة. وقــد  وقــد -٨

لــوحظ التقــدم بصــفة خاّصــة فــي اســتجابة المنظمــة لالحتياجــات الصــحية للســكان فــي الطــوارئ الممتــدة. والحظــت 
العاملون في الميدان. وتُقّر اللجنة  رّحب به الشركاء ٢اللجنة تحسنًا في تنسيق المنظمة وقيادتها لمجموعة الصحة،

 بالمؤشرات المشّجعة في الوجود الميداني للمنظمة ومشاركتها مع الشركاء.
 
إلى أن برنامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية يحّسـن فّعاليـة  ٣وتشير البّينات المستمدة من الزيارات الميدانية  -٩

من أن يظّل هذا التقدم هشًا، حيث لم تُـدمج بعـد سياسـة المنظمة في حاالت الطوارئ. ومع ذلك، فإن اللجنة تحّذر 
دمجــًا تامــًا فــي جميــع مجــاالت االســتجابة لألزمــات. وحتــى يومنــا هــذا، يعــود  ٤المنظمــة التــي "ال تحمــل علــى النــدم"

الفضــل فــي النجــاح الــذي تحقــق علــى الصــعيد الُقطــري إلــى أداء المــوظفين المخصصــين مــن العــاملين فــي المكاتــب 
والعـــاملين ميـــدانيًا لفتـــرات قصـــيرة لتلبيـــة االحتياجـــات المفاجئـــة، ودعـــم مـــوظفي برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الُقطريـــة 

الصحية في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، وعمليات النشـر التـي نفّـذها الشـركاء (مثـل الشـبكة العالميـة لإلنـذار 
 أن ُنظم اإلدارة والدعم مازالت تشكل عائقًا خطيرًا.  )، في حين٥بحدوث الفاشيات ومواجهتها والشركاء االحتياطيين

  
  هيكل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية 

  
ــّر لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية بــأن هيكــل برنــامج  -١٠ تُق

ولكن على الـرغم مـن أن بعـض المنظمة للطوارئ الصحية قد تمت مواءمته على نطاق مستويات المنظمة الثالثة. 
الشــركاء علــى درايــة ببرنــامج المنظمــة إلصــالح عملهــا الخــاص بــالطوارئ، فــإن العديــد مــن المــوظفين علــى الصــعيد 
الُقطري وبعض الشركاء الخارجيين ليسوا على دراية به. ومع ذلـك، فـإن الشـركاء الـذين ُأجريـت معهـم لقـاءات أثنـاء 

م تغّيــرات إيجابيــة فــي طريقــة عمــل المنظمــة. وتوصــي اللجنــة بتحســين التواصــل الزيــارات الميدانيــة الحظــوا جمــيعه
 على الصعيد الداخلي والخارجي سواًء بسواء بشأن برنامج المنظمة للطوارئ الصحية.

 
اللجنـة بـأن هياكـل إدارة الطـوارئ علـى الصـعيد الُقطـري يجـري تطويعهـا إلدارة الطـوارئ المختلفـة فـي  وتُقرّ  -١١

نوعهــا وحجمهــا ومــدتها. وُيعــد إنشــاء نظــام إلدارة األحــداث مالئمــًا للطــوارئ الجديــدة أو الحــادة حيثمــا كــان المكتــب 

                                                           
إصـالح عمـل المنظمـة فـي إدارة الطـوارئ الصـحية، برنـامج المنظمـة بشـأن الطـوارئ الصـحية، تقريـر . ٦٩/٣٠الوثيقة ج   ١

 ).http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf( ٢٠١٦أيار/ مايو  ٥من المديرة العامة، 

 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠، تم االطالع في http://www.who.int/health-cluster/en/مجموعة الصحة (   ٢

ـــــــا (   ٣ ـــــــاني/ نـــــــوفمبر  ١٠-٨كولومبي )، ٢٠١٧آذار/ مـــــــارس  ٦ -شـــــــباط/ فبرايـــــــر  ٢٨نيجيريـــــــا (و )، ٢٠١٦تشـــــــرين الث
 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٢٤-٢٢(  العراقو 

جميــع حــاالت الطــوارئ، تتــولى المنظمــة ضــمان تــوافر مســتويات  سياســة المنظمــة التــي ال تحمــل علــى النــدم: عنــد بــدء   ٤
للمنظمـة، حتـى وٕان اتضــح الحقـًا أن االحتياجـات تقـل عـن تلــك  التـابع يمكـن توقعهـا مـن المـوظفين والتمويـل للمكتــب الُقطـري

ـــدم. إطـــار االســـتجابة الطارئـــة، اإلصـــد وذلـــك المســـتويات، ـــدعم كامـــل مـــن المنظمـــة ودون التعـــرض للـــوم أو الن ار الثـــاني، ب
 .٤  الفصل

، تــــم االطــــالع فــــي http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/انظــــر الــــرابط التــــالي:    ٥
 .  ٢٠١٧نيسان/ أبريل   ٢٠
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ولى فيهـا المنظمـة وضـع هياكـل القيـادة وٕادارة الُقطري غير مجهز لعمليات الطـوارئ. وفـي الطـوارئ الممتـدة التـي تتـ
الطوارئ، قد ال تنشأ الحاجة إلى نظام مستقل إلدارة األحداث. ويمكن للمنظمـة أن تركـز بـدًال مـن ذلـك علـى تـوفير 
مــوظفين لتلبيــة االحتياجــات المفاجئــة مــن مــوظفي برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية والشــركاء مــن أجــل التصــدي 

 وارئ عند تفشي المرض في ظل إحدى الطوارئ اإلنسانية القائمة بالفعل، على سبيل المثال.لتصاعد حالة الط
 
ويجب على المنظمة أن تتبع نهجًا متسقًا على صعيد المؤسسة فيما يتعلق بالمالك الوظيفي فـي الطـوارئ  -١٢

بالنســبة إلــى برنــامج  لضــمان تــوافر القــدرة الكافيــة علــى الصــمود. ومثــال علــى ذلــك أنــه فــي البلــدان ذات األولويــة
المنظمة للطوارئ الصحية، بما في ذلك البلدان التي تشهد أزمات ممتدة، يمكن اختيار ممثل للمنظمة حاصل على 
التدريب المناسب ويتمتع بالخبرة المالئمة ليكون مديرًا لألحـداث. وتالحـظ اللجنـة أهميـة إرسـاء مسـتوى أساسـي مـن 

ٕادارتها على الصعيد الُقطري، ويحبذ أن يشمل ذلك نائبًا لممثل المنظمة. ويلزم القدرات الخاّصة بعمليات الطوارئ و 
بالنسـبة إلـى برنـامج المنظمـة للطـوارئ  األولويـةذلك بصفة خاّصة لضمان النطاق اإلداري الكـافي فـي البلـدان ذات 

صـب الرئيسـية الُعليـا الصحية عندما يتولى ممثل المنظمة منصب مـدير األحـداث. ومـن األهميـة بمكـان إدراج المنا
 في ميزانية المكتب الُقطري عند التخطيط لميزانية الثنائية الخاّصة بالمكاتب الُقطرية في البلدان ذات األولوية. 

