
 
  
  
  
  
 

  ١-٧٣ع  ص  ج    الثالثة والسبعونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٢٠أيار/ مايو  ١٩

  WHA73.1    من جدول األعمال ٣البند 
  
  
  

 ١٩-االستجابة لجائحة كوفيد
  
  

 إن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين،

 ١،الجارية )١٩-كوفيد( فيروس كورونامرض  جائحةالمدير العام بشأن  كلمةنظرت في  وقد

ـــــــاجــــــمـــــــة عــــــن جـــــــائــــــحـــــــة  ـــــــات الــــــن ـــــــالــــــغ الــــــقــــــلــــــق إزاء االعــــــتــــــالالت والــــــوفــــــي   وٕاذ يســـــــــــــــــــــاورهـــــــا ب
على  وآثار ســـــلبيةعلى الصـــــحة البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي،  ، وما لهذه الجائحة من آثار ســـــلبية١٩-كوفيد

 ؛داخل البلدان وفيما بينها يترتب على ذلك من تفاقم أوجه عدم المساواة وما اتوالمجتمع اتاالقتصاد

وٕاذ تعرب عن تضـــــامنها مع جميع البلدان المتضـــــررة من الجائحة، و عن تعازيها ومواســـــاتها لجميع أســـــر 
 ضحايا كوفيد-١٩؛

وٕاذ تشـــّدد على المســـؤولية الرئيســـية للحكومات عن اعتماد وتنفيذ اســـتجابات لجائحة كوفيد-١٩ تتناســـب 
  مع سياقاتها الوطنية تحديدًا، فضًال عن مسؤوليتها عن تعبئة الموارد الالزمة لتحقيق ذلك؛

الوالية الدســـــتورية لمنظمة الصـــــحة العالمية بأن تعمل، في جملة أمور، بوصـــــفها الســـــلطة تشـــــير إلى وٕاذ 
في إطار  للمنظمة القيادي الرئيســـــــــــي بالدورم الصـــــــــــحي الدولي، وٕاذ تســـــــــــلّ في مجال العمل والتنســـــــــــيقية التوجيهية 

 لجائحةألمم المتحدة وأهمية تعزيز التعاون المتعدد األطراف في التصـــدي على نطاق منظومة ااالســـتجابة األوســـع 
  السلبية الواسعة النطاق،   اوآثاره ١٩-كوفيد

و ٕاذ تشــير أيضــًا إلى دســتور منظمة الصــحة العالمية الذي يعرِّف الصــحة بأنها حالة من اكتمال الســالمة 
بدنيًا ونفســــــــيًا واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض أو العجز، وتعلن أن التمتع بأعلى مســــــــتوى من الصــــــــحة يمكن 
بلوغه هو حق من الحقوق األســاســية لكل إنســان، دون تمييز على أســاس العرق أو الدين أو المعتقد الســياســي أو 

 الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛

وٕاذ تشــــــير كذلك إلى اإلعالن الذي أصــــــدره المدير العام في ٣٠ كانون الثاني/ يناير  ٢٠٢٠ عن طارئة 
صـــــحية عمومية تثير قلقًا دوليًا بشـــــأن فيروس كورونا المســـــتجد-٢٠١٩؛ و ٕالى التوصـــــيات المؤقتة التي  أصـــــدرها 
المدير العام بموجب اللوائح الصــــــــــحية الدولية (٢٠٠٥) بناًء على مشــــــــــورة لجنة الطوارئ التي انعقدت اســــــــــتجابة 

 لفيروس كورونا المستجد-١٩؛

وٕاذ تشـــــير أيضـــــاً  إلى قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢٧٠/٧٤ (٢٠٢٠) بشـــــأن التضـــــامن العالمي 
لمكافحة مرض فيروس كورونا لعام ٢٠١٩ (كوفيد-١٩) و٢٧٤/٧٤ بشــــــــــــــأن التعاون الدولي من أجل ضــــــــــــــمان 

 الحصول على الصعيد العالمي على األدوية واللقاحات والمعدات الطبية الالزمة لمكافحة كوفيد-١٩؛

