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المجلس العالمي لرصد التأھب نبذة عن   
2019سبتمبر  أیلول/  

 
لطوارئ للتأھب ل) على اتخاذ إجراءات سیاسیة "المجلس"یحث المجلس العالمي لرصد التأھب (المشار إلیھ فیما بعد باسم 

، 2018مایو  الصحیة العالمیة والتخفیف من آثارھا بوصفھ ھیئة مستقلة للرصد والدعوة. ویستفید المجلس الذي انعقد في أیار/
ومنظمة الصحة العالمیة، من عمل فرقة ولجنة العمل المعنیة باألزمات الصحیة العالمیة بمشاركة كل من مجموعة البنك الدولي 

-2014األمین العام لألمم المتحدة في أعقاب انتشار وباء اإلیبوال اللتین أنشأھما  . ویستقل المجلس في أعمالھ عن جمیع 2016
. وتمثل النتائج الوضوح وتوصیاتھ بأكبر قدر ممكن منلیقدم تقییماتھ عضویتھ األطراف التي تشمل الجھات المشاركة في 

وجھات نظرھم فقط ولیس وجھات نظر عنھا أعضاء المجلس في ھذا التقریر أعرب والتفسیرات واالستنتاجات واآلراء التي 
.في عضویتھمنظماتھم أو الجھات المشاركة   

 
غرو ھارلم برونتالند  ةاالت، وخبراء بقیادة الدكتورمن قادة سیاسیین، ورؤساء وك ،عضواً  15المؤلف من  ،یتكون المجلسو

ً  لمنظمة الصحة العالمیة ةالعام ةوالمدیر وزراء النرویج ةرئیس ، والسید الحاج آس سي أمین عام االتحاد الدولي لجمعیات سابقا
یعمل األعضاء في المجلس بصفتھم الفردیة. والصلیب األحمر والھالل األحمر.   

 
:ما یلي المجلس فيوتتمثل أھداف   

• ؛تقییم قدرة العالم على حمایة نفسھ من الطوارئ الصحیة   
• ؛وجھات نظر متعددةمن في التأھب الكائنة الفجوات الخطیرة الوقوف على    
• .على الصعیدین الوطني والدوليأنشطة تأھب مع القادة ومتخذي القرار تنفیذ الدعوة إلى    

 
ً المماثلة األخریختلف المجلس عن اللجان واآللیات و أو قطاع واحدة ما تكون خاصة بوكالة  ى التي تكون محدودة المدة وغالبا

واحد. وسیتولى المجلس، الذي تبلغ مدة والیتھ المبدئیة خمس سنوات، رصد التأھب على مستوى مجموعة واسعة من الجھات 
غییر من خالل االستفادة من مشاركة خبراء على اتخاذ إجراءات محددة ترمي إلى إحداث ت، حیث سیحث الفاعلة والقطاعات

ل ویعزز وظائف المساءلة الحالیة لمنظمة الصحة العالمیة واألمم . وھو یكمّ تتسم بالمھنیةأمانة المقدم من دعم المستقلین و
  المتحدة والبنك الدولي وأصحاب المصلحة اآلخرین.

 
-نھج للتقریر السنوي األول  عاجلةالتركیز على سبعة إجراءات    

 
التأھب وتیرة یستكشف ویحدد المجلس، في ھذا التقریر السنوي األول، االحتیاجات واإلجراءات األكثر إلحاحاً الالزمة لتسریع 

لطوارئ الصحیة مع التركیز بشكل خاص على عوامل الخطر البیولوجیّة التي تظھر كأوبئة وجائحات. وقد حلل المجلس ل
مختلفة: تصریف الشؤون رؤى أبحاث استعراض تستكشف تحدیات التأھب من خالل  ةوأصدر تكلیفاً بإعداد سبع 1البینات

لتداعیات التأھب ؛ البحث والتطویر؛ التمویل؛ تعزیز المشاركة والثقة على الصعید المجتمعي؛ القُطریة لتأھباوالتنسیق؛ قدرات 
زالت قائمة التي دروس المستفادة والفجوات التي ماوالسیطرة علیھا؛ الفسیة تن اتُممرضالتي تتضمن الجائحات الشدیدة الوقع 

للوقوف على والبیانات األخرى  بحاث. واعتمد المجلس على ھذه األمرض فیروس اإلیبوال في أفریقیا مؤخراً فاشیات كشفتھا 
المجاالت التي تجدي فیھا جھود التأھب والمجاالت التي تتعثر فیھا.   

