
  
  
  
  
  
  
  

  EBSS3.R1    الدورة االستثنائية بشأن اإليبوال
  

  ٢٠١٥ يناير/ كانون الثاني ٢٥    من جدول األعمال ٣البند 
  
  
  
  

  اإليبوال: إنهاء الفاشية الحالية وتعزيز التأهب العالمي
  وضمان قدرة المنظمة على التأهب واالستجابة للفاشيات 
  والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق ذات العواقب الصحية

  
 

  ، المجلس التنفيذي
  

  ١،يبوالاإل فيروس منظمة لفاشية مرضال استجابةب تقارير الخاصةبعد النظر في ال
  

والتـــي تـــم حالـــة وفـــاة  ٨٦٩٠حالـــة إصـــابة و ٢١ ٨٣١البـــالغ عـــددها  الحـــاالت إزاءإذ يســـاوره قلـــق عميـــق 
المخـــاطر ، فضـــًال عـــن فـــي البلـــدان المتضـــررة حـــاالت العـــدوى والوفيـــات وٕازاء اســـتمرار اإلبـــالغ عنهـــا حتـــى اآلن،

  ؛وما وراءها المجاورة العدوى في البلداننتشار المحتملة ال
  
أوجــه  جميـع بمــد ذات الصـلةغيرهــا مـن الجهـات الفاعلــة و  ٢األعضـاء قيـام الــدول ٕاذ يشـدد علـى ضــرورة و 

 ومسـاعدتها فـي إنهـاء فاشـية البلدان المتضررة والمعرضة لمخاطر عاليـة لدعم المساعدة الممكنة على وجه السرعة
 الخـوفانتشـار  للحيلولـة دون وٕاشـراك المجتمـع المحلـي اتخاذ استجابات مسندة بالبينـاتيؤكد على أهمية و اإليبوال، 

  والوصم والتمييز؛
  

 األساســية لكــل أحــد الحقــوق هــو مــن الصــحة يمكــن بلوغــه بــأعلى مســتوى التمتــع أن مــن جديــدوٕاذ يؤكــد 
  ؛ االجتماعية للصحة بشأن المحددات اتخاذ المزيد من اإلجراءات عزمه على، ويكرر إنسان

  
 لـنظم صـحية لتـوفير جميـع البلـدان مـن جديـد الضـرورة الملحـة يوضح الحاليةالفاشية  اندالع وٕاذ يسلم بأن

لـديها القـدرة و ، ) بشـكل كامـل٢٠٠٥اللـوائح الصـحية الدوليـة ( تنفيـذ بمستطاعها ومتكاملة قادرة على الصمودقوية و 
التـي تعـزز  تقـدم صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة وٕاحـراز المتعلقـة بالصـحة، التأهب لحاالت الطوارئ على

  ؛معقولةالجيدة بأسعار  تقديم الخدماتيضمن الخدمات الصحية بشكل شامل ومنصف و  سبل الحصول على
  

                                                      
  .EBSS/3/2, EBSS/3/3, EBSS/3/INF./1-5الوثائق    ١
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢
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تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث  بشأن ١٠-٦٤ج ص ع وٕاذ يذكر بالقرار
أن البلدان ُتعد مسؤولة عن ضمان  أمور أخرى،، ضمن جملة الذي يؤكد من جديد، و وتعزيز مرونة الُنظم الصحية

قــدرة النظــام الصــحي علــى الصــمود واعتمــاده علــى ذاتــه، األمــر  والرفــاه لســكانها، وضــمانحمايــة الصــحة والســالمة 
  الذي يكتسي أهمية حاسمة لخفض األخطار الصحية وقابلية التأثر إلى حدها األدنى؛

  
 التصــحيحيةإجراء التغييــرات الحاليــة، وكــذلك بــ يبــوالاإل تجــاه أزمــة ومنســقة اســتجابة فعالــةيلتــزم باتخــاذ وٕاذ 

 مؤكـــدًا مجـــددًا علـــى الـــدور المركـــزي المتخصـــصواكتشـــافها واحتوائهـــا، زمـــة للوقايـــة مـــن الفاشـــيات المســـتقبلية الال
 الموضــحة الصــحية حــاالت الطــوارئ بمــا فــي ذلــك فــي، لهــا التأهــب للطــوارئ واالســتجابة منظمــة فــيال لعبتــه الــذي
، ١٠-٦٤ص ع ج، و٢٢-٥٩ج ص ع، و١-٥٨ج ص ع، و١٤-٥٤ج ص عجمعيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة  قـــــــــــــــرارات فــــــــــــــي

  ؛٢٣-٦٥ج ص عو ٢٠-٦٥ع  ص  جو
  

بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال دور المنظمــة  والــذي يؤكــد، ٢٠-٦٥ج ص ع قراربــال وٕاذ يــذكر
االستجابة للطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية، ويقر بالمتطلبات الخاصة لالضـطالع بعمليـات فعالـة 

  بالصحة؛في حاالت الطوارئ المتعلقة 
  

وٕاذ يذكر بأن إطار المنظمة الخاص باالستجابة للطـوارئ كـان حتـى اآلن هـو األسـاس الـذي اسـتندت إليـه 
  المنظمة ومسؤولياتها وعملها في كل الطوارئ ذات العواقب الصحية العمومية؛

  
  )؛٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( منظمة بموجبال وٕاذ يؤكد من جديد على مسؤوليات

  
مواصلة تكييف وتعديل  مستويات المنظمةجميع  تتطلب من أثناء الفاشية االستجابة الفعالة أن وٕاذ يالحظ

  على النتائج؛ مع التركيز بشكل واضح، والمعلومات العمل، والممارسات المتعلقة بأساليب تخصيص المواردعملية 
  

ــ تسترشــدأن  لمنظمــة يجــبا علــى كافــة مســتويات أن االســتجابة فــي هــذا الصــدد وٕاذ يؤكــد التصــدي  نهجب
مبــــادئ الحيــــاد والمســــاءلة؛ و  والمرونــــة القــــدرة علــــى التكيــــف، مــــع التأكيــــد علــــى لجميــــع أخطــــار الطــــوارئ الصــــحية

فـي  تعـاون فعـال وبنـاء والملكيـة القطريـة؛والتوقيت المناسب  والقدرة على التنبؤ واالستقالل؛واإلنسانية وعدم التحيز 
  الفاعلة ذات الصلة؛ مع سائر الجهات والية المنظمة حدود

