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 برئاسـة الـدكتور     ٢٠٠٥مايو  /  أيار ٢٤ في    الثانية عشرة والثالثة عشرة   جلستيها  " أ"عقدت اللجنة   
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  .بالوكالة أثناء الجلسة الثانية عشرة
  

ات المرفقة المتعلقـة بـالبنود      القرار والخمسين باعتماد    الثامنةوتقرر توصية جمعية الصحة العالمية        
  : من جدول األعمالالتالية

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٣البند 

  
  تحد يتهدد األمن الصحي العالمي: مقاومة مضادات الميكروبات  ١٠-١٣البند 

  
  :قرار واحد بعنوان

  
  تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبات  -

  
  الصحة اإللكترونية  ١٧-١٣لبند ا

  
  قرار واحد

  
  اتهاتعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضي  ٩-١٣لبند ا

  
  :قرار واحد بعنوان

  
  تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات  -
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   من جدول األعمال١٠-١٣البند 
  
  

  تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبات
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  لمرضى؛بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين وا  
  

وإذ تسلّم بأن احتواء مقاومة مضادات الميكروبات شرط أساسي لبلوغ العديد من األهـداف المتعلقـة                  
  بالصحة المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛

  
، تايلنـد،   تـشيانغ مـاي   (وإذ تذكّر بتوصيات المؤتمر الدولي الثاني بشأن تحسين استخدام األدويـة              
  ؛)٢٠٠٤

  
 بمـا فيهـا    ذات الصلة  منظمة الصحة العالمية     تقارير إليها   خلصتوإذ تذكّر أيضاً باالستنتاجات التي        

 وتوصية كوبنهاغن الصادرة عن مؤتمر االتحاد األوروبـي بـشأن           ١،"األدوية ذات األولوية ألوروبا والعالم    "
  ؛)١٩٩٨كوبنهاغن، (، "خطر الميكروبات"
  

 انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ال يعترف بأية حدود وطنية، وقد وصل إلى نـسب   وإذ تدرك أن    
تقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالمي، وخصوصاً بـالنظر إلـى               

  تناقص استحداث عوامل جديدة مضادة للميكروبات؛
  

 بشأن استخدام األدويـة علـى نحـو         ١٣-٤٧ع صج   و ٢٧-٣٩ج ص ع    السابقين وإذ تذكّر بالقرارين    
 بـشأن األمـن     ١٤-٥٤ج ص ع   بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار       ١٧-٥١ج ص ع  رشيد، وبالقرار   
  الصحي العالمي؛

  
وإذ تعترف بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية مع الحكومات والجامعات والقطـاع الخـاص                 

ل احتواء مقاومة مضادات الميكروبات، عن طريق اإلسهام في الوقاية مـن            والمنظمات غير الحكومية من أج    
  انتشار األمراض المعدية؛

  
وإذ تشير إلى أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز لم يتم على نطاق واسع تنفيذ استراتيجية احتواء                 

  ٢مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

 مقاومة مضادات الميكروبـات وتعزيـز اسـتخدام         وإذ ترغب في تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء         
لعوامل المضادة للميكروبات على نحو رشيد من قبل مقدميها ومستهلكيها بغية تحسين حالة األمـن الـصحي                 ا

  العالمي؛

                                                      
  .WHO/EDM/PAR/2004.7الوثيقة    ١
  .WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2 الوثيقة   ٢
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وإذ تؤكد مجدداً على ضرورة اتباع أسلوب متسق وشامل ومتكامل، على الصعيد الـوطني، لتعزيـز                  
  وبات؛احتواء مقاومة مضادات الميكر

  
واقتناعاً منها بأن الوقت قد حان لكي يؤكد كل من الحكومات وأصحاب المهن الـصحية والمجتمـع                   

المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي من جديد على االلتزام بضمان توظيف استثمارات كافية مـن أجـل                 
  احتواء مقاومة مضادات الميكروبات،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