 
ً عین على القادة تنفیذھا المجلس سبعة إجراءات یتوقد حدد  ة. ویمكن بل ینبغي إنجاز بعضھا على لمواجھة التھدیدات الملحّ  تأھبا
رصد لتتبع التقدم المحرز  إطار وتتمثل إحدى أولى أولویات المجلس في وضع .أجالً أطول أن البعض اآلخر في حین  ،الفور
ً في ھذه اإلجراءات فقط، ولكن أیض لیس مع التفاعل في االلتزامات السیاسیة الوطنیة والعالمیة األخرى. ویتطلع المجلس إلى  ا

بل تسریع وتیرة التقدم المحرز في ھذه اإلجراءات.العالمي واإلقلیمي والوطني بشأن سُ الُصعد القادة وأصحاب المصلحة على   
 

الموقع وتتوفر جمیع وثائق المعلومات األساسیة وإطار رصد المجلس واستراتیجیتھ وخططھ السنویة والوثائق ذات الصلة على 
للمجلس. اإللكتروني   

األعمال المستقبلیة للمجلس   
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ن الكوارث سترصد التقاریر المستقبلیة التقدم المحرز في التأھب ألنواع أخرى من الطوارئ الصحیة مثل تلك الناجمة ع
وتقدیم المستجدة إلى وظیفة الرصد، سیتولى المجلس رصد التقدم المحرز في التأھب وتقییم المشكالت  الطبیعیة. وإضافةً 

توصیات إضافیة حسب الحاجة.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

غرو ھارلم برونتالند ةسعادة الدكتور السید الحاج آس سي   
ةمشاركال ةرئیسال مشاركالرئیس ال   
  ةوزراء النرویج السابق ةرئیس
ً  لمنظمة الصحة العالمیة ةالعام ةوالمدیر سابقا  

األمین العام لالتحاد الدولي   
  لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر

 
 

تمھید  
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انعدام  بما في ذلك  ،العالمیةتولیفة من االتجاھات ثمة فمن التجربة اإلنسانیة،  دائماً جزءاً یشكل على الرغم من أن المرض 

المرض مع انتشار الفوضى، وھو ما حدث بالفعل؛ فقد تزایدت وینتعش إلى تفاقم المخاطر. تؤدي  ،ةالطقس القاسیأحوال و األمن
إذا صح القول وعالمیة من االحتماالت المرجحة. عن طارئة عالن اإلالماضیة، ویظل احتمال العدیدة على مدار العقود الفاشیات 

أحد الُممرضات شدیدة اإلماتة ب"؛ فھناك تھدید حقیقي بوقوع جائحة سریعة االنتشار للمستقبل "ما الماضي سوى مقدمةإن 
وقد یكون وقوع جائحة عالمیة ٪ من اقتصاد العالم. 5على ما یقرب من وتقضي ملیون شخص  80و 50فتقتل ما بین  ،یةالتنفس

متأھب العالم غیر و. فوضى واسعة النطاق وعدم استقرار وانعدام في األمنإحداث على ذلك النطاق كارثیاً؛ إذ یؤدي ذلك إلى 
.لذلك  

 
النعدام إتاحة الخدمات الصحیة  وارد بصورة أشد بكثیر، وذلك نظراً منخفضة المالتعصف الفاشیات بالمجتمعات المحلیة و
من ألساسیة والمیاه النظیفة واإلصحاح؛ مما یؤدي إلى تفاقم انتشار أٍي من الُممرضات المعدیة. وتُزید عوامل تفاقم األمراض ا

بما في ذلك النمو السكاني وما ینتج عنھ من سالالت في البیئة، وتغیر المناخ والتوسع  ،الجمیع وفي كل مكانالمحدقة بالمخاطر 
الطوعیة. أم في السفر الدولي والھجرة الدولیة سواء القسریة المتضاعفة والزیادات ظة بالسكان في المناطق المكتالحضري   

 
المجتمع یشمل مسؤولیة إعطاء األولویة للتأھب من خالل نھج  ھمیقع على عاتقویتولى القادة الزمام على جمیع المستویات. 