  
االسـتراتيجية وخطـة العمـل العالميتـان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة علـى  يؤكد من جديـدوٕاذ 

  الفكرية
  

المداريـة المهملـة والـتخلص  األمـراض مكافحـة، بمـا فـي ذلـك التصدي لإليبـوال صلة بين هناك وٕاذ يقر بأن
 المجمـعالملكيـة الفكريـة، والصـندوق العمومية واالبتكار و  العالميتين بشأن الصحةعمل ال وخطةاالستراتيجية و ، منها

  ١؛العالمية للبحوث الصحية
  

والكيانــات  غيــر الحكوميــة بمــا فــي ذلــك المنظمــات، والمنظمــات ٢األعضــاء، جميــع الــدولعلــى  يثنــيوٕاذ 
 المهنيــين الطبيــين ممــن شــاركوا فــي كبيــر مــن مــنهم عــدد ،وعينيــة نقديــة اللــذين قــدموا مســاعدات األفــراداألخــرى و 

  االيبوال؛ ستجابة لفاشيةاال
                                                      

 .٢٢-٦٦ج ص عانظر القرار    ١

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢
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علـــى  ١قـــدرة المجتمـــع الـــدولي والســـيما المنظمـــة والـــدول األعضـــاءتحســـين إلـــى  الملحـــةوٕاذ يـــدرك الحاجـــة 
  فعالية وتنسيقًا؛ الصحة بشكل أكثرب لحاالت الطوارئ المتصلة االستجابة

  
 واإلقليمــــي والعــــالمي، الــــوطني لتعزيــــز التأهــــب علــــى الصــــعيدالمــــوارد الالزمــــة  حشــــد بمواصــــلة يلتــــزموٕاذ 

للصـــحة العالميـــة، والحفـــاظ علـــى نمـــو قـــوي ومســـتدام  وقائيـــة مـــن تهديـــد األمـــراض المعديـــةال واالضـــطالع بالمهـــام
  ومتوازن للجميع؛

  
 تأكيــد ضــرورة أن يــتم عيــدي علــى الطــابع المــدني بشــكل أساســي للمســاعدة اإلنســانية، وٕاذ شــدد أيضــاً ي وٕاذ

تلــك القــدرات واألصــول كمــالذ أخيــر لــدعم  اســتخدام القــدرات واألصــول العســكرية، فــي الحــاالت التــي تســتخدم فيهــا
   ١الدولي،وبما يتفق مع القانون  تقديم المساعدة اإلنسانية، بموافقة الدولة المتضررة

  
  العالمي السياق الراهن والتحديات الراهنة؛ ووقف الوباء؛ والتأهب

  
لتســريع  إجــراءات عاجلــة علــى تعزيــز فاشــية اإليبــوال، ومواصــلة العمــل التزامــه الصــارم بــاحتواء عــن يعــرب  -١

 النظم الصحية بناء والمساهمة في، مرحلة انعدام الحاالت حتى نصل إلىالعالج والمكافحة و  الوقاية والكشف وتيرة
البلــــدان المعرضــــة لمخـــاطر شــــديدة وتقــــديم الــــدعم إلــــى  مــــن وغيرهــــا البلــــدان المتضـــررة فــــي القـــادرة علــــى الصــــمود

األشـــخاص النـــاجين مـــن مـــرض اإليبـــوال وأســـرهم ويتـــامى األطفـــال بســـبب المـــرض، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعم النفســـي 
 واالجتماعي؛
  

  القيادة والتنسيق
  
، بوصـفها أمـور أخـرى، ضـمن جملـة للعمـلمنظمـة المسـندة إلـى ال الواليـة الدسـتورية من جديد يؤكدو يذكر  -٢

الالزمــة، فــي حــاالت  ولتقــديم المســاعدات الــدولي، فــي مجــال العمــل الصــحيالســلطة التوجيهيــة والمعنيــة بالتنســيق 
  في المنظمة؛ اإلصالح الجاريوتيرة  تسريع إلىيقر بالحاجة و ، الحكومات قبول أو بناًء على طلب ٢،الطوارئ

  
بمــا فــي ، العالميـة مجموعـة الصــحة فــي الوكالـة الرائــدةمنظمـة بوصــفها ال علــى دور مــن جديــد كــذلك يؤكـد  -٣

ذات  لحاالت الطوارئ اإلنسانية االستجابة المالئمة مستوياتالمناسب التوقيت عن  عالناإل في ضمان ذلك دورها
عواقـب  إنسـانية ذات والتـي تشـهد مواقـف ذات الصـلة والجهات الفاعلـة ١يدعو الدول األعضاءو  العواقب الصحية،

 العالميـة مجموعـة الصـحة فـي الوكالـة الرائـدة دورها بوصـفهابـ منظمة ومساعدتها في االضـطالعال دعم إلى صحية
  في حدود واليتها؛

  
فاشــية  أن ،٢٠١٤ آب/ أغســطس ٨فــي المــدير العــام للمنظمــة  عــالنإل أنــه وفقــاً  ،مــن جديــد كــذلك يؤكــد  -٤

 تعتبـر طارئـة صـحية عموميـة تثيـر قلقـًا دوليـًا، ٢٠١٤في عام  بلدان غرب أفريقيا مرض فيروس اإليبوال في بعض
في مجال التأهـب  الموارد البشرية وغيرها من المسائل ذات الصلة ونشر المتعلقة بمسائل إدارة جميع السلطاتوأن 

إطـار مـع مبـادئ  بطريقـة تتفـق المـدير العـام الـذي يضـطلع بهـا في المنظمة هي مـن صـالحية ستجابةالترصد واالو 
أعمـال  ويقّلل في الوقت نفسه إلى أدنى حد من التأثير السـلبي علـىأهدافه، باالستجابة للطوارئ و  المنظمة الخاص

  ؛العادية والروتينيةالمنظمة 
                                                      

 .٦٩/١٣٥و ٦٠/١٢٤ة لألمم المتحدلجمعية العامة انظر قراري ا   ١

   ،٢٢-٥٩ج ص ع، ١-٥٨ج ص ع، ٢-٤٨ج ص ع، ٦-٤٦ج ص ع، ٢٦-٣٤ج ص عانظــــــــــــــــــــر أيضــــــــــــــــــــًا القــــــــــــــــــــرارات    ٢
  .٢٠-٦٥ج ص ع و ١٠-٦٤ج ص ع