ضمان وضع نهج متسق وشامل ومتكامل، على الصعيد الوطني، لتنفيذ استراتيجية احتـواء               )١(
مقاومة مضادات الميكروبات، حسب االقتضاء، مع مراعاة الحوافز المالية وغيرها من الحوافز التي              

  قد يكون لها أثر ضار في السياسات الخاصة بوصف األدوية وصرفها؛
  
للعوامل المضادة للميكروبات بما في ذلك من خالل وضع وإعمـال            الرشيدتعزيز االستخدام     )٢(

   ؛دالئل وطنية تخص الممارسات العادية بشأن حاالت العدوى الشائعة، في القطاعين العام والخاص
  
 تشريعاتها الخاصة بإتاحة األدوية بوجه عام وبإتاحة العوامل         القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز     )٣(

  وجه خاص؛المضادة للميكروبات ب
  
حشد الموارد البشرية والمالية من أجل التقليل إلى أقصى حد من نـشوء وانتـشار مقاومـة                   )٤(

مضادات الميكروبات، والسيما عن طريق تعزيز استخدام العوامل المضادة للميكروبات علـى نحـو              
  رشيد من قبل مقدميها ومستهلكيها؛

  
  ؛ المستشفويةومكافحة حاالت العدوىتوخي الفعالية في رصد   )٥(
  
القيام، على نحو منتظم، برصد استخدام العوامل المضادة للميكروبات ورصد مستوى مقاومة              )٦(

   ؛مضادات الميكروبات في جميع القطاعات المعنية
  
 والخبرات بشأن أفضل الممارسات المتبعة في تعزيز استخدام العوامل النشط للمعارفالتقاسم   )٧(

   ؛نحو رشيدعلى المضادة للميكروبات 
  

  : المدير العام ما يليطلب الىت  -٢
  

  تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة في احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛  )١(
  
 بشأن احتواء مقاومـة مـضادات       ١٤-٥٤ج ص ع   و ١٧-٥١ج ص ع  التعجيل بتنفيذ القرارين      )٢(

  التقني إلى الدول األعضاء بناًء على طلبها؛الميكروبات، وذلك عن طريق توسيع وتعزيز تقديم الدعم 
  
سـتخدام العوامـل المـضادة       ال سائر البرامج المعنية والشركاء بهدف التـرويج       التعاون مع   )٣(

للميكروبات على نحو سليم في سياق االستخدام الرشيد لألدوية عن طريق تدعيم التدخالت التي ثبتت               
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ارف والخبرات بـين األطـراف المعنيـة بـشأن أفـضل            المع فعاليتها؛ وتقديم الدعم من أجل تقاسم     
  ؛الممارسات

  
توفير الدعم من أجل توليد معلومات محدثة حول مقاومـة مـضادات الميكروبـات علـى                  )٤(

  الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وإتاحة هذه المعلومات للدول األعضاء ولسائر األطراف؛
  
ائن حول التدخالت عالية المردود مـن أجـل تـوقي           توفير الدعم من أجل جمع وتقاسم القر        )٥(

  ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيدين الوطني والمحلي؛
  
رفع تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، ثم رفع تقارير منتظمة، عن التقـدم المحـرز                 )٦(

  .ذا القراروالمشاكل التي تتم مواجهتها واإلجراءات األخرى المقترحة في تنفيذ ه
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   من جدول األعمال١٧-١٣البند 
  
  

  الصحة اإللكترونية
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالصحة اإللكترونية؛  
 

االتـصاالت بالنـسبة    إذ تحيط علماً باألثر الذي قد ينجم عن أوجه التقدم في تكنولوجيا المعلومات و             و  
إليتاء خدمات الرعاية الصحية، والصحة العمومية، والبحوث، واألنشطة المتصلة بالصحة لمـا فيـه صـالح                

  البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل على حد السواء؛
  

وإذ تدرك أن اإلنجازات التي شهدها مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أنعشت اآلمال فـي                 
  حة؛ مجال الص

  
وإذ تعرب عن احترامها لحقوق اإلنسان والقضايا األخالقية ومبادئ العدالة وإذ تراعي الفـروق فـي                  