 
كمـــا أن الوضـــوح بشـــأن األدوار والمســـؤوليات والســـلطات والمســـاءلة والتسلســـل اإلداري والتنســـيق، يكتســـي  -١٣

تفــويض الســلطة إلــى مــديري األحــداث وممثلــي المنظمــة، توصــي اللجنــة أهميــة قصــوى. وٕاذ تالحــظ اللجنــة أهميــة 
 نطاق مستويات المنظمة الثالثة. بوضع نموذج موّحد لتفويض السلطة واعتماده على

  
  رد البشريةالموا

  
موظفــًا  ٦٨٤منصــبًا ( ١٤٣٨، كــان برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية قــد أنشــأ ٢٠١٧فــي آذار/ مــارس  -١٤

منصـبًا التـي كانـت موجـودة بعـد بـدء  ١١٥٧وظيفة شاغرة) مقارنة بالمناصـب البـالغ عـددها  ٧٥٤موجودًا بالفعل و
وتعـود هـذه الزيـادة إلـى زيـادة عـدد المناصـب علـى صـعيد المكتـب الُقطـري. ومـع ذلـك، فـإن  ١البرنامج بفتـرة وجيـزة.

ـــم يحـــدث تغييـــر كبيـــر فـــي معـــدل التوظيـــف  ـــدة ول ـــم يواكـــب إنشـــاء المناصـــب الجدي منـــذ كـــانون األول/ التوظيـــف ل
فـي  ٪٧٠فـي المكاتـب اإلقليميـة، و ٪٥٠من المناصب في المكاتـب الُقطريـة، و ٪٣٥، حيث ُشغل ٢٠١٦ ديسمبر

 المقر الرئيسي.
 
موظفًا مؤقتًا ُعّينوا من  ٣٨٦منصبًا شاغرًا على صعيد المكاتب الُقطرية، هناك  ٤٦٩وفي حين أن هناك  -١٥

ونظرًا للثغرة التمويلية الموجودة حاليـًا، تُقـّر اللجنـة  سبعة أشهر في المتوسط.أجل االستجابة للطوارئ، بعقود مدتها 
بأن الموظفين المعينين بعقود قصيرة األجل يمكن أن يمثلوا حًال مؤقتًا للوظائف الشاغرة، ولكنها تحّذر من أن ذلك 

افع إلــى العمــل ويتمتعــون ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت تغّيــر المــوظفين وصــعوبة اســتقدام مــوظفين لــديهم الــد
بالخصائص المالئمة والخبرة في مجال الطوارئ. كما يعني ذلك احتمال عدم تراكم الذاكرة المؤسسـية. ويلـزم تـأمين 

 التمويل الطويل األجل المستدام للبرنامج من أجل استقرار الترتيبات التعاقدية الخاّصة بالموظفين الرئيسيين. 
 
زة علــى إنجــاز عملهــا الخــاص ببرنــامج الطــوارئ الصــحية علــى جــودة مالكهــا وتتوقــف قــدرة المنظمــة الُمعــ -١٦ زَّ

الوظيفي. وتُقّر اللجنة تحديدًا بالدور الحاسم األهمية الـذي يضـطلع بـه الموظفـون الوطنيـون فـي الطـوارئ، وتعتـرف 
 بضرورة االستثمار في القدرات وفي دعم المسار المهني للموظفين الوطنيين. 

 

                                                           
 .٢٠١٦تموز/ يوليو  ١ة رسميًا في للطوارئ الصحي اسُتهل برنامج المنظمة   ١
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يات اللجنـــة فـــي تقريرهـــا األول، أجـــرت أمانـــة المنظمـــة عمليـــة لوضـــع األســـس المرجعيـــة وبنـــاًء علـــى توصـــ -١٧
الخاّصـــة بـــالمالك الـــوظيفي للبرنـــامج. وقـــد كشـــف هـــذا التحليـــل الـــذي ُأجـــري علـــى صـــعيد المنظمـــة عـــن أن نســـبة 

مــن مجمــوع  ٪٤,٣أو أعلــى) علــى صــعيد مســتويات المنظمــة الثالثــة تبلــغ  ٦المناصــب الُعليــا فــي البرنــامج (الفئــة م
فـــي بـــاقي المنظمـــة. وتبلـــغ نســـبة المناصـــب الُعليـــا فـــي المقـــر الرئيســـي  ٪١٧,٥المـــوظفين المهنيـــين، مقارنـــة بنســـبة 

بالنســبة إلــى المنظمــة ككــل. وتبــين هــذه  ٪١٢,٤٨فقــط بالنســبة إلــى برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية، و ٪٧,٩٥
برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية تقــل عــن نســبتهم فــي  األرقــام كافــة أن نســبة المــوظفين فــي المناصــب الُعليــا فــي

المنظمة ككـل (مـع اسـتبعاد البرنـامج) فـي المقـر الرئيسـي وعلـى الصـعيد العـالمي. وقـد أفـادت أمانـة المنظمـة أيضـًا 
فـــي الوكـــاالت  بـــأن نســـبة المـــوظفين فـــي المناصـــب الُعليـــا فـــي برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية تعـــادل نســـبتهم

 ألخرى.اإلنسانية ا
 
اللجنــة أن المنظمــة تفضــل بشــدة اختيــار المرشــحين مــن داخــل المنظمــة عنــد اســتقدام المــوظفين.  وتالحــظ -١٨

