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  ملحقال
  
  

  تقرير لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة 
  برنامج المنظمة للطوارئ الصحيةل

  
  

  المعلومات األساسية 
  
الذي اعُتمـد فـي  ١،EBSS3.R1للقرار  المنظمة إبان الفاشيات وحاالت الطوارئ وفقاً  ُأجري إصالح عمل -١

. ونظـرت جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة ٢٠١٥الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن طارئة اإليبوال فـي عـام 
ليــه وتنفيــذه وتمويلــه، فــي تصــميم برنــامج المنظمــة الجديــد للطــوارئ الصــحية واإلشــراف ع ٢٠١٦والســتون فــي عــام 

بشــــأن إصــــالح عمــــل  ٣)٩(٦٩ج ص عواعتمــــدت المقــــرر اإلجرائــــي  ٦٩/٣٠،٢علــــى النحــــو الــــوارد فــــي الوثيقــــة ج
وعمــًال بهــذا المقــرر اإلجرائــي اســتهّلت  ٤المنظمــة فــي إدارة الطــوارئ الصــحية: برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية.

  .٢٠١٦تموز/ يوليو  ١ج رسميًا في البرنام هذا المنظمة
  
بــت جمعيـــة الصـــحة أيضـــًا بإنشــاء لجنـــة اإلشـــراف االستشـــارية )، رحّ ٩(٦٩ج ص عوفــي المقـــرر اإلجرائـــي  -٢

إلشــراف علــى تطــوير برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية وأدائــه ورصــدهما. ومنــذ بــدء البرنــامج، راقبــت لالمســتقلة 
، عقــدت ٢٠١٨وآذار/ مــارس  ٢٠١٦مــايو اللجنــة تطــّور البرنــامج ورصــدت تقدمــه. وفــي الفتــرة القائمــة بــين أيــار/ 

عـد وسـتة اجتماعـات وجهـًا لوجـه، وقامـت بسـت زيـارات لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة ثمانيـة اجتماعـات عـن بُ 
مـــت العديـــد مـــن الجلســـات اإلعالميـــة ميدانيـــة إلـــى بـــنغالديش وكولومبيـــا والعـــراق ومـــالي ونيجيريـــا وباكســـتان، ونظّ 

مشاورات المخّصصة عبر شبكة اإلنترنت والمقابالت مع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين. نة والالخاصة بأحداث معيّ 
علــى الموقــع  لالطــالع العــامالخاصــة بجميــع اجتماعــات اللجنــة وبعثاتهــا الميدانيــة  والنتــائجتــاح مــوجز المناقشــات ويُ 

  ٥اإللكتروني للمنظمة.
  
  

                                                           
ـــــــرار   ١ ـــــــم EBSS3.R1 )http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS3-REC1/EBSS3_REC1-en.pdf الق ، ت
  ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٧طالع في اال
ــــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf( ٦٩/٣٠الوثيقــــــــــة ج   ٢ ــــــــــم االطــــــــــالع ف ، ت
  ).٢٠١٨نيسان/ أبريل   ١٧
تـــــــم ، http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-ar.pdf) (٩(٦٩ج ص عالمقـــــــرر اإلجرائـــــــي    ٣

  ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٧االطالع في 
، والجلسـة الخامسـة ١، الجلسة الرابعة، الفـرع "أ"، المحاضر الموجزة للجنة ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٤

، تــــم االطــــالع فــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-REC3/A69_2016_REC3-en.pdf((باإلنكليزيــــة) 
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩
  برنامج المنظمة للطوارئ الصحيةللجنة اإلشراف االستشارية المستقلة    ٥
)/http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/en تـــــم االطـــــالع فــــــي ،

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٧
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. ولـذا فـإن هـذا ٢٠١٨اليين في أيـار/ مـايو ستنتهي فترة والية األعضاء الح ١ووفقًا الختصاصات اللجنة، -٣
إلـى  ٢التقرير هو التقرير الرابع واألخيـر الـذي تقدمـه اللجنـة الحاليـة إلـى األجهـزة الرئاسـية. وقـد ُأحيـل التقريـر األول

إلى جمعية  ٣، وأحيل التقرير الثاني٢٠١٧المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة  ٤حيــل التقريــر الثالــث، وأُ ٢٠١٧الصــحة العالميــة الســبعين فــي أيــار/ مــايو 

  .٢٠١٨ئة في كانون الثاني/ يناير واألربعين بعد الما
  
فيـذ ّر اللجنة أن ترى أن التوصيات الصادرة في تقاريرها السابقة قد ُأخـذت علـى محمـل الجـد ويجـري تنوسَ  -٤

بعضها بالفعل، في حين أن بعضها اآلخر مازال قيد النظر. وتشكر اللجنة أمانـة المنظمـة علـى شـفافيتها وتعاونهـا 
  اء طوال عملية االستعراض والرصد.وموقفها البنّ 

  
األولــى مــن برنــامج المنظمــة  العشــرينالتقــدم الُمحــرز والتحــديات المطروحــة خــالل األشــهر 

  للطوارئ الصحية
  

  العامة التعليقات
  
أحرز برنامج المنظمة للطوارئ الصـحية تقـدمًا مطـردًا طـوال العـامين الماضـيين. وكـان مـن دواعـي سـرور  -٥

اللجنـة أن جعـل المــدير العـام البرنــامج واحـدًا مــن أولوياتـه األولـى فــي المنظمـة. وتشــير مسـّودة برنــامج العمـل العــام 
ة بوصـفها أولويـة مـن يالحالية، إلى الطوارئ الصـحالتي ُقدمت إلى جمعية الصحة  ٢٠٢٣٥-٢٠١٩ ،الثالث عشر

لمنظمــة االســتراتيجية الــثالث. ومــن شــأن ذلــك أن يضــمن أن البرنــامج يشــّكل أولويــة مؤسســية، تمشــيًا مــع اأولويــات 
  ها عليه الدول األعضاء في المنظمة.تالطموحات التي عّلق

  
 العشــــرين األشــــهر المنظمــــة للطــــوارئ الصــــحية خــــالل وتشــــيد اللجنــــة بالتقــــدم المهــــم الــــذي أحــــرزه برنــــامج -٦

 وافيــةالماضـية. وتالحــظ اللجنــة أنـه خــالل هــذه الفتـرة ُوضــع أســاس مالئــم وُأحـرز تقــدم كبيــر صـوب جعــل المنظمــة 
 ّر اللجنة أن ترى ما يلـي تحديـدًا: التقـدم فـي تنفيـذ نهـج وهيكـل "برنـامج واحـد" علـىبالغرض منها في الطوارئ. ويسُ 

تعزيز القيادة في إدارة الفاشيات واألداء أثناء الطوارئ (مثل مكافحة الـدفتيريا فـي يات المنظمة الثالثة؛ صعيد مستو 
إعــداد اإلرشــادات التقنيــة بشــأن األمــراض التــي قــد تســبب أوبئــة حمــى الســا فــي شــمال شــرق نيجيريــا)؛ بــنغالديش و 

والــتخلص مــن  ٢٠٣٠،٦ة بحلــول عــام لقضــاء علــى الكــوليرا كخطــر يهــدد الصــحة العموميــخطــط افــي ذلــك  (بمــا
                                                           

  اختصاصات لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة   ١
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-Reference-
Independent-Oversight-Committee.pdf   

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٧تم االطالع في (

نيســــان/  ١٧، تــــم االطــــالع فــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_8-ar.pdf( ١٤٠/٨م تالوثيقــــة    ٢
  ).٢٠١٨أبريل 

نيســـــــان/  ١٧، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-ar.pdf( ٧٠/٨الوثيقـــــــة ج   ٣
  ).٢٠١٨  أبريل
نيســــان/  ١٧، تــــم االطــــالع فــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_8-ar.pdf( ١٤٢/٨م تالوثيقــــة    ٤

  ).٢٠١٨أبريل 
نيســـــــان/  ١٧، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf( ٧١/٤الوثيقـــــــة ج   ٥