  الثقافة والتعليم واللغة والمواقع الجغرافية، والقدرات الجسدية والعقلية والسن ونوع الجنس؛
  

أن تشكل أساساً ألنـشطة     وإذ تسلّم بأن استراتيجية الصحة اإللكترونية لمنظمة الصحة العالمية يمكن             
  المنظمة المتعلقة بالصحة اإللكترونية؛

  
 بشأن اإلعالن عن المنتجات الطبية والترويج لها وبيعها عبر الحدود           ٩-٥١ع ص جوإذ تذكر بالقرار      

  باستخدام شبكة اإلنترنت؛
  

يـات المعلومـات    وإذ تشدد على أن الصحة اإللكترونية تعني االستخدام عالي المـردود والمـأمون لتكنولوج               
واالتصاالت من أجل دعم الصحة والميادين المرتبطة بها، بما في ذلك خدمات الرعاية الـصحية والترصـد الـصحي                   

  والكتابات الصحية والتثقيف والمعارف والبحوث في المجال الصحي؛
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

جل تطوير وتنفيـذ خـدمات الـصحة        النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة األجل من أ          )١(
اإللكترونية في مختلف مجاالت القطاعات الصحية بما في ذلك اإلدارة الصحية، بحيث تـشمل هـذه                

  الخطة إطاراً قانونياً مالئماً وبنية أساسية مناسبة وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
  

التصاالت من أجل الصحة، حـسبما يكـون        تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات وا       )٢(
مالئماً وتعزيز قطف ثمارها على نحو منصف وميسور وشامل، ومواصلة العمل مع الوكاالت العاملة              

لكي يكلـل مجـال     وفي مجال االتصاالت والمعلومات ومع سائر الشركاء، من أجل خفض التكاليف            
  الصحة اإللكترونية بالنجاح؛

  
                                                      

 .٥٨/٢١الوثيقة ج   ١
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 الذي ال يستهدف الـربح فـي         والقطاع  الخاص ن توثيق عرى التعاون مع القطاع     االستفادة م   )٣(
خدمات مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتعزيز الخدمات العامة من أجل الصحة، ولالستفادة            

 وغيرها من المنظمات الصحية والسعي لنيل دعمها في ميدان          الصحة اإللكترونية التي تقدمها المنظمة    
  اإللكترونية؛الصحة 

  
السعي للوصول إلى المجتمعات المحلية، بما فيها الفئات المستضعفة، وتوفير خدمات الصحة              )٤(

  اإللكترونية التي تتناسب مع احتياجاتها؛
  

حشد التعاون المتعدد القطاعات من أجل تحديد معايير وقواعد الصحة اإللكترونية المرتكـزة               )٥(
ة اإللكترونية وتقاسم المعارف الخاصة بالنماذج عالية المردود ممـا          على البينات وتقييم خدمات الصح    

يضمن الوفاء بمعايير الجودة والسالمة والمعايير األخالقية، واحترام مبادئ سرية المعلومات والحياة             
  الخاصة والعدالة والمساواة؛ 

  
كترونيـة،  إنشاء مراكز وشبكات امتياز وطنية ألفضل الممارسات في مجـال الـصحة اإلل              )٦(

وتنسيق السياسات، وتوفير الدعم التقني إليتاء خـدمات الرعايـة الـصحية، وتحـسين الخـدمات،                
  والمعلومات المقدمة للمواطنين، وبناء القدرات والترصد؛

  
النظر في وضع وتنفيذ نظم وطنية إلكترونية لمعلومات الصحة العمومية، والقيام، عن طريق               )٧(

على ترصد األمراض والطوارئ الصحية العموميـة وعلـى االسـتجابة           المعلومات، بتحسين القدرة    
  بسرعة لمقتضياتها؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  

 تعزيز التعاون الدولي المتعدد القطاعات بهدف تحسين التوافق بين الحلول اإلدارية والتقنيـة              )١(
   في مجال الصحة اإللكترونية؛ األخالقيةوالدالئل