ويحــد ذلــك مــن مجمــع المــوظفين، نظــرًا ألن المرشــحين ذوي الخبــرات المكتســبة فــي المناصــب الُعليــا فــي االســتجابة 
غير الحكومية. وفي حين أن الصحية واإلنسانية، يمكن العثور عليهم خارج المنظمة وخاّصة في قطاع المنظمات 

المرشـــحين غيـــر ذوي الخبـــرة فـــي عمـــل المنظمـــة قـــد يجـــدون صـــعوبة فـــي التعامـــل مـــع قواعـــد المنظمـــة وٕاجراءاتهـــا 
الخاّصة بالعمل، فإنه يجب النظر على النحو الواجب في تعيين هؤالء الموظفين إذا كانت المنظمة لتحقق الفّعالية 

بوضــع اســتراتيجية طويلــة األجــل الســتقدام المــوظفين، تكــون قــادرة علــى  علــى الصــعيد الميــداني. وتوصــي اللجنــة
 اجتذاب أفضل المرشحين وتزويدهم بالتوجيه األولي ودعمهم. 

 
وأكـــدت الزيـــارات الميدانيـــة للجنـــة أهميـــة اإلدارة والتمويـــل كـــوظيفتين أساســـيتين لبرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ  -١٩

ري فــي بدايــة تفعيــل حالــة الطــوارئ مــن أجــل مســاعدة الفريــق علــى الصــحية. وينبغــي أن ُينشــر موظفــو الــدعم اإلدا
الوفاء باالحتياجات الكبيرة للنشر الميداني والتعامل مع الُنظم الخاّصة بالعمل. وينبغي أيضًا أن يظل أحـد مـوظفي 

درة وتيسير الدعم اإلداري المخصصين للطوارئ، في المكتب الُقطري أثناء االستجابة، من أجل توفير المزيد من الق
 الدعم المقدم إلى البرنامج.

 
وُيعــد تمتــع المــوظفين بالعافيــة وكفالــة حمــايتهم ضــروريين بالنســبة إلــى المــوظفين الــوطنيين والــدوليين فــي  -٢٠

أمـــاكن الطـــوارئ. ويجـــب تنفيـــذ سياســـة واضـــحة لتنـــاوب المـــوظفين تتماشـــى مـــع سياســـة المنظمـــة الخاّصـــة بالتنقـــل 
اقة لمنــع إنهــاك المــوظفين، وينبغــي إيــالء عنايــة خاّصــة للمــوظفين العــاملين فــي فــي مراكــز العمــل الشــ ١الجغرافــي

الطــوارئ فــي مراكــز العمــل التــي تطــرح تحــديات جســيمة وتزويــدهم بــالحوافز. وتالحــظ اللجنــة أن مســتحقات الراحــة 
ة التــي تجريهــا واالســتجمام الخاّصــة بــاألمم المتحــدة ال تتناســب مــع الضــغوط التــي تنطــوي عليهــا العمليــات الميدانيــ

المنظمــة فــي الطــوارئ ووتيرتهــا. ومــن ثــم فــإن المنظمــة ُتحــث علــى تحديــد الحــوافز المخصصــة وسياســات اإلجــازات 
المالئمة بنفسها والسيما فيمـا يتعلـق بـالموظفين العـاملين فـي الطـوارئ، بمـا يتماشـى مـع سياسـات المنظمـة الخاّصـة 

م الـدعم النفسـي إلـى المـوظفين العـاملين ميـدانيًا، وٕاحـاطتهم بالحمايـة بالموارد البشرية. وفضًال عن ذلك، ينبغي تقـدي
 من المضايقات التي قد يتعرضون لها في مكان العمل.

  
  
  
  

                                                           
تم االطالع في (، http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf?ua=1متاح على الرابط التالي:    ١
 .)٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠
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   العمليات الخاّصة بالعمل أثناء الطوارئ
 
استنادًا إلى الزيارات الميدانية واللقاءات التي ُأجريت، تالحظ اللجنة أن ُنظم المنظمة اإلدارية غير مالئمة  -٢١

لــدعم عمليــات الطــوارئ، والســيما فيمــا يتعلــق باســتقدام المــوظفين والشــراء وتفــويض الســلطة وٕادارة المــنح. وتوصــي 
ـــة اللجنـــة بإنشـــاء فريـــق عامـــل محـــدد المـــدة مخصـــص لمعالجـــة المســـ ـــُنظم اإلداري ائل الرئيســـية مـــن أجـــل تبســـيط ال

 والتشغيلية في االستجابة للطوارئ. 
 
ولكـن التعليقـات  ١وتُقّر اللجنة بأن قواعد العمل أثناء الطوارئ قـد ُأدرجـت فـي الـدليل اإللكترونـي للمنظمـة، -٢٢

في ثقافة المنظمة. ومثال على التي أدلى بها الموظفون والمنظمات الشريكة تشير إلى أنها لم تدمج بعد دمجًا تامًا 
ذلك، أن وثائق اإلعفاء موجودة، ولكنهـا ال ُتسـتخدم فـي ظـروف الطـوارئ إال نـادرًا نظـرًا للجهـل بهـا أو لعـدم الرغبـة 
فــي اســتخدامها. وتوصــي اللجنــة بــأن تضــمن أمانــة المنظمــة التفعيــل التلقــائي لإلجــراءات التشــغيلية الموّحــدة، وأن 

ممارسة افتراضية موّحدة، وأن تحيط مراجعي الحسـابات علمـًا بهـذا الشـأن، حتـى تتماشـى تجعل إصدار اإلعفاءات 
توقعاتهم الخاّصـة بالمراجعـة مـع سياسـة المنظمـة الخاّصـة بـالطوارئ. وينبغـي للمنظمـة أن تـرّوج لعملياتهـا الخاّصـة 

  بالطوارئ بين جميع الموظفين وأن تستثمر في التغيير الثقافي على نطاق المنظمة.
 