 ).٢٠١٨  أبريل

  اإلنكليزية)(ب ٢٠٣٠وضع نهاية للكوليرا، خريطة طريق إلى عام    ٦
)http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٧، تم االطالع في(. 
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دارة األحــداث لألزمــات المصــّنفة؛ إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى نظــام إ ١)؛٢٠٢٦الحمــى الصــفراء بحلــول عــام 
  وتعزيزها.التطبيق الميداني لنظام اإلنذار المبكر واالستجابة؛ وٕابرام الشراكات التشغيلية في الميدان 

  
ُأحرز في اإلصالحات التي تقع تحـت اإلشـراف المباشـر للبرنـامج، فـإن وفي حين أن هناك تقدمًا كبيرًا قد  -٧

ات الرئيســية المتبقيــة التــي تعــوق أداء البرنــامج تتعلــق علــى نحــو متزايــد بــالُنظم القائمــة علــى عقبــاللجنــة تالحــظ أن ال
لـُنظم والعمليـات المستوى المؤسسي والحواجز الثقافية. ويشير معظـم مـوظفي المنظمـة والشـركاء سـواًء بسـواء، إلـى ا

، أوصـــت اللجنـــة فـــي ٢٠١٧المؤسســـية للمنظمـــة بوصـــفها عائقـــًا رئيســـيًا أمـــام عمليـــات الطـــوارئ. وفـــي أيـــار/ مـــايو 
تقريرهـــا الثـــاني بإنشـــاء فريـــق عامـــل محـــدد المـــدة مخّصـــص لمعالجـــة المشـــكالت الرئيســـية، مـــن أجـــل تبســـيط الـــُنظم 

اللجنــة لرؤيــة أن هنــاك فريقــًا عــامًال قــد ُأنشــئ، وأنــه يتــألف مــن  اإلداريــة والتشــغيلية فــي االســتجابة للطــوارئ. وُســّرت
ــا  مــوظفين رئيســيين، بمــا فــي ذلــك مــديري الشــؤون اإلداريــة والماليــة ومــديري إدارة البــرامج للمكتــب اإلقليمــي ألفريقي

حاسـم  واضـطلع بـدور ٢٠١٧والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. وقد اختتم الفريق عمله في كانون األول/ ديسـمبر 
تتطلـب حلـوًال  ٢دة الرئيسية. وحـدد الفريـق العامـل خمسـة مجـاالتاألهمية في استعراض اإلجراءات التشغيلية الموحّ 

  مؤسسية وتم تناولها على مستوى القيادة في المنظمة. 
  
ومــن أجــل تتبــع التقــدم ودعــم تقييمــه، طبقــت اللجنــة إطــارًا للرصــد، ُوضــع باالســتناد إلــى األهــداف المرحليــة  -٨
والمؤشرات المقترحة فـي إطـار النتـائج الخـاص ببرنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية  ٦٩/٣٠٣لمحددة في الوثيقة جا

وحددت اللجنـة عنـد رصـدها للتقـدم الُمحـرز ثمانيـة  ٤الذي ُقدِّم إلى المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة.
ير المخــــاطر، والمــــوارد البشــــرية، والشــــؤون الماليــــة، مجــــاالت مواضــــيعية، وهــــي: الهيكــــل، وٕادارة األحــــداث، وتقــــد

طت اللجنــة الضــوء علــى ). وفــي هــذا التقريــر، ســلّ ٢٠٠٥وٕاجــراءات العمــل، والشــراكات، واللــوائح الصــحية الدوليــة (
ينبغــي للجنــة اإلشــراف وبعــض العناصــر المنتقــاة مــن المجــاالت المواضــيعية الثمانيــة التــي يلــزم مواصــلة تحســينها. 

  المستقلة أن تستمر في رصد هذه العناصر. االستشارية
  

  االتصاالت الداخلية والخارجية وعمليات التنسيق واإلدارة 
  
ـــذلت الجهـــود مـــن أجـــل إطـــالع المـــوظفين علـــى الخطـــة الخاصـــة ببـــدء تنفيـــذ برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ  -٩ ُب

المـوظفين علـى مختلـف مسـتويات الصحية، وبث السياسات واإلجراءات الجديدة على المكاتب المعنية، والعمل مع 
قة لألزمات. وتُقر اللجنة بـأن حجـم المعلومـات ومـدى تـواتر االتصـاالت عبـر المنظمة في سبيل حشد استجابة منسّ 

مختلف القنوات، والتفاعالت بين الموظفين على مستويات المنظمة الثالثـة زادت زيـادة ملحوظـة فـي العمـوم، ويلـزم 
  د لضمان فّعالية البرنامج وأثره عن طريق االتصاالت الداخلية الُمعّززة.مع ذلك، بذل المزيد من الجهو 

  

                                                           
    ٢٠٢٦التخلص من الحمى الصفراء بحلول عام    ١
)http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/eye-strategy-one-pager.pdf ٢٠١٨ نيسان/ أبريل ١٧، تم االطالع في(. 

كانت المجاالت الخمسة كالتالي: إدارة سلسلة اإلمداد، واألمن، وٕاطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول (العنايـة    ٢
 دارة الموارد البشرية.ممثلي المنظمة، وإ  السلطات إلىالواجبة)، وتفويض 

ــــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf( ٦٩/٣٠الوثيقــــــــــة ج   ٣ ــــــــــم االطــــــــــالع ف ، ت
 ).  ٢٠١٨نيسان/ أبريل   ١٨

، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ar.pdf( ١٤٠/٣٦الوثيقــــــــة ج   ٤
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل   ١٨
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وقــد ُأنشــئ مــؤخرًا فريــق مخّصــص لالتصــاالت ُيعنــى باالتصــاالت الداخليــة والخارجيــة ســواًء بســواء، كجــزء  -١٠
األزمات  من برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. ويتولى الفريق دور القيادة في االتصاالت الخارجية للمنظمة بشأن

الجارية، ويتّبع في ذلك نهجًا استباقيًا بدًال مـن الـنهج القـائم علـى رد الفعـل، وهـو أمـر جـدير بالترحيـب. وقـد أصـدر 
برنامج المنظمة للطوارئ الصحية بيانات صحفية منتظمـة، وتوّسـع فـي اتصـاالته مـن خـالل المقـابالت واإلحاطـات 

ويات السمعية والبصرية وبثها على الصعيد العالمي. وتشير اللجنة إلى اإلعالمية والمقاالت الرئيسية، وٕاعداد المحت
أهمية ضمان اتساق االتصاالت المؤسسية وتناسقها عن طريـق التعـاون الوثيـق بـين إدارة االتصـاالت فـي المنظمـة 

  وسائر البرامج داخل المنظمة. 
  

كـل مسـتوى مـن  تحـدث ُيصـدرل فاشـية كـه فـي والحظت اللجنة أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها، أن -١١
مســـتويات البرنـــامج الثالثـــة سلســـلة مـــن تقـــديرات المخـــاطر وتحاليـــل الحالـــة. وتضـــع ازدواجيـــة الجهـــود علـــى نطـــاق 
مستويات البرنامج عبئًا إضافيًا على فريق االستجابة للطوارئ والسيما الموظفين على المستوى الُقطري الذين يتعين 

المعلومــات مــن جانــب األطــراف الداخليــة والخارجيــة واالســتجابة لألزمــة فــي الوقــت ذاتــه. علــيهم تلبيــة الطلــب علــى 
حـدثًا إجـراء تقـدير  ١١٣هـذه األحـداث تطلـب  بـين حـدثًا. ومـن ٤٢٩التقصـي بشـأن  جـرىوحـده،  ٢٠١٧وفي عام 

ت فــي كــل حــدث، المخــاطر الســريع وتــم إجــراؤه. وينبغــي ترشــيد إنتــاج وبــث مختلــف أنــواع تقــارير الحالــة والتقــديرا
وتوحيــد شــكلها ومــدى تواترهــا علــى نطــاق جميــع مســتويات المنظمــة مــن أجــل الحــد مــن عــبء العمــل الواقــع علــى 

  الموظفين على نطاق البرنامج.
  

