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  ٢٠١٤ عام في اإليبوال فيروس مرضفاشية   
  ومتابعة الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن اإليبوال 

  
  حصيلة فريق الصياغة

    
بعــد التــذكير بــالقرار الــذي اعتمــده المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والســتون، جمعيــة الصــحة العالميــة   

  ؛٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٥ االستثنائية المعقودة في
  

  التقييم المؤقت
  
  ؛٦٨/٢٥بالتقرير المبدئي لفريق التقييم المؤقت المعني باإليبوال، والذي يرد في الوثيقة جرحبت    -١
  
  ؛على ما أنجزه من عمل حتى اآلن فريق التقييم المبدئي لإليبوالشكرت   -٢
  
علـى نحـو مـا طلبـه منـه القـرار الصـادر أن يواصل عملـه  لإليبوالفريق التقييم المبدئي طلبت من   -٣

وأن يصــدر تقريــرًا ختاميــًا يتــاح للمــدير العــام فــي  ١عــن دورة المجلــس التنفيــذي االســتثنائية بشــأن اإليبــوال،
  .٢٠١٥تموز/ يوليو  ٣١موعد أقصاه 

  
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  
) لبحـث ٢٠٠٥الصـحية الدوليـة (مـن المـدير العـام إنشـاء لجنـة مراجعـة فـي إطـار اللـوائح طلبت    -١

  في االستجابة لفاشية اإليبوال، مع تحديد األهداف التالية: )٢٠٠٥( الدولية الصحية دور اللوائح
  

) فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن فاشـــية ٢٠٠٥مـــدى فعاليـــة اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (تقيـــيم   (أ)
إلبــالغ والحــوافز ذات الصــلة، اإليبــوال والتأهــب واالســتجابة لهــا، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى ا

والتوصــيات المؤقتــة والتــدابير اإلضــافية واإلعــالن عــن الطارئــة الصــحية العموميــة التــي تثيــر قلقــًا 
والصــــالت الرابطــــة بــــه  ٢وســــياق إطــــار االســــتجابة للطــــوارئدوليــــًا والقــــدرات األساســــية الوطنيــــة 

   والمسؤوليات اإلنسانية األخرى للمنظمة؛
  

                                                           
 .EBSS3.R.1انظر القرار    ١

 .٢٠-٦٥ع  ص  جانظر القرار    ٢
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 ٢٠١١١تنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عـــن لجـــان المراجعـــة الســـابقة فـــي عـــام حالـــة تقيـــيم   (ب)
  وأثرها ذي الصلة على فاشية اإليبوال الراهنة؛

  
) ٢٠٠٥التوصـــية بـــالخطوات الالزمـــة مـــن أجـــل تحســـين أداء اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  (ج)

ســتجابة للطــوارئ وشــفافيتها وفعاليتهــا وكفاءتهــا، بمــا فيهــا اســتجابة المنظمــة، وتعزيــز التأهــب واال
  ؛المستقبلية ذات العواقب الصحية، مع األطر الزمنية المقترحة ألي واحدة من تلك الخطوات

  
) فــي ٢٠٠٥طلبــت مــن المــدير العــام أن يعقــد لجنــة المراجعــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة (  -٢

قريــرًا إلــى جمعيــة ، حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي اللــوائح المــذكورة، وأن يقــدم ت٢٠١٥آب/ أغســطس 
  ؛٢٠١٦ الصحة العالمية التاسعة والستين عن تقدمها في أيار/ مايو

  
وافقت علـى دعـم دول غـرب ووسـط أفريقيـا وغيرهـا مـن الـدول المعرضـة للخطـر مـن أجـل تحقيـق   -٣

)، بمــا فــي ذلــك المتطلبــات مــن القــدرات األساســية، بحلــول ٢٠٠٥التنفيــذ الكامــل للــوائح الصــحية الدوليــة (
  ؛٢٠١٩ران/ يونيو حزي
  
