
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.20    من جدول األعمال ١٥-١٣البند 
  
  
   بصفتها ودورها ،العالمية الصحة منظمة استجابة  

  الصحية الطلبات تلبية مجال في الصحة، مجموعة قائد
  اإلنسانية الطوارئ في المتنامية

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

بعد أن نظرت في التقرير عن استجابة منظمـة الصـحة العالميـة ودورهـا بصـفتها قائـد مجموعـة الصـحة 
  ١في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية؛

  
اإلنســانية التــي باإلمكــان تفاديهــا، وبأنهــا إذ تُقــر بــأن الطــوارئ اإلنســانية تســفر عــن حــاالت الوفــاة والمعانــاة 

ُتضــعف مــن قــدرة الــنظم الصــحية علــى تقــديم الخــدمات الصــحية الضــرورية إلنقــاذ األرواح، وتعتــرض ســبيل التنميــة 
  الصحية وبلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية؛

  
تقاللية، فــــي تقــــديم المســــاعدة وٕاذ ُتعيــــد التأكيــــد علــــى مبــــادئ الحيــــاد، واإلنســــانية، وعــــدم االنحيــــاز، واالســــ

اإلنســانية، وٕاذ ُتعيــد التأكيــد علــى ضــرورة مشــاركة كافــة األطــراف الفاعلــة فــي تقــديم المســاعدة اإلنســانية فــي حــاالت 
  الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية الُمعقَّدة، من أجل تعزيز هذه المبادئ وااللتزام بها التزامًا تامًا؛

  
(د) من دستور منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن واليـة المنظمـة فـي حـاالت الطـوارئ، ٢وٕاذ ُتشير إلى المادة 

بشـأن  ٢٢-٥٩بشأن العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكـوارث، والقـرار ج ص ع ١-٥٨وٕالى القرار ج ص ع
   ٢التأهب واالستجابة للطوارئ؛

  
زيـــز تنســيق المســـاعدة اإلنســـانية التـــي بشـــأن تع ٤٦/١٨٢وٕاذ تُــذكِّر بقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمــم المتحـــدة 

تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، مع التأكيد على الدور المحوري والمتفرد لألمم المتحدة في قيادة وتنسيق 
جهود المجتمع الدولي لدعم البلدان التي تعاني من الطوارئ اإلنسانية مع االحترام التام للمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة 

وجمــة أمــور مــن بينهــا إنشــاء اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت، التــي يرأســها منســق اإلغاثــة فــي حــاالت بهــا، 
  الطوارئ، بدعم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة؛ 

                                                           
  .٦٥/٢٥الوثيقة ج    ١
   ،٢٢-٥٩ع ص ج ،١-٥٨ع ص ج ،٢-٤٨ع ص ج ،٦-٤٦ع ص ج ،٢٦-٣٤ع ص ج القـــــــــــرارات جديـــــــــــد مـــــــــــن ؤكدـتـــــــــــ    ٢
  .الطوارئ حاالت في المنظمة دور على ١٠-٦٤ع ص  ج
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ـــــــــذكِّر باســـــــــتعراض االســـــــــتجابة اإلنســـــــــانية فـــــــــي  ، بقيـــــــــادة منســـــــــق اإلغاثـــــــــة فـــــــــي حـــــــــاالت ٢٠٠٥وٕاذ ُت
عضـــــاء الرئيســـــيين فـــــي اللجنـــــة الدائمـــــة المشـــــتركة بـــــين الوكـــــاالت الـــــذي اســـــتهدف تحســـــين ســـــرعة واأل الطـــــوارئ،

ومناســــــــبة توقيتهــــــــا، والمســــــــاءلة حولهــــــــا، وقيادتهــــــــا، والقــــــــدرة علــــــــى تلبيــــــــة االحتياجــــــــات المفاجئــــــــة،  االســــــــتجابة،
كوســيلة للتنســيق  القيــادة فــي المجــال اإلنســاني، وتحســين آليــات تمويلــه، وٕادخــال نظــام المجموعــات بتعزيــز وأوصــى

  عبر القطاعات؛
  

وٕاذ ُتحـــيط علمـــًا ببرنـــامج اإلصـــالح الـــذي وضـــعه األعضـــاء الرئيســـيون فـــي اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين 
لتحسين االستجابة اإلنسانية الدولية من خالل تعزيز القيادة، والتنسيق، والمساءلة، وبناء  ٢٠١٢-٢٠١١الوكاالت 