والحظت اللجنة تقدمًا في التنسيق على صعيد مستويات البرنامج الثالثة. ومن خالل الجلسـات اإلعالميـة  -١٢
مجلـس أمـن المنظمـة المعنـي  يكتسـب كـل مـنير العـام والمـديرين اإلقليميـين السـتة، المنتظمة المعقـودة لصـالح المـد

وســائر العمليــات الرســمية المماثلــة والتنســيق علــى  ،نظــام إدارة األحــداثلجتماعــات اليوميــة االو  ،بــالطوارئ الجاريــة
مســـتنيرة ومواءمـــة ســـتخدم فـــي صـــنع القـــرارات الســـريعة والأصـــبحت جميعهـــا تُ نطـــاق المنظمـــة، الطـــابع المؤسســـي، و 

األولويات وتوحيد اإلجراءات وٕادارة الموارد على نحو فّعـال. ومـع ذلـك، فـإن اللجنـة تالحـظ أن عـدم وضـوح األدوار 
والمسؤوليات أدى فـي بعـض األحيـان إلـى حـدوث التـوتر بـين المقـر الرئيسـي والمكاتـب الُقطريـة والمكاتـب اإلقليميـة 

وتوصي اللجنة بأن يتابع الموظفون على جميع مستويات المنظمة إطـار  على سرعة العمليات وأدائهـا.ذلك وأثر 
االستجابة الطارئة متابعة مستمرة. وفضًال عن ذلـك، ينبغـي وضـع عمليـات محّسـنة لالتصـال وصـنع القـرار بـين 

ليميـة كبار المديرين في المقر الرئيسي والمديرين اإلقليميين، وبـين المـوظفين فـي المقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلق
 والمكاتب الُقطرية.

  
  نظام إدارة األحداث وتفويض السلطة والمساءلة

  
تُقــّر اللجنــة بــأن المنظمــة قــد وضــعت نظــام إدارة األحــداث موضــع التشــغيل فــي جميــع األحــداث المصــّنفة  -١٣

يتماشـى ، بمـا ٢٠١٨آذار/ مـارس و  ٢٠١٦حدثًا التـي وقعـت فـي الفتـرة القائمـة بـين تمـوز/ يوليـو  ٣٩البالغ عددها 
وعلى الرغم من أن اإلصدار الثاني من إطار االستجابة الطارئة قد صـدر لتوضـيح  ١مع إطار االستجابة الطارئة.

نظــام إدارة األحــداث فــي تقــدير المخــاطر وتصــنيفها وٕادارة االســتجابة لهــا، و فــي المنظمــة  تــي تعتمــدهااإلجــراءات ال
الرئيســـية واســـتجابة المنظمـــة للطـــوارئ، فـــإن نتـــائج الزيـــارات ومعـــايير األداء فـــي حـــاالت الطـــوارئ ومؤشـــرات األداء 

بــنغالديش ونيجيريــا، تشــير إلــى ضــرورة تطبيــق إطــار االســتجابة الطارئــة بصــرامة  فــيالميدانيـة التــي أجرتهــا اللجنــة 
فـي  وتوصـي اللجنـةدة؛ لتجنب اللبس. وتُقّر اللجنة بأن المرونة الزمة من أجل التكّيف مع سياقات الطوارئ المحـدّ 

ألدوار يلـزم إدخالـه علـى اعلى المسـتويات الثالثـة لوصـف أي تعـديل  ،قاف والموثّ بصنع القرار الشفّ هذا الصدد 
 حة في إطار االستجابة الطارئة.والمسؤوليات الموضّ 

                                                           
نيســان/  ١٨، تــم االطــالع فــي http://www.who.int/hac/about/erf/en/إطــار االســتجابة للطــوارئ، اإلصــدار الثــاني (   ١

 ).٢٠١٨أبريل 
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مديري األحداث وممثلي المنظمة في حاالت الطوارئ المصـّنفة قـد لوتُقّر اللجنة بأن نظام تفويض السلطة  -١٤
وتمشيًا مـع التوصـيات التـي صـدرت عقـب الزيـارة الميدانيـة التـي  ١في الدليل اإللكتروني للمنظمة. وُأدرجتم وضعه 

قامــت بهــا اللجنــة إلــى نيجيريــا، يوضــع تفــويض الســلطة موضــع التشــغيل تلقائيــًا عنــد تعيــين مــدير األحــداث. وتُقــّر 
اف والموثّـق علـى وصي بصنع القرار الشفّ اللجنة بأن تطبيق تفويض السلطة قد يطرح تحديًا في بعض الظروف وت

عـد عنـد نشـر المستويات الثالثة لحل المشكالت حسب االقتضـاء. كمـا سـيكون مـن المهـم أيضـًا عقـد اجتمـاع عـن بُ 
األحــداث لضــمان االتســاق بــين المــوظفين فــي المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب الُقطريــة وفريــق  يمــدير 

التــدريب التــوجيهي الســابق لنشــر مــديري  إعــداد علــق بــاألدوار والتوقعــات. وتالحــظ اللجنــة أنإدارة األحــداث فيمــا يت
وٕالــى أن يــتم ُعقــدت حلقــات العمــل بشــأن اإلجــراءات التشــغيلية الموّحــدة فــي حــاالت الطــوارئ  جاريــاً األحــداث مــازال 

ألوروبــي وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا) (فــي اإلقليمــي األفريقــي)، أو ُيعتــزم عقــدها (فــي إقلــيم شــرق المتوســط واإلقلــيم ا
 كإجراء مؤقت.

  
جّسـد دة على نحو منهجي لكـي تُ ويُسّر اللجنة أن ترى الجهود المبذولة لتحديث اإلجراءات التشغيلية الموحّ  -١٥

العبر المستخلصة. وتشـمل هـذه الجهـود مـا يلـي: إصـدار مـوجزات فصـلية للنتـائج الرئيسـية لمقـابالت نهايـة الخدمـة 
ين لتلبية الصادرة عن الموظفين الميدانيين والموظفين الذين تم نشرهم والموظفين الُمعّين ،الختامية للبعثاتوالبيانات 

الــواردة عــن  األساســية،دة االســتعراض المنــتظم للتعليقــات علــى اإلجــراءات التشــغيلية الموّحــاالحتياجــات المفاجئــة؛ 
ة التــي ُأنشــئت المنّصــ عبــر إلكترونيــاً تمكــين مــن التعليــق الالخاصــة ببرنــامج الطــوارئ الصــحية؛ طريــق شــبكة اإلدارة 

إنشاء فريق عمل مشترك بين اإلدارات لُيعنى بإدارة دة في حاالت الطوارئ؛ مؤخرًا إلدارة اإلجراءات التشغيلية الموحّ 
 األداء والعبر المستخلصة.

  
  التخطيط للموارد البشرية واستقدامها واستبقاء المواهب

  
وظيفـــة لبرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية. وفـــي آذار/  ١٥٨٠صـــت ُخصّ  ٢٠١٩-٢٠١٨فـــي الثنائيـــة  -١٦

وظيفة من هذه الوظائف قد ُشغلت. وقد زاد عدد الوظـائف علـى العـدد الـذي كـان مقـررًا  ٧٥١كانت  ٢٠١٨ مارس
زيـادة عـدد الوظـائف علـى ل نتيجـةوظيفـة،  ١١٥٧ قـدرهلبدء تشغيل البرنـامج، و  ٢٠١٦في األصل في تموز/ يوليو 

 ٪٢٥فـي المكاتـب الُقطريـة، و ٪٥٠وهـو  لهـذه الوظـائف، سـتهدفالصعيد الُقطري. ومع ذلـك فلـم يتغّيـر التوزيـع المُ 
 في المقر الرئيسي، تمشيًا مع توصيات اللجنة. ٪٢٥على نطاق المكاتب اإلقليمية الستة، و

  
المشـغولة فـي برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية زاد  جـلوتُقّر اللجنة بأن عدد الوظائف الفنيـة الطويلـة األ -١٧

