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  من جدول األعمال ٢-١٧البند 
  
  

  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير تقرير فريق الخبراء االستشاريين العاملمتابعة 
  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

  ١بعد أن نظرت في تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير؛  
  

مفتـــوح الـــذي طلـــب مـــن المـــدير العـــام فـــي جملـــة أمـــور عقـــد اجتمـــاع  ٢٢-٦٥ع  ص  جالقرار بـــ ذكروٕاذ تـــ  
فريــــق الخبــــراء  يجــــري تحلــــيًال دقيقــــًا للتقريــــر وجــــدوى التوصــــيات المقترحــــة مــــن قبــــلالعضــــوية للــــدول األعضــــاء 

مــــع أخــــذ المناقشــــات التــــي دارت خــــالل اجتماعــــات اللجــــان اإلقليميــــة والمشــــاورات اإلقليميــــة  االستشــــاريين العامــــل
  وطنية في االعتبار؛وال
  

أيضــًا باالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة  ذكروٕاذ تــ  
وهدفهما المتمثل في تعزيز االبتكار وبناء القدرات وتحسين إتاحة الخـدمات وحشـد المـوارد للتصـدي لألمـراض التـي 

  ؛٢٨-٦٣ع  ص  وج ٢١-٦٣ع  ص  جو  ٢٤-٥٩ع  ص  جالنامية وبالقرارات تؤثر تأثيرًا غير متناسب في البلدان 
  

وٕاذ تقـــر بالطـــابع الملـــح لتلبيـــة احتياجـــات البلـــدان الناميـــة فـــي مجـــال الصـــحة والتصـــدي ألوجـــه اإلجحـــاف   
المتصــلة بهــا فــي الظــروف الحاليــة التــي تجــرى فــي ظلهــا أنشــطة البحــث بســبب حــاالت فشــل الســوق المعتــرف بهــا 

ة إلــى تعزيــز االســتثمارات فــي أنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فيمــا يتعلــق بــأمراض واالســتجابة للحاجــ
  النمطين الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول؛

  
بــّين الثغــرات فــي وٕاذ تعتــرف بضــرورة تحســين رصــد تــدفقات مــوارد البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة وت  

أنشـطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصـحة وتحســين تنســيق هــذه األنشــطة وتحديـد األولويــات بنــاًء علــى احتياجــات 
  البلدان النامية في مجال الصحة العمومية؛

  
وٕاذ تعترف أيضًا بـأن تـوفير معلومـات إضـافية عـن عـبء األمـراض وفـرص البحـث واألثـر المحتمـل علـى   

المتصـــلة بـــالموارد الالزمـــة الســـتحداث منتجـــات صـــحية جديـــدة وجعلهـــا فـــي متنـــاول الفقـــراء فـــي  الصـــحة والتقـــديرات
  البلدان النامية أمر قد يرسي أساسًا مهمًا للدعوة من أجل الحصول على تمويل إضافي؛

  
وٕاذ تســـلم بأهميـــة ضـــمان آليـــات مســـتدامة لتمويـــل أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة مـــن أجـــل   
  المنتجات الصحية وتوفيرها بهدف تلبية احتياجات البلدان النامية في مجال الصحة؛تطوير 

  
باالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة اللتـين  ذكروٕاذ ت  

فصــل بــين تكــاليف تشــيران إلــى مجموعــة مخططــات حــوافز مــن أجــل البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة بهــدف ال
  المنتجات الصحية؛البحث والتطوير وأسعار 

  
                                                      

 .٦٦/٢٣الوثيقة     ١
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وٕاذ تـدرك عالقــة التـرابط بــين رصــد أنشـطة البحــث والتطــوير فـي مجــال الصــحة وتنسـيقها وتمويلهــا وأهميــة   
  القدرة على التنبؤ بالموارد الالزمة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الصحة واستدامة هذه الموارد؛

  
أهمية تيسير نقل التكنولوجيا بنـاًء علـى شـروط متفـق عليهـا بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان  وٕاذ تؤكد مجدداً   

  النامية وفيما بين البلدان النامية حسب االقتضاء؛
  

وٕاذ تشـــدد علـــى ضـــرورة أن تقـــوم أنشـــطة البحـــث والتطـــوير علـــى االحتياجـــات وتســـّند بالبينـــات وتسترشـــد   
على تحمل التكاليف والفعالية والكفاءة واإلنصاف وعلى ضرورة اعتبارها مسؤولية  بالمبادئ األساسية التالية: القدرة