یضمن مشاركة الجمیع وحمایتھم. وبأسره   
 

فاشیات األمراض ومكافحتھا. وتعد اندالع  تاحتمااللكشف  المبادرة بإنشاء النظم وإرساء المشاركة الالزمةیجب على العالم 
في التأھب الدولیة، على نحو مجد إلى المحلیة من  ،یجب أن تشترك المجتمعاتلذلك،  ،أعمال التأھب ھذه منفعة عامة عالمیة

إلى تحسین الحصائل أن یؤدي االستثمار في التأھب لحاالت الطوارئ الصحیة ومن شأن والتعافي.  واالستجابةوالكشف 
ً یساھم  ،الصحیة وبناء ثقة المجتمع والحد من الفقر، ومن ثم في الجھود المبذولة لتحقیق أھداف األمم المتحدة للتنمیة  أیضا

المستدامة.  
 

توصیات صادرة عن أفرقة ولجان سابقة رفیعة المستوى بعد  ،في تقریره األول ،استعرض المجلس العالمي لرصد التأھبوقد 
-2014 للفترة وفاشیة اإلیبوال 2009عام ل H1N1 نفلونزااألجائحة  تقاریر المكلف بإعدادھا وبیانات الإلى جانب  2016

وقد نفذت أخرى. وتقدم النتیجة لمحة سریعة عن وضع العالم من حیث قدرتھ على منع وقوع خطر صحي عالمي واحتوائھ. 
ولطالما سمحنا بحلقة ھناك فجوات خطیرة. تزال یعتریھ الضعف، وال تنفیذاً العدید من التوصیات التي خضعت لالستعراض 

: إننا نكثف الجھود عندما یكون ھناك تھدید خطیر، ثم ننسى بسرعة عندما بالجوائحمن الذعر واإلھمال عندما یتعلق األمر 
منذ وقت طویل لنتصرف.ینحسر التھدید. لقد آن األوان   

 
-والمتواصلةبحیث تكون االلتزامات المستمرة  ة،أفضل صورجھود الدعوة بالمجلس وسیبذل  سواء السیاسیة أو المالیة أو  
-االجتماعیة ً العالم في خطر. ولكننا معف .حتى النھایة ابعةالمساءلة عن المت وسنعزز ،على رأس جدول األعمال السیاسي  نملك  ا

  بالفعل األدوات الالزمة إلنقاذ أنفسنا واقتصاداتنا.
 

بقوة وفعالیة.التخاذ إجراءات وال نحتاج سوى القیادة واالستعداد   
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اتخاذھا القادة على یتعین التي اإلجراءات تنفیذي:ال ملخصال  
 

الوطني والعالمي. الصعیدین للتھدیدات الصحیة على للتأھب قیادة سیاسیة حازمة في حاجة إلى العالم   
 

  ینادي المجلس بـ:
العالملتحقیق تأھب سبعة إجراءات عاجلة اتخاذ   

لطوارئ الصحیةل  
 

1- یتعین على رؤساء الحكومات في كل بلد االلتزام بالتأھب من خالل تنفیذ  .االلتزام واالستثماررؤساء الحكومات یتعین على  
).2005الصحیة الدولیة (اللوائح التزاماتھم الملزمة بموجب  نفاق المتكرر ویتعین علیھم تحدید أولویات الموارد المحلیة واإل 

  .حیة الشاملة وأھداف التنمیة المستدامةال یتجزأ من األمن القومي والعالمي والتغطیة الص اً وتخصیصھا للتأھب بصفتھ جزء
 

���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

محسوبة التكلفة خطة عمل وطنیة  ، 2019یولیو  تموز/ 1بحلول تقییماً لقدراتھا  أنجزتالتي  ،وضعت جمیع البلدان •
لألمن الصحي، وحددت الموارد المطلوبة، وبدأت في تنفیذ الخطة.  
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2- األعضاء في مجموعة الدول السبع  الدول یجب علىیتعین على البلدان والمنظمات اإلقلیمیة أن تكون قُدوة یُحتذَى بھا.  
ومجموعة العشرین ومجموعة السبع والسبعین والمنظمات الحكومیة اإلقلیمیة متابعة التزاماتھا السیاسیة والتمویلیة المتعلقة 

بشكل روتیني خالل اجتماعاتھا السنویة. بالتأھب واالتفاق على رصد التقدم  
 

���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

ترصد مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرین ومجموعة السبع والسبعین والمنظمات الحكومیة اإلقلیمیة التزاماتھا  •
لطوارئ الصحیة.لبالتأھب   

 
3- رفیع المستوى یتمتع بالسلطة  وطني یجب على رؤساء الحكومات تعیین منسق یجب على جمیع البلدان بناء نظم قویة. 

، وإجراء تمارین محاكاة برمتھویخضع للمساءلة السیاسیة لقیادة النھوج على نطاق الحكومة بأسرھا وعلى نطاق المجتمع 
ً متعددة القطاعات روتینی یة إلشراك المجتمع في جمیع جھود التأھب إلرساء فعالیة التأھّب واستبقائھ. ویجب علیھم إعطاء األولو ا

عین وممثلي قطاعات الصحة البشریة وصحة الحیوان واألمن  وبناء الثقة وإشراك أصحاب المصلحة المتعددین (مثل المشرِّ
  والنساء والشباب). ؛والقادة المحلیین ؛والقطاع الخاص ؛والشؤون الخارجیة

 
���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

 (مجلس أو لجنة أو وكالة) رفیع المستوىوطنیاً خطة عمل وطنیة لألمن الصحي منسقاً أنجزت التي  59تعیِّن البلدان الـ  •
لتنفیذ تدابیر التأھب الوطنیة في جمیع القطاعات، ولتولي زمام القیادة ولتوجیھ اإلجراءات في ھذه القطاعات في حالة 

ة عمومیة.یصحطارئة وقوع   

تقوم كل من منظمة الصحة العالمیة والبنك الدولي والشركاء الذین یعملون مع البلدان بوضع حزم للتدخالت ذات األولویة  •
النتائج بھذه التدخالت وربط وتحدید تكلفتھا لزیادة القدرة على التأھب التي یمكن تمویلھا في دورات المیزانیة الحالیة 

المتوقعة على المدى القریب.   

للتأھب ومؤسسات ومبادرات  ،شبكات عالمیة وإقلیمیة وقطریةو ،آلیات تنسیقھناك توجد آلیات تنسیق أقل، ولكن  •
. االنسجاممزید من تتسم ب لبحث والتطویرلواالستعداد و  

 
4- أي جائحة تفرض  والمؤسسات المتعددة األطراف متأھبة ألسوأ السیناریوھات.یجب أن تكون البلدان والجھات المانحة  

) عن عمدأو  يعرضاندلعت بسبب أم بشكل طبیعي اندلعت الممیتة (سواء التنفسیة سریعة االنتشار ناجمة عن أحد الُممرضات 
تأھب إضافیة. ویجب على الجھات المانحة والمؤسسات المتعددة األطراف ضمان االستثمار الكافي في تطویر احتیاجات 

دة القدرة التصنیعیة، واألدویة المضادة للفیروسات واسعة الطیف، والتدخالت غیر الدوائیة اللقاحات والعالجات المبتكرة، وزیا
ألغراض الصحة ُممِرض جدید نظام لتقاسم تسلسل الجینوم على الفور ألي استحداث المناسبة. ویجب على جمیع البلدان 