إلـى  ٧٧على الصـعيد الُقطـري (مـن  ٪٣٧وظيفة)، وبنسبة  ١٣٦إلى  ٧٨على الصعيد اإلقليمي (من  ٪٧٤بنسبة 
وظيفـة). ومـع ذلـك فـإن نسـبة  ١٢٤إلـى  ١١٩علـى صـعيد المقـر الرئيسـي (مـن  ٪٤)، مقارنة بنسبة ائفوظ ١٠٧

المسـتويات الثالثـة للبرنـامج  جميعشّكل تحديًا، نظرًا إلى أنه في ستهدف مازالت تُ دها المُ الوظائف المشغولة إلى عد
علــى صــعيد المقــر نســبتها علــى الصــعيد الُقطــري مقارنــة ب ٪٣٧علــى الصــعيد اإلقليمــي و ٪٤٥لــم تبلــغ النســبة إال 

بأن العقبات الرئيسية التي  لماً ع . وأحاطت قيادة برنامج المنظمة للطوارئ الصحية اللجنة٪٧١التي بلغت  الرئيسي
تحول دون توظيف المزيد من الموظفين األساسـيين، والسـيما فـي المكاتـب الُقطريـة، تمثلـت فـي عـدم تـوافر التمويـل 
أو عــدم اليقــين بشــأنه، ونقــص المرشــحين المالئمــين للعمــل فــي مراكــز العمــل الشــاق، وحــاالت التــأخير فــي عمليــة 

 .استقدام الموظفين
  

                                                           
 ، تفويض السلطة.٣-٢-الدليل اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية، الفرع السابع عشر   ١
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مليون دوالر أمريكي من الموارد األساسـية المرنـة  ٢٠٠للجنة بقرار المدير العام بشأن تخصيص ب اوترحّ  -١٨
فـــــي  لـــــه المبلـــــغ المخّصـــــصبعـــــد أن كـــــان ، ٢٠١٩-٢٠١٨لبرنـــــامج المنظمـــــة للطـــــوارئ الصـــــحية فـــــي الثنائيـــــة 

اللجنـــة أن هـــذه الزيـــادة مـــن شـــأنها أن تـــوفر تمـــويًال  مليـــون دوالر أمريكـــي. وتـــدرك ١٤٥ ،٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائيـــة
لتشــكيل النهـــائي ل وفقـــاً مـــن الوظــائف المقــّررة علـــى الصــعيد الُقطــري ( ٪٧٥لشــغل يكفــي مضــمونًا للمــوارد البشـــرية 

لخطــط المــوارد البشــرية). وبإزالــة هــذه العقبــة الخاصــة بالميزانيــة، ســيكون مــن األهميــة بمكــان أن يتحــرك البرنــامج 
المالك الوظيفي في المكاتب الُقطرية والمكاتب اإلقليمية كي تتعـادل مـع مسـتوياتها بتغطية اللرفع مستويات بسرعة 

 ضــيمُ فــي المقــر الرئيســي. وُتحــّث أمانــة المنظمــة علــى إعطــاء أولويــة قصــوى للمكاتــب الُقطريــة حتــى تــتمكن مــن ال
الثغـرة الناجمـة عـن التفـاوت فـي نسـبة الشـواغر سـد  مـن أجـلدمًا فـي اسـتقدام المـوظفين لشـغل الوظـائف الشـاغرة، قُ 

 الذي مازال قائمًا بين مستويات المنظمة الثالثة.
  

لمــوارد البشــرية والميزانيــات الخاصــة ببرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية كــان اوتالحــظ اللجنــة أن تخطــيط  -١٩
التــي يقــوم بهــا موظفــو  ٢٠١٦-٢٠١٥فــي البدايــة يتحــدد مــن خــالل عمليــة اإلصــالح فــي مجــال الطــوارئ للثنائيــة 

دة لم ُتجّسد المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية. وأثناء الزيارات الميدانية، سمعت اللجنة بأن احتياجات البلدان المحدّ 
، اسـتعرض ٢٠١٩-٢٠١٨لمـوارد البشـرية فـي الثنائيـة ابالكامل في التخطيط المبدئي. وكجزء من عمليات تخطيط 

ل التخطــيط وفقــًا ســتهدفة، وُعــدّ لثغــرات الحاليــة فــي العمالــة فــي أقــاليمهم وفــي البلــدان المُ مــديرو الطــوارئ اإلقليميــون ا
لــذلك. ويعكــف ممثلــو المنظمــة اآلن علــى وضــع نمــاذج العمــل الُقطريــة وتنفيــذها كجــزء مــن عمليــة شــغل وظــائف 

 المكاتب الُقطرية. وستواصل اللجنة رصد وضع الموارد البشرية الخاصة بالبرنامج.
  

ــذل الجهــود لتخصــيص مــوظفي المــوارد البشــرية  -٢٠ وعمــًال بتوصــيات اللجنــة الصــادرة فــي تقريرهــا الثالــث، تُب
وظيفــة متعلقــة بــالموارد  ٤٠كانــت هنــاك  ٢٠١٨ين لبرنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية. وفــي آذار/ مــارس غالمتفــر 

وظيفـــة فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي،  ١٦، ووظيفـــة فـــي المقـــر الرئيســـي ١٧البشـــرية مقـــّررة للبرنـــامج، علـــى النحـــو التـــالي: 
عمليـات اسـتقدام المـوظفين تستغرق في اإلقليم األوروبي. وعادة ما  وظيفتانوظائف في إقليم شرق المتوسط، و  ٥و

أشــهر حتــى ُتســتكمل. ومــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى النشــر الســريع للمــوظفين، ُتســتخدم  ٦إلــى  ٣فــي المنظمــة مــن 
ة وترتيبــات التعاقــد الجديــدة المرنــة، مثــل التعيينــات المؤقتــة التــي تقــل مــدتها عــن ســتة داإلجــراءات التشــغيلية الموّحــ

دة السـريعة المسـار. ومـع ذلـك، فيلـزم أشهر وعقود الخبراء االستشاريين المبرمة بموجب اإلجـراءات التشـغيلية الموّحـ
إيجـاد السـبيل للمضـي قـدمًا مـن  وضع حل مؤسسي للمنظمة ككل. ويُسّر اللجنة أن اإلدارة العليا تشارك بنشاط في

 ١ل المنظمة.برنامج الخاص بتحوّ الخالل 
  

ــ -٢١ ت اللجنــة المنظمــة علــى قيــاس حــوافز المــوارد البشــرية علــى اكتســاب المواهــب وفــي التقــارير الســابقة، حّث
األمــم مالئمــة للراحــة واالســتجمام فــي األمــاكن التــي تشــهد حــاالت الطــوارئ، مقارنــة بوكــاالت السياســة الوٕادارتهــا، و 

بما يتناسب مع كثافة العمل. وتالحظ اللجنة أن التحليل القياسي مخطط له  ٢المتحدة والمنظمات اإلنمائية النظيرة،

                                                           
  خطة تحّول المنظمة وهيكله    ١

http://intranet.who.int/sites/transformation/documents/who_transformation_plan__architecture_at%201
6feb2018.pdf?dt=20180319114824934   

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩تم االطالع في (

  األمم المتحدة، الراحة واالستجمام    ٢
)http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/allowances/orb.htmنيســــــان/  ١٩فــــــي  ، تــــــم االطــــــالع

 ).٢٠١٨أبريل 
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سـيبدأ فـي كـانون الثـاني/  ١ولكنه لم ُيجر بعد. وقد أحيطت اللجنة علمًا بـأن تنفيـذ سياسـة التنقـل الجغرافـي للمنظمـة
الصـــحية ينظـــر فـــي االســـتفادة مـــن أفضـــل ممارســـات وكـــاالت األمـــم وأن برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ  ٢٠١٩ينـــاير 

وتوصــي لجنــة اإلشــراف المتحــدة األخــرى فــي تحقيــق التنقــل األمثــل لمــوظفي برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية. 
 االستشارية المستقلة بأن يخضع ذلك الستعراض اللجنة.