EBSS3.R1  

4 

 بالدرجــة والســلطة فــي تعيــين ممثــل خــاص الــدورة االســتثنائية،، فــور انتهــاء إلــى النظــر العــام المــدير يــدعو  -٥
ـــة مـــدة فاشـــية مفـــرض فيـــروس اإل  التنســـيق علـــى جميـــع جميـــع جوانـــب مســـؤوًال عـــن ليكـــون يبـــوال،المناســـبتين، طيل

  ؛للفاشية الحاليةستجابة للمنظمة، عن اال المستويات الثالثة
  
الحاجة، و  حسب االقتضاء الموارد المتاحة، العام بإعادة تخصيص سلطة المخولة للمديرال من جديد يؤكد  -٦

حسب االقتضـاء  للمنظمة، األولويات البرمجيةب دون المساساالتفاقات القائمة، و واإلجراءات و  السلطات مع مراعاة
  الفاشية الحالية لمرض فيروس اإليبوال؛وباء  إلنهاءسريعة فعالة و  استجابة اتخاذ ئوبما يهي

  
 جميــعيتوقــع مــن و  اســتجابة، وحالــة فــي أي فاشــية للممثلــين القطــريين للمنظمــة علــى الــدور األساســي يؤكــد  -٧

كــل يتــوفر ل بحيــث التــدابير الالزمــة اتخــاذ جميــعب واجبــه ودعمــه ألداء المــدير العــام التعــاون مــع مســتويات المنظمــة
 والخبــرات المهــارات، مجموعــة المعرضــة لمخــاطر شــديدةو  والســيما فــي البلــدان والمنــاطق المتضــررة مكتــب قطــري،

  الماثلة أمامها؛ تحديات الصحة العمومية لمواجهة المناسبة
  
 تحت سلطة، استجابة للمنظمة في حالة أي فاشية وحالة للمكاتب اإلقليمية الدور الحاسمعلى  كذلك يؤكد  -٨

التنسـيق  مـن لضمان أعلى مستوى اتخاذ جميع التدابيراإلقليميين  العام والمديرين ويطلب إلى المدير، المدير العام
 ةفي ذلك التدابير الالزم ابم العموميةالصحة  لالشتراك في مواجهة تحديات مستويات المنظمة بين جميع والتعاون

العواقــب  ذات حــاالت الطــوارئ أو المعديــة فاشــيات األمــراض بشــأن وفــوري لتعزيــز تبــادل المعلومــات بشــكل روتينــي
  الصحية؛

  
بعثـة األمـم منظمـة و تبـادل المعلومـات بـين الوالتنسـيق و  التواصـل العـام مواصـلة تحسـين المـدير يطلب مـن  -٩

بشــكل أكثــر  مــن االنخــراط والشــركاء اآلخـرين ١لتمكــين الــدول األعضــاء، المتحـدة للتصــدي العاجــل لفيــروس اإليبـوال
بعثـــة األمـــم المتحـــدة للتصـــدي  للمنظمـــة ضـــمن الـــدور المحـــدد يوضـــح تقريـــراً ، ويطلـــب فـــي جهـــود االســـتجابة فعاليـــة

  ؛٢٠١٥مارس  بحلول شهر آذار/ العاجل لفيروس اإليبوال
  

  ٢؛ذات الصلة بالصحة تقييم االحتياجات عمليات وموثوقية تحسين شفافية المدير العام من يطلب  -١٠
  

  النظم الصحية
  

واللـوازم  إلى مواصـلة تعزيـز التنسـيق فيمـا يخـص المـوظفين والخـدمات اللوجيسـتية ١عضاءالدول األ يدعو  -١١
والمعــدات ومــا يتصــل بــذلك مــن بنيــة تحتيــة بغيــة تســريع وتيــرة االســتجابة الفعالــة لمــرض فيــروس اإليبــوال، وتحويلهــا 
على نحو يعّزز النظم الصحية على المدى الطويل، وخصوصًا في البلدان األشد تضّررًا بالمرض، وذلك باالسـتناد 

حــول "بنــاء نظــم  ٢٠١٤ كــانون األول/ ديســمبر ١١و ١٠يــومي إلــى نتــائج المــؤتمر الــذي عقدتــه المنظمــة بجنيــف 
، ويطلـب فـي )٢٠٠٥( صحية قادرة على الصمود في البلدان المتضررة من اإليبوال" وتنفيذ اللوائح الصـحية الدوليـة

ة هذا السياق من المدير العام إسداء المشورة التقنية إلى البلدان األشّد تضررًا بالمرض بشأن وضع خططهـا القطريـ
  المقرر مناقشتها في مؤتمر قادم؛

  
علـــى النظـــر فـــي التـــرويج لتعزيـــز الـــنظم الصـــحية والقـــدرات األساســـية الالزمـــة  ١الـــدول األعضـــاء يشـــجع  -١٢

) مــن أجــل إدراجهــا فــي تنفيــذ الهــدف الصــحي مــن خطــة التنميــة لمــا بعــد ٢٠٠٥بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
  ؛٢٠١٥ عام
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إلــى تعزيــز القــدرات الالزمــة لتوظيــف القــوى العاملــة الصــحية فــي البلــدان الناميــة  ١الــدول األعضــاء يــدعو  -١٣
وتطوير قدرات تلك القوى العاملة وتدريبها واستبقائها، والسيما في البلدان األشد تضّررًا بـالمرض والمعرضـة لخطـره 

  بشكل كبير؛
  

ـــدعو كـــذلك  -١٤ إلـــى تعزيـــز الـــدعم المقـــدم لعـــاملي الرعايـــة الصـــحية لتمكيـــنهم مـــن تلبيـــة  ١الـــدول األعضـــاء ي
ــــك مــــن أهــــم أســــس االســــتجابة للطــــوارئ  ــــي واإلقليمــــي، بوصــــف ذل ــــى الصــــعيدين المحل ــــة عل االحتياجــــات المفاجئ
والفاشـــيات، والـــذي ينطـــوي علـــى ضـــمان تـــوافر عـــدد كـــاف مـــن مرافـــق عـــزل المرضـــى ورعـــايتهم وعالجهـــم ومـــن 

سية؛ وتعزيز قدرات الترصد الوطنية واإلقليميـة، بوسـائل منهـا تزويـد البلـدان الناميـة بالـدعم الـالزم المستلزمات األسا
  لبناء قدراتها؛

  
على إقامة التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمـي والتـرويج لهمـا وتعزيزهمـا، فضـًال عـن  ١الدول األعضاء يحث  -١٥