المحدودة بین البلدان.الطبیة المكافحة لتبادل تدابیر الالزمة وسائل الإلى جانب العمومیة   
 

���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

ومضادات  نفلونزا: تمویل وتطویر لقاح عالمي لألما یليوالبلدان بتحدید الجداول الزمنیة الخاصة بـتلتزم الجھات المانحة  •
تضع منظمة الصحة العالمیة والدول األعضاء فیھا ووالعالجات ذات األھداف المحددة. الفیروسات واسعة الطیف 

ً خیارات إلجراءات  لُممرضات لالطبیة المكافحة والعینات وتدابیر التسلسل وجداول زمنیة لتبادل بیانات  موحدة معیاریا
.نفلونزاغیر األاألخرى   

والمؤسسات المتعددة األطراف خطة تمتد لسنوات عدة ونھج لتعزیز القدرة البحثیة في والبلدان المانحة  الجھات تضع •
مجال البحث والتطویر قبل انتشار الوباء وأثناء انتشاره.   

تحدد منظمة الصحة العالمیة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر،  •
نھوج العلوم االجتماعیة والباحثین في تكامل القدرة والادیمیون وغیرھم من الشركاء استراتیجیات لزیادة والشركاء األك
كاملة.االستجابة ال التأھّب/سلسلة حلقات عبر االجتماعیین   
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5- الناجمة عن اآلثار االقتصادیة الوخیمة  ولتخفیفللمخاطر. االقتصادي یجب أن تربط مؤسسات التمویل التأھب بالتخطیط  
أو جائحة عالمیة، یتعین على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن یجددا على وجھ السرعة  إقلیمیة و/أو  و/جائحة وطنیة 

جھودھما الرامیة إلى إدماج التأھب في تقییمات المخاطر االقتصادیة والتقییمات المؤسسیة، بما في ذلك الدورة المقبلة لصندوق 
في لبنك الدولي المنھجیة التي سیبتكرھا اخاصة بمشاورات المادة الرابعة مع البلدان ووسائل التشخیص القطریة النقد الدولي ال

ینبغي أن تتضمن موارد تمویل المؤسسة . والدولیة للتنمیةمن المؤسسة والمنح االئتمانیة التسھیالت من أجل تقدیم المستقبل 
التزامات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنیع والدولیة للتنمیة والصندوق العالمي لمكافحة األیدز والسل والمالریا 

  واضحة فیما یتعلق بالتأھب.
 

���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

للمخاطر والسیاسات القطریة المنھجیة  ھمافي تقییمات والبنك الدولي التأھبَ یدمج كل من صندوق النقد الدولي  •
/ المنح التسھیالت االئتمانیةضمن تقاریر الموظفین المقدَّمة في إطار المادة الرابعة وفیما یخص ذلك بما في  ،والمؤسسات
.على التوالي مؤسسة الدولیة للتنمیةالالمقدمة من   

لطوارئ الصحیة، بما في ذلك العملیة التاسعة للتشمل التأھب ومحافظھا تعمل آلیات التمویل الدولیة على توسیع نطاقھا  •
والتحالف من أجل اللقاحات  عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة والصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ

وغیرھا. والصندوق العالمي  
 

6- یتعین على الجھات  لھ.المخصص یجب على الجھات الممولة للمساعدة اإلنمائیة توفیر حوافز للتأھب وزیادة التمویل  
المانحة ومؤسسات التمویل الدولیة والصنادیق العالمیة والمؤسسات الخیریة زیادة التمویل ألفقر البلدان وأكثرھا ضعفاً من خالل 

 الفجوات لسدالطوارئ لمواجھة صندوق األمم المتحدة المركزي تبكیر االستفادة من  وتعظیم/المساعدة اإلنمائیة للصحة 
یجب على الدول األعضاء ومسؤولیة مشتركة ومنفعة عامة عالمیة. باعتبار ذلك  الصحي لألمن الوطنیة عملھا لخطط التمویلیة