  
  لصعيد الُقطريتمويل برنامج المنظمة للطوارئ الصحية وتعبئة الموارد على ا

  
ــــداءات، يُ  -٢٢ مــــّول برنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ الصــــحية علــــى ثالثــــة أجــــزاء، وهــــي: الميزانيــــة األساســــية، والن

مــن ميزانيتــه األساســية  ٪٧٣، ُمــّول البرنــامج بنســبة ٢٠١٧-٢٠١٦والصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ. وفــي الثنائيــة 
علـى المكاتـب  ٪٢٨علـى المكاتـب الُقطريـة و ٪٣٠بنسـبة زعـت مليون دوالر أمريكي، وُ  ٤٨٥عتمدة البالغ قدرها المُ 

مليــون  ٥٢٦علــى المقــر الرئيســي. وتبلــغ االحتياجــات اإلجماليــة للبرنــامج مــن الميزانيــة األساســية  ٪٤٢اإلقليميــة و
. ويتـــأتى التمويـــل األساســـي للبرنـــامج مـــن ٪٤٥، ومّولـــت بالفعـــل بنســـبة ٢٠١٩-٢٠١٨دوالر أمريكـــي فـــي الثنائيـــة 

، لـم تكـن قـد ُوقعـت بعـد أي اتفاقـات ٢٠١٨لفة من الجهات المانحة المتبرعة، ولكن في آذار/ مارس جهة مخت ٥٣
دة السنوات. وتُقّر اللجنـة بـالجهود التـي يبـذلها البرنـامج فـي سـبيل تنويـع حافظـة الجهـات المانحـة تمويل جديدة متعدّ 

جنــة المنظمــة علــى تحديــد المزيــد مــن الشــراكات لتمويــل االبتكاريــة والمســتدامة. وتشــّجع اللاوالتحــرك صــوب اآلليــات 
قـــدرة برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ تعزيـــز المتعـــددة الســـنوات مـــن أجـــل تحســـين إمكانيـــة التنبـــؤ باالســـتجابة للطـــوارئ و 

 الصحية على التحمل.
  

ُوّجه نداء لجمعـه  إجمالي المبلغ الذيمليون دوالر أمريكي من  ٧٨٠د رّ ، وُ ٢٠١٧-٢٠١٦وخالل الثنائية  -٢٣
مليون دوالر أمريكي، وُخّصص هـذا المبلـغ للطـوارئ الُمصـّنفة. وتشـير  ١٠٧٣ ، وقدرهأجل االستجابة اإلنسانية من

هذه األرقام إلى أن تحّسن قدرة المنظمة على االستجابة بفّعالية خالل األشهر العشرين الماضية قد أدى إلى تعزيز 
 .فيها ثقة الجهات المانحة

  
وكــــــانون األول/  ٢٠١٥نشــــــاء الصــــــندوق االحتيــــــاطي للطــــــوارئ فــــــي عــــــام وفــــــي الفتــــــرة الواقعــــــة بــــــين إ -٢٤

مليــون دوالر أمريكــي مــن مجمــوع رأس المــال المســتهدف  ٤٥,٤دولــة عضــوًا بمبلــغ  ١١، ســاهمت ٢٠١٧ ديســمبر
خّصصــات للطــوارئ إلــى أربــع وأربعــين ّجــه الصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ مُ مليــون دوالر أمريكــي. ووَ  ١٠٠البــالغ 

مليون دوالر أمريكي خالل تلك الفترة. وقد ُأتـيح التمويـل فـي  ٣٨,٩ هذه الُمخّصصات بلغ إجماليو فة، طارئة مختل
دوالر أمريكـي. وتُقـّر اللجنـة  ٥٠٠ ٠٠٠التـي تصـل إلـى  الحـاالت فـي المطالبـاتمن  ٪٨٥ساعة في  ٢٤غضون 

ظمــة المبكــرة للطــوارئ الصــحية قــد بــأن األهميــة الحاســمة للصــندوق االحتيــاطي للطــوارئ بالنســبة إلــى اســتجابة المن
ل دون زيــادة انتشــار الفاشــيات عاليــة المــردود حيــث إنهــا تنفــي الحاجــة اتضــحت. وُتعــد االســتجابة المبكــرة التــي تحــوّ 

الالحقة إلى عمليات االستجابة الواسعة النطـاق. وعلـى الـرغم مـن القيمـة الواضـحة للصـندوق االحتيـاطي للطـوارئ، 
جهـة  ١١ب اللجنـة بتعهـد راغبـة عـن المسـاهمة الماليـة قبـل بـدء حـاالت الطـوارئ. وترّحـ فإن الجهات المانحـة بـدت

مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي المـــؤتمر األول لقطـــع التعهـــدات للصـــندوق  ١٥,٣مانحـــة بتقـــديم مســـاهمة أخـــرى قـــدرها 
المنظمــة علــى عــرض قصــص  فــي جنيــف. وُتحــثّ  ٢٠١٨آذار/ مــارس  ٢٦الــذي ُعقــد فــي  ٢االحتيــاطي للطــوارئ

حتملة سعيًا إلى تجديد كاف نجاح الصندوق االحتياطي للطوارئ على نحو استباقي واالتصال بالجهات المانحة المُ 

                                                           
، http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdfسياسة التنقل الجغرافي لمنظمـة الصـحة العالميـة (   ١

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩تم االطالع في 

  خبارية التي أعقبت مؤتمر قطع التعهدات للصندوق االحتياطي للطوارئ النشرات اإل   ٢
)/http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/contingency-fund-emergencies/enطالع في ، تم اال

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩
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رات رات االســتثمار المؤسســي وتقتــرح أن تركــز هــذه المبــرّ للمــوارد. وتالحــظ اللجنــة أن أمانــة المنظمــة قــد أعــدت مبــرّ 
 ة للطوارئ الصحية نظرًا إلى ارتفاع عائد االستثمار.تركيزًا أكبر على برنامج المنظم

  
الســلطة  وحيــدوتعيــد اللجنــة تأكيــد توصــيتها بتعزيــز القــدرة علــى تعبئــة المــوارد علــى الصــعيد الُقطــري وت -٢٥

وتشـــير نتـــائج الزيـــارات الميدانيـــة إلـــى  علقـــة بقبـــول األمـــوال، علـــى نطـــاق األقـــاليم.تالماليـــة لممثلـــي المنظمـــة الم
عـــراق ومـــالي ونيجيريـــا وباكســـتان إلـــى أنـــه ينبغـــي توضـــيح دور المكاتـــب الُقطريـــة فـــي تعبئـــة المـــوارد بـــنغالديش وال

وتمكينهــا مــن أداء هــذا الــدور، مــن أجــل جمــع األمــوال علــى نحــو يتســم بمزيــد مــن المنهجيــة. وينبغــي دعــم ممثلــي 
ويــل علــى المســتوى الُقطــري. المنظمــة فــي التواصــل مــع الجهــات المانحــة داخــل البلــدان وتحفيــزهم علــى تــأمين التم

وتالحــظ اللجنــة أن برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية يعمــل علــى تعزيــز الســلطات الماليــة المنّقحــة والموّحــدة فــي 
موظفـًا معنيـًا بتعبئـة  ١٩اجتماعات التوجيه األولي لممثلي المنظمـة واجتماعـاتهم التـي ُتعقـد كـل سـنتين، وأن هنـاك 

بلـدان كجـزء مـن الجهـود الراميـة إلـى دعـم  ١٠عاملين في مهام قصيرة األجـل، ُنشـروا فـي الموارد وٕادارة المنح من ال
 تعبئة الموارد على المستوى الُقطري. وينبغي رصد عائدات هذا االستثمار عن كثب والتبليغ بشأنه.

