
СЗО СЪЗДАВА НЕЗАВИСИМ ОРГАН ЗА ОЦЕНКА НА 

ГЛОБАЛНИЯ ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 

 

СЗО обяви официално за създаването на нов орган, чиято задача ще бъде да направи 

оценка на глобалния отговор на пандемията от COVID-19, съобщи на брифинг в Женева 

генералният директор на световната организация д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, 

цитиран от пресслужбата на организацията. Новата структура се нарича Независим 

комитет за подготовка и реакция на пандемия – Independent Panel for Pandemic 

Preparedness and Response (IPPPR), информира на 13.07.2020 г. Zdrave.net. 

 

В обръщение към държавите-членки на СЗО д-р Гебрейeсус съобщи, че групата ще 

бъде председателствана от бившия министър-председател на Нова Зеландия Хелън 

Кларк и бившия президент на Либерия Елън Джонсън Сърлийф. Премиерът Кларк 

продължава да ръководи Програмата за развитие на ООН, а президентът Сърлийф е 

носителка на Нобелова награда за мир. Двете ще имат право да изберат сами други 

членове на групата, както и членове на независим секретариат, който ще подпомага 

дейността на комисията. 

 

„Премиерът Кларк и президентът Сърлийф бяха избрани след широки консултации 

с държавите-членки и световните експерти. Не мога да си представя двама по-

решителни, независими лидери, които да ни помогнат и да ни преведат през този 

критичен за нас процес на познание" каза д-р Гебрейсус. 

 

От СЗО припомнят, че на 73-та Световна здравна асамблея през май държавите-

членки приеха резолюция, която призова за независима и всеобхватна оценка на 

изводите, извлечени от глобалния отговор на COVID-19. 

 

„Размерът на тази пандемия, която засегна практически всички в света, очевидно 

заслужава съизмерима по мащабите си оценка“, категоричен бе д-р Гебрейсус. 

 

По предложение на генералния директор през септември ще бъде свикана специална 

сесия на Изпълнителния съвет на СЗО, която ще обсъди напредъка в работата на групата, 

а през ноември IPPPR ще представи междинен доклад за изводите си. 

 

Предвижда се през януари 2021 г. Изпълнителният съвет да проведе редовното си 

заседание, на което работата на IPPPR ще бъде допълнително обсъдена, а през май 

следващата година на Световната здравна асамблея ще бъде представен пълният ѝ 

доклад. 

 