هــا تبــادل التجــارب والخبــرات فــي ميــدان تنميــة القــدرات تعزيــزًا التعــاون فيمــا بــين األقــاليم داخــل المنظمــة، بوســائل من
  ؛لدور النظم الصحية والقوى العاملة المحلية في االستجابة للطوارئ وغيرها من األزمات

  
أن الرعايــة الصــحية المتكاملــة المبنيــة علــى إتاحــة الخــدمات الصــحية والتغطيــة الصــحية  مــن جديــد يؤكــد  -١٦

  ؛إلى تسريع وتيرة جهود التنفيذ ١عزيز النظم الصحية، ويدعو الدول األعضاءالشاملة هي أفضل نهج لت
  

مــرض فيــروس اإليبــوال علــى النحــو  بالتحــديات التــي تواجههــا حاليــًا االســتجابة العمليــة لفاشــية علمــاً  حــيطي  -١٧
كمـا هـو مبـين فـي  ،، ويؤيد الخطوات المبّينة بإيجاز بشأن التصـدي لتلـك التحـديات١٣٦/٢٦م تالمبّين في الوثيقة 

، ويطلب من المدير العام أن تكفل نشر ما يلزم من موارد بشرية وغيرها من المـوارد تحقيقـًا EBSS3/INF./5الوثيقة 
  لهذه الغاية على سبيل األولوية والضرورة العاجلة؛

  
  المساعدة الطبية

  
الصــادر  مــع مراعــاة القــرار بأهميــة تــأمين ســالمة عــاملي الرعايــة الصــحية وحمــايتهم قــدر اإلمكــان، ســّلمي  -١٨

كـــانون األول/  ٥الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي  بشـــأن الصـــحة العالميـــة والسياســـة الخارجيـــة،
  ؛٢٠١٤ ديسمبر

  
يكفــي مــن التــدريب ومعــدات  مقــدمي الخــدمات الصــحية إلــى ضــمان تزويــد العــاملين الصــحيين بمــا يــدعو  -١٩

  الحماية الالزمة لتقليل خطر إصابتهم بعدوى المرض إلى أدنى حد؛
  

ــدعو  -٢٠ المتضــررة بالفاشــيات وخــدمات الطــوارئ الصــحية إلــى تــوفير مســتوى كــاف مــن  ١الــدول األعضــاء ي
  الصحيين من العنف؛ األمن لحماية جميع العاملين

  
مـن المـدير العـام أن يكفـل  ويطلـب الفـرق الطبيـة الخارجيـة لالسـتجابة للفاشـية، علـى قيمـة يؤكد مـن جديـد  -٢١

تمكين المنظمة من القيام، باالستناد إلى وحدة الفرق الطبية الخارجية التي أنشئت حديثًا بالمنظمة، بتنسيق ما ُيقّدم 
من عروض وطلبات بشأن نشر الفرق الطبية الخارجية المتمرسة والمجّهزة بما يلـزم مـن معـدات لتلبيـة االحتياجـات 

  ة تشكيل تلك الفرق وتدريبها ودعمها في الوقت المناسب؛الملّحة وتنظيم عملي
  

                                                      
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١



EBSS3.R1  

6 

ضمان النشر الفعال لجميع الخدمات الصحية المحتملة واالحتفاظ بـالفرق  على قيمة جديد من كذلك يؤكد  -٢٢
الطبيــة والمــواد االســتهالكية الحيويــة الالزمــة لمكافحــة األمــراض، وذلــك مــن خــالل عمليــة تشــاور وتنســيق وتكامــل 

علــى طلــب البلــدان المضــيفة أو قبولهــا، والتســليم بــأن الغــرض مــن الفــرق الطبيــة الخارجيــة هــو تزويــد الــنظم مبنيــة 
  الصحية الوطنية بدعم مؤقت ُيقصد به تعزيزها على نحو مستدام؛

  
وضع آليات بشأن استخدام القائم من  ١المدير العام أن يواصل، بالتشاور مع الدول األعضاء، يطلب من  -٢٣

القدرات االحتياطية في حاالت الطوارئ، بما فيها القدرات اإلنسانية اإلقليمية عند االقتضاء، وذلـك مـن خـالل إبـرام 
  ؛اتفاقات رسمية، وأن يقدم تقريرًا عن هذه المسألة إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

  
  المعلومات

  
لى تعزيز قدرات ترصد المرض إ، )٢٠٠٥( بما يتفق مع اللوائح الصحية الدولية ١الدول األعضاء، يدعو  -٢٤

القطـري واإلقليمـي  ومـع المنظمـة، علـى المسـتوى المحلـي والـوطني وتدفق البيانات والمعلومات عنـه بـين المسـتويين
فــي  اإليبـوال الحـالي، وضــمان التبكيـرمـرض فيــروس  تنفيـذ اســتجابة كاملـة وفعالــة لوبـاء مـن والعـالمي بغيـة التمكــين
  مستقبلية وفي الكشف عنها؛ اإلبالغ عن أية فاشية

  
المـــدير العـــام أن تتخـــذ جميـــع الخطـــوات الالزمـــة لتعزيـــز الترصـــد ونشـــر البيانـــات والمعلومـــات  يطلـــب مـــن  -٢٥

ق العبــر المستخلصــة بفعاليــة فــي الوقــت المناســب وبنــاء قــدرات المعلومــات الصــحية الالزمــة لمكافحــة الوبــاء وتطبيــ
  على ما تنجزه المنظمة من أعمال في هذا الصدد مستقبًال؛

  
المــدير العــام اســتحداث ودمــج ودعــم أدوات وآليــات تنســيق مشــتركة، مــن قبيــل البوابــات  مــن يطلــب كــذلك  -٢٦

إلنهـاء  اإللكترونية على اإلنترنت، حسب االقتضاء، من أجل تتبع األنشـطة المتعلقـة بجميـع جوانـب عمـل المنظمـة
زيـادة الفعاليـة فـي  بغيـة اإليبوال الحاليـة، ومـن أجـل تحديـد الثغـرات وتحديـد احتياجـات ملموسـة فاشية مرض فيروس

  الوقاية من الفاشيات المستقبلية؛
  

المــدير العــام أن تكفــل فــي ســياق حالــة الطــوارئ الحاليــة، تقاســم المعلومــات ذات الصــلة،  مــن يطلــب كــذلك  -٢٧
 ١وخاصة تلك المتعلقة بتفاصيل المسـاعدة الُمتعهـد بتقـديمها وٕانجازهـا بشـأن جهـود االسـتجابة، مـع الـدول األعضـاء