                                                           
  .٧٣/٣جالوثيقة     ١
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اللوائح تنفيذ  :تعزيز التأهب للطوارئ الصــــــــــــــحية) بشــــــــــــــأن ٢٠٢٠( ١٠ق١٤٦م تالقرار ب تحيط علماً وٕاذ 
 )٢٠٠٥( األطراف بتنفيذ اللوائح الصــــــــــــــحية الدوليةالدول وتؤكد مجددًا التزام جميع ، )٢٠٠٥الصــــــــــــــحية الدولية (

 ؛على أكمل وجهواالمتثال لها 

األمم المتحدة  منظمة الصحة العالمية االستراتيجية للتأهب واالستجابة وخطة بخطةأيضًا وٕاذ تحيط علمًا 
 ؛١٩-لجائحة كوفيداالستجابة اإلنسانية العالمية  بشأن

وٕاذ تُقر بأن جائحة كو فيد-١٩ تؤثر بشـــــــــــكل فادح غير متناســـــــــــب على الفئات األفقر واألضـــــــــــعف، مع 
ما  يترتب على ذلك من تداعيات على المكاســــــب الصــــــحية واإلنمائية، و الســــــيما في البلدان ذات الدخل المنخفض 
و ذات الدخل المتوســـــط والبلدان النامية، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المســـــتدامة والتغطية الصـــــحية الشـــــاملة، 

الجهود المســــــــــــــتمرة بــذل على أهميــة  داً تؤكــد مجــدٕاذ و  ؛في ذلــك من خالل تعزيز الرعــايــة الصــــــــــــــحيــة األوليــة  بمــا
بتأثير مســـتويات الديون المرتفعة على قدرة البلدان كذلك ببالغ القلق  وتُقروتقديم المســـاعدة اإلنمائية،  والمتضـــافرة،

 على تحمل آثار صدمة كو فيد-١٩؛

وٕاذ تدرك كذلك اآلثار الســــلبية لجائحة كوفيد-١٩ على الصــــحة، بما يشــــمل الجوع وســــوء التغذية، وتزايد 
العنف ضــــــد النســــــاء واألطفال والعاملين الصــــــحيين في الخطوط األمامية، فضــــــالً  عن تعطل خدمات رعاية كبار 

 السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

سيما األشخاص الذين ، وال١٩-من مرض كوفيد يةالسكانجميع الفئات الحاجة إلى حماية على د كّ وٕاذ تؤ 
المهنيون  ذلك بمن فيضــــــــــة للخطر، المعرّ  األخرى الفئاتو صــــــــــحية ســــــــــابقة، وكبار الســــــــــن،  حاالتيعانون من 

ســـــيما النســـــاء ، واللالســـــتجابةوغيرهم من العاملين في الخطوط األمامية  في مجال الصـــــحةالصـــــحيون والعاملون 
القوى العاملة الصـــــــــحية، وكذلك األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقة واألطفال والمراهقين واألشـــــــــخاص الالتي يمثلن غالبية 

 العمر تراعي اعتباراتأهمية اتخاذ تدابير في هذا الصــــــــدد  تشــــــــدد علىوٕاذ  ؛الذين يعيشــــــــون في أوضــــــــاع هشــــــــة
 ونوع الجنس؛ واإلعاقة 

وٕاْذ تدرك حاجة جميع البلدان إلى أن تحصــل في الوقت المناســب ودون عوائق على وســائل التشــخيص، 
والعالجات، واألدوية واللقاحات، والتكنولوجيات الصــحية األســاســية، ومكوناتها ومعداتها، الجيدة والمأمونة والفعالة 

 والميسورة التكلفة، من أجل تعزيز االستجابة لجائحة كوفيد-١٩؛ 

، وباألخص نســـــــانيةإلموظفي المســـــــاعدة ال الوصـــــــول اآلمن دون عوائقالحاجة إلى ضـــــــمان  تالحظوٕاذ 
، ووســــــــائل نقلهم ومعداتهم، وحماية المســــــــتشــــــــفيات والمرافق ١٩-كوفيد لجائحةالذين يتصــــــــدون  العاملين الطبيين

في فاءة وأمان بكء الموظفين من أداء مهمتهم العن إيصــــــال اللوازم والمعدات، لتمكين هؤ، فضــــــًال خرىألالطبية ا
   ؛مساعدة السكان المدنيين المتضررين