  مشتركة؛
  

وٕاذ تــدرك ضــرورة تحســين عمليــة تحديــد األولويــات وشــفافية عمليــات صــنع القــرارات بنــاًء علــى احتياجــات   
  البلدان النامية في مجال الصحة العمومية؛

  
  اص في النهوض باالبتكار واستحداث منتجات صحية جديدة،وٕاذ تالحظ أهمية دور القطاعين العام والخ  

  
خطة العمل االستراتيجية التالية الرامية إلى تحسين الرصد والتنسـيق وضـمان اسـتدامة تمويـل أنشـطة  تؤيد  -١

البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة تمشـــيًا مـــع االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة 
لملكية الفكرية كخطوة باتجاه تحقيق الهدف المتمثل فـي تطـوير منتجـات صـحية جيـدة ومأمونـة وناجعـة واالبتكار وا

وميسورة الكلفة وتوفيرها مما يعد مجاًال تمنى فيه آليات السـوق الراهنـة بالفشـل فـي تـوفير الحـوافز للبحـث والتطـوير 
بمشـــاركة الكيانـــات العامـــة والخاصـــة  فـــي مجـــال الصـــحة وتوافـــق علـــى مواصـــلة تطـــوير خطـــة العمـــل االســـتراتيجية

 واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني على نطاق واسع؛
 
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢
 

تدعيم قدرات البحث والتطوير في مجال الصحة وزيادة االستثمارات في أنشطة البحـث والتطـوير   )١(
  متناسب في البلدان النامية؛في مجال الصحة فيما يتعلق بأمراض تؤثر تأثيرًا غير 

  
تعزيــز بنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا بنــاًء علــى شــروط متفــق عليهــا علــى أســاس متبــادل وٕانتــاج   )٢(

منتجات صحية في البلدان النامية والبحث والتطوير في مجال الصحة والحصول على المنتجات الصحية 
 اون المستدام؛في البلدان النامية من خالل توظيف االستثمارات والتع

  
إنشــاء مراصــد وطنيــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة أو وظــائف مماثلــة أو تــدعيمها لتتبــع   )٣(

المعلومــات المتصــلة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة ورصــدها تمشــيًا مــع القواعــد والمعــايير المتفــق 
عـالمي ال يصـحة في عمل المرصد ال) الواردة أدناه والمساهم١(٤عليها وفقًا لما تنص عليه الفقرة الفرعية 

  ؛للبحث والتطوير
  
تشـــجيع تنســـيق أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي   )٤(

  والعالمي بغية االرتقاء بعالقات التآزر إلى أقصى حد؛
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يـة ومشـاركة تحديد المشاريع في إطار خطـة العمـل االسـتراتيجية مـن خـالل إجـراء مشـاورات إقليم  )٥(
أصحاب المصلحة المعنيين على نطـاق واسـع للتصـدي للثغـرات فـي مجـال البحـث وكفالـة التنسـيق الفعـال 

  على كل المستويات وضمان الموارد الالزمة للتنفيذ بهدف تطوير المنتجات الصحية وتوفيرها؛
  
أجهــزة المنظمــة  مواصــلة التشــاور علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي والســيما عــن طريــق  )٦(

الرئاسية بشأن جوانب محددة تتصل بتنسيق أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وتحديـد أولوياتهـا 
  وتمويلها؛

  
المســــاهمة فــــي تنســــيق آليــــات تمويــــل البحــــث والتطــــوير فــــي مجــــال الصــــحة واســــتدامتها بتقــــديم   )٧(

عــالمي وخصوصــًا أنشــطة الرصــد مســاهمات طوعيــة لــدعم األنشــطة علــى المســتوى القطــري واإلقليمــي وال
  ؛عالمي للبحث والتطويرال يصحفي ذلك دعم المرصد ال بما

 
مـن كـل أصـحاب المصـلحة المعنيـين بمـا فـيهم القطـاع الخـاص والمؤسسـات األكاديميـة والمنظمـات  تطلب  -٣

سـاهمة فـي غير الحكومية مشاطرة المعلومات المتصلة بالبحث والتطوير في مجال الصحة مـع المنظمـة بهـدف الم
 وفي آليات التمويل؛ عالمي للبحث والتطويرال يصحالمرصد ال

