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  ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام 
  ومتابعة الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن اإليبوال

  
  

  مشروع مقرر إجرائي مقترح من األمانة
  
  

ومتابعة الدورة االستثنائية للمجلس  ٢٠١٤إلحاقًا بتقدير التقارير عن فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   
)، فـــإن جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى ٦٨/٢٧جو  ٦٨/٢٦جو  ٦٨/٢٥جو  ٦٨/٢٤التنفيـــذي بشـــأن اإليبـــوال (الوثـــائق ج

  النظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي:
  

جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون، بعـد التـذكير بـالقرار الـذي اعتمـده المجلـس التنفيـذي فـي   
  ٢٠١٥،١كانون الثاني/ يناير  ٢٥في  دورته االستثنائية المعقودة

  
  التقييم المؤقت

 ؛٦٨/٢٥رحبت بالتقرير المبدئي لفريق التقييم المؤقت المعني باإليبوال، والذي يرد في الوثيقة ج  •

 باإليبوال على ما أنجزه من عمل حتى اآلن؛ المعني المؤقت التقييم شكرت فريق  •

أن يسـتمر فـي عملـه وأن يصـدر تقريـرًا ختاميـًا يتـاح  طلبت مـن فريـق التقيـيم المؤقـت المعنـي بـاإليبوال  •
 .٢٠١٥تموز/ يوليو  ٣١للمدير العام في موعد أقصاه 

  
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

) لبحـث دور ٢٠٠٥طلبت مـن المـدير العـام إنشـاء لجنـة مراجعـة فـي إطـار اللـوائح الصـحية الدوليـة (  •
 في االستجابة لفاشية اإليبوال، مع تحديد األهداف التالية: )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح

) فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن فاشـــية اإليبـــوال ٢٠٠٥تقيـــيم مـــدى فعاليـــة اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  -
والتأهـــــب واالســـــتجابة لهـــــا، مـــــع التركيـــــز بوجـــــه خـــــاص علـــــى اإلبـــــالغ والحـــــوافز ذات الصـــــلة، 

ة، واإلعالن عن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقًا والتوصيات المؤقتة، والتدابير اإلضافي
 دوليًا، والقدرات األساسية الوطنية؛
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وأثرهــا ذي  ٢٠١١١تقيــيم حالــة تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن لجــان المراجعــة الســابقة فــي عــام   -
 الصلة على فاشية اإليبوال الراهنة؛ 

ـــالخطوات الالزمـــة مـــن أجـــل تحســـن أداء وشـــف  - ـــوائح الصـــحية التوصـــية ب ـــاءة الل ـــة وكف افية وفعالي
)، وتعزيــز التأهــب واالســتجابة للطــوارئ المســتقبلية ذات العواقــب الصــحية، مــع ٢٠٠٥الدوليــة (

 األطر الزمنية المقترحة ألي من تلك الخطوات.

) فـي تمـوز/ ٢٠٠٥طلبت من المدير العام أن يعقد لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصـحية الدوليـة (  •
، وأن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين عــن تقــدمها فــي أيــار/ ٢٠١٥ ليــويو 

 ؛٢٠١٦ مايو

وافقــت علــى دعــم دول غــرب ووســط أفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول المعرضــة للمخــاطر مــن أجــل تحقيــق   •
 ؛٢٠١٩) بحلول حزيران/ يونيو ٢٠٠٥التنفيذ الكامل للوائح الصحية الدولية (

باإليبوال والخاص بأن يشكل استعراض النظـراء أو أي تقيـيم  المعني المؤقت التقييم اقتراح فريق أيدت  •
خــارجي معــادل لــه جــزءًا مــن أي تقيــيم لحالــة القــدرات األساســية الوطنيــة فــي إطــار اللــوائح الصــحية 

 ).٢٠٠٥الدولية (
 

  القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ
للطـوارئ  العالميـة الصـحية العاملـة وضعها المدير العام بخصوص القـوى رحبت بخطة المفاهيم التي  •