 ١٩٩١  ديســــــــــمبر كانون األول/ ١٩المؤرخ  ٤٦/١٨٢ لألمم المتحدة قرار الجمعية العامةٕاذ تشــــــــــير إلى و 
وجميع قرارات الجمعية  ،في حاالت الطوارئ بشــــــأن تعزيز تنســــــيق المســــــاعدة اإلنســــــانية التي تقدمها األمم المتحدة

 ؛٢٠١٩ديسمبر  كانون األول/ ١٦المؤرخ  ٧٤/١١٨العامة الالحقة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك القرار 

القانون اإلنســــــــاني الدولي، الحتواء حاالت  احترام القانون الدولي، بما في ذلك على ضــــــــرورة تشــــــــّددوٕاذ 
 تفشي كوفيد-١٩ في سياق النزاعات المسلحة والتخفيف من حدتها؛

الصــــــــــــــحة  في مجالوٕاذ تدرك كذلك العديد من اآلثار والتحديات واالحتياجات من الموارد غير المتوقعة 
الفورية الضــــرورية  ، باإلضــــافة إلى اإلجراءاتة ومعاودة ظهورها المحتملةالحالي ١٩-العمومية جراء جائحة كوفيد
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 مختلف ى جميع مســــــــــــــتويات الحوكمة عبرعل ينوالمعقدة، والتنســــــــــــــيق والتعاون الالزم المتعددةوالطويلة األجل 
ومنســــــــــــقة  كفؤةاســــــــــــتجابة من أجل تحقيق المنظمات والقطاعات، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، 

 الركب؛  خلف الصحة العمومية، وعدم ترك أحد في مجالللجائحة 

وٕاذ تســــلّ م بأهمية التخطيط والتحضــــير لمرحلة التعافي، بما في ذلك التخفيف من أثر الجائحة والتداعيات 
 غير المقصودة لتدابير الصحة العمومية على المجتمع والصحة العمومية وحقوق اإلنسان واالقتصاد؛

والتخفيف من  اوالتغلب عليه ١٩-كوفيد جائحة الســـــــــــيطرة علىبإمكانية النجاح في  اعرب عن تفاؤلهتوٕاذ 
 ،على الصعيد العالميالتعاون والوحدة والتضامن  واستدامةمن خالل القيادة آثارها، 

من أجل احتواء جائحة ، بروح الوحدة والتضامن، إلى تكثيف التعاون والتآزر على جميع المستويات تدعو -١
 ؛ آثارهاوتخفيف  اوالسيطرة عليه ١٩-كوفيد

 
لمنظومة األمم المتحدة في حفز  األســـاســـيبالدور القيادي الرئيســـي لمنظمة الصـــحة العالمية والدور  تســّلم -٢

 ؛هذه االستجابة الجهود المركزية للدول األعضاء فيبو ، ١٩-كوفيد لجائحةوتنسيق االستجابة العالمية الشاملة 
 
وغيرهم من  في مجال الصــــــــــــحةالمهنيون الصــــــــــــحيون والعاملون  يبديهالتقدير والدعم لما  فائقعن  تعرب -٣

 وما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضــــــــــحيات من تفانٍ  ، وكذلك أمانة المنظمة،العاملين في الخطوط األمامية
 ؛١٩-كوفيد لجائحة االستجابةنداء الواجب، في إطار تتجاوز 

 
كنولوجيات والمنتجات الصــــــحية األســــــاســــــية الجيدة إتاحة جميع التعلى  أولوية عالمية إضــــــفاءإلى  تدعو -٤

، بما في وفي الوقت المناسب على الصعيد العالميوالمأمونة والفعالة والميسورة التكلفة وتوزيعها على نحو منصف 
التي تحول دون  غير المبررةالعقبات  إزالةوٕالى ، ١٩-كوفيد لالســــــــــتجابة لجائحةذلك مكوناتها وســــــــــالئفها الالزمة 

، بما يتفق مع أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق وجه السرعة على ذلك
اتفاق إعالن الدوحة بشــــأن  المنصــــوص عليها في، وأوجه المرونة تريبس)اتفاق ( الملكية الفكرية المتصــــلة بالتجارة