  يادة الدعوة والتواصل؛ القدرة العالمية على التأهب، وز 
  

وتحـيط علمـًا بـااللتزام الـذي قطعتـه منظمـة الصـحة  ٦٠/١٢٤وٕاذ تُقر بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
العالميـة علـى نفسـها الحقـًا بـدعم برنـامج التغييـر الـذي وضـعته اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت، والمسـاهمة 

التــي حــددها األعضــاء الرئيســيون فــي اللجنــة، والتــي ُصــممت مــن أجــل تعزيــز  فــي تنفيــذ اإلجــراءات ذات األولويــة
  االستجابة اإلنسانية الدولية للفئات السكانية المتضررة؛ 

  
وٕاذ تعيـــد التأكيـــد علـــى أن الســـلطة الوطنيـــة هـــي صـــاحبة المســـؤولية الرئيســـية فـــي رعايـــة ضـــحايا الكـــوارث 

لـى أرضـها، وأن الدولـة المتضـررة تضـطلع بالـدور الرئيسـي فـي الطبيعية وغيرها من حاالت الطوارئ التي تحـدث ع
  بدء، وتنظيم، وتنسيق، وتنفيذ المساعدة اإلنسانية داخل أراضيها؛

  
بشــأن العمــل مــع  ٢٠١١وٕاذ ُتحــيط علمــًا بالمــذكرة اإلرشــادية للجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت لعــام 

أو تكمـــل آليـــات تنســـيق  الصـــحية يتعـــين عليهـــا أن تـــدعم و/الســـلطات الوطنيـــة، والتـــي تشـــير إلـــى أن المجموعـــات 
االستجابة والتأهب الوطنية القائمة، وأن الحكومة أو غيرها من األطـراف الوطنيـة النظيـرة، ينبغـي أن ُتشـجَّع بنشـاط 

  على المشاركة في رئاسة اجتماعات مجموعة الصحة مع الوكالة القائدة للمجموعة.
  

بشأن تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث  ١٠-٦٤ج ص عوٕاذ ُتذكِّر بالقرار 
ومرونة الُنظم الصحية، الذي يحث الـدول األعضـاء، بـين جملـة أمـور، علـى تعزيـز بـرامج التصـدي لجميـع أخطـار 

  الطوارئ الصحية وٕادارة مخاطر الكوارث الصحية؛ 
  

مسؤولة  عن ضـمان حمايـة الصـحة والسـالمة والرفـاه لسـكانها،  وٕاذ ُتعيد التأكيد أيضًا على أن البلدان ُتعد
وضمان مرونة النظـام الصـحي واعتمـاده علـى ذاتـه، األمـر الـذي يكتسـي أهميـة حاسـمة لخفـض األخطـار الصـحية 

  وقابلية التأثر إلى حدها األدنى، ولتقديم االستجابة الفعالة والتعافي من الطوارئ والكوارث؛
  

ــ لنســبية للمنظمــة مــن خــالل حضــورها فــي الــدول األعضــاء وعالقتهــا بهــذه الــدول، ومــن الميزة اوٕاذ تســّلم ب
خالل قدرتها على توفير خبرات مستقلة مستمدة من طائفة واسعة من التخصصات الصحية وتاريخها في إسداء ما 

لمنظمـة تتمتــع يلـزم مـن مشـورة مشــفوعة باألدلـة فـي مجــال تحديـد األولويـات مــن التـدخالت الصـحية الفعالــة، وبـأن ا
القائدة لمجموعة الصحة في العالم في مجال بوضع فريد من نوعه لدعم وزارات الصحة والشركاء، بوصفها الوكالة 

  ؛واإلنعاش منهاحاالت الطوارئ اإلنسانية واالستجابة لها تنسيق أنشطة التأهب لمواجهة 
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عـن  ٢٠١١قدم مـن المـدير العـام فـي عـام وٕاذ تشير إلى برنامج إصالح المنظمة وتحيط علمًا بالتقرير الم
األمر الذي أدى إلى وضع مجموعة جديـدة فـي المنظمـة عـن شـلل  ١إصالحات المنظمة من أجل مستقبل صحي،

األطفــال وحــاالت الطــوارئ والتعــاون القطــري بهــدف دعــم المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة مــن أجــل تحســين الحصــائل 
وزيـادة فعاليـة المنظمـة علـى الصـعيد القطـري، مـن خــالل إعـادة تحديـد التزامهـا بالعمـل فـي حـاالت الطـوارئ وٕاســناد 