  
  الشراء وٕادارة سالسل اإلمداد

  
ــًا شــكّ إلــى القــدرة علــى شــراء الســلع وتســليمها بســرعة فــي حــاالت الطــوارئ يُ  مــازال افتقــار المنظمــة -٢٦ ل موطن

رئيســيًا للضــعف فــي عمليــة اإلصــالح. وقــد بــرز ذلــك كمصــدر لإلحبــاط فــي جميــع البعثــات الميدانيــة للجنــة. وقــد 
ي فــي شــاورت اللجنــة المــوظفين علــى كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة الثالثــة ومــوظفي مركــز الخــدمات العــالم

كواال لمبور الذي يتولى اإلشراف على المشتريات العالمية. وتالحظ اللجنة اسـتنادًا إلـى هـذه المشـاورات عـدم وجـود 
نظــام موحــد لسالســل اإلمــداد داخــل المنظمــة وعــدم وجــود نظــام لرصــد توقيــت الشــراء منــذ االحتيــاج المبــدئي وحتــى 

إلــى الشــراء فــي الميــدان،  الحاجــةتحديــد  -ظــام سالســل اإلمــداد التســليم النهــائي. وفــي الواقــع أن األجــزاء الثالثــة لن
يعمل كل منها  -واستعراض أمر الشراء وٕاصداره في مركز الخدمة العالمي، والشحن والتخليص الجمركي والتسليم 

على نحو مستقل وال تتسق مع بعضها الـبعض. وأشـار الموظفـون بصـفة خاصـة إلـى أن عمليـة الشـحن والتخلـيص 
ل عقبـــة، وتفتقـــر المنظمـــة إلـــى المـــوظفين فيمـــا يتعلـــق بهـــذا الجانـــب مقارنـــة شـــكّ مـــا تُ  عقـــب الشـــراء عـــادةً الجمركـــي 

 بالمنظمات النظيرة.
  

ومن الواضح أن هذه المشكلة ال يمكن أن ُتحل في نطاق برنامج المنظمة للطوارئ الصحية وأنهـا تتطلـب  -٢٧
رد خــارجي آخــر أو إنشــاء قســم د وظيفــة الشــراء إلــى مــوّ حــًال مؤسســيًا. وقــد أوصــت اللجنــة فــي تقريرهــا الثالــث بإســنا

مركزي إلدارة سالسل اإلمـداد. وأشـار برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية إلـى أن إسـناد وظيفـة الشـراء بالكامـل إلـى 
شّكل حًال عمليًا. ولذا فإن المنظمـة تسـعى إلـى تنفيـذ خيـار إنشـاء نظـام مركـزي علـى نطـاق رد خارجي آخر لن يُ موّ 
اللجنــة علــى التأكــد مــن أن إدارة سالســل  ظمــة يخضــع لقيــادة نائــب المــدير العــام للعمليــات المؤسســية. وُتحــثّ المن

اإلمــداد ُتشـــّكل إحـــدى األولويــات الرئيســـية لبرنـــامج التحــّول وأن أمانـــة المنظمـــة تســتعرض اســـتراتيجيتها المؤسســـية. 
اللجنـة المنظمـة علـى إجـراء تحليـل قياسـي للعمليـة الخاصـة بسالسـل اإلمـداد مـن أجـل تحديـد المقـاييس  حثّ وتَ 

فّعاليتهــا، وتقــدير مســتوى المــالك مــدى لقيــاس مــدى مالءمــة العمليــة مــن حيــث التوقيــت و الالزمــة األساســية 
 الوظيفي واالستثمار المؤسسي الالزم.

  
ع المؤسســــات المحليـــة والدوليـــة لتقــــديم الخـــدمات الحاســــمة ومازالـــت هنـــاك حــــاالت تـــأخير فـــي التعاقــــد مـــ -٢٨

األهميـــة. واســـتنادًا إلـــى البّينـــات المســـتمدة مـــن الزيـــارات الميدانيـــة التـــي ُأجريـــت فـــي العـــراق، يســـتغرق بـــدء العمليـــة 
هــذه  يومــًا فــي المتوســط، وتتضــمن ٥٧واعتمادهــا وســداد تكاليفهــا  ،ذ بموجــب كتــاب االتفــاقالخاصــة بالشــريك المنّفــ

علــى عــدة مســتويات إداريــة للمنظمــة. وأكــدت نتــائج الزيــارات الميدانيــة التــي تقــع خطــوة إداريــة مختلفــة  ٢٤ العمليــة
اللجنـة مـن أن يـؤدي اسـتمرار حـاالت التـأخر  تتخـوفو للقلـق. كبيـرًا شّكل مصدرًا ُأجريت في مالي أن هذا األمر يُ 
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نظمـة وخضـوعها للمسـاءلة. ويجـب تنفيـذ اإلجـراءات ثقـة الشـركاء فـي قـدرات الم آكـلفي الشراء والتسـليم إلـى ت
التصحيحية بما في ذلك تدابير الطوارئ التي ينص عليها إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، تنفيذًا 

شـّكل ذلـك مجـاًال آخـر يلـزم اسـتمرار كامًال على جميع مستويات المنظمـة الثالثـة دعمـًا لالسـتجابة الميدانيـة. ويُ 
 الستعراض في برنامج عمل اللجنة المستقبلي.خضوعه ل

  
  األمن وحماية الموظفين وسياسة المنظمة للوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لهما 

  
األمن يعتريها الضعف. ويندرج موظفو األمن في المنظمة ضمن  كفالةإن القدرة المؤسسية للمنظمة على  -٢٩

وخطـــط التوظيـــف لـــدائرة اإلدارة العامـــة. وقـــد أشـــارت اللجنـــة فـــي تقاريرهـــا الســـابقة إلـــى أن برنـــامج المنظمـــة  ميزانيـــة
ى معالجــة األمــن بمفــرده، وأوصــت بــأن المنظمــة ينبغــي لهــا زيــادة اســتثماراتها للطــوارئ الصــحية ال يمكنــه أن يتــولّ 

مـة للطـوارئ الصـحية قـد خطـط بالفعـل السـتحداث وقدراتها على الصعيد المؤسسـي. وتُقـّر اللجنـة بـأن برنـامج المنظ
متعلقة باألمن كخطوة وسـطى، ومـن المتوقـع أن يرتفـع مسـتوى المـالك الـوظيفي المعنـي بـاألمن  وظيفةثالث عشرة 

اللجنـة علـى التأكـد مـن اسـتكمال تقيـيم مسـتقل لوظيفـة  . وُتحـثّ ٢٠١٨استعراض نموذج األعمال الُقطري في عـام ب
قيــادة المــدير العــام ب، ومــن تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن هــذا التقيــيم ٢٠١٧نظمــة فــي عــام األمــن علــى نطــاق الم

 بالتعاون الوثيق مع برنامج المنظمة للطوارئ الصحية.و المساعد لشؤون اإلدارة العامة، 
  

يـة، مثـل ة من الزيارات الميدانية لمـالي ونيجيريـا أن النهـوج والممارسـات االبتكار وقد أكدت البّينات المستمدّ  -٣٠
الرصد من ِقبل أطراف ثالثة، ونشر األفرقة الصحية المتكاملة المتنقلة، وتعيـين المـوظفين الـدوليين مـن المجتمعـات 

الشـديدة رة، يمكن أن تساعد في إدارة المخاطر وتحسين قدرة المنظمة على االستجابة في المنـاطق تضرّ المحلية المُ 
للطوارئ الصحية أن يواصل العمل على نحو استباقي مع إدارة شؤون  للمخاطر. وينبغي لبرنامج المنظمة التعّرض

السالمة واألمن التابعة لألمم المتحدة وسـائر الشـركاء فـي الميـدان، علـى بحـث الخيـارات المطروحـة لتنفيـذ عمليـات 
كيــد أنــه وتعيــد اللجنــة تأإنقــاذ األرواح فــي الظــروف الميدانيــة غيــر اآلمنــة دون تعــريض ســالمة المــوظفين للخطــر. 

ينبغــي وضــع العمليــات والتــدابير المالئمــة بمــا فــي ذلــك تــدابير اإلجــالء الطبــي لــدعم المــوظفين وحمــايتهم عنــد 
تقديمهم للمساعدة الحاسمة األهمية إلى األشخاص في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة التي تشهد زيـادة 

 المخاطر األمنية.
  