 ؛تريبس والصحة العامة
 
والمتوسطة الدخل على وجه السرعة من أجل  الدخل أهمية تلبية احتياجات البلدان المنخفضة مجدداً  ؤكدت -٥

للتغلب على الجائحة من خالل تقديم المســــــــاعدة اإلنمائية واإلنســــــــانية في الوقت في الجهود المبذولة ســــــــد الثغرات 
 المناسب وبالقدر الكافي؛

 
لوقاية من ل في مجال الصـــــــــــحة عالميةعامة  كمنفعة ١٩-ضـــــــــــد فيروس كوفيد المكثفبدور التمنيع  تقرّ  -٦

وفعالة  وناجعةوجيدة  مأمونةفر لقاحات ا، بمجرد تو هذه الجائحةواحتوائه وٕايقافه من أجل وضع حد ل المرضانتقال 
 وسهلة المنال وميسورة التكلفة؛ 

 
 : ما يلي إلى، ١٩-كوفيد جائحةفي سياق  ١،الدول األعضاء دعوت -٧

لمجتمع ككل، بما في ذلك من خالل تنفيذ خطة عمل لو  ككل وضــــع خطة عمل شــــاملة للحكومة  )١(
اإلجراءات الفورية والطويلة األجل  كًال من بحيث تتضــــــمن، ١٩-كوفيد لمكافحةوطنية شــــــاملة للقطاعات 

                                                           
 ١    ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.
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دالرعاية والدعم االجتماعيين وقدرات التأهب  وُنُظمالصــــــحي  النظام لتعزيز الالزمة  واالســــــتجابة، والترصــــــّ
مع المجتمعات  والعملللســــــياق الوطني،  اً ، وفقإرشــــــادات المنظمة فضــــــًال عن مراعاةعلى نحو مســــــتدام، 

 المحلية والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛

ابير شــــــــاملة ومتناســــــــبة لســــــــياقاتها المحددة، عن طريق اتخاذ تد اً ، وفقوطنيةالعمل التنفيذ خطط   )٢(
ق تلك وتطبي، ١٩-ة كوفيدلمكافحة جائح ونوع الجنسلعمر واإلعاقة ا العتبارات ومراعية اً ومحددة زمني

 ويولياحترام حقوق اإلنســـان والحريات األســـاســـية  على نحو يكفلفي جميع القطاعات الحكومية،  التدابير
االندماج االجتماعي،  ويعززالحتياجات األشـــــخاص الذين يعيشـــــون في أوضـــــاع هشـــــة،  اً خاصـــــ اً اهتمام

المالي ومنع انعدام األمن والعنف  الضيقواتخاذ التدابير الالزمة لضمان الحماية االجتماعية والحماية من 
 والتمييز والوصم والتهميش؛ 

ضـــــمان أن تكون القيود المفروضـــــة على حركة األشـــــخاص والمعدات الطبية واألدوية في ســـــياق   )٣(
اإلنســــــــــــــاني  ينمؤقتة ومحددة، وأن تتضــــــــــــــمن اســــــــــــــتثناءات لحركة العاملين في المجال ١٩-جائحة كوفيد

واجباتهم ونقل  أداءتمكينهم من ل ،في المجتمع المحليالصــــــــــــــحيون ن و في ذلك العامل نوالصــــــــــــــحي، بم
 المعدات واألدوية التي تحتاجها المنظمات اإلنسانية للقيام بعملياتها؛

اتخاذ تدابير لدعم إتاحة المياه المأمونة وخدمات اإلصـــحاح والنظافة العامة، والوقاية من العدوى   )٤(
، بما في وضــاعاألومكافحتها، وضــمان إيالء االهتمام الكافي لتعزيز تدابير النظافة الشــخصــية في جميع 

 اإلنسانية، وخاصًة في المرافق الصحية؛ األوضاعذلك 

للســــياق الوطني  اّ في جميع الجوانب ذات الصــــلة، وفق النظام الصــــحيتشــــغيل اســــتمرار  ضــــمان  )٥(
  لجائحة  في مجال الصــــــــــــــحة العموميةلالســــــــــــــتجابة الفعالة  لما لذلك من ضــــــــــــــرورة، الوطنية واألولويات