 
  من المدير العام ما يلي: تطلب  -٤
 

وضع قواعد ومعايير لتصنيف البحث والتطوير في مجال الصـحة اسـتنادًا إلـى المصـادر الراهنـة   )١(
قارنتهـــا بأســـلوب بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين بغيـــة جمـــع المعلومـــات وم

  منهجي؛
  
دعم الدول األعضاء في سعيها إلى تكوين قدرات البحث والتطوير في مجال الصحة أو تعزيزهـا   )٢(

  ورصد المعلومات المتصلة بالبحث والتطوير في مجال الصحة؛
  
ضــمن أمانــة المنظمــة لرصــد المعلومــات المتصــلة  عــالمي للبحــث والتطــوير يصــحإنشــاء مرصــد   )٣(

تطــوير فــي مجــال الصــحة وتحليلهــا باالعتمــاد علــى المراصــد الوطنيــة واإلقليميــة (أو الوظــائف بالبحــث وال
المماثلــة) وآليــات جمــع البيانــات الراهنــة بهــدف المســاهمة فــي تبــّين الثغــرات والفــرص للبحــث والتطــوير فــي 

المعنيـين مجال الصحة وتحديد األولويات بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء والتعـاون مـع أصـحاب المصـلحة 
  اآلخرين حسب مقتضى الحال دعمًا لتنسيق األعمال؛

  
تيســير تنفيــذ بعــض المشــاريع اإليضــاحية للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة بــإجراء مشــاورات   )٤(

إقليمية ومشاركة أصحاب المصـلحة المعنيـين علـى نطـاق واسـع تصـديًا للثغـرات المحـددة التـي تـؤثر تـأثيرًا 
  لنامية والسيما البلدان الفقيرة ويمكن أن تُتخذ بشأنها إجراءات فورية؛غير متناسب في البلدان ا

 
اســتعراض اآلليــات الراهنــة لتقيــيم مــدى تناســبها ألداء مهمــة تنســيق أنشــطة البحــث والتطــوير فــي   )٥(

  مجال الصحة؛
  
يمها استكشاف اآلليات الراهنة لتقديم المساهمات الداعمة للبحث والتطوير في مجال الصحة وتقي  )٦(

وٕاعــداد اقتــراح فــي حــال عــدم تــوفر أي آليــة مالئمــة لوضــع آليــات فعالــة بمــا فــي ذلــك جمــع المــوارد وتقــديم 
  المساهمات الطوعية فضًال عن خطة لرصد فعالية اآلليات بصورة مستقلة؛
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قبـل الـدورة التاسـعة والسـتين لجمعيـة الصـحة  مفتـوح العضـوية للـدول األعضـاءعقد اجتمـاع آخـر   )٧(
لتقيــيم التقــدم المحــرز ومواصــلة المناقشــات بشــأن المســائل  ٢٠١٦ مــايو فــي أيــار/ة المزمــع عقــدها العالميــ

المتبقية المتصلة برصد أنشـطة البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة وتنسـيقها وتمويلهـا أخـذًا فـي الحسـبان 
العامــل المعنــي بتمويــل فريــق الخبــراء االستشــاريين كــل التحاليــل والتقــارير المعنيــة بمــا فيهــا تحليــل تقريــر 

  ؛وتنسيق البحث والتطوير
  
) الـواردة ٥(٤عن استعراض آليات التنسيق الراهنـة (المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة رفع التقارير   )٨(

أعاله) وعن تقييم اآلليات الراهنة لتقديم المساهمات الداعمة للبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة (المشـار 
إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين عــن طريــق ) الــواردة أعــاله) ٦(٤يــة إليهــا فــي الفقــرة الفرع

فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة ورفــع التقــارير عــن تنفيــذ المشــاريع اإليضــاحية  المجلــس التنفيــذي
يـــة إلــى جمع) الـــواردة أعــاله) ٤(٤للبحــث والتطــوير فــي مجـــال الصــحة (المشــار إليهـــا فــي الفقــرة الفرعيــة 

فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة  ة والســتين عــن طريــق المجلــس التنفيــذيثامنــالصــحة العالميــة ال
إلى جمعية الصحة العالمية التاسـعة  االجتماع المفتوح العضوية للدول األعضاءوٕاحالة التقرير المقدم من 

  والستين.
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  من جدول األعمال  ٣-١٧البند 
  
  

 دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تعليم القوى العاملة الصحيةإحداث تحويل في   
  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