خطــة تبــّين القاضــية بــأن تقتــرح المنظمــة  لإليبــوالفريــق التقيــيم المبــدئي توصــية أحاطــت علمــًا ب   -٤

المتطلبات من الموارد وتتقاسمها مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين من أجـل تطـوير 
)، وأن ٢٠٠٥بــاللوائح الصــحية الدوليــة (القــدرات األساســية للصــحة العموميــة بجميــع البلــدان فيمــا يتعلــق 

تواصـــل تقصـــي آليـــات التحليـــل الموضـــوعي وخياراتـــه مـــن خـــالل التقيـــيم الـــذاتي، وأن تجـــري علـــى أســـاس 
  طوعي استعراضًا للنظراء و/ أو تقييمًا خارجيًا للدول األعضاء المقدمة لطلبات في هذا المضمار.

  
  القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ

  
رحبت بالجهود التي يبذلها المـدير العـام لتقـديم خطـة مفاهيميـة أوليـة عـن القـوى العاملـة الصـحية   -١

العالمية للطوارئ لالستجابة لفاشيات األمراض والطـوارئ ذات العواقـب الصـحية، وذلـك فـي إطـار الهياكـل 
، التـي مـن شـأنها والوظائف المكرسة لهذا الغرض والخاصة ببرنامج االستجابة للطوارئ علـى نطـاق أوسـع

أن توّحــد وتوّجــه جميــع عمليــات المنظمــة فــي ميــدان االســتجابة لفاشــيات األمــراض والطــوارئ ضــمن واليــة 
المنظمـــة وعبـــر مســـتوياتها الثالثـــة، وتحـــت إشـــراف المـــدير العـــام مباشـــرة دعمـــًا الســـتجابة البلـــدان فـــي حـــد 

  ٢ذاتها؛
  
تويات وفقـــًا للقـــانون ئ علـــى جميـــع المســـوأشـــارت مجـــددًا إلـــى ضـــرورة اســـتجابة المنظمـــة للطـــوار   -٢

(د) من دستور المنظمة وبما يتسق مع مبـادئ إطـار االسـتجابة للطـوارئ وأهدافـه ٢سيما للمادة الدولي، وال
بالتشـديد )، واسترشادها بنهج التصدي لجميـع أخطـار الطـوارئ الصـحية، ٢٠٠٥واللوائح الصحية الدولية (

الحيـــاد واإلنســـانية وعـــدم اإلنســـانية المتمثلـــة فـــي مبـــادئ المســـاءلة؛ و القـــدرة علـــى التكيـــف والمرونـــة والعلـــى 
  التحيز واالستقالل؛ والقدرة على التنبؤ والتوقيت المناسب والملكية القطرية؛

  

                                                           
 .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج   ١

 .٦٨/٢٧من الوثيقة ج ٤٤انظر الفقرة    ٢
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وشـــددت علـــى أهميـــة بنـــاء قـــدرات المنظمـــة فـــي مجـــاالت ميزتهـــا النســـبية واالســـتناد المكثـــف إلـــى   -٣
الشـــبكة العالميـــة لإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات و  ديقها وبرامجهـــاقـــدرات ســـائر وكـــاالت األمـــم المتحـــدة وصـــنا

مجموعـــة والـــدور الريـــادي للمنظمـــة فـــي  ١ومواجهتهـــا والفـــرق الطبيـــة الخارجيـــة والشـــركاء المتـــأهبين للعمـــل
 الصحة العالمية؛

  
ـــامج االســـتجابة يوطلبـــت مـــن المـــدير العـــام أن   -٤ ـــدم التقـــارير عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي إنشـــاء برن ق

، إلـى القـوى العاملـة المسـتعدة لالسـتجابة للطـوارئ الصـحية العالميـةذلك للطوارئ وتنسيقه وٕادارته، بما في 
جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد 

  .٢٠١٦ي ستعقد في كانون الثاني/ يناير المائة الت
  

  الصندوق االحتياطي
  
التي تشمل المبادئ التوجيهية التي يجـب أن  ٦٨/٢٦رحبت بالبارامترات الموصوفة في الوثيقة ج -١

تســـري علـــى الصـــندوق مثـــل الحجـــم والنطـــاق واالســـتدامة والعمليـــات والمصـــادر الطوعيـــة للتمويـــل وآليـــات 
 المساءلة.