في  غير منقطععلى نحو آمن ، وتوفير الخدمات للســـــــــــكان واألفراد الســـــــــــاريةواألوبئة األخرى  ١٩-كوفيد
، المعرقلةبرامج التطعيم غير  من خالل ، بما في ذلكالســـــــــاريةألمراض مجاالت تشـــــــــمل في جملة أمور ا

والصــــحة  واألمراض المدارية المهملة، واألمراض غير الســــارية، والصــــحة النفســــية، وصــــحة األم والطفل،
في هذا الصـــــــدد بأهمية زيادة  اإلقرارمع  الجنســـــــية واإلنجابية وتعزيز تحســـــــين التغذية للنســـــــاء واألطفال،

 في سياق تحقيق التغطية الصحية الشاملة. التمويل المحلي والمساعدة اإلنمائية عند الحاجة

السلطات استجابًة  تتخذهاوالتدابير التي  ١٩-كوفيدتزويد السكان بمعلومات موثوقة وشاملة عن   )٦(
 وكذلك األنشطة اإللكترونية الخبيثة؛  والزائفة، واتخاذ تدابير لمواجهة المعلومات المضللة للجائحة

، مع ١٩-كوفيدمرض ل اآلمنة والرعاية الملطفة اتفرص الوصــول إلى االختبارات والعالج إتاحة  )٧(
إيالء اهتمام خاص لحماية األشــخاص الذين يعانون من حاالت صــحية ســابقة، وكبار الســن، وغيرهم من 

 في مجال الصحةالسيما المهنيين الصحيين، والعاملين و ، لخطر اإلصابة بالعدوىاألشخاص المعرضين 
 وغيرهم من العاملين المعنيين في الخطوط األمامية؛

وغيرهم من العاملين المعنيين في الخطوط  في مجال الصحةتزويد المهنيين الصحيين والعاملين   )٨(
، بإمكانية الحصــــــول على معدات الحماية الشــــــخصــــــية ١٩-لإلصــــــابة بعدوى كوفيداألمامية المعرضــــــين 

تدابير  واتخاذ ؛الضـــرورية والتدريب، بما في ذلك توفير الدعم النفســـي االجتماعي المســـتلزماتوغيرها من 
تطبيق  في اً والنظر أيضــــــــ ؛ضــــــــمان كفاية أجورهمو لى العمل، وصــــــــولهم إلحمايتهم في العمل، وتســــــــهيل 

 المهام وتحويل المهام لتحقيق االستخدام األمثل للموارد؛ تقاسم إجراءات
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في ذلك   ، بما١٩-لجائحة كوفيد الســـــــــــــتجابةاســـــــــــــياق في الرقمية  التكنولوجياتاالســـــــــــــتفادة من   )٩(
الرقمي، وتمكين المرضـــــــــــى،  لإلدماج، وٕايالء اهتمام خاص ةواالقتصـــــــــــادي ةاالجتماعي ثارهاآل التصـــــــــــدي

 ؛وخصوصية البيانات وأمنها، والقضايا القانونية واألخالقية، وحماية البيانات الشخصية

دقيقة ومفصـــــــلة بما فيه الكفاية عن و  مناســـــــبة التوقيتمعلومات ب تزويد منظمة الصـــــــحة العالمية  )١٠(
 ؛)٢٠٠٥( لما تقتضيه اللوائح الصحية الدولية اً وفق ١٩-بجائحة كوفيد المتعلقة العموميةالصحة جوانب 

 والدروس المســــــــــتفادة والخبرات وأفضــــــــــل الممارســــــــــات والبيانات والمواد والســــــــــلع تبادل المعارف  )١١(
والبلدان األخرى،  منظمة الصــحة العالميةمع ، ١٩-في ســياق جائحة كوفيد ،الالزمة لالســتجابة األســاســية

 حسب االقتضاء؛ 

، على الســــــواء القطاع الخاص والحكومة الممولة منالبحث والتطوير  أنشــــــطة تعزيز فيالتعاون   )١٢(
 الحتواء جائحةبشــــــــــأن التدابير الالزمة  ،بما في ذلك االبتكار المفتوح، في جميع المجاالت ذات الصــــــــــلة

تبادل المعلومات ذات الصـــلة مع و  التشـــخيص والعالجات ســـيما اللقاحات ووســـائلالو ، اوٕانهائه ١٩-كوفيد
 منظمة؛ال