التأھب واالستجابة، ویجب علیھا تمویل صندوق الصحة العالمیة لتمویل أنشطة في منظمة االتفاق على زیادة االشتراكات 
ط لتجدید الموارد باستخدام التمویل من ، بما في ذلك وضع مخطّ المنظمة االحتیاطي الخاص بالطوارئ على نحو مستدام

  .صندوق التمویل الطارئ لمواجھة األوبئة التابع للبنك الدولي بصیغتھ المنقّحة
 

���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

توافق الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمیة على زیادة االشتراكات للتأھب في جمعیة الصحة العالمیة الثالثة  •
من الدول  ؛ وتقدیم تمویل مستدام للصندوق االحتیاطي الخاص بالطوارئ2020في عام المقرر عقدھا والسبعین 

100حتى  األعضاء والبنك الدولي والجھات المانحة ً  أمریكي ملیون دوالر  .سنویا  
 

7- یتعین على األمین العام لألمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة  یجب أن تعزز األمم المتحدة آلیات التنسیق. 
من القطریة والصحیة واإلنسانیة الطوارئ ومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة تعزیز التنسیق في مختلف سیاقات 

خالل ضمان وضوح األدوار والمسؤولیات على نطاق منظومة األمم المتحدة؛ وإعادة وضع استراتیجیات التأھب واالستجابة 
بل منھا تمارین بسرعة أثناء حاالت الطوارئ الصحیة؛ وتعزیز الدور القیادي للتأھب في منظومة األمم المتحدة عبر عدة سُ 

ً من أجل حشد المجتمع الوطني واإلقلیمي والدولي األوسع نھج  لصحة العالمیة اعتمادینبغي لمنظمة اوالمحاكاة الروتینیة.   نطاقا
.)2005قبل إعالن طارئة صحیة عمومیة تسبِّب قلقاً دولیاً بموجب اللوائح الصحیة الدولیة ( فاشیةالفي مراحل مبكرة من   

 
���� ������ (������ ����� �����/ ������ 2020  

العام لألمم المتحدة والمدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة ووكیل األمین العام للشؤون اإلنسانیة التنسیق یعزز األمین  •
في حینھا للحصول على استجابة منسقة على نطاق والتنبیھات التي تطلق والمسؤولیات الواضحة األدوار  ونویحدد

لطوارئ الصحیة واإلنسانیة.سیاقات الطوارئ الصحیة في مختلف البلدان ومختلف لمنظومة األمم المتحدة   

تمرینین للتدریب والمحاكاة على نطاق ما ال یقل عن (بما في ذلك منظمة الصحة العالمیة) تجري األمم المتحدة  •
الممیتة.التنفسیة إلطالق المتعمد ألحد الُممرضات لیخصص أحدھما بحیث المنظومة،   
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مة الصحة العالمیة محفزات وسیطة لحشد اإلجراءات الوطنیة والدولیة والمتعددة األطراف في وقت مبكر من تضع منظ •
بموجب اللوائح الفاشیات كثر تطوراً من األمتأخرة والمراحل من أجل الالستكمال اآللیات الحالیة اندالع الفاشیات 
).2005(الصحیة الدولیة   

یعقد األمین العام لألمم المتحدة حواراً رفیع المستوى مع مسؤولي الصحة واألمن والشؤون الخارجیة لتحدید كیف یمكن  •
ممیتة، عالوة على إدارة التأھب لفاشیات األمراض في الحاالت تنفسیة جائحة ُممرضات أي للعالم أن یتصدى لخطر 

  المعقدة وغیر اآلمنة.
 

 
																																																							 	

المراجع والمالحظات  

شمل أوجھ التقدم والقصور التي حددتھا العدید من اللجان الرفیعة المستوى واللجان الرئیسیة عقب فاشیة مرض فیروس اإلیبوال في    1
2014الفترة  االستشاریة المستقلة التابعة من وظائف المساءلة المختلفة مثل لجنة اإلشراف نات بیّ في غرب إفریقیا، وشملت أیضاً  2016-

  لمنظمة الصحة العالمیة والتقییمات التي أجرتھا منظمات مختلقة متعددة األطراف.