يومـًا فـي المتوسـط، مـن البـدء حتـى  ٨٧ووفقًا للتحليل الخاص بالعراق، تستغرق عمليـة اسـتقدام المـوظفين  -٢٣

وصول الموظف إلى مركز العمل. وال يصلح ذلك في الطوارئ الصحية حيث إنه يعّرض تأهب المنظمة التشـغيلي 
عمليـــة ســـريعة المســـار الســـتقدام  للخطـــر. وفـــي الحـــاالت التـــي تنطـــوي علـــى احتياجـــات مفاجئـــة، ينبغـــي اســـتخدام

المــوظفين تتــواءم مــع أفضــل الممارســات التــي تتبعهــا الوكــاالت األخــرى، ويتوقــف فيهــا التعيــين النهــائي علــى تــوافر 
وترحب اللجنة بالممارسة التي يّتبعها برنامج المنظمة للطوارئ الصحية فـي إنشـاء سـجل للمرشـحين الـذين  التمويل.

 من صالحيتهم.  سبق فرزهم والتحقق تماماً 
 
ومن شأن تـأخر شـراء اإلمـدادات الضـرورية أن يعـوق االسـتجابة لحالـة الطـوارئ وقـد يحـدث نتيجـة لغيـاب  -٢٤

السياسات الواضحة، أو عدم كفاية السلطة المفوضة، أو ثقافة العزوف عـن خـوض المجازفـة. وتحـث اللجنـة أمانـة 
ّصـة بالشـراء فـي الطـوارئ، علـى النحـو التـالي: زيـادة حـدود المنظمة على تبسيط اإلجـراءات التشـغيلية الموّحـدة الخا

النفقات في تفويض السلطة، وتطبيـق وثيقـة موّحـدة لإلعفـاءات بمـا يتماشـى مـع تفـويض السـلطة، وتنظـيم المـوردين 
المـــؤهلين مســـبقًا، وتســـريع مســـار عمليـــة العنايـــة الواجبـــة وفقـــًا ألحكـــام إطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر 

 ٢ل.الدو 
 
وتوصـــي اللجنـــة بأنـــه ينبغـــي للمنظمـــة أن تتبـــع نهجـــًا أكثـــر اتســـاقًا وقـــوة إزاء األمـــن علـــى نطـــاق برامجهـــا  -٢٥

الخاّصة بالطوارئ، وينبغـي أن يمـّول ذلـك عـن طريـق مسـتوى مالئـم مـن التمويـل المؤسسـي المـرن. وتشـير البّينـات 
ومشــاركة  ٣لســالمة واألمـن التابعـة لألمــم المتحـدةالمسـتمّدة مـن الزيــارات الميدانيـة إلـى أن جــودة عمـل إدارة شـؤون ا

المنظمة مع هذه اإلدارة تختلفان من مركز عمل إلى آخر. وُتحّث المنظمة على العمل على نحو استباقي مع إدارة 
شــؤون الســالمة واألمــن بشــأن تقــدير المخــاطر األمنيــة وٕادارتهــا وأن تضــع اســتراتيجية متســقة لألمــن فــي الظــروف 

                                                           
 .الطوارئ الصحية -دليل اإللكتروني للمنظمة، الفرع السابع عشرال   ١

  :  ١٠-٦٩ج ص عانظر ملحق القرار    ٢
http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/A69_R10-FENSA-en.pdf?ua=1  تم االطالع فـي)

 ).  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠

 ). ٢٠١٧بريل نيسان/ أ ٢٠(تم االطالع في   http://www.un.org/undss/?q=homeانظر الرابط التالي:    ٣
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تـــي تفتقـــر إلـــى األمـــن، فـــي الطـــوارئ الحـــادة والفاشـــيات وفـــي األزمـــات الممتـــدة. وينبغـــي للمنظمـــة زيـــادة الميدانيـــة ال
 استثماراتها وقدراتها في مجال األمن الميداني وتدابير حماية الموظفين األخرى. 

  
  الشؤون المالية

 
استنتاجات الزيارات الميدانية إلى أن األداء الميداني للمنظمة يثمر عن زيـادة ثقـة الجهـات المانحـة،  تشير -٢٦

حيــث تبــرهن المنظمــة علــى قــدرتها علــى تنســيق مجموعــة الصــحة واالســتجابة بفّعاليــة فــي الظــروف الصــعبة. وقــد 
رنــامج ومــع ذلــك، فــإن ب ١ونــة األخيــرة.جّســدت ذلــك أيضــًا التغطيــة اإلعالميــة الســتجابة المنظمــة فــي العــراق فــي اآل

زال يواجه تحديات مالية بما في ذلك غياب ترتيبات التمويـل المتعـددة السـنوات، وٕادارة المنظمة للطوارئ الصحية ما
المساهمات الكبيرة التي ترد مرة واحدة، واألولويات اإلنسـانية المتنافسـة، والتحـوالت الجاريـة فـي اسـتثمارات الجهـات 

 المانحة.
 
  ومنــــــــــذ أن قــــــــــدمت اللجنــــــــــة تقريرهــــــــــا األول، ورد المزيــــــــــد مــــــــــن التمويــــــــــل المــــــــــرن للميزانيــــــــــة األساســــــــــية  -٢٧

خـالل األشـهر الثالثـة الماضـية. وهـذا  ٪٤١إلـى  ٪٥٦وتراجعت نسبة الثغـرة التمويليـة مـن  ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية 
طـوارئ الصـحية، يشـيران إلـى المخّصص والتوقعات التي تستند إلى التعهدات التي حصل عليها برنامج المنظمـة لل

ــــة بنســــبة  ــــة األساســــية يمكــــن أن تمــــّول خــــالل الثنائي ــــداءات (الخاّصــــة بخطــــط ٪٨٦أن الميزاني . وأدت ميزانيــــة الن
مليـون دوالر أمريكـي خـالل الربـع األول  ٦٧، إلـى تلقـي ٢٠١٧االستجابة للطوارئ اإلنسانية الحادة والممتـدة) لعـام 

مليون دوالر أمريكي. ومنذ التقريـر األول، لـم يطـرأ أي تغّيـر علـى  ٥٢٣البالغ  من السنة، من اإلجمالي المستهدف
أمريكـي مليـون دوالر  ١٠٠مـن مبلـغ  ٪٦٧حيـث توجـد ثغـرة تمويليـة بنسـبة  ٢عجز الصندوق االحتياطي للطـوارئ،

 المستهدف.
 