ـــــــد االســــــــــــــــتـــخـــــــدام   )١٣( ـــــــات فـــي عـــالج  يـــفصــــــــــــــــحالـــتـــرشــــــــــــــــي    مـــرضلـــمضـــــــــــــــــــــادات الـــمـــيـــكـــروب
 منع تطور مقاومة مضادات الميكروبات؛لوحاالت العدوى الثانوية  ١٩-كوفيد

القرار، وتعميم   عمليات صـــــــــــنعتعزيز اإلجراءات الرامية إلى إشـــــــــــراك النســـــــــــاء في جميع مراحل   )١٤(
 ؛ ١٩-القائم على نوع الجنس في أنشطة االستجابة والتعافي المتعلقة بجائحة كوفيدمنظور ال

احتياجات الصـــــــــحة تمكنها من تلبية  توفير تمويل مســـــــــتدام لمنظمة الصـــــــــحة العالمية لضـــــــــمان  )١٥(
 خلفأحد  دون ترك أي، ١٩-جائحة كوفيداالســــــــــــــتجابة العالمية لســــــــــــــياق في على أكمل وجه  العمومية

 الركب؛   

 :ما يلي المصلحة إلى والجهات األخرى صاحبةالمنظمات الدولية  دعوت  -٨

دعم جميع البلــدان، بنــاًء على طلبهــا، في تنفيــذ خطط العمــل الوطنيــة المتعــددة القطــاعــات وفي   )١(
جميع الوظائف  إتاحةالحفاظ على في ، و ١٩-تعزيز نظمها الصــــــــحية من أجل االســــــــتجابة لجائحة كوفيد

 آمن؛ على نحو العموميةوالخدمات األساسية األخرى للصحة 

العمل بشـــــــكل تعاوني على جميع المســـــــتويات لتطوير واختبار وزيادة إنتاج وســـــــائل التشـــــــخيص   )٢(
، بما ١٩-كوفيد لالســـتجابة لجائحةوالميســـورة التكلفة  والجيدةوالعالج واألدوية واللقاحات المأمونة والفعالة 

تســـــــهيل الحصـــــــول  لمن أج ،وترخيص براءات االختراعللموارد في ذلك اآلليات القائمة للتجميع الطوعي 
مع أحكام  ســــــــــــقفي الوقت المناســــــــــــب وعلى نحو منصــــــــــــف وميســــــــــــور التكلفة، بما يت ى تلك األدواتعل

 بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصـــــلة بالتجارة ،المعاهدات الدولية ذات الصـــــلة
 ؛امةالعوالصحة  تريبسإعالن الدوحة بشأن اتفاق منصوص عليها في وأوجه المرونة ال تريبس)اتفاق (

المضــــللة، بالتنســــيق مع الدول األعضــــاء عند االقتضــــاء، المغلوطة و المعلومات  لتكاثرالتصــــدي   )٣(
األنشــطة اإللكترونية الخبيثة التي تقوض اســتجابة الصــحة  تكاثر، فضــًال عن ةالرقمي الســاحةالســيما في و 

 للجمهور في الوقت المناسب؛ وعلمية، ودعم توفير بيانات ومعلومات واضحة وموضوعية العمومية
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 : ما يلي المدير العام تطلب إلى  -٩

مواصلة العمل مع األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات المتعددة األطراف ذات الصلة، بما في   )١(
ة على خطة العمل العالمية بشـــأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صـــحية وبالرفاهية، من ذلك الوكاالت الموقعّ 

لدعم الدول األعضـــــــاء في ككل ة أجل تقديم اســـــــتجابة شـــــــاملة ومنســـــــقة على نطاق منظومة األمم المتحد
 وتولي زماممع الحكومات، حسب االقتضاء،  الكاملالتعاون ، في إطار من ١٩-كوفيدلجائحة استجابتها 

لمجموعة الصـــــــحة في  كقائدمنظومة األمم المتحدة، ومواصـــــــلة العمل  ضـــــــمنالقيادة في مجال الصـــــــحة 
 االستجابة اإلنسانية لألمم المتحدة؛