 من أجل االستجابة للمخاطر والطوارئ الشديدة أو الممتدة ذات العواقب الصحية، ووافقت عليها؛

 العاملــة طلبــت مــن المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي إنشــاء وتنســيق وٕادارة  القــوى  •
الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون  فــي دورتــه للطــوارئ علــى المجلــس التنفيــذي العالميــة الصــحية

 .٢٠١٦ الثاني/ يناير
 
  الصندوق االحتياطي 

  
، والتي تتضمن مبادئ توجيهيـة يجـب أن تـنظم ٦٨/٢٦رحبت بالبارامترات المبّينة في الوثيقة ج [  •

ـــة االســـتدامة والعمليـــات ومصـــادر التمويـــل وآليـــات  :الصـــندوق، مـــن قبيـــل الحجـــم والنطـــاق وٕامكاني
   (بنما) ]المساءلة؛

  (مصر)]  دائر [ (فنلندا) ]،دمحدّ  [قررت إنشاء صندوق احتياطي   •
  (فنلندا)] ٢يجمع بين صندوقي المنظمة القائمين حاليًا، [
كامـــل تمويـــل [، ب] /  المرونـــةبـــأموال كاملـــة  [[مليـــون دوالر أمريكـــي  ١٠٠رأســـمال مســـتهدف قـــدره ب

  سبانيا، البرتغال، إيطاليا)،أ(]  مساهمات طوعية مرنةبواسطة 
                                                           

 .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج   ١
الطارئــة فــي ســياق مبــادرة التصــدي للخطــر  صــندوقها لالســتجابة للفاشــياتحســاب المنظمــة لالســتجابة الســريعة و    ٢

 (فنلندا)النووي.] 
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  (مصر)]  وذلك لكي يتسنى حشد استجابة معززة لجميع الطوارئ التي ُيحتمل أن تحدث بالتزامن [

التقـارير الماليـة، تقـديم [، وشفاف ومسؤول، بوسـائل منهـا موثوق على نحو  استخدام الصندوقو
يــق المبــادئ والممارســات المتعلقــة بالحيــاد واإلنســانية والنزاهــة واالســتقالل فــي تقــديم المــنح وتطب

  فنلندا)(،] النبيلبدافع الشعور اإلنساني 

شــركاء آخــرين، ســتعانة ب[، بوســائل منهــا اال التعزيــز الســريع الســتجابة المنظمــة األوليــةالتمويــل و و 
  (المملكة المتحدة)

المعايير الموضوعية تطبيق متصاعدة، بالصحية الطوارئ لل [ ] / الصحيةذات العواقب للطوارئ  [[
ثالثـة  ] تمتـد لفتـرة تتـراوح بـين [والتـي  (المملكـة المتحـدة)]]  الستجابة للطـوارئإطار االمبّينة في 

فصـاعدًا، والمعالجـة،  ٢١من بداية الطارئة المصنفة ضـمن طـوارئ الدرجـة  [ ] وستة شهور [شهور 
قتضـــى الحـــال، للعوامـــل التـــي يمكـــن أن تحـــول دون تصـــاعد طارئـــة مـــا أو عنـــد الضـــرورة، وحســـب م

 ؛(المملكة المتحدة)]  ما خطر

(المملكــــة ]  أو لســــلطة مندوبــــه، [قــــررت أن يخضــــع الصــــندوق االحتيــــاطي لســــلطة المــــدير العــــام  •
  يتم الصرف منه بناًء على تقديره؛ على أن المتحدة)

  (بنما)وتقييم عمليات الصندوق االحتياطي.]  طلبت من المدير العام إنشاء آلية لرصد [  •

 شكرت الدول األعضاء على المساهمات التي التزمت بالفعل بتقديمها في الصندوق االحتياطي؛  •