ن دوالر أمريكــي مليــو  ٨٢,٥مليــون دوالر أمريكــي الــذي ُجمــع للميزانيــة األساســية، ُأتــيح  ٢٨٤ومــن مبلــغ  -٢٨

على الصعيد الُقطري. وتُقّر اللجنة بالتقدم الذي ُأحرز في تعبئة الموارد على الصعيد الُقطـري، والسـيما فـي نيجيريـا 
وجنـــوب الســـودان والـــيمن حيـــث ُينشـــر الموظفـــون المســـؤولون عـــن تعبئـــة المـــوارد ويجـــري تنفيـــذ اســـتراتيجيات تعبئـــة 

يادة سلطة جمع األموال المخولة للمكاتب الُقطريـة أثنـاء االسـتجابة للطـوارئ، الموارد. وتحّث اللجنة المنظمة على ز 
لتمكينهــا مــن تــأمين تمويــل واســع النطــاق مباشــرة ولــيس مــن خــالل المكاتــب اإلقليميــة. ويكتســي ذلــك أهميــة بالغــة 

 للحفاظ على سالسة الحركة التشغيلية في ظل استجابة مرنة. 
 
مــن الوظــائف الشــاغرة فــي  ٪٥٠ة للطــوارئ الصــحية يهــدف إلــى شــغل وتالحــظ اللجنــة أن برنــامج المنظمــ -٢٩

، رهنًا بتوافر التمويل. وال يعتزم البرنـامج تمويـل جميـع مناصـب المكاتـب ٢٠١٧المكاتب الُقطرية بحلول نهاية عام 
م مـن الُقطرية مـن التمويـل المـرن، بـل سـيتعين علـى المكاتـب الُقطريـة أن تجمـع األمـوال علـى الصـعيد المحلـي بـدع

المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي. وترّحــب اللجنــة بــالتخطيط الســتقدام عــدد أكبــر مــن المــوظفين الــوطنيين وتقليــل 
ء فــي حــدود الميزانيــة المناصــب الدوليــة فــي المكاتــب الُقطريــة، حيــث سيســمح ذلــك للبرنــامج بموازنــة التكــاليف والبقــا

 اإلجمالية.

                                                           
١       https://www.devex.com/news/for-first-time-who-as-implementer-in-mosul-trauma-chain-of-care-

89840 http://www.un.org/undss/?q=home  
 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠طالع في (تم اال

  صندوق المنظمة االحتياطي للطوارئ    ٢
)/http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي ،

 ).  ٢٠١٧نيسان/ أبريل   ٢٠
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ــ -٣٠ ى قيمتــه الواضــحة فــي تلبيــة االحتياجــات الفوريــة فــي الطــوارئ، وبــرهن الصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ عل
مليـون دوالر أمريكـي وكـان تجديـد المـوارد مـن ِقبـل  ١٠٠ومع ذلك فقد فشل في تحقيق رأس المـال اإلجمـالي بقيمـة 

مليون دوالر أمريكي لدعم اسـتجابة المنظمـة  ١٩,٩٥، ُخّصص ٢٠١٧الجهات المانحة ضعيفًا. وفي آذار/ مارس 
 ١عشرة طارئة صحية. وبعد استعراض تقرير برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية الخـاص بصـندوق الطـوارئ،لست 

تعتقــد اللجنــة أن الصــندوق كــان أداة مفيــدة، والســيما فيمــا يتعلــق بضــمان التمويــل الــالزم لبــدء العمــل فــي الطــوارئ 
عمل بكامل طاقتـه كصـندوق دائـر، ومـع ذلـك المستجّدة. وتعتقد اللجنة أن صندوق الطوارئ سيكون أشّد فّعالية إذا 

اضــحة بشــأن اســتدامته فــي فهــي ُتســّلم بأنــه ال يعمــل حاليــًا كصــندوق دائــر، وتوصــي المنظمــة بــأن تتقــدم بخطــط و 
 المستقبل.

 
تبـــدو أفضـــل ولكنهـــا  ٢٠١٧-٢٠١٦وتالحـــظ اللجنـــة أن التوقعـــات الخاّصـــة بالميزانيـــة األساســـية للثنائيـــة  -٣١

المنظمة أيضًا على النظر في وضع استراتيجية مالئمة للتمويل من أجـل تحديـد المزيـد مـن تعتبر هّشة، ولذا ُتحث 
مصـــادر الـــدخل للميزانيـــة األساســـية الخاّصـــة ببرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية، وتعزيـــز الميزنـــة علـــى الصـــعيد 

البلــــدان مشــــمولة فــــي  الُقطــــري لضــــمان أن جميــــع التكــــاليف المتعلقــــة بالمشــــاريع والالزمــــة الســــتدامة العمليــــات فــــي
 االقتراحات المقّدمة إلى الجهات المانحة. 

  
  تقدير المخاطر

 
المزيــد مــن التوضــيح بشــأن تقــدير المخــاطر، ونظــام  ٢يقــدم اإلصــدار الثــاني مــن إطــار االســتجابة الطارئــة -٣٢

التصنيف، وتطبيق نظام إدارة األحداث، واألدوار والمسؤوليات، ومعايير األداء، ومؤشـرات األداء الرئيسـية. وتشـير 
ســـاعة  ٢٤اإلجـــراءات الخاّصـــة باالســـتجابة للطـــوارئ بُأطرهـــا الزمنيـــة المحـــددة إلـــى مـــا ُيتوقـــع حدوثـــه فـــي غضـــون 

 يومًا. ٦٠وحتى ساعة  ٧٢و
 
ــــدير المخــــاطر.  -٣٣ ــــالطوارئ الصــــحية وتق ــــي إدارة المعلومــــات الخاّصــــة ب ــــة بالتقــــدم الُمحــــرز ف وترحــــب اللجن
يتعلـق بـالقرارات الخاّصـة بالتصـنيف، تؤكـد اللجنـة أنهـا ُتعـد قـرارات داخليـة للمنظمـة وينبغـي أال تُتخـذ إال مـن  وفيما

موضـوعية إلـى معـايير التصـنيف التـي اتفقـت عليهـا اللجنـة الدائمـة ِقبل قيادات المنظمة، وينبغي أن تسـتند بطريقـة 
المشتركة بين الوكاالت على النحـو الموضـح فـي إطـار االسـتجابة الطارئـة للمنظمـة. واسـتنادًا إلـى الخبـرة المكتسـبة 

القرارات على  شمال شرق نيجيريا، تُقّر اللجنة أيضًا بأهمية إحاطة الحكومات المعنية بهذه من األزمة التي يشهدها
 نحو من السرية قبل اإلعالن عنها مباشرة، من أجل السماح لهذه الحكومات بإعداد استجابة مالئمة.