على جميع المســـــــتويات ألداء المهام الموكلة إليها بموجب  المنظمةتعزيز قدرات مواصـــــــلة بناء و   )٢(
 تنفيذًا كامًال وفعاًال؛ )٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية

مســاعدة ومواصــلة دعوة جميع الدول األطراف إلى اتخاذ اإلجراءات وفقًا ألحكام اللوائح الصــحية   )٣(
، بمــا في ذلـك تقــديم كـل الـدعم الالزم للبلــدان لبنــاء قـدراتهــا وتعزيزهـا والحفــاظ عليهــا من )٢٠٠٥( الـدوليــة

 أجل االمتثال الكامل للوائح؛ 

 لنظمهالســــياقها الوطني، لدعم األداء اآلمن  اً البلدان، بناًء على طلبها، ووفق تقديم المســــاعدة إلى  )٤(
 في مجال الصــــحة العموميةفعالة الســــتجابة اال لضــــمانفي جميع الجوانب ذات الصــــلة الالزمة  ةالصــــحي

 غير منقطععلى نحو آمن وتوفير الخدمات للســكان واألفراد  ،الســاريةواألوبئة األخرى  ١٩-لجائحة كوفيد
، المعرقلةر برامج التطعيم غي من خالل ، بما في ذلكالساريةألمراض في مجاالت تشمل في جملة أمور ا

واألمراض المدارية المهملة، واألمراض غير الســــارية، والصــــحة النفســــية، وصــــحة األم والطفل، والصــــحة 
  الجنسية واإلنجابية وتعزيز تحسين التغذية للنساء واألطفال؛

تنفيــذهــا و  ١٩-هــا الوطنيــة لالســــــــــــــتجــابــة لكوفيــدفي إعــداد خططعلى طلبهــا،  ، بنــاءً البلــدان دعم  )٥(
 يةميدوات التعلاألالمعيارية و  واإلرشـــــــــــــادات التقنية المنتجات ونشـــــــــــــر وتحديث من خالل تطوير، وتكييفها

لمعلومات المغلوطة ل التصديبما في ذلك ، ١٩-لتوجيه جهود االستجابة لكوفيدنات العلمية والبيانات والبيّ 
األدوية والمنتجات  مكافحة علىالخبيثة، ومواصـــــــلة العمل  اإللكترونيةوالمضـــــــللة، فضـــــــًال عن األنشـــــــطة 
 الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة؛

مواصـــــــــلة العمل عن كثب مع المنظمة العالمية لصـــــــــحة الحيوان ومنظمة األمم المتحدة لألغذية   )٦(
وطريقة والزراعة (الفاو) والبلدان، في إطار نهج الصــحة الواحدة لتحديد مصــدر الفيروس الحيواني المنشــأ 

 خالل جهود تشــملمن  وذلك ،للكائنات المضــيفة الوســيطةإلى البشــر، بما في ذلك الدور المحتمل  انتقاله
من القيام بتدخالت محددة األهداف ووضــــــــــــــع جدول أعمال  للتمكينالبعثات الميدانية العلمية والتعاونية، 

 فضـــــــًال عن تقديم إرشـــــــادات بشـــــــأن كيفية الوقاية من عدوى، من مخاطر وقوع أحداث مماثلة بحثي للحدّ 
الحيوانات  لدى) ٢-سـارس-يروس كوروناف( ٢-فيروس كورونا المسـبب للمتالزمة التنفسـية الحادة الوخيمة

 مخاطر ظهور تزايدمستودعات جديدة لألمراض الحيوانية المنشأ، فضًال عن الحد من  نشوءوالبشر ومنع 
 ؛األمراض الحيوانية المنشأ وانتقال

، بما في ذلك من خالل األجهزة الرئاسية، على نتائج جهود بشكل منتظمإطالع الدول األعضاء   )٧(
، والتنفيذ العالمي وتخصــــيص الموارد المالية من خالل خطة المنظمة االســــتراتيجية للتأهب التبرعاتجمع 

وخاضع للمساءلة،  وسريع شفاف على نحوفجوات التمويل والنتائج المحرزة، وذلك  يشملواالستجابة، بما 
 الدعم المقدَّم للبلدان؛ ب علقفيما يتما السيو 
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من قرار الجمعية العامة لألمم  ٢الفقرة  مراعاةتحديد وتقديم خيارات على وجه الســــــــــــــرعة، مع   )٨(
من أجل ضـــــمان الحصـــــول على الصـــــعيد العالمي على األدوية  بشـــــأن التعاون الدولي ٧٤/٢٧٤المتحدة 