طلبــــت مــــن المــــدير العــــام أن يفــــاتح المــــانحين مــــن أجــــل تشــــجيعهم علــــى المســــاهمة فــــي الصــــندوق   •
 الية من الحوار الخاص بالتمويل؛االحتياطي، بما في ذلك المساهمة من خالل الجولة الت

طلبـــت مـــن المـــدير العـــام أن يقـــدم تقريـــرًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين فـــي أيـــار/   •
، عـــن طريـــق دورة المجلـــس التنفيـــذي الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي كـــانون الثـــاني/ ٢٠١٦ مـــايو
  .٢٠١٦ يناير

  
رسـاء إجـراءات الشـفافية وتقـديم إأن يتشـاور مـع المجلـس التنفيـذي فـي طلبت من المدير العام  [  •

  )، األرجنتين، المكسيك(بنما ]الحسابات.
عطاء أولوية استخدام أموال الصندوق االحتياطي للعمليات الميدانية في طلبت من المدير العام إ [  •

  )، المكسيك(بنما ] البلدان المتضررة.
  

  البحث والتطوير
أعربــت عــن تقــديرها للــدور التنســيقي الرئيســي الــذي تضــطلع بــه منظمــة الصــحة العالميــة فــي تطــوير   •

 اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية  الخاصة بمرض فيروس اإليبوال؛

                                                           
 .في إطار المنظمة لالستجابة للطوارئ حسب المعايير المؤكد عليها   ١
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أيدت وضع إطار للتقدم في أنشطة البحث والتطوير بشأن المنتجات الطبية الخاصة بأمراض ُمعديـة   •
 ى أوبئة، مع مراعاة سائر مسارات العمل داخل المنظمة؛أخرى يمكن أن تتحول إل

  
  تعزيز النظم الصحية

رحبت بإعـداد الخطـط القويـة والمحسـوبة التكـاليف السـتعادة قـدرات الـنظم الصـحية فـي غينيـا وليبيريـا   •
، ٢٠١٥أبريـــل  نيســـان/ ١٧وســـيراليون، والتـــي ُعرضـــت علـــى اجتماعـــات الربيـــع للبنـــك الـــدولي فـــي 

 للتنسيق بين المانحين واالستثمارات االستراتيجية؛كأساس 

طلبـــت مـــن المنظمـــة أن تواصـــل دورهـــا التنســـيقي فـــي دعـــم اإلدارات الوطنيـــة وهـــي تحضـــر لمـــؤتمر   •
تمــوز/  ١٠التعهــدات الرفيــع المســتوى لألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن اإليبــوال، والــذي ســُيعقد فــي 

  ؛٢٠١٥يوليو 

تضطلع بها وزارات الصحة في البلدان الثالثة في التركيز، بدعم من المكاتب  أثنت على القيادة التي  •
الُقطريـــة للمنظمـــة، علــــى االســـتعادة المبكــــرة للقـــدرات مــــن خـــالل التركيــــز علـــى الوقايــــة مـــن العــــدوى 
ومكافحتها، وتفعيل الخدمات الصحية الضرورية  مجددًا، واألولويات الفورية للقوى العاملة الصـحية، 

 المتكامل لألمراض؛ والترصد

عزز عمل المنظمة في دعم الدول األعضاء كي تصبح متأهبة يواصل وي نالعام أ طلبت من المدير  •
بصــورة أفضــل لالســتجابة للطــوارئ ذات العواقــب الصــحية، وذلــك مــن خــالل تعزيــز الــنظم الصــحية 

 الوطنية.
  

  الخطوات القادمة
 مة في مجال الطوارئ ذات العواقب الصحية؛رحبت بالتزام المدير العام بإصالح عمل المنظ  •

طلبت من المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في هـذه اإلصـالحات، وعـن النقـاط األخـرى   •
الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي  فــي دورتــه المقــررة فــي هــذا المقــرر اإلجرائــي، إلــى المجلــس التنفيــذي

  .٢٠١٦ كانون الثاني/ يناير
  
  

    ==    =  