االســــتفادة مــــن المــــوارد وســــائر الشــــركاء تقاســــمًا فعــــاًال ومناســــب التوقيــــت وبطريقــــة شــــفافة، وذلــــك بهــــدف تســــهيل 
مكتــب  المعنيــة مســاعدة المــدير العــام مــن خــالل تزويــد ١واالســتجابة للمــرض بفعاليــة، ويطلــب مــن الــدول األعضــاء

بجميـع تلـك المعلومـات باالسـتعانة بخدمـة التتبـع الماليـة الخاصـة بالمكتـب  األمم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية
  في الوقت المناسب وبطريقة شفافة؛

  
  التأهب

  
بضــرورة التعجيــل فــي ســياق الفاشــية المندلعــة حاليــًا بتلبيــة االحتياجــات العاجلــة مــن قــدرات التأهــب  يســّلم  -٢٨

واالستجابة، وخصوصًا في الدول المعرضة لخطـر المـرض بشـكل كبيـر مثلمـا بّينتـه المنظمـة، ويـدعو جميـع الـدول 
طـاء األولويـة الالزمـة لعمـل المنظمـة فـي مجـال ترصـد والمجتمع الدولي إلى تعزيز هذه الجهود، مـع إع ١األعضاء

  المرض والتأهب لمواجهته والطوارئ الناشئة عنه؛
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بأهميــة معالجــة الثغــرات النظاميــة األطــول أجــًال التــي تتخلــل القــدرة علــى الوقايــة مــن المــرض  كــذلك يســّلم  -٢٩
والكشف عنه والحماية منـه ومكافحتـه وتـوفير اسـتجابة ضـده فـي مجـال الصـحة العموميـة درءًا لخطـر انتشـاره علـى 

 ،)٢٠٠٥وائح الصــحية الدوليــة (للــ بالتنفيــذ الكامــل إلــى الوفــاء بالتزامهــا ١الصــعيد الــدولي، ويــدعو الــدول األعضــاء
والقيام على وجه التحديـد بتسـريع وتيـرة عمـل الـدول الواقعـة فـي غـرب أفريقيـا ووسـطها وغيرهـا مـن الـدول المعرضـة 
للخطــر وتزويــد تلــك الــدول بالــدعم، ويثنــي كــذلك فــي هــذا الصــدد علــى التعــاون بــين بلــدان الشــمال والجنــوب وبلــدان 

  ائي والثالثي وتبادل أفضل الممارسات؛الجنوب والجنوب والتعاون الثن
  

على أن تعمل، بدعم من المنظمـة، فـي مختلـف القطاعـات ومـع الجهـات صـاحبة  ١الدول األعضاء يحث  -٣٠
المصــلحة، بمــا فيهــا نظــم التعلــيم والنقــل والتنظــيم، وذلــك ضــمانًا ألن تصــبح القــدرات المســتدامة ألجــل طويــل علــى 
ة التأهـــب للمـــرض والوقايـــة منـــه والكشـــف عنـــه والحمايـــة منـــه ومكافحتـــه وتـــوفير اســـتجابة ضـــده فـــي مجـــال الصـــح

العمومية درءًا لخطر انتشاره على الصعيد الدولي، جزءًا ال يتجزأ من قدرات المجتمعات المحلية وتمّكن من تسهيل 
  تعبئة المجتمعات عند وقوع حالة طوارئ تخّلف عواقب صحية؛

  
ات بــأن التأهــب العــالمي يلزمــه التــزام مســتمر بالبحــث والتطــوير واالعتمــاد علــى نهــج متعــدد القطاعــ يســّلم  -٣١

  وتعزيز النظم الصحية والتنمية االقتصادية وتحسين الحالة الصحية في البلدان النامية؛
  

بأهميــة تبـادل المعلومــات فــي الوقـت المناســب عـن المنتجــات التشخيصـية والوقائيــة والعالجيــة  يسـّلم كــذلك  -٣٢
وتحت رعاية المنظمة، وٕاجراء تقييم روتيني  ١المسجلة على المستوى الوطني أو اإلقليمي فيما بين الدول األعضاء

لمدى فعالية هذه المنتجـات لغـرض اسـتعمالها فـي الوقـت المناسـب مـن أجـل االسـتجابة للوبـاء، ويطلـب مـن المـدير 
العــام أن تـــزّود المجلـــس التنفيــذي فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثــين بعـــد المائـــة بخيـــارات تعزيــز تبـــادل هـــذه المعلومـــات، 

لمنظمــة علــى تيســير الحصــول علــى هــذه المنتجــات، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة بيانــات عالميــة، بــدءًا وتعزيــز قــدرة ا
  ؛بأنواع الحمى النزفية

  
  األدوية العالجية واللقاحات

  
بالتقدم الجيد الذي تحقق حتـى اآلن بقيـادة المنظمـة فـي عمليـة اسـتحداث لقاحـات اإليبـوال، ويطلـب  يعترف  -٣٣

يضمن استدامة األفرقة العاملة المعنية بتصميم التجارب السريرية لألدوية العالجية واللقاحات، من المدير العام أن 
طالمــا كانــت ضــرورية، مــن أجــل ضــمان التقــدم المســتمر فــي اســتحداث لقاحــات وعالجــات جيــدة ومأمونــة وفعالــة 

جــراءات التنظيميــة الخاصــة وميســورة التكلفــة، مــع التركيــز علــى أهميــة اســتكمال عمــل المنظمــة بشــأن اآلليــات واإل
بالطوارئ، بما يضمن سالمة المرضى وتوجيـه نتـائج هـذا العمـل إلـى أشـد البلـدان تضـررًا فـي غـرب أفريقيـا كأولويـة 

  فور تجهيزهما؛ ١أولى، مع ما يقترن بذلك من توزيع وخطة تمويل توافى بهما الدول األعضاء
  

لوبــاء وأن يعمــم المعلومــات فيمــا يتعلــق بــأهم الدراســات المــدير العــام أن يقــيم الوضــع الــراهن ل مــن يطلــب  -٣٤
البحثية التي يتعين إنجازهـا؛ ويطلـب مـن المـدير العـام أن يقـوم، مـن خـالل التشـاور مـع الخبـراء التقنيـين والوكـاالت 