 
وتالحظ اللجنة أن اكتشاف األحداث والتحقـق منهـا وتقـدير مخاطرهـا وتصـنيفها، ُتعـد كلهـا عمليـات معقـدة  -٣٤

فاشيات تحديدًا، من األهميـة بمكـان اإلقـرار بـأن هـذه تشمل العديد من إدارات المنظمة ومستوياتها. وباإلشارة إلى ال
العمليات ال تكون بالضرورة خطية، حيث يتطلب تقدير المخاطر عادة إجراء المزيد من التحريـات الميدانيـة واتخـاذ 
تـــدابير االحتـــواء/ المكافحـــة الفوريـــة. وفـــي هـــذه الســـيناريوهات، يـــدعم البرنـــامج أحيانـــًا عمليـــات التحـــري/ االســـتجابة 
الميدانية وينشرها قبل إتمام تقييم الحدث وتصـنيفه. وتشـجع اللجنـة البرنـامج علـى إضـفاء المزيـد مـن الوضـوح علـى 
أدوار اإلدارات ومسؤولياتها في قيادة عمليات التحري/ االستجابة أثناء مختلف مراحـل إدارة األحـداث وفـي التنسـيق 

                                                           
(متـاح علـى الـرابط  ٢٠١٧برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. الصندوق االحتياطي للطوارئ: األثر واإلنجازات في عـام    ١

  التالي: 
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/CFE_Impact_2017.pdf?ua=1  

 ).  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠(تم االطالع في 

  ة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛منظمة الصحة العالمية. إطار االستجابة الطارئ   ٢
)/http://www.who.int/hac/about/erf/en ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠طالع في تم اال.( 
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يات ومواجهتها ومشاركتهم في تحري الفاشيات. ومن األهمية مع الشركاء في الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاش
 القصوى بمكان أن تدار هذه العمليات بعناية وفّعالية لتالفي التأخير في عملية االستجابة.

 
ويّســر اللجنــة أن تــرى أن البرنــامج قــد وضــع طيفــًا مــن الــُنظم األساســية إلدارة المعلومــات وأجــرى اختبارهــا  -٣٥

ألعمال التحضيرية الستهالل قاعدة "المعلومات الوبائية من المصادر المفتوحة" في حزيران/ ونشرها، بما في ذلك ا
. ويواصل البرنامج اسـتخدام نظـام إدارة األحـداث القـائم للحصـول علـى البيانـات المتعلقـة بـالتحقق مـن ٢٠١٧يونيو 

راتـــه المتعلقـــة بجميـــع األخطـــار األحـــداث وتقييمهـــا وتتبعهـــا، ولكـــن اللجنـــة تنصـــح بتقيـــيم هـــذا النظـــام مـــن حيـــث قد
 واستخدامه على صعيد جميع مستويات البرنامج وحاجة هذا النظام األساسي المحتملة إلى التحديث.

 
 ٢ونظـام رصـد تـوافر المـوارد الصـحية ١وتالحظ اللجنة التطبيق الميداني لنظام اإلنـذار المبكـر واالسـتجابة -٣٦

المنظمة والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشـيات ومواجهتهـا  في مختلف ظروف الطوارئ. كما أن استمرار أمانة
"، وهــو نظــام قابــل للنشــر الميــداني مــن أجــل إدارة البيانــات المعقــدة المتعلقــة GoDataفــي تطــوير واختبــار نظــام "

يدانيـة باالستجابة للفاشيات، يمثل خطوة إيجابية. ولذا فإن اللجنة تنصح بمواصلة االسـتثمار فـي وضـع األدوات الم
الموّحدة والمدعومة، ونشرها وٕاضفاء الصفة المؤسسية عليها، والسيما على صعيد المكاتب الُقطرية التي ال تحظـى 

 بمنصات موّحدة إلدارة المعلومات الخاّصة بالطوارئ.
  

  إدارة األحداث
 
اإلعالميــة الموّســعة  اســتنادًا إلــى الزيــارات الُقطريــة التــي ُأجريــت إلــى كولومبيــا والعــراق ونيجيريــا والجلســات -٣٧

التي انعقـدت بشـأن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والجمهوريـة العربيـة السـورية، تثنـي اللجنـة علـى المنظمـة لتحّسـن 
أنشطتها الخاّصة باالستجابة للطوارئ بفضل القيادة القوية من ِقبل ممثلي المنظمة ومـديري األحـداث. وتُقـّر اللجنـة 

ئ الصــحية قــد عــّزز األفرقــة باســتخدام مهــارات المــوظفين الــوطنيين ومعــارفهم والقــدرات بــأن برنــامج المنظمــة للطــوار 
الالزمة لتلبية االحتياجات المفاجئة المستمدة من المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي. وتوصي اللجنة ببنـاء مجموعـة 

شاء السجالت وتوفير التدريب حرجة من ممثلي المنظمة ومديري األحداث المؤهلين المستعدين للنشر عن طريق إن
 والربط ببرنامج للتطوير المهني. 

 
للمدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية والمدير اإلقليمي المعنـي أن يحـددا إذا مـا كـان  وينبغي -٣٨

ممثل المنظمة سيتولى منصب مدير األحداث في حاالت الطوارئ. وعادة مـا يتـولى ممثـل المنظمـة اإلشـراف علـى 
إال إذا اتفـق المـدير التنفيـذي والمـدير  مدير األحداث في الطوارئ الحادة وعلى مدير الطوارئ في الطوارئ الممتـدة،

اإلقليمــي علــى ترتيبـــات بديلــة. وبغــض النظـــر عــن ذلــك، فـــإن مــديري األحــداث ينبغـــي أن يخضــعوا مباشــرة لقيـــادة 
 برنامج المنظمة للطوارئ الصحية لضمان اإلشراف التقني والتشغيلي المالئم.