الـذي حـث الـدول األعضـاء علـى إعـداد القـوى العاملـة الصـحية اسـتجابة  ٢٣-٥٩ج ص عإذ تذكر بـالقرار   
المتفـق عليهـا دوليـًا المتعلقـة بالصـحة، بمـا لحاالت نقص العـاملين الصـحيين التـي تعيـق تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة 

  فيها األهداف الواردة في إعالن األلفية؛
  

الصــحيين وتوزيـع منصــف للعـاملين مــن العـاملين  كـافٍ مــزّود بعـدد  فعـالوٕاذ تـدرك أن إقامـة نظــام صـحي   
على قدم المسـاواة  الملتزمين والمقتدرين على مستوى الرعاية الصحية األولية أمر أساسي إلتاحة الخدمات الصحية

بوصــــفها غرضــــًا هامــــًا مــــن أغــــراض التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، ومســــألة أبرزهــــا التقريــــر الخــــاص بالصــــحة فــــي 
  ؛٢٠٠٦ العالم

  
وٕاذ تـــدرك أيضـــًا الحاجـــة إلـــى تـــوفير حـــوافز كافيـــة وموثوقـــة وماليـــة وأخـــرى غيـــر ماليـــة وٕايجـــاد بيئـــة عمـــل   

فــي المنــاطق  المنــاطق التــي تمــس فيهــا الحاجــة إلــيهم، وخصوصــاً  تمكينيــة وآمنــة الســتبقاء العــاملين الصــحيين فــي
النائيـة واألحيــاء الفقيــرة بالمنــاطق الحضــرية التــي يصــعب الوصــول إليهـا، علــى غــرار مــا أوصــى بــه الــدليل العــالمي 

  ؛لمنظمة الصحة العالميةأوصت به المبادئ التوجيهية العالمية 
  

لــدول األعضــاء علــى مواصــلة االســتثمار فــي نظــم تقــديم الــذي حــث ا ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تشــير إلــى القــرار   
الخدمات الصحية وتعزيز هذه النظم، والسيما الرعاية الصحية األولية وتوفير الموارد البشرية الوافية للنظم الصحية 

  ضمانًا لحصول جميع المواطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛
  

درة الكثيــر مــن البلــدان، والســيما الواقعــة منهــا فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء وٕاذ يســاورها القلــق إزاء قصــور قــ  
  الكبرى، على تدريب أعداد كافية من العاملين الصحيين من أجل تغطية السكان بخدمات صحية مناسبة؛

  
وٕاذ تدرك التحديات المحددة التي تجابهها دول أعضاء معينة لديها وفورات حجم محدودة فـي مجـال تعلـيم   

ريب القـــوى العاملـــة الصـــحية المحليـــة، واحتياجاتهـــا الخاصـــة، والشـــراكات المحتملـــة والتعـــاون مـــع دول أعضـــاء وتـــد
  أخرى؛

  
  عرب عن قلقها ألن التحدي الخاص بتعليم القوى العاملة الصحة هو تحٍد عالمي النطاق؛وٕاذ تُ   

  
زيـع القـوى العاملـة الصـحية مسـألتان وٕاذ ُتعرب عن قلقها ألن التقديرات الديموغرافيـة تُبـرز أن إمـدادات وتو   

تثيــران القلــق فــي العقــود القادمــة تشــير إلــى العجــز الحــرج فــي القــوى العاملــة الصــحية فــي العقــود القادمــة، بصــرف 
  النظر عن حالة تنمية البلدان؛
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ات وٕاذ تدرك أيضًا الحاجة إلى تعاون متعدد القطاعات فيما بين وزارات الصحة، ووزارات التعليم، ومؤسس  
التدريب العامة والخاصـة، والمنظمـات المهنيـة الصـحية فـي تعزيـز نظـام تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية وتـدريبها فـي 

  مجال إعداد قوى عاملة صحية متخصصة دعمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  

افــق والعــدد الكــافي مــن الماليــة والمر  اإلمكانــاتوٕاذ يســاورها القلــق أيضــًا ألن العديــد مــن البلــدان يفتقــر إلــى   
؛ وألنــه يلــزم تحســين نظــام تعلــيم القــوى وذات الكفــاءة المرشــدين التربــويين لتــدريب القــوى العاملــة الصــحية المالئمــة