  موعة إلى أسس أكثر استدامة في الميزانية؛المج
  

بشأن تحويل مجموعة المنظمة للعمل الصحي إبـان  ٢٠١١وٕاذ ترحب باإلصالحات التي أجريت في عام 
األزمــــات إلــــى اإلدارة المعنيــــة بــــإدارة المخــــاطر فــــي حــــاالت الطــــوارئ واالســــتجابة اإلنســــانية، كوســــيلة لتنفيــــذ هــــذه 

ظمــة أســرع وأكثــر فعاليــة وأعلــى قابليــة علــى التنبــؤ فــي مجــال تقــديم اســتجابة اإلصــالحات، وضــمان أن تصــبح المن
  أعلى جودة في مجال الصحة، وأن تحّمل نفسها المسؤولية عن أدائها؛

  
بشــأن الخــدمات الصــحية والطبيــة عنــد نشــوب النزاعــات المســلحة؛  ٣٩-٤٦ج ص عشــير إلــى القــرار وٕاذ ت

لطبية أثناء النزاعات المسلحة؛ وقرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بشأن حماية البعثات ا ١٣-٥٥ج ص عوالقرار 
بشـــأن ســـالمة وأمـــن مـــوظفي المســـاعدة اإلنســـانية وحمايـــة مـــوظفي األمـــم المتحـــدة، تـــرى أنـــه يلـــزم جمـــع  ٦٥/١٣٢

أو العــاملين الصــحيين والمرافــق الصــحية ووســائل النقــل  البيانــات بطريقــة منهجيــة عــن الهجمــات علــى المرضــى و/
  لمستخدمة في مجال الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة، أو عدم احترامهم،ا
  
  والجهات المانحة ما يلي: ٢الدول األعضاء تطلب من  -١

  
تخصــيص مــوارد مــن أجــل أنشــطة قطــاع الصــحة أثنــاء الطــوارئ اإلنســانية مــن خــالل عمليــة   )١(

أجــل تعزيــز القــدرة المؤسســية لمنظمــة الصــحة  النــداء الموحــد والنــداءات الســريعة لألمــم المتحــدة، ومــن
العالميــة علــى ممارســة دورهــا باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة وعلــى االضــطالع 

  بقيادة مجموعة الصحة في هذا الميدان؛
  
ضـــمان النهـــوض بالتـــدخالت اإلنســـانية بالتشـــاور مـــع البلـــد المعنـــي مـــن أجـــل اســـتجابة فعالـــة   )٢(

جـات اإلنسـانية وتشـجيع كـل شـركاء العمـل اإلنسـاني، ومـنهم المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، علـى لالحتيا
  المشاركة بنشاط في تنسيق شؤون مجموعة الصحة؛

  
المســتوى  تعزيــز إدارة المخــاطر والتأهــب للطــوارئ الصــحية وعمليــات التخطــيط للطــوارئ علــى  )٣(

وفــي هــذا  ١٠-٦٤ع  ص  جا هــو مبــين فــي القــرار الــوطني ووحــدات إدارة الكــوارث فــي وزارة الصــحة، كمــ
السياق، وفي إطار التخطيط للتأهب على المستوى الوطني مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، حسـب 
االقتضــــاء، والتحديــــد المســــبق ألفضــــل طريقــــة لضــــمان أن يــــتم التنســــيق بــــين شــــركاء العمــــل اإلنســــاني 

ـــة الـــدوليين وآليـــات التنســـيق الوطنيـــة القائمـــة علـــى نحـــ و يكمـــل بعضـــه بعضـــًا لتـــأمين االســـتجابة الفعال
  والمنسقة جيدًا في مجال العمل اإلنساني؛

  
بناء قدرة السلطات الوطنية على كل المستويات فـي مجـال إدارة عمليـات اإلنعـاش بالتـآزر مـع   )٤(

مـع تعزيز الُنظم الصحية في األمـد الطويـل واسـتراتيجيات اإلصـالح، حسـب االقتضـاء، وذلـك بالتعـاون 
  منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة؛

                                                           
  .٦٤/٤الوثيقة ج    ١
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.و     ٢
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إنشــاء فــرق لالســتجابة الصــحية علــى أســاس تطــوعي وٕاعــداد آليــة لنشــرها فــي حالــة الطــوارئ   )٥(
  اإلنسانية حسب اختيار كل دولة عضو؛

  
 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

  
إلداريــــة المالئمــــة أن يضــــع السياســــات والمبــــادئ التوجيهيــــة الضــــرورية والهياكــــل والعمليــــات ا  )١(

ـــدرة والمـــوارد  ـــاجح علـــى المســـتوى القطـــري، وكـــذلك الق ـــزم للعمـــل اإلنســـاني الفعـــال والن للمنظمـــة ممـــا يل
التنظيميــة لكــي تــتمكن مــن الوفــاء بــدورها باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة، وفقــًا 