 
هـــا المنظمـــة فـــي شـــمال شـــرق نيجيريـــا. وُتعـــد ويتـــولى مـــديٌر لألحـــداث قيـــادة عمليـــات الطـــوارئ التـــي ُتجري -٣٩

الوظائف الخاّصة بنظام إدارة األحداث قائمة بذاتها إلى حد كبير فـي مايـدوغوري. ويتمثـل دور ممثـل المنظمـة فـي 
المقام األول في ضمان حصول فريق إدارة األحداث على الدعم الـالزم مـن المكتـب الُقطـري باالسـتناد إلـى تفـويض 

ذا النموذج أن يكـون ناجحـًا، شـريطة وجـود ممثـل المنظمـة الـذي يدعمـه، وتمتـع المكتـب الُقطـري السلطة. ويمكن له
بالقدرة الكافية على دعم االستجابة للطوارئ. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي للمنظمة أن تحتفظ بـالحق فـي المسـاءلة 

                                                           
تم االطـالع ، http://www.who.int/emergencies/kits/ewars/en/اإلنذار المبكر واالستجابة التابع للمنظمة، ( نظام   ١

 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠في 

تــــم االطــــالع فـــــي  ،http://www.who.int/hac/herams/en/نظــــام رصــــد تــــوافر المـــــوارد الصــــحية التــــابع للمنظمـــــة، (   ٢
 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل   ٢٠
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رة األحــداث. وال يمنــع تفــويض الســلطة العامــة وأنــه ينبغــي لممثــل المنظمــة أن يخضــع للمســاءلة بشــأن أداء نظــام إدا
 إلى مدير األحداث من خضوع ممثل المنظمة للمساءلة. 

 
وترى اللجنة أن المستوى الحالي للسلطة المفوضة إلى مدير األحداث غير كاٍف للمتطلبات التشـغيلية فـي  -٤٠

الطـــوارئ. وينبغـــي ألمانـــة المنظمـــة أن تمـــنح ســـلطة أكبـــر لمـــدير األحـــداث مـــن أجـــل تســـريع تلبيـــة متطلبـــات الـــدعم 
لشؤون المالية. وينبغي إصدار تفويض السلطة التشغيلي واإلداري، والسيما فيما يتعلق باستقدام الموظفين والشراء وا

 بالتزامن مع بدء تشغيل فريق إدارة األحداث. 
 
وتوصــي اللجنــة بأنــه ينبغــي لمــديري األحــداث أن يتلقــوا التوجيــه الســابق لنشــرهم بشــأن الــُنظم واإلجــراءات  -٤١

يري األحـداث ومـوظفي وتفويض السلطة في المنظمة وعالقتها بالمكتب الُقطري لضمان وجود فهـم مشـترك بـين مـد
المكتب الُقطري لألدوار والمسؤوليات. وينبغـي لمـديري األحـداث أن يكونـوا معينـين بموجـب ترتيبـات تعاقديـة طويلـة 

 شهرًا على األقل بدًال من العقود التي تمتد ثالثة أشهر والقابلة للتمديد. ١٢األجل، تمتد 
  

  الشراكات
 
ع الــذي تضــطلع بــه المنظمــة فــي الطــوارئ ويقدرونــه، بمــا فــي ذلــك ُيقــّر الشــركاء الخــارجيون بالــدور الموّســ -٤٢

دورهــا فــي تنســيق العمليــات علــى الصــعيد الميــداني. والحظــت لجنــة اإلشــراف االستشــارية المســتقلة المعنيــة ببرنــامج 
راق لفّعاليـة أثناء زيارتها للعراق ونيجيريا. وقد ُأشيد بالمنظمة فـي العـ المنظمة للطوارئ الصحية هذا التحّسن مباشرةً 

جهودهـــا فـــي التنســـيق والتواصـــل االســـتباقي والشـــفاف، وتقـــديم الـــدعم التقنـــي والمـــالي والتشـــغيلي مـــع التركيـــز علـــى 
اإلنجــاز. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن قــدرات المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمقــر الرئيســي فــي مجــال تــوفير القــدرة 

دارة المخـاطر الكيميائيـة والمسـارات الخاّصـة بالرضـوح مـثًال) على تلبية االحتياجات المفاجئة من المتخصصـين (إل
وتنســيق الــدعم المقــدم مــن الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا وعمليــات النشــر التــي ُتجــرى مــن 

 خاللها، حظيت بتقدير كبير. 
 
دور المنظمـة القيـادي فـي وبدأ استثمار المنظمة فـي تنسـيق مجموعـة الصـحة يـؤتي ثمـاره. وأقـّر الشـركاء بـ -٤٣

التنسـيق بـين الشـركاء فـي مجموعـة الصـحة وبـدورها الحاسـم األهميـة كنقطـة التقـاء بـين الحكومـة والمجتمـع المحلــي 
الــذي يعــاني مــن األزمــة اإلنســانية. وتعيــد اللجنــة تأكيــد أن إدارة المعلومــات ُتعــد عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر هــذا 

 عم الكافي والمستمر إلدارة المعلومات إلى منّسق مجموعة الصحة.التنسيق. وينبغي أن ُيقدَّم الد
 
والحظــت اللجنــة فــي زياراتهــا الميدانيــة أن تقــديم الخــدمات الصــحية فــي األزمــات اإلنســانية عــادة مــا يكــون  -٤٤

مــريض مفتتـًا بــين فــرادى الوكــاالت وفقــًا للواليــات أو تــدفقات التمويـل. وينبغــي لهيكــل تقــديم الرعايــة أن يركــز علــى ال
أن يخضع للوالية أو لمصدر التمويل. وينبغي لتنسيق مجموعة الصحة أن يتوّجه إلى العمليات، وأن يركز على  ال

أعـرب الشــركاء  تقـدير االحتياجــات والثغـرات، وعلــى تخصـيص فــرادى الشـركاء لألصــول والخـدمات وفقــًا لـذلك. وقــد
الذين أجرت اللجنة مقابالت معهم عن استعدادهم الستخدام أصولهم الجماعيـة بمزيـد مـن الفّعاليـة واالتسـاق، ولكـن 
ذلـــك ســـيتطلب المزيـــد مـــن المرونـــة مـــن جانـــب الجهـــات المانحـــة. وينبغـــي اســـتغالل عالقـــة المنظمـــة المتميـــزة مـــع 