  العاملة الصحية وتدريبها بما يلبي االحتياجات الصحية للبلدان؛
  

شـاملة وخطـة سياسات وخطـط سياسة وطنية  أن تضع الدول األعضاء وٕاذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى  
  للموارد البشرية الصحية يشكل تعليم القوى العاملة الصحية واحدًا من عناصرها؛

  
ـــة  ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تشـــير إلـــى القـــرار    ـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف البشـــأن مدون منظمـــة العالمي

نظــام الســتدامة القــوى العاملــة العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي، الــذي حــث الــدول األعضــاء علــى إنشــاء 
الصـــحية مـــن خـــالل وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة فيمـــا يتعلـــق بتخطـــيط القـــوى العاملـــة الصـــحية وتعليمهـــا وتـــدريبها 

  واستبقائها؛
  

وٕاذ تقر بإعالن دكا بشأن تعزيز القوى العاملـة الصـحية الُقطريـة فـي بلـدان إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا ولقـرار   
بشأن تعزيز تعلـيم وتـدريب القـوى العاملـة الصـحية فـي اإلقلـيم،  SEA/RC65/R7رق آسيا اللجنة اإلقليمية لجنوب ش

والذي حث الدول األعضاء على تقييم نظام تعليم القوى العاملة الصـحية كأسـاس لالسـتراتيجيات اإلقليميـة لتحسـين 
  إعداد القوى العاملة الصحية استجابة لالحتياجات الصحية للبلدان؛

  
بالتوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر اللجنـــة المســـتقلة العالميـــة بشـــأن "المهنيـــون الصـــحيون لقـــرن  وٕاذ تقـــر أيضـــاً   

  جديد: إحداث التحويل في التعليم من أجل تعزيز النظم الصحية في عالم مترابط"؛
  

وٕاذ تعرب عن تقديرها للمبادرات الجارية من أجل تعزيز تعليم وتدريب القوى العاملـة الصـحية فـي مختلـف   
ليم، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مبــادرة شــراكة التعلــيم الطبــي والتمريضــي، وتــدريب العــاملين األقــا

الصحيين أثناء الخدمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمدعومة من اليابان وفقًا اللتـزام قمـة مجموعـة 
لمحــــيط الهــــادئ المعنيــــة بإصــــالح تعلــــيم المهنيــــين البلــــدان الثمانيــــة المعقــــودة فــــي طوكيــــو وشــــبكة آســــيا ومنطقــــة ا

  الصحيين،
  
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -١

  
تعزيــز السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة، حســب االقتضــاء، مــن خــالل حــوار   )١(

والصـــحة السياســـات المشـــترك بـــين القطاعـــات فيمـــا بـــين الـــوزارات المعنيـــة التـــي قـــد تشـــمل وزارات التعلـــيم 
  والمالية لضمان أن يسهم تعليم وتدريب القوى العاملة الصحية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
النظر في إجـراء تقييمـات شـاملة للحالـة الراهنـة لتعلـيم القـوى العاملـة الصـحية، مـع القيـام، حسـب   )٢(

  المنظمة؛االقتضاء، بتطبيق، بروتوكوالت وأدوات معيارية تضعهما بمجرد أن تضعها 
  

                                                      
  وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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النظر في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية مسندة بالبينات، مـع مراعـاة نتـائج التقيـيم   )٣(
المــذكور فــي الفقــرة الســابقة، وتعزيــز تعلــيم وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية وٕاحــداث تحــول فيهمــا، بمــا فــي 

ين والتعلـيم المجتمعـي والتعلـيم المرتكـز ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تشجيع التعليم فيما بـين المهنيـ
على النظم الصحية، والربط بين التعليم قبل االنخراط في الخدمـة وبـين التنميـة المسـتمرة للقـدرات المهنيـة، 
ووضع نظام لالعتماد من أجل ضمان جودة معاهد التدريب وكفاءة القـوى العاملـة الصـحية؛ وذلـك بهـدف 

حتياجات النظم الصحية، مع مراعاة االحتياجات الخاصة لـبعض الـدول تلبية احتياجات الناس الصحية وا
  األعضاء التي تشوب المحدودية وفورات الحجم لديها في مجال التدريب المحلي؛

  
تقديم الموارد الكافية والدعم السياسي لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية، حسب االقتضـاء،   )٤(

  ى العاملة الصحية؛إلحداث التحويل في تعليم القو 
  
  تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن تعليم القوى العاملة الصحية؛  )٥(
  

