
    المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ ديسمبر/ كانون األول ١٥  الدورة االستثنائية بشأن اإليبوال

    EBSS/3/1 (annotated)  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٥جنيف، 
  
  
  

  جدول األعمال المؤقت (المشروح)
  
  

  الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن طارئة اإليبوال
  ١٨,٠٠–١٥,٠٠والساعة  ١٣,٠٠–١٠,٠٠الساعة 

  قاعة المجلس التنفيذي، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية
  

  األهداف
  

  االستثنائية: فيما يلي بيان أهداف الدورة

وٕاعــداد توصــيات بخصــوص الخطــوات القادمــة مــن  اســتعراض الوضــع الــراهن لالســتجابة لإليبــوال )١(
 .جل وقف وباء اإليبوالأ

ات والطـــوارئ المســـتقبلية الواســـعة مناقشـــة تعزيـــز قـــدرة المنظمـــة علـــى التأهـــب واالســـتجابة للفاشـــي  )٢(
  النطاق والممتدة.

  
  جدول األعمال المؤقت (المشروح)

  
  الجلسة الصباحية

  بالمشاركينتناول القهوة والترحيب   ١٠,٠٠–٠٩,٣٠
فــــي البلــــدان واألقــــاليم الســــياق الــــراهن والتحــــديات الراهنــــة؛ ووقــــف الوبــــاء؛ والتأهــــب   ١٣,٠٠–١٠,٠٠

  المتضررة غير
ســوف يفتــتح رئــيس المجلــس التنفيــذي أعمــال االجتمــاع. وســتدلي المــديرة العامــة بمالحظــات   

  ون.و هناك متحدثون مدعافتتاحية بخصوص سياق االجتماع وأهدافه المرجوة. وسيكون 
  

وستجري األمانة عرضًا توضيحيًا عـن وقـف وبـاء اإليبـوال وعـن التأهـب فـي البلـدان واألقـاليم 
المتضررة. وستتاح للدول األعضاء الفرصة لإلدالء بتعليقاتها وعرض توصياتها. ومـن  غير

المتوقــــع أن تشــــمل المناقشــــات مجــــاالت مثــــل: التنســــيق علــــى المســــتوى العــــالمي واإلقليمــــي 
وٕاشراك المجتمع المحلي؛ والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتمويل  والوطني؛ والتواصل

االســـتجابة للوبـــاء؛ واللقاحـــات والعالجـــات الدوائيـــة؛ والتضـــامن العـــالمي؛ والتأهـــب والترصـــد 
)؛ واسـتعادة الـنظم ٢٠٠٥والقدرات األساسية المنصوص عليها في اللـوائح الصـحية الدوليـة (

  يزها.الصحية قدرتها على العمل وتعز 
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  جلسة بعد الظهر
 يات والطــوارئ المســتقبلية الواســعةضــمان قــدرة المنظمــة علــى التأهــب واالســتجابة للفاشــ  ١٧,٣٠–١٥,٠٠

  النطاق والممتدة
ســـتتيح هـــذه الجلســـة الفرصـــة لبحـــث المســـائل المتعلقـــة بضـــمان قـــدرة المنظمـــة علـــى التأهـــب   

النطــــاق والممتــــدة. وســــتعرض األمانــــة  يات والطــــوارئ المســــتقبلية الواســــعةواالســــتجابة للفاشــــ
اقتراحــات لتحســين وتعزيــز قــدرة المنظمــة فــي هــذا الصــدد. وســتتاح للــدول األعضــاء الفرصــة 
لإلدالء بتعليقاتها وعرض توصـياتها. ومـن المتوقـع أن تشـمل المناقشـات مجـاالت مثـل: أثـر 

ت المــوارد الفاشــية واســتجابة المنظمــة علــى عمليــة إصــالح المنظمــة، وخصوصــًا فــي مجــاال
ســـتيات؛ ودور اللـــوائح يالبشــرية والماليـــة الالزمــة لالســـتجابة للطـــوارئ؛ وٕادارة العمليــات واللوج

المنظمــة ألزمــة االســتجابة الدوليــة واســتجابة )؛ وٕامكانيــة اســتعراض ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (
  اإليبوال.

  
  التوصيات والقرارات  ١٨,٠٠–١٧,٣٠

ــــذي فــــي اعتمــــاد قــــرارات تتضــــمن، حســــب    ســــوف تنظــــر الــــدورة االســــتثنائية للمجلــــس التنفي
االقتضاء، توصـيات يـتم تنفيـذها علـى الفـور وكـذلك توصـيات لينظـر فيهـا المجلـس التنفيـذي 
مــرة أخــرى فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة، كــي تعتمــدها جمعيــة الصــحة العالميــة 

  الثامنة والستون. 
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