ي إلى أن تدابير حماية الموظفين غير مالئمة لظـروف العمـل المجهـدة وقد أشارت اللجنة في تقريرها الثان -٣١
فــي الميــدان، وأوصــت بإتاحــة الــدعم النفســي للمــوظفين العــاملين فــي أمــاكن الطــوارئ والحمايــة مــن المضــايقات فــي 

الخـاص شّكل الـدعم النفسـي اآلن جـزءًا مـن اإلطـار اإلجمـالي يُ و أماكن العمل. وقد لوحظ التقدم في هذا المضمار. 
بواجـــب العنايـــة الـــذي ُوضـــع لحمايـــة القـــوى العاملـــة للمنظمـــة فـــي الميـــدان. وقـــد أضـــفى برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ 

دة الســابقة للنشــر والالحقــة لــه. الصــحية الطــابع المؤسســي علــى االستشــارات النفســية كجــزء مــن اإلجــراءات الموّحــ
 وُأعدت المواد التدريبية بشأن المضايقات في أماكن العمل.

  
وفــــي ضــــوء القلــــق المتزايــــد بشــــأن االســــتغالل واالعتــــداء الجنســــيين فــــي قطــــاع المعونــــة، وزيــــادة مخــــاطر  -٣٢

االســتغالل واالعتــداء التــي قــد تنشــأ فــي الســياقات الميدانيــة النائيــة، استعرضــت اللجنــة سياســة المنظمــة المؤسســية 
ارئ الصـــحية. وأحاطـــت القيـــادة العليـــا بشـــأن االســـتغالل واالعتـــداء الجنســـيين وآثارهـــا علـــى برنـــامج المنظمـــة للطـــو 

للمنظمة اللجنة علمًا بأن المنظمة قد وضعت مبادئ توجيهية شاملة وحددت العمليات والتـدابير للوقايـة واالسـتجابة 
ويشّكل أثر هذه المبادئ التوجيهية في بيئات الطوارئ المعقـدة التـي يعمـل فيهـا برنـامج  في حال وقوع الحـوادث.

 الصحية، مسألة أخرى ينبغي رصدها كجزء من برنامج عمل اللجنة في المستقبل.المنظمة للطوارئ 
  



  A71/5           Annex    الملحق          ٧١/٥ج

11 

لمنظمة في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالطوارئ الصحية، وتنسـيق مجموعـة الدور القيادي ل
  الصحة ومنصات الشراكة 

  
والمنظمـــات غيــر الحكوميـــة وســـائر لــوحظ تقـــدم كبيــر فـــي شـــراكات المنظمــة مـــع منظمـــات األمــم المتحـــدة  -٣٣

أصحاب المصلحة المعنيين. وقد ُعّزز دور المنظمة في تنسيق االستجابة للطوارئ ذات العواقـب الصـحية بتكثيـف 
والشبكة العالميـة لإلنـذار  ١الصحة العالمية، اتأنشطة مختلف الشبكات والشراكات وترشيدها، بما في ذلك مجموع

وتوصي اللجنة باالستفادة  ٤والشركاء الدائمون. ٣واألفرقة الطبية المعنية بالطوارئ، ٢بحدوث الفاشيات ومواجهتها،
فــي األحــداث  ٥مــن هــذه اإلنجــازات فــي تأكيــد الــدور القيــادي للمنظمــة فــي اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت

 الخاصة باألمراض المعدية.
  

ز نشـر الخبـراء مـن خـالل آليـات الشـراكة الخارجيـة ُيعـزَّ  ة من الزيارات الميدانيـة أنستمدّ وأكدت البّينات المُ  -٣٤
مؤسسـة  ٣٥خبيـرًا مـن  ١١٨. وفي إطار الشبكة العالميـة لإلنـذار بحـدوث الفاشـيات ومواجهتهـا ُنشـر وتبّينت فائدته

. وقــدم الشــركاء الــدائمون للمنظمــة الــدعم للمــوظفين ٢٠١٧-٢٠١٦طارئــة صــحية مختلفــة خــالل الثنائيــة  ١٧فــي 
، ٢٠١٧. وفــي كــانون األول/ ديســمبر ٢٠١٧مكتبــًا مــن مكاتــب المنظمــة فــي عــام  ١٦شــهرًا فــي  ٢٢٣علــى مــدى 

فريقـــًا  ١٣مـــن األفرقـــة الطبيـــة المعنيـــة بـــالطوارئ قـــد انضـــمت إلـــى برنـــامج التوجيـــه والتصـــنيف، وُصـــّنف  ٨٥كـــان 
ي بــذل المزيــد مــن الجهــود زيــارة. وينبغــ ٥٠أكثر مــن بــ قــام الموجهــونبوصــفه قــابًال للنشــر علــى الصــعيد الــدولي، و 

 إلضفاء الصفة المنهجية على عملية النشر، وضمان جودة الخبراء الذين ُينشرون وسالمتهم.
  

ق الشـركاء الـذين جـرت نًا كبيرًا في قيادتها لمجموعة الصحة. وعلّ وتؤكد اللجنة أن المنظمة قد حققت تحسّ  -٣٥
ـــرا ت اإليجابيـــة التـــي حـــدثت منـــذ اســـتهالل برنـــامج المنظمـــة استشـــارتهم أثنـــاء الزيـــارات الميدانيـــة للجنـــة علـــى التغّي

نت إمكانية التنبؤ باالستجابة للطـوارئ الصـحية واسـُتخدمت المـوارد المشـتركة اسـتخدامًا للطوارئ الصحية. وقد تحسّ 
أفضل. وعمًال بتوصـيات اللجنـة، أعطـى برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية أولويـة أكبـر للبلـدان األربعـة والعشـرين 

وظيفـة مـن وظــائف  ١٩، كانـت ٢٠١٨لتـي ُوضـعت فيهـا مجموعـات الصـحة موضـع التشــغيل، ففـي آذار/ مـارس ا
منّســق مجموعــات الصــحة األربــع والعشــرين قــد ُشــغلت علــى أســاس طويــل األجــل. ومــع ذلــك فمازالــت هنــاك بعــض 

يف ت التأخر في توظحاالات الصحة ذوي الخبرات المناسبة؛ المشكالت التي تتعلق بما يلي: نشر منسقي مجموع
وُينصــح نقــص القــدرة علــى إدارة المعلومــات. منســقي مجموعــات الصــحة المهــرة؛ ارتفــاع معــدل تبــديل المــوظفين؛ 

برنامج المنظمة للطوارئ الصحية بالتأكد من الجـودة العاليـة لقائمـة منسـقي مجموعـات الصـحة المرشـحين عـن 
ة أداء منســـقي مجموعـــات الصـــحة، وتـــدريب منســـقي طريـــق التقيـــيم الكـــافي لهـــؤالء المرشـــحين وتحســـين إدار 

                                                           
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩، تم االطالع في http://www.who.int/health-cluster/en/مجموعة الصحة (   ١

  الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها    ٢
)/http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩، تم االطالع في.( 

  األفرقة الطبية المعنية بالطوارئ    ٣
)/http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/emergency_medical_teams/en تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي ،

 ).  ٢٠١٨نيسان/ أبريل   ١٩

، تم http://www.who.int/hac/standby_partnerships/introduction/en/شراكات منظمة الصحة العالمية الدائمة (   ٤
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ١٩االطالع في 

، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي https://interagencystandingcommittee.org/اللجنـــــــة الدائمـــــــة المشـــــــتركة بـــــــين الوكـــــــاالت (   ٥
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل   ١٩
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الــدعم الكــافي عنــد نشــرهم لضــمان إدارة ب وتزويــدهممجموعــات الصــحة علــى الصــعيد الميــداني قبــل نشــرهم، 
 رض.المعلومات والتنسيق على نحو مُ 

  
، أجـــرى برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية عمليـــة لرســـم خـــرائط وجـــود الشـــركاء وحـــدد ٢٠١٧وفـــي عـــام  -٣٦
ــ ٢٤شــريكًا علــى نطــاق  ٧١١ مليــون شــخص بالخــدمات  ٧٠د نحــو زوّ مجموعــة مــن مجموعــات الصــحة الُقطريــة ُت

قدرة الشركاء الدوليين  لتقييم ٢٠١٨ب اللجنة بأن هناك مسحًا للمتابعة سُيستكمل في عام الصحية األساسية. وترحّ 
ركاء بالنتـــــائج المجّمعـــــة، فـــــي تلبيـــــة والـــــوطنيين. ويمكـــــن أن تسترشـــــد االســـــتراتيجية المســـــتقبلية للمشـــــاركة مـــــع الشـــــ

 االحتياجات التقنية والتشغيلية والتنسيقية على نحو من الفّعالية.
  