  من المدير العام القيام بما يلي: تطلب  -٢
  
  يمكن تكييفهما حسب السياقات الُقطرية؛ بروتوكوًال وأداة معياريين للتقييم يضع يضعوا أن  )١(
  
في مجال إجراء عمليات تقييم شاملة  ، حسب االقتضاء،عمويزّودوا الدول األعضاء بالدأن يزود   )٢(

  البروتوكول؛باستخدام للوضع الحالي لتعليم القوى العاملة الصحية 
  
أن يـــزود األعضـــاء بالـــدعم التقنـــي فـــي صـــياغة وتنفيـــذ سياســـات واســـتراتيجيات ُمســـندة بالبّينـــات   )٣(

  لتعزيز تعليمها للقوى العاملة الصحية وٕاحداث التحويل فيه؛
  
أن يجــري مشــاورات علــى الصــعيد اإلقليمــي مــن أجــل اســتعراض نتــائج التقييمــات القطريــة وٕاعــداد   )٤(

تقريــر يحتــوي علــى اســتنتاجات وتوصــيات واضــحة بشــأن هــذه النتــائج ويقــدِّم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة 
  التاسعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي؛

  
نهوجـــًا عالميــــة وٕاقليميـــة يمكـــن أن تشـــمل اســـتراتيجيات إلحــــداث أن يضـــع، بنـــاًء علـــى التقريـــر،   )٥(

التحويـــل فـــي تعلـــيم القـــوى العاملـــة الصـــحية، ويقـــدَّم هـــذه النهـــوج كـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
 السبعون عن طريق المجلس التنفيذي.
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  من جدول األعمال ٥-١٧البند 
  
  

  ة اإللكترونيةالتوحيد القياسي والتشغيل البيني في مجال الصح
  
  

  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   
  

  ١وقد نظرت في تقرير األمانة،  
  

  بشأن الصحة اإللكترونية؛ ٢٨-٥٨ج ص عذ تذّكر بالقرار إ  
  

  وٕاذ تقر بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدرجت ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية؛  
  

بشـــأن الصـــحة اإللكترونيـــة فـــي  AFR/RC60/5وٕاذ تعتـــرف بـــأن اللجنـــة اإلقليميـــة ألفريقيـــا اعتمـــدت القـــرار   
ــــة اعتمــــد القــــرار  ــــس التــــوجيهي الحــــادي والخمســــين لمنظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكي ــــيم األفريقــــي وأن المجل اإلقل

CD51.R5 ٢تعلقتين به؛بشأن الصحة اإللكترونية ووافق على االستراتيجية وخطة العمل الم  
  

وٕاذ تقــــر بــــأن نقــــل البيانــــات الشخصــــية أو الســــكانية نقــــًال آمنــــًا وفعــــاًال وفــــي الوقــــت المناســــب عبــــر نظــــم   
  الصحية والتكنولوجيا ذات الصلة. المعلومات ينطوي على االلتزام بمعايير البيانات

  
ًا مناسبًا مـن أجـل تحسـين وٕاذ تسّلم بأن من الضروري استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام  

الرعاية ورفع مستوى إشراك المرضى في رعايـة أنفسـهم، حسـب االقتضـاء، وتقـديم خـدمات صـحية جيـدة ومـن أجـل 
  دعم التمويل المستدام لنظم الرعاية الصحية وتعزيز اإلتاحة الشاملة؛

  
لومـات وفيمـا بينهـا يـؤدي إلـى واعترافًا منهـا بـأن االفتقـار إلـى السالسـة فـي تبـادل البيانـات داخـل نظـم المع  

عرقلــة أنشــطة تقــديم الرعايــة وفــرط عقــد نظــم المعلومــات الصــحية، وأن تحســين هــذا التبــادل ضــروري لتحقيــق كامــل 
  إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز النظام الصحي؛

  
لحصـول علـى معلومـات أشـمل وأدق فـي وٕاذ تسلم بأن البيانات اإللكترونيـة الموحـدة تمّكـن العـاملين الصـحيين مـن ا

نســق إلكترونــي عــن المرضــى فــي مركــز تقــديم خــدمات الرعايــة، وتمّكــن الصــيدليات مــن تلقــي الوصــفات إلكترونيــًا، 
والمختبرات من نقـل نتـائج الفحـوص إلكترونيـًا، وتمّكـن مراكـز األشـعة والتشـخيص مـن الحصـول علـى صـور رقميـة 