الوكــاالت، وكــي تضــطلع بــدورها باعتبارهــا لالتفاقــات التــي عقــدتها مبــادئ اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
  الوكالة التي تقود مجموعة الصحة العالمية في هذا الميدان؛

  
أن يعــزز قــدرة المنظمــة مــع شــركاء مجموعــة الصــحة العالميــة والــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك   )٢(

تجابة ودعمهـا تجهيز ترتيبات االستجابة السريعة االحتياطية واآلليـات الالزمـة مـن أجـل نشـر فـرق االسـ
  بالموارد المالئمة لالستجابة للطوارئ اإلنسانية؛؛

  
أن يضمن أن تقدم المنظمة في األزمات إلـى الـدول األعضـاء وشـركاء العمـل اإلنسـاني الـدعم   )٣(

الذي يمكن توقعه من خالل تنسيق التقدير والتحليـل السـريعين لالحتياجـات اإلنسـانية، ويشـمل ذلـك فـي 
نســــقة للجنــــة الدائمــــة المشــــتركة بـــين الوكــــاالت، ووضــــع اســــتراتيجية وخطــــة عمــــل إطـــار االســــتجابة الم

مســندتين بالبّينــات ورصــد الوضــع الصــحي واســتجابة قطــاع الصــحة مــع تحديــد الثغــرات وتعبئــة المــوارد 
  واالضطالع بأنشطة الدعوة الضرورية للعمل الصحي اإلنساني؛

  
ســـــية ومعـــــايير أداء المنظمـــــة فـــــي الطـــــوارئ أن يحـــــدد االلتزامـــــات األساســـــية والوظـــــائف األسا  )٤(

اإلنسانية، بما في ذلك دورها باعتبارها الوكالـة التـي تقـود مجموعـة الصـحة العالميـة والوكالـة التـي تقـود 
مجموعـــة الصـــحة فـــي هـــذا الميـــدان، وأن يضـــمن اإلشـــراك التـــام للمســـتوى القطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي 

عيــة القائمــة، مــع مراعــاة العمــل الجــاري بشــأن "برنــامج التغييــر" للمنظمــة فــي تنفيــذها وفقــًا لُألســس المرج
  للعمل اإلنساني الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت؛

  
أن يوفر اسـتجابة إنسـانية أسـرع وأكثـر فعاليـة وٕامكانيـة تنبـؤ مـن خـالل وضـع إطـار االسـتجابة   )٥(

المرجعية لألداء مع عملية إصالح العمـل اإلنسـاني، الطارئة موضع التشغيل مع ضمان توافق األسس 
  وضمان المساءلة عن أدائه وفقًا لتلك المعايير؛

  
أن يضع اآلليات الالزمـة لحشـد الخبـرات التقنيـة للمنظمـة فـي جميـع التخصصـات والمسـتويات   )٦(

صــحة فــي مــن أجــل تقــديم اإلرشــادات الالزمــة والــدعم الــالزم إلــى الــدول األعضــاء وشــركاء مجموعــة ال
  األزمات اإلنسانية؛

  
أن يــــدعم الـــــدول األعضــــاء والشـــــركاء فــــي التحـــــول إلــــى اإلنعـــــاش والمواءمــــة بـــــين التخطـــــيط   )٧(

لإلنعـــاش، بمـــا فـــي ذلـــك إدارة مخـــاطر الطـــوارئ وكـــذلك الحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارث، والتأهـــب، وبـــين 
خطـــيط لإلنعـــاش بعـــد سياســـات التنميـــة الوطنيـــة وٕاصـــالحات قطـــاع الصـــحة الجاريـــة و/ أو اغتنـــام الت

  الكوارث وبعد الصراعات؛
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أن يضــطلع بالــدور القيــادي علــى المســتوى العــالمي فــي وضــع أســاليب لجمــع البيانــات ونشــرها   )٨(
على نحو منهجي بشأن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصـحيين ووسـائل النقـل المسـتخدمة 

المعقـدة، بالتنسـيق مـع سـائر هيئـات األمـم المتحـدة في مجال الصـحة والمرضـى فـي الطـوارئ اإلنسـانية 
ذات الصــلة واألطــراف األخــرى ذات الصــلة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 

  مع تالفي االزدواجية في الجهود؛
  

أن يقدم تقريرًا إلى جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، ثـم   )٩(
  سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. كل

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   

  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
  
  
  

=     =     =  