  ) والرصد والتخطيط ٢٠٠٥تقييم القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية (
  

في الفترة الواقعة بين استهالل التقييم الخارجي الطوعي المشترك للقدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح  -٣٧
بلدًا. وتالحظ اللجنة أنـه  ٧٢، استكمل هذه العملية ٢٠١٨وآذار/ مارس  ٢٠١٦الصحية الدولية في شباط/ فبراير 

مـن األدوات المسـتقلة الخاصـة بتقيـيم القـدرات، فـي  صعب تحديد مستوى األثر الذي أحدثته هذه التقييمات وغيرهـاي
بلـدًا خطـط العمـل الوطنيـة لألمـن الصـحي. وتالحـظ اللجنـة أنـه  ٢٢هذه المرحلة. وخالل الفتـرة نفسـها لـم يضـع إال 

ــُنظم الصــحية والقــدرات األساســية  يصــعب تقيــيم إلــى أي مــدى يمكــن أن تســهم خطــط العمــل الوطنيــة فــي تعزيــز ال
اللوائح الصحية الدولية مـن أجـل الوقايـة مـن المخـاطر التـي تهـدد الصـحة العموميـة والكشـف عنهـا الالزمة بموجب 

واالســتجابة لهــا علــى الصــعيد الــوطني. ويتمثــل دور المنظمــة فــي دعــم الحكومــات فــي وضــع خطــط العمــل الوطنيــة 
ي مــن أجــل التنفيــذ. وضــمان الصــالت التــي تربطهــا بخطــط قطــاع الصــحة، وحفــز االســتثمار، وتقــديم الــدعم التقنــ

وتالحظ اللجنة أن تمويل خطط العمل الوطنية ُيعد حاسم األهمية لسد الثغرات في القـدرة، حيـث إن هـذه الثغـرات 
 في سبيل مواصلة التقدم في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية. ةقد تشّكل عقب

  
دولية عـن طريـق التقـارير الخاصـة د الثغرات في القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية الوُتحدّ  -٣٨

باللوائح الصحية الدولية، والتقييمات المستقلة، وعمليات المحاكاة، واالستعراضات الالحقة. وتُقّر اللجنة بأن البلدان 
االثنـــين والعشـــرين ذات األولويـــة تحصـــل علـــى الـــدعم مـــن أجـــل تعزيـــز ُنظـــم الترصـــد الوطنيـــة؛ والقـــدرات الخاصـــة 

ية القوى العاملة (باستهداف مراكز االتصال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة بصـفة بالكشف المبكر؛ وتنم
خاصة)؛ ورصد القدرات في نقاط الدخول مثل المـوانئ والمطـارات والمعـابر البريـة؛ وٕادارة األحـداث الخاصـة بالنقـل 

عــد دورًا أساســيًا ومســتمرًا لبرنــامج وتعيــد اللجنــة تأكيــد أن بنــاء قــدرات الحكومــات الوطنيــة يُ الجــوي والبحــري. 
 المنظمة للطوارئ الصحية.

  
وقد ُأحيطت اللجنة علمًا بأن برنامج المنظمة للطوارئ الصحية يشـارك علـى نحـو اسـتباقي فـي المناقشـات  -٣٩

وتُنصـح المنظمـة بمسـاعدة البلـدان علـى صـنع القـرارات مع البلدان التي تطبق قيودًا على السفر كتدابير صحية. 
يدة، وتنفيــذ التــدابير الفّعالــة للوقايــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة، واالمتثــال لمتطلبــات اللــوائح الصــحية الرشــ

 الدولية. ويشّكل ذلك مسألة أخرى ينبغي النظر فيها كجزء من برنامج عمل اللجنة في المستقبل.
  

  المالحظات الختامية
  

كان منشأ برنامج إصالح عمل المنظمة في الطوارئ هو الـدروس القاسـية المستخلصـة مـن فاشـية اإليبـوال  -٤٠
فـــي غـــرب أفريقيـــا واالســـتجابة المبدئيـــة التـــي اعتُبـــرت غيـــر فّعالـــة. وقـــد ُأنشـــئ برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية 

وظــائف تشــغيلية، مــع  لهــام المتحــدة كمحاولــة حازمــة إلعــادة تحديــد مكانــة المنظمــة كوكالــة متخصصــة تابعــة لألمــ
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في الوقت ذاته بدورها القيادي في مجال الخبرة التقنيـة. وقـد كـان أداء برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية  احتفاظها
بـاألثر الـذي يمكـن للمنظمـة أن تحدثـه  فيمـا يتعلـقخالل األشهر العشرين الماضية دليًال مهمًا على صحة المفهـوم 

ْمرضـات المعديـة ارئ. فقـد أثبـت برنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية أهميتـه فـي وقـف انتشـار المُ في الفاشيات والطو 
 خارج الحدود الوطنية وقيادة االستجابة الصحية في العديد من األزمات اإلنسانية.

  
/ واستنادًا إلى رصد برنامج المنظمة للطوارئ الصحية واستعراضه في الفترة منذ استهالله رسميًا في تمـوز -٤١

، خلصـــت اللجنـــة إلـــى أن المنظمـــة قـــد أثبتـــت إحرازهـــا لتقـــدم كبيـــر ٢٠١٨وحتـــى نهايـــة آذار/ مـــارس  ٢٠١٦يوليـــو 
وأن برنامج المنظمة للطوارئ الصحية لديـه سـجل  ٦٩/٣٠دة في الوثيقة جحدّ صوب األهداف المرحلية الرئيسية المُ 

أدى إلـــى تحســـين ســـرعة عمـــل المنظمـــة فـــي  حافـــل باإلنجـــازات يتـــواءم مـــع المبـــادئ الخاصـــة ببرنـــامج وحيـــد، وأنـــه
الطــوارئ وٕامكانيــة التنبــؤ بــه. وتــرى اللجنــة أن برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية وضــع الهياكــل والــُنظم األساســية 
للحماية من النوع الكارثي من الفشل الذي حدث إبان فاشية اإليبوال في غرب أفريقيـا، ومـع ذلـك فمـازال يلـزم إحـراز 

المؤسسـية اسـتمرار الجهـود المشـتركة بـين الـدول  وصـبغه بالصـبغةدم. وسيتطلب استدامة هـذا التقـدم الكثير من التق
 األعضاء وأمانة المنظمة والشركاء. 

  
اللجنة على التأكد من أن اإلدارة العليا للمنظمة قد أدرجت ضرورة تحسين النظام اإلداري للمنظمـة  وُتحثّ  -٤٢

الحلــول علــى الصــعيد المؤسســي. وينبغــي  تســعى إلــى إيجــادالتحــّول، وأنهــا  ة بالعمــل فــي برنــامجوٕاجراءاتهــا الخاّصــ
االســتفادة مــن الخبــرات المكتســبة مــن تنفيــذ إصــالحات برنــامج المنظمــة للطــوارئ الصــحية فــي الســعي إلــى إحــداث 
تحـــّول فـــي المنظمـــة، والنجـــاح فـــي ذلـــك سيســـاعد بـــدوره البرنـــامج علـــى تحقيـــق كامـــل طموحاتـــه. وستواصـــل اللجنـــة 

المؤسسـية خـالل العـامين القـادمين نيابـة  وصـبغه بالصـبغةإلشراف على تطوير برنامج المنظمة للطوارئ الصـحية ا
  عن الدول األعضاء، وستستمر في تقديم التوصيات من أجل تعزيز البرنامج.

  
  بريشياس ماتسوزو (الرئيس)، ووليد عمار، وجيتا راو غوبتا، وفيليستي هارفي، وجيريمي كونينديك، 

  وهيروكي ناكاتاني، والحاج آس سي.
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