تجــارب ســريرية وتحليـــل البيانــات بمزيـــد مــن الســرعة والدقـــة، وتمّكــن ســـلطات  عاليــة الجــودة، والبـــاحثين مــن إجـــراء
الصــحة العموميــة مــن تلقــي تقــارير إلكترونيــة عــن األحــداث الحيويــة فــي الوقــت المناســب واتخــاذ تــدابير فــي مجــال 

لطبيـــة الصـــحة العموميـــة اســـتنادًا إلـــى تحليـــل البيانـــات الصـــحية، وتمّكـــن األفـــراد مـــن الحصـــول علـــى المعلومـــات ا
  الخاصة بهم التي تدعم تمكين المريض؛

                                                      
  .٦٦/٢٦الوثيقة ج    ١
 .CD/13انظر الوثيقة     ٢
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وٕاقرارًا منهـا بـأن تقـدم الرعايـة الصـحية الطبيـة، مقترنـًا بالزيـادة المّطـردة فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات   
واالتصــاالت فــي قطــاع الصــحة وغيــره مــن المجــاالت ذات الصــلة ومنهــا البيئــة، أوجــد حاجــة إلــى جمــع المزيــد مــن 

  ضى ومحيطهم وتخزينها ومعالجتها في عدة نظم حاسوبية ونظم اتصاالت؛البيانات عن المر 
  

وٕاذ تعتـــرف بـــأن جمـــع البيانـــات الصـــحية الشخصـــية وتخزينهـــا ومعالجتهـــا ونقلهـــا إلكترونيـــًا أمـــور تتطلـــب   
  االلتزام بأعلى معايير حماية البيانات؛

  
خدام نظـم المعلومـات الصـحية التـي تقـوم وٕاذ تسلم بأن نقـل البيانـات الشخصـية أو السـكانية إلكترونيـًا باسـت  

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتطلب االلتزام بالمعايير في مجال البيانات الصـحية والتكنولوجيـا مـن أجـل 
  تحقيق التبادل اآلمن والحسن التوقيت والدقيق للبيانات الالزمة التخاذ القرارات الصحية؛

  
ألثـــر نظـــم المعلومـــات الصـــحية التـــي تقـــوم علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات  وٕاذ تشـــدد علـــى أن التقيـــيم العلمـــي  

واالتصـــاالت فـــي حصـــائل الرعايـــة الصـــحية ضـــروري لتبريـــر االســـتثمار القـــوي فـــي هـــذه التكنولوجيـــات ألغـــراض 
  الصحة؛

  
وٕاذ تسلط الضـوء علـى ضـرورة وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة فـي مجـال الصـحة اإللكترونيـة وتنفيـذها إلتاحـة   
  الالزم لتنفيذ معايير البيانات الصحية ولكي تتمكن البلدان من إجراء تقييم علمي بانتظام؛ السياق

  
وٕاذ تقر بأن ضمان إدارة البيانات الصحية على اإلنترنت ضروري نظرًا لطبيعتها الحساسة، ولتعزيـز الثقـة   

  في أدوات الصحة اإللكترونية والخدمات الصحية ككل،
  

ذات الصـلة بالصـحة فـي  أن ُتستعمل أسماء النطاقـات العالميـة الرفيعـة المسـتوىي ينبغوٕاذ تشّدد على أنه   
منـــع تـــؤمن الحمايـــة للصـــحة العموميـــة، بوســـائل منهـــا طريقـــة ب، ”health.“هـــا اســـم النطـــاق جميـــع اللغـــات، بمـــا في
ح صــرّ مُ الالصــحية غيــر والخــدمات أســواق غيــر مشــروعة لألدويــة واألجهــزة الطبيــة والمنتجــات االســتمرار فــي إنشــاء 

  ؛ببيعها
 
  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -١
  

ـــيهم   )١( ـــين، بمـــن ف ـــارات التعـــاون مـــع أصـــحاب المصـــلحة المعني النظـــر، حســـب االقتضـــاء، فـــي خي
السلطات الوطنية، والوزارات ومقدمي خدمات الرعاية والمؤسسـات األكاديميـة المعنيـة لرسـم خارطـة طريـق 

  معايير البيانات الصحية على المستويين الوطني ودون الوطني؛لتنفيذ 
  
النظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع سياســات وآليــات تشــريعية تــرتبط باســتراتيجية وطنيــة شــاملة   )٢(