وبمدخالت من  ١،وبالتشــاور مع الدول األعضــاء ،١٩-واللقاحات والمعدات الطبية الالزمة لمكافحة كوفيد
هذه  تتوافق بحيث المنظمات الدولية ذات الصــــــلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حســــــب االقتضــــــاء،

بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية دات الدولية ذات الصلة، أحكام المعاه معالخيارات 
اتفاق تريبس إعالن الدوحة بشــــأن  المنصــــوص عليها فيوأوجه المرونة  (اتفاق تريبس) المتصــــلة بالتجارة
إلتاحة والتصــــــــنيع والتوزيع الالزمة  التطويرفي تعزيز قدرات الســــــــتفادة منها من أجل ا، والصــــــــحة العامة

وســـــــائل التشـــــــخيص والعالج واألدوية في الوقت المناســـــــب إلى و الوصـــــــول على نحو شـــــــفاف ومنصـــــــف 
مع مراعاة  ،١٩-كوفيد االســـتجابة لجائحةســـياق في واللقاحات الجيدة والمأمونة والميســـورة التكلفة والفعالة 

، )ACT( ١٩-درة تســــــــــــــريع إتــاحــة أدوات مكــافحــة كوفيــدمبــااآلليــات واألدوات والمبــادرات القــائمــة، مثــل 
إعالن التبرعات لصــــــالح "االســــــتجابة العالمية لفيروس ذات الصــــــلة، مثل حملة  إعالن التبرعاتونداءات 
 فيها؛المقرر عرضها على األجهزة الرئاسية للنظر  كورونا"

دعم الدول األعضـــاء في منح الموافقات التنظيمية من أجل ضـــمان توفير الموارد الكافية لألمانة   )٩(
 في الوقت المناسب وبالقدر الكافي؛ ١٩-لكوفيدالالزمة للتمكين من اتخاذ التدابير المضادة 

تقييم جراء في عملية تدريجية إل ١،في أقرب وقت مناسب، وبالتشاور مع الدول األعضاء الشروع  )١٠(
حســـب االقتضـــاء، الســـتعراض الخبرات  ٢،اآلليات القائمة االســـتفادة من يشـــملنزيه ومســـتقل وشـــامل، بما 

 التي تولت تنســـــــيقها ١٩-لجائحة كوفيد المكتســـــــبة والدروس المســـــــتفادة من االســـــــتجابة الصـــــــحية الدولية
اللوائح  تطبيق )٢تحت تصــــــــــــــرف المنظمة؛ ( الموضــــــــــــــوعة فعالية اآلليات )١في ذلك: (  بما - المنظمة

المراجعة المعنية ذات الصلة الصادرة عن لجان  السابقة وحالة تنفيذ التوصيات )٢٠٠٥( الصحية الدولية
 الصــــــــــــــحــة العــالميــة في الجهود المبــذولــة على نطــاق األمم المتحــدة؛  ) مســــــــــــــــاهمــة منظمــة٣اللوائح؛ (بــ
تقديم توصــيات و  - وتســلســلها الزمني ١٩-جائحة كوفيدبخصــوص المنظمة  التي اتخذتها جراءاتاإل )٤(

بما في ذلك من خالل والتأهب واالســــــــتجابة لها،  الجوائحالقدرات العالمية في مجال الوقاية من  لتحســــــــين
 ، حسب االقتضاء؛للمنظمةتعزيز برنامج الطوارئ الصحية 

  .الرابعة والسبعينتقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية  تقديم  )١١(
  

  ٢٠٢٠مايو  أيار/ ١٩، الثانيةالجلسة العامة 
  ٢/المحاضر الحرفية /٧٣ج

  
  

=     =     =  

                                                           
 ١    ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.

 المعنية المراقبة مجال في االســــــــتشــــــــارية المســــــــتقلين الخبراء لجنةو اللوائح الصــــــــحية الدولية مراجعة بما في ذلك لجنة     ٢
  .الصحية للطوارئ المنظمة ببرنامج