 
وق احتيـــاطي محـــدد تكـــون مـــوارده قابلـــة للتجديـــد مـــن أجـــل التعزيـــز الســـريع وقـــررت إنشـــاء صـــند -٢

 ٢الستجابة المنظمة األولية للفاشيات والطوارئ ذات العواقب الصحية ويدمج صندوقي المنظمة الحـاليين،
ضـمن مليون دوالر أمريكي وممول بالكامل من المساهمات الطوعيـة المرنـة  ١٠٠برأسمال مستهدف قدره 

 الصندوق.نطاق 
  

سيما فيما يتصل بإعداد اطي التمويل الموثوق والشفاف والووافقت على أن يوفر الصندوق االحتي -٣
والتوقيت المناسب  القدرة على التنبؤالتقارير المالية والمساءلة، لمدة تصل إلى ثالثة أشهر، بالتشديد على 

وممارسـات  نسـانية وعـدم التحيـز واالسـتقالل؛الحيـاد واإلاإلنسـانية المتمثلـة فـي مبـادئ الو ؛ والملكية القطرية
 ٣المنح اإلنسانية الجيدة؛

  
علـى أن يـتم الصـرف منـه بنـاًء علـى لسلطة المدير العـام قررت أن يخضع الصندوق االحتياطي  -٤

 تقديره؛
  

ســتعرض نطــاق الصــندوق االحتيــاطي ومعــاييره بعــد مضــي ســنتين يوطلبــت مــن المــدير العــام أن  -٥
االقتراحـــات لتحســـين أداء الصـــندوق واســـتدامته فـــي تقريـــر ينبغـــي تقديمـــه إلـــى جمعيـــة درج يـــعلـــى التنفيـــذ و 

  ؛٢٠١٧الصحة العالمية السبعين في أيار/ مايو 
  
  

                                                           
  .٦٨/٢٧من الوثيقة ج ١٥انظر الفقرة    ١
الستجابة السريعة وصندوق المنظمة الخاص باالستجابة للفاشـيات الطارئـة فـي إطـار المبـادرة المتعلقـة المنظمة لحساب    ٢

  .بالتهديد النووي
العجــز أشــهر لــدعم التواصــل فــي حــال  ٣هــذه المــدة عنــد الضــرورة لفتــرة إضــافية تصــل إلــى  العــام مــدد المــديرييمكــن أن    ٣
  تعبئة موارد تمويل أخرى في غضون ذلك فقط. عن
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 شكرت الدول األعضاء على مساهماتها التي قدمتها بالفعل إلى الصندوق االحتياطي؛و  -٦
  

لمســاهمة فــي الصــندوق طلبــت إلــى المــدير العــام االتصــال بالجهــات المانحــة لتشــجيعها علــى او  -٧
 االحتياطي، بما في ذلك من خالل الجولة التالية للحوار الخاص بالتمويل؛

  
طلبت إلـى المـدير العـام تقـديم تقريـر عـن أداء الصـندوق االحتيـاطي، بمـا فـي ذلـك المبـالغ التـي و  -٨

عة والسـتين تجمع والتي تنفق والقيمة المضـافة والغـرض مـن وراء ذلـك، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـ
، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون ٢٠١٦فــي أيــار/ مــايو 

 ؛٢٠١٦الثاني/ يناير 
  

طلبـت إلـى المـدير العــام تحديـد أولويـات العمليــات الميدانيـة فـي البلــدان المتضـررة عنـد اســتخدام و  -٩
 ١الصندوق االحتياطي.