للصــحة اإللكترونيــة لضــمان االمتثــال، فــي اعتمــاد معــايير البيانــات الصــحية، مــن جانــب القطــاعين العــام 
  مجتمع الجهات المانحة، وكذلك لضمان سرية البيانات السريرية الشخصية؛والخاص، حسب االقتضاء، و 

  
النظر في طرائق تعمل بها وزارات الصحة وسلطات الصحة العمومية مع ممثليها الوطنيين لدى   )٣(

) مـن أجـل ICANNاللجنة االستشارية الحكومية التابعـة لمؤسسـة اإلنترنـت لألسـماء واألرقـام المخصصـة (
المســتوى ذات الصــلة بالصــحة العالميــة الرفيعــة أســماء النطاقــات إزاء تخصــيص قــف الوطنيــة المواتنســيق 

                                                      
 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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علــى نحــو  ،”health.“هــا اســم النطــاق ، بمــا فيوتصــريف شــؤون تلــك األســماء واســتعمالها فــي كــل اللغــات
  ة ؛موميمصلحة الصحة العيصب في 

  
  متاحة:من المدير العام القيام بما يلي، في حدود الموارد ال تطلب  -٢

  
تقـديم الـدعم إلــى الـدول األعضــاء، حسـب االقتضـاء، فــي إدراج تطبيـق معــايير البيانـات الصــحية   )١(

والتشغيل البيني في استراتيجياتها الوطنية في مجال الصحة اإللكترونية مـن خـالل اتبـاع نهـج يشـمل عـدة 
راف المعنيـة مـن القطـاع أصحاب مصلحة وعدة قطاعات، بما في ذلك السلطات الوطنيـة والـوزارات واألطـ

  الخاص والمؤسسات األكاديمية المعنية؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضـاء، حسـب االقتضـاء، فـي تعزيزهـا لتنفيـذ معـايير البيانـات الصـحية   )٢(

  تنفيذًا كامًال في جميع مبادرات الصحة اإللكترونية؛
  
راء تقيـيم متسـق لتكنولوجيـا المعلومـات تقديم اإلرشاد والدعم التقنـي، حسـب االقتضـاء، لتيسـير إجـ  )٣(

واالتصاالت في التدخالت الصحية وتكرار هذا التقييم، بما في ذلـك إنشـاء قاعـدة بيانـات لمؤشـرات اآلثـار 
  والحصائل القابلة للقياس؛

  
التــرويج لالســتفادة بالكامــل مــن شــبكة المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن الصــحة والمعلوماتيــة   )٤(

والصــحة اإللكترونيــة مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء فــي أنشــطة البحــث والتطــوير واالبتكــار ذات الطبيــة 
  الصلة في هذه المجاالت؛

  
القيام، من خالل التعاون مـع وكـاالت التوحيـد القياسـي الدوليـة المعنيـة، بمواءمـة معـايير الصـحة   )٥(

  اإللكترونية؛
  
تشـارية الحكوميـة التابعـة لمؤسسـة اإلنترنـت لألسـماء ومنهـا اللجنـة االسالهيئات المختصـة، إبالغ   )٦(

أســـماء النطاقـــات بضـــرورة مواءمـــة ، ICANNالتابعـــة لمؤسســـة  دوائرالـــو ) ICANNواألرقـــام المخصصـــة (
مـــع  ،”health.“هـــا اســـم النطـــاق بمـــا في، المســـتوى ذات الصـــلة بالصـــحة فـــي كـــل اللغـــاتالعالميـــة الرفيعـــة 

  ة العالمية ؛موميالصحة العغراض أ
  
هـــا اللجنـــة االستشـــارية الحكوميـــة التابعـــة لمؤسســـة بمـــا فيكيانـــات المعنيـــة، مـــع المواصـــلة العمـــل   )٧(

فضـــــال عـــــن ، ICANNالتابعـــــة لمؤسســـــة  دوائرالـــــو ) ICANNاإلنترنـــــت لألســـــماء واألرقـــــام المخصصـــــة (
 ،راتهاومختصــ ســماء المنظمــات الحكوميــة الدوليــةألحمايــة تــوفير الالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، مــن أجــل 

 ؛نظام أسماء النطاقات على شبكة اإلنترنتمنظمة الصحة العالمية، في ومنها 
  
وضــع إطــار لتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار وتقــديم تقــارير دوريــة إلــى جمعيــة الصــحة   )٨(

  العالمية من خالل المجلس التنفيذي باستخدام هذا اإلطار.
  
  

=     =     =  