ـــة التابعـــة للـــدول األعضـــاء، بإعـــداد إرشـــادات بخصـــوص قيمـــة وحـــدود البيانـــات المتأتيـــة مـــن التجـــارب  ١التنظيمي
  ية، وٕايالء االهتمام لألخالقيات والجودة والنجاعة والمأمونية؛السرير 
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  ضمان قدرة المنظمة على التأهب واالستجابة للفاشيات والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق والممتدة
  

أن مــن األهــداف الرئيسـية فــي إصـالح قــدرة المنظمــة علـى االســتجابة للفاشـيات والطــوارئ المســتقبلية  يؤكـد  -٣٥
علــى الوقايــة مــن هــذه  ١تبنــي قــدرة الــدول األعضــاء الواســعة النطــاق والممتــدة تمكــين المنظمــة مــن أن تــدعم و/ أو

  الفاشيات والطوارئ وكشفها والتأهب واالستجابة لها؛
  

  هيكل المنظمة ومواردها البشرية
  

أن جميـع سـلطات المنظمـة ذات الصـلة فيمـا يتعلـق بـاإلدارة والنشـر وسـائر شـؤون المـوارد  جديـد من يؤكد  -٣٦
البشرية المتعلقة بالتأهب والترصد واالستجابة تبقى لدى المدير العام فيمـا يخـص الفاشـيات والطـوارئ ذات العواقـب 

  للطوارئ؛ باالستجابةالصحية، ويجب أن تمارس بطريقة تتسق مع مبادئ وأغراض المنظمة وٕاطارها الخاص 
  

المدير العام أن يعزز قدرات المنظمة الخاصة بعمليات الطوارئ كي تتمكن مـن الوفـاء بواليتهـا  من يطلب  -٣٧
  الدستورية واالستجابة للطوارئ ذات العواقب الصحية، باالستناد إلى نهج يشمل جميع األخطار؛

  
للطـــوارئ الصـــحية أن تـــتمكن المنظمـــة مـــن تنفيـــذ علـــى أن مـــن الضـــروري فيمـــا يتعلـــق باالســـتجابة  يشـــدد  -٣٨

االســـتجابة الخاصـــة بـــالطوارئ الصـــحية المعقـــدة والمتفاوتـــة النطـــاق، مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى نظـــم المـــوارد 
البشرية، وتعبئة الموارد، والتمويل، والتخطيط، وٕادارة المعلومات، وضمان القيادة الواضحة واتباع نهج متماسـك فـي 

  صة بالفاشيات والطوارئ الصحية على جميع مستويات المنظمة؛العمليات الخا
  

بـأن مـواطن الـنقص فــي الـنظم والعمليـات الخاصـة بـالموارد البشــرية للمنظمـة، ضـمن أمـور أخــرى،  يعتـرف  -٣٩
ويطلــب مــن المــدير العــام أن يقــوم، بنــاًء علــى الــدروس المســتفادة ومــع  ،لمــرض فيــروس اإليبــوال أبطــأت االســتجابة

مراعاة جهود اإلصالح الجارية، بتسريع جهود المنظمة بشأن إصالح الموارد البشرية، وخصوصًا عـن طريـق تنفيـذ 
سياســــات متينــــة للتوظيــــف وٕادارة األداء، بمــــا فــــي ذلــــك اســــتعراض األداء وحركــــة تــــنقالت المــــوظفين علــــى جميــــع 

، كــي تــتم بســرعة مواءمــة مهــارات المــوظفين مــع االحتياجــات ٢٠١٥ســتويات المنظمــة الثالثــة بحلــول آخــر عــام م
العاجلة، وأن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين عن خطط التنفيذ ومواصلة التوسع، وذلـك مـع 

  ؛٥٢المطلوب في الفقرة  لمبدئيامراعاة التقييم 
  

المـــدير العـــام أن يســـتعرض النظـــام الخـــاص بالترشـــيح واالختيـــار والتـــدريب واســـتعراض األداء  مـــن يطلـــب  -٤٠
وخطة التحسين المتعلقة بممثلي المنظمة في البلدان، مع مراعاة جهود اإلصالح الجارية وعـدم اإلخـالل بهـا، بغيـة 

العمـل الخـاص بوضـع القواعـد،  تحسين الخبرات في كل مجال من المجاالت األساسـية الثالثـة لواليـة المنظمـة، أي
وتقديم الدعم التقني إلى البلدان، واالستجابة للطـوارئ والفاشـيات، ويـدعم المـدير العـام فـي ممارسـة سـلطته الخاصـة 
بإضافة أو تغيير الموظفين ذوي الخبرات المالئمة على المستوى الُقطري واإلقليمي، وأن يقدم تقريرًا عن التنفيذ إلى 

  الثامنة والثالثين بعد المائة؛ في دورته المجلس التنفيذي
  

علـى أهميـة أن يفهـم العــاملون فـي المنظمـة الظـروف الوطنيـة والمحليــة والتقاليـد السـائدة فـي البلــدان  يشـدد  -٤١
التــي ُينتــدبون إليهــا وأن يحترموهــا، وأن يعرفــوا المجموعــات الســكانية المحليــة بوضــوح علــى غايــاتهم وأهــدافهم كــي 

  لها، ومن ثم إسهامها في تحقيق سالمتهم وأمنهم؛ يعززوا قبولها
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والــــــواردة فــــــي  ٢٠١١للجنــــــة المراجعــــــة المعنيــــــة بــــــاللوائح الصــــــحية الدوليــــــة لعــــــام  ١٢بالتوصــــــية  يــــــذكر  -٤٢
، والتــي دعــت إلــى إنشــاء احتيــاطي عــالمي مــن القــوى العاملــة الصــحية العموميــة أوســع نطاقــًا، ٦٤/١٠ج الوثيقــة

أن يقـــوم، مـــن خـــالل التشـــاور مـــع اللجنـــة التوجيهيـــة للشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث ويطلـــب مـــن المـــدير العـــام 
الفاشــيات ومواجهتهــا، أن يتخــذ فــورًا الخطــوات الالزمــة مــن أجــل وضــع خطــة تشــمل العناصــر الثالثــة التاليــة، التــي 

التي تطلب أو تقبل هذه يضم كل منها فرق لالستجابة الشاملة للطوارئ يمكن نشرها بسرعة وكفاءة، لخدمة البلدان 
المساعدة، لمدد كافية، مع توفير الموارد الكافيـة، وأن يقـدم إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين تقريـرًا كـي 