  
  البحث والتطوير

  
أشادت بالدور التنسيقي الرئيسي الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالميـة فـي العمـل المسـتمر  -١

 ؛اإليبوالعلى تطوير اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية الخاصة بمرض فيروس 

رحبــت بوضــع مخطــط بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين، مــن أجــل و  -٢
مجـاالت األوبئـة أو حـاالت الطـوارئ الصـحية التـي تنعـدم فيهـا الحلـول تسريع خطـى البحـث والتطـوير فـي 

 الوقائية والعالجية أو تقل، مع مراعاة تدفقات العمل األخرى ذات الصلة في المنظمة؛

االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة أعــادت تأكيــد و  -٣
 الفكرية.

  تعزيز الُنظم الصحية
  
رحبـــت بإعـــداد الخطـــط القويـــة والمحســـوبة التكـــاليف الســـتعادة قـــدرات الـــنظم الصـــحية فـــي غينيـــا  -١

، ٢٠١٥نيســان/ أبريــل  ١٧وليبيريــا وســيراليون، والتــي ُعرضــت علــى اجتماعــات الربيــع للبنــك الــدولي فــي 
 ؛كأساس للتنسيق بين المانحين واالستثمارات االستراتيجية

لمـؤتمر  تحّضـرها التنسـيقي فـي دعـم اإلدارات الوطنيـة وهـي طلبت من المنظمة أن تواصل دور و  -٢
تمــــوز/  ١٠التعهــــدات الرفيــــع المســــتوى لألمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة بشــــأن اإليبــــوال، والــــذي ســــُيعقد فــــي 

 ؛٢٠١٥ يوليو

أثنــت علــى القيــادة التــي تضــطلع بهــا وزارات الصــحة فــي البلــدان الثالثــة فــي التركيــز، بــدعم مــن و  -٣
ة للمنظمــة، علــى االســتعادة المبكــرة للقــدرات مــن خــالل التركيــز علــى الوقايــة مــن العــدوى المكاتــب الُقطريــ
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ومكافحتهـــا، وتفعيـــل الخـــدمات الصـــحية الضـــرورية مجـــددًا، واألولويـــات الفوريـــة للقـــوى العاملـــة الصـــحية، 
 والترصد المتكامل لألمراض؛

ل األعضـاء كـي تصـبح طلبت من المدير العام أن يواصـل ويعـزز عمـل المنظمـة فـي دعـم الـدو و  -٤
متأهبة بصـورة أفضـل لالسـتجابة للطـوارئ ذات العواقـب الصـحية، وذلـك مـن خـالل تعزيـز الـنظم الصـحية 

 الوطنية.

  الخطوات القادمة

رحبـــت بـــالتزام المـــدير العـــام بإصـــالح عمـــل المنظمـــة وثقافتهـــا فـــي مجـــال الطـــوارئ ذات العواقـــب  -١
ـــتحك م علـــى نحـــو واضـــح علـــى صـــعيد المســـتويات الثالثـــة الصـــحية، والســـيما مـــن أجـــل تحديـــد القيـــادة وال

 للمنظمة؛

رحبــت بــاقتراح المــدير العــام بإنشــاء مجموعــة صــغيرة ومركــزة مــن الخبــراء االستشــاريين إلرشــاد و  -٢
 ودعم مواصلة تطوير وٕاصالح عمل المنظمة في الطوارئ ذات العواقب الصحية؛

المحرز فـي هـذه اإلصـالحات، وعـن المقـررات طلبت من المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم و  -٣
، مـن ٢٠١٦اإلجرائية األخـرى الـواردة هنـا، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين فـي أيـار/ مـايو 

، وكـررت ٢٠١٦خالل المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 
يــر ســنوي إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة بشــأن جميــع طــوارئ الدرجــة الثالثــة مطالبــة المــدير العــام بتقــديم تقر 

 وطوارئ المستوى الثالث للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التي اتخذت المنظمة إجراءات بشأنها.
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