 الحكومات والشركاء. الحكومات المضيفة في تعزيز التعاون البّناء بين
 
وقد ُأقر في التقرير األول للجنة بأهمية التركيز المتواصل على زيادة عمق شـبكات الشـركاء وقـدراتها مثـل  -٤٥

فهــذه الشــبكات  ١الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا وأفرقــة المنظمــة الطبيــة المعنيــة بــالطوارئ.
                                                           

، تــــم االطــــالع فــــي https://extranet.who.int/emt/page/emt-initiativeمبــــادرة األفرقــــة الطبيــــة المعنيــــة بــــالطوارئ (   ١
 ).  ٢٠١٧نيسان/ أبريل   ٢٠
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المحددة الالزمة لدعم الشركاء الموجودين بالفعـل علـى أرض الميـدان ونشـر تسمح للمنظمة باالستفادة من الخبرات 
هذه الخبرات، التي ُتستمد من مجمع عالمي من المؤسسات الملتزمة بدعم االستجابة للفاشـيات والطـوارئ. وتالحـظ 

نسـيقي قـائمين بالفعـل. اللجنة أن عمليات النشر هذه تكون أشّد فعّالية عندما تكون قدرة المنظمة الُقطرية ودورهـا الت
ومن شأن االستثمار فـي هـذه الشـراكات والشـبكات التشـغيلية أن يضـمن أن المنظمـة لـديها أفضـل الخبـرات المتاحـة 

 ويمكنها نشرها ميدانيًا في غضون مهلة قصيرة، وأنها تعمل من خالل هيكل جلي وأدوار وآليات تنسيق واضحة.
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
 
بلـــدًا مـــن أقـــاليم المنظمـــة الســـتة قـــد أجـــرى تقييمـــًا خارجيـــًا مشـــتركًا منـــذ بدايـــة  ٣٧اللجنـــة بـــأن هنـــاك  تُقـــرّ  -٤٦
وتالحــظ اللجنــة أنــه لــم يســتكمل  ٢٠١٧.١تقييمــًا آخــر بحلــول نهايــة عــام  ٢٨، وأنــه مــن المقــرر إجــراء ٢٠١٦ عــام

. وتعيــد اللجنــة تأكيــد أهميــة جميــع خطــط العمــل الوطنيــة عقــب إجــراء التقيــيم الخــارجي المشــترك ســوى ثالثــة بلــدان
) وتقييمهـا، بوصـفها مجـاالت عمـل حاسـمة األهميـة ٢٠٠٥العناصر األربعة إلطار رصد اللوائح الصحية الدوليـة (

بالنسبة إلى برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. وتُقّر اللجنة بأهمية دعم المكاتب اإلقليمية للبلدان في تبـادل أفضـل 
في مجال وضع الخطط، وسيكون دعم الجهات المانحة لتنفيذ هذه الخطـط المحـددة التكـاليف  الممارسات والخبرات

 ضروريًا لبناء قدرة البلدان وتعزيز الُنظم الصحية.
 
وتُقر اللجنة بـأن التقيـيم الخـارجي المشـترك يقـّيم قـدرات المجتمـع المحلـي والقـدرات دون الوطنيـة والوطنيـة،  -٤٧

مجتمـــع المحلـــي ومشـــاركته. وترغـــب اللجنـــة فـــي تحـــري عمليـــة التقيـــيم الخـــارجي ويشـــمل مؤشـــرات تجّســـد تعزيـــز ال
المشترك من خالل برنامج الزيارات الميدانية واللقاءات المستقبلية. وحتـى ذلـك الحـين، توصـي اللجنـة أيضـًا بـإدراج 

اج ُنظـــم المجموعـــات المحليـــة ذات الصـــلة علـــى نحـــو منهجـــي فـــي عمليـــات التقيـــيم الخـــارجي المشـــترك لضـــمان إدر 
 الترصد المجتمعي واالستجابة المجتمعية المبكرة في جميع التقييمات.

  
  المالحظات الختامية  :ثالثاً 

 
اسـتهالل  تبذل المنظمة الجهود على جميع مستوياتها كي تتحـول إلـى مؤسسـة تنفيذيـة فـي الطـوارئ. ومنـذ -٤٨

برنامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية، لـوحظ تقـدم فـي االسـتجابة للطـوارئ علـى الصـعيد الُقطـري، وكـان التعليـق علـى 
الدور الموّسع للمنظمة في األزمات اإلنسانية إيجابيًا باستمرار. وأثبتت المنظمة قدرتها على أن تكون شـريكًا كفـوءًا 

ظومة األمم المتحدة، والشركاء في مجموعـة الصـحة، والمنظمـات غيـر ُيعول عليه للحكومات، والمنظمات داخل من
ومـع ذلـك، فهـذا التقـدم يعـاني مـن الهشاشـة. فـالُنظم اإلداريـة للمنظمـة  الحكومية المنّفذة، ومجتمع الجهـات المانحـة.

مـن فجـوة تمويليـة. وٕاجراءاتها الخاّصة بالعمل ال تدعم عملياتها بفّعالية، وبرنامج المنظمة للطوارئ الصـحية يعـاني 
وتظـــل القيـــود الثقافيـــة فـــي االســـتجابة للطـــوارئ علـــى نطـــاق المنظمـــة التحـــدي الرئيســـي الـــذي يواجـــه اّتبـــاع سياســـة 

تحمل على الندم" اتباعًا عمليًا. ويجـب علـى المنظمـة ضـمان أن برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية قـادر علـى  "ال
هــو فــي نهايــة المطــاف مســؤولية مشــتركة بــين الــدول األعضــاء تحقيــق كامــل إمكاناتــه. وضــمان النجــاح فــي ذلــك 

 .وشركاء المنظمة واألمانة
 

بريشياس ماتسوزو (الرئيس)، ووليد عمار، وجيتا راو غوبتا، وفيليستي هارفي، وجيريمي كونينديك، 
 وهيروكي ناكاتاني، ومايكل راين، والحاج آس سي.

  
=     =     =  

                                                           
  تقارير بعثات التقييم الخارجي المشترك متاحة على الرابط التالي:    ١
/http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٠(تم االطالع في(. 