  تنظر فيه وتتخذ قرارًا بشأنه؛
  

عدد كاٍف من موظفي المنظمة المتفانين والمدربين مع تكريس مجموعـة المهـارات المالئمـة علـى   (أ)
تويات المنظمــة الثالثــة، وخصوصــًا علــى المســتوى الُقطــري، مــن أجــل التنفيــذ المناســب للبــرامج جميــع مســ

الجارية لإلغاثة في الطوارئ، بما في ذلك الترصـد، وتـوفير القـدرة الداخليـة الكافيـة علـى تلبيـة االحتياجـات 
تعزيــــز تمثيــــل المفاجئــــة مــــن أجــــل االســــتجابة للطــــوارئ الحــــادة ذات العواقــــب الصــــحية، مــــع بــــذل جهــــود ل

  الممارسين من البلدان النامية، بما يشمل بذل هذه الجهود في المقر الرئيسي؛
  

ـــة لإلنـــذار   (ب) تعميـــق وتوســـيع الشـــراكات باالســـتناد إلـــى المنصـــات القائمـــة، والســـيما الشـــبكة العالمي
ن والجـــدد بحـــدوث الفاشـــيات ومواجهتهـــا، ومجموعـــة الصـــحة العالميـــة، والشـــركاء المتـــأهبين للعمـــل القـــائمي

  المتأهبين للعمل، والفرق الطبية الخارجية، مع الهدف اإلضافي المتمثل في بناء القدرات في البلدان؛
  

تعزيــز آليــات العمــل مــع الوكــاالت والصــناديق والبــرامج األخــرى التابعــة لألمــم المتحــدة، والجهــات   (ج)
  ة تتناسب مع حجم أية طارئة؛الفاعلة المعنية، حسب االقتضاء، للمساعدة على ضمان تنفيذ استجاب

  
   البحث والتطوير

  
بالحاجــة الملّحــة إلــى تشــجيع وتعظــيم الجهــود المتعلقــة بالبحــث العلمــي والوبــائي والبيولــوجي، بمــا فــي  يقــر  -٤٣

ـــة بشـــأن ـــة أو اإلقليمي ـــًا للتشـــريعات الوطني ـــة وفق ـــادل العينـــات والبيانـــات الوبائي ـــا  اإليبـــوال، ذلـــك تب وبشـــأن التكنولوجي
الصحية، وتعزيز التعاون في هذا المجال بين البلدان، وذلك لإلسهام في الجهود الدولية الموجهة صوب عالج هذا 
الوباء وبقصد تعزيز القدرات العلميـة والطبيـة والصـحية للبلـدان األشـد تضـّررًا بـالمرض، وضـرورة اسـتمرار المجتمـع 

  ألمراض المدارية الناشئة وتلك المهملة؛العالمي في العمل بشأن البحث والتطوير، بما في ذلك ا
  

فــي تأييـد وضـع برنــامج عمـل بحثـي ذي أولويــة بشـأن اإليبـوال، ويــدعو  بــدور المنظمـة القيـادي كـذلك يسـّلم  -٤٤
والجهـات الفاعلـة ذات الصـلة إلـى ضـمان مراعـاة المـوارد والجهـود لـذاك البرنـامج ودعمـه، حسـب  ١الدول األعضاء

  االقتضاء؛
  

بضــرورة دمــج العبــر المستخلصــة مــن فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي تقيــيم االســتراتيجية  لكيســّلم كــذ  -٤٥
وخطة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة؛ وينظـر، حسـب االقتضـاء، فـي الصـلة 

ســتحداث تكنولوجيــات صــحية الرابطــة بــاألموال المجّمعــة ألغــراض البحــث والتطــوير فــي الصــحة العالميــة تســهيًال ال
ومأمونـــة وفعالـــة وبأســـعار معقولـــة فيمـــا يتصـــل بتلبيـــة احتياجـــات البلـــدان المتضـــررة بـــالمرض، ويـــدعو الـــدول  جيـــدة

المسـتجدة  إلى تأمين تمويل مستدام ألغراض البحث والتطوير الصحيين فيما يخـص األمـراض المداريـة ١األعضاء
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وتعزيـز إتاحـة المنتجـات الصـحية واألجهـزة الطبيـة لتلبيـة االحتياجـات الصـحية فـي وتلك المهملة، بما فيها اإليبوال، 
  ١؛البلدان النامية

  
إلى مواصلة التعاون، حسب االقتضاء، بشأن وضع نماذج ونهج تؤيد فك ارتبـاط  ٢الدول األعضاء يدعو  -٤٦

تكلفـــة األنشـــطة الجديـــدة للبحـــث والتطـــوير بأســـعار األدويـــة واللقاحـــات ووســـائل التشـــخيص األخـــرى لمـــرض االيبـــوال 
تحمــل تكاليفهــا  وســواه مــن األمــراض المداريــة الناشــئة وتلــك المهملــة، وذلــك ضــمانًا الســتدامة إتاحتهــا والقــدرة علــى

  ؛وتوافرها وٕاتاحة العالج لجميع من يلزمهم
  

  الموارد
  

المدير العام أن يتخذ جميع الخطوات الالزمة من أجل ضمان أنه في حالة الفاشيات والطوارئ  منيطلب   -٤٧
ذات العواقب الصحية، يمكن إعادة تخصيص التمويل على وجه السرعة وتقديمه إلى المناطق األمـس حاجـة إليـه، 

  دون اإلخالل بأولويات برامج المنظمة، 
  

 ،المنظمـة يـة ألعمـال التأهـب والترصـد واالسـتجابة التـي تضـطلع بهـابالحاجـة إلـى وجـود مـوارد كاف يعترف  -٤٨
 بــاللوائح المعنيــة المراجعــة للجنــة ١٣ويوافــق مــن حيــث المبــدأ علــى إنشــاء صــندوق احتيــاطي، مــع مراعــاة التوصــية 

يــة ، رهنــًا باتخــاذ قــرار مــن جانــب جمعيــة الصــحة العالم٦٤/١٠ج الوثيقــة فــي والــواردة ٢٠١١ لعــام الدوليــة الصــحية
الثامنــة والســتين، ويطلــب مــن المــدير العــام أن يقــدم خيــارات بشــأن حجــم هــذا الصــندوق ونطاقــه واســتدامته وعملياتــه 
وموارد تمويله وآليات المساءلة بشأنه، بما في ذلـك مصـادر التمويـل الداخليـة الممكنـة مـن داخـل الميزانيـة البرمجيـة 

يق الطـوارئ األخـرى ذات الصـلة والعاملـة بالفعـل أو التـي يجـري القائمة للمنظمة، مع مراعاة آليات التمويـل وصـناد
وأن يقـدم تقريـرًا  ٥٢المطلـوب فـي الفقـرة  لمبـدئياالنظر فيها، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، مع مراعاة التقييم 

ة والســتين كــي عــن هــذه الخيــارات، مــن خــالل لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــ
  تنظر فيها وتعتمدها؛

  
بالمســاهمة القيمــة فــي القــدرة العالميــة علــى الوقايــة مــن الفاشــيات وكشــفها واالســتجابة لهــا،  يعتــرف كــذلك  -٤٩

والمقدمة من خالل مختلف المبادرات على المستوى العالمي واإلقليمي وسائر الجهات الفاعلة المعنية، ويـدعو إلـى 
التــي تقــوم بهــا المنظمــة، وذلــك  ) واألعمــال ذات الصــلة٢٠٠٥مواءمــة هــذه الجهــود مــع اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  لضمان االتساق والفعالية في العمل؛
  

علـى أن تنظـر فـي تقـديم الـدعم والمسـاهمة فـي العمـل الـذي تقـوم بـه المنظمـة فـي  ٢الدول األعضـاء يحث  -٥٠
  هذا المجال كمسألة عاجلة؛

  
  التواصل

  
المدير العام أن يستمر في تطوير وتنفيذ استراتيجية لالتصاالت على نطـاق المنظمـة مـن أجـل  من يطلب  -٥١

تحســين االتصــاالت الروتينيــة، وتوجيــه الرســائل بخصــوص التــدابير الوقائيــة، واإلبــالغ عــن المخــاطر، واالتصــاالت 
ة االتصـــال مـــع وســـائل فـــي الطـــوارئ، وضـــمان أن تســـتتبع السياســـة الجديـــدة مواءمـــة محتـــوى وشـــكل وأســـلوب رســـال

  اإلعالم وتوقيت وتواتر وصولها إلى الجمهور المقصود وخدمتها للغرض المرجو منها؛
                                                      

 .٢٢-٦٦ع  ص  جو ١٦-٦٢ع  ص  جو ٢١-٦١ع  ص  جانظر القرارات    ١
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  التقييم والخطوات القادمة
  

المدير العـام أن يكلـف بـإجراء تقيـيم مبـدئي مـن جانـب فريـق مـن الخبـراء المسـتقلين الخـارجيين،  من يطلب  -٥٢
بشأن جميع جوانب استجابة المنظمة، منذ بداية فاشية مرض فيروس اإليبوال الحالية، بما في ذلك استجابتها داخل 

باالســـتجابة للطــــوارئ،  مـــة الخـــاصفـــي تنفيـــذ إطـــار المنظ، لفيـــروس إيبــــوال العاجـــل للتصـــدي المتحـــدة األمـــم بعثـــة
وبالتنسيق بما يشمل تعبئة الموارد، واألداء على مسـتويات المنظمـة الثالثـة، لُيعـرض علـى جمعيـة الصـحة العالميـة 

  الثامنة والستين؛
  

المدير العام أن يعد خيارات إلنشاء فريق خبراء للجنة المراجعـة المعنيـة بـاللوائح الصـحية  من كذلك يطلب  -٥٣
 الدوليــة، عمـــًال بالممارســة المتبعـــة فــي الماضـــي إلجــراء تقيـــيم ألنشــطة الوقايـــة والتأهــب واالســـتجابة العامــة لفاشـــية

لــك االســتجابة، بمــا فــي ذلــك مــا تــم فــي تيســير ت )٢٠٠٥مــرض فيــروس اإليبــوال وفعاليــة اللــوائح الصــحية الدوليــة (
، وٕايـالء االهتمـام ٢٠١١تنفيذه وما لم يتم تنفيـذه منـذ لجنـة المراجعـة السـابقة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة لعـام 

للخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا لتحســين األداء والشــفافية والكفــاءة فــي اســتجابة المنظمــة فــي إطــار اللــوائح الصــحية 
  في الفاشيات المستقبلية، في كل البلدان، بهدف تعزيز النظم الصحية؛ )٢٠٠٥الدولية (

  
المــدير العــام إلــى أن ينظــر فــي إنشــاء فريــق استشــاري مخصــص، برعايــة المجلــس التنفيــذي، يضــم  يــدعو  -٥٤

خبــراء فــي العمليــات مــن الجهــات المعنيــة ذات الصــلة، بمــا فيهــا البلــدان المتضــررة، مــن أجــل إســداء المشــورة إلــى 
لمــدير العــام بخصــوص الــدعم اإلداري واللوجيســتي، عنــد الضــرورة، إذا حــدثت فاشــيات أو طــوارئ مســتقبلية ذات ا

  عواقب صحية؛
  

المدير العام المشاركة داخل منظومة األمم المتحدة بشأن الدروس المستفادة من هذه االستجابة  من يطلب  -٥٥
  بأحدث المعلومات بانتظام؛ ١لتحسين التنسيق والفعالية فيما يتعلق بالفاشيات المستقبلية، وموافاة الدول األعضاء

  
والجهـات الفاعلـة األخـرى ومنظومـة األمـم  ١المدير العـام أن يتشـاور مـع الـدول األعضـاء من يطلب كذلك  -٥٦

المتحدة بشأن عناصر القرارات الواردة في هذا القرار الذي سُيعد مـن أجـل جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين 
لضـمان التوصـل إلـى توافـق آراء علــى كيفيـة تعزيـز وتحسـين فعاليـة المنظمــة فـي الفاشـيات والطـوارئ ذات العواقــب 

  عاة إصالح المنظمة عمومًا وعدم اإلخالل به؛الصحية، مع مرا
  

المدير العام أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين عن جميع طوارئ  من كذلك يطلب  -٥٧
الوكـاالت، التـي اتخـذت فيهـا المنظمـة إجـراءات  بـين المشتركة الدائمة الدرجة الثالثة وطوارئ المستوى الثالث للجنة

والستين، ويدعو إلى تقديم تقارير سنوية عن اإلجـراءات التـي تتخـذها المنظمـة  السابعة العالمية الصحة جمعيةمنذ 
  في االستجابة للطوارئ الصحية.

  
  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٥ ،الجلسة الثانية

  ٢للمجلس التنفيذي/ المحاضر الموجزة/ الثالثة الدورة االستثنائية
  
  

=     =     =  
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