  
 من خالل تنظيم وتقديم التقارير بانتظام وتوثيق        اإللكترونية نطاق استخدام المعلومات     توسيع  )٢(

وتحليل التطورات واالتجاهات وتوجيه السياسات والممارسات المتبعة في البلـدان، وتقـديم تقـارير              
  منتظمة عن استخدام الصحة اإللكترونية في جميع أنحاء العالم؛

  
بعد إجـراء التعـديالت      - يمكن   ي مجال الصحة اإللكترونية   وضع حلول نموذجية ف   تيسير    )٣(

   في المراكز والشبكات الوطنية المتفوقة في مجال الصحة اإللكترونية؛-  اآلخذ بهاالمناسبة عليه
  

تقديم الدعم التقني للدول األعضاء فيما يخص نواتج وخدمات الصحة اإللكترونيـة بتعمـيم                )٤(
طاق واسع، وخصوصاً بشأن تكنولوجيـا التطبيـب عـن بعـد؛            التجارب وأفضل الممارسات على ن    

  واستحداث منهجيات للتقييم؛ وتشجيع البحث والتطوير؛ وتعزيز المعايير بإصدار المبادئ التوجيهية؛
  

تيسير إدماج الصحة اإللكترونية في النظم والخدمات الصحية، بما في ذلك نشر البنية التحتية                )٥(
لتي ال تكون فيها التغطية الطبية كافية، وذلك في مجـال تـدريب مهنيـي               للطب البعادي في البلدان ا    

  الرعاية الصحية وبناء القدرات، بغية تحسين سبل الحصول على الرعاية وجودتها ومأمونيتها؛
  

االستمرار في توسيع نطاق آليات مثل األكاديمية الصحية ليشمل الدول األعضاء، من قبيـل                )٦(
   تعزز الوعي الصحي وأنماط الحياة الصحية من خالل التعلّم اإللكتروني؛األكاديمية الصحية التي
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تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تعزيز وضع وتطبيـق وإدارة المعـايير الوطنيـة                  )٧(
للمعلومات الصحية، وجمع ومقارنة المعلومات المتاحة عن المعايير بغية إنشاء نُظم معلومات صحية             

  ل تسهيل تبادل المعلومات بيسر وفعالية بين الدول األعضاء؛وطنية موحدة من أج
   
دعم المبادرات اإلقليمية واألقاليمية في مجال الصحة اإللكترونية أو المبادرات المتخذة بـين               )٨(

  . مجموعات البلدان التي تتحدث لغة مشتركة
  
)٩(        محددة ته السابعة عـشرة بعـد       في دور  - المجلس التنفيذي    إلىتقديم قائمة بأنشطة مقترحة

 الوسائل والخدمات التي    إلى تركز عليها األمانة، وينبغي أن تكون هذه األنشطة موجهة تماماً            –المائة  
يمكن للدول األعضاء أن تدمجها في حلولها الوطنية الخاصة أو تكيفهـا حـسبما يقتـضيه الحـال،                  

  . ملخص ألثار األنشطة المقترحة على الميزانيةإلىباإلضافة 
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   من جدول األعمال٩-١٣البند 
  
  

  تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

إذ تضع في اعتبارها أن إطالق العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات يمكن أن تكون له نتائج علـى                
  الصعيد العالمي؛

  
حتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات في المختبرات أمر بالغ األهمية في الوقاية           وإذ تسلّم بأن ا   

  ؛)سارس(من فاشيات األمراض الناشئة أو المستجدة مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم 
  

  وإذ تعترف بما تقوم به المنظمة من أعمال في سبيل تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات؛
  
ذ تسلّم بأن عدداً من الدول األعضاء لديه ضوابط فعالة للسالمة الحيوية في المختبرات أو مبـادئ                 وإ

توجيهية للممارسات في المختبرات لتتسنى له السيطرة على المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المختبرات       
  والمجتمع نتيجة للعوامل المكروبيولوجية والتوكسينات؛

  
  الدول األعضاء قد ال تكون لديه ضوابط كافية مطبقة للسالمة الحيوية؛وإذ تدرك أن بعض 

  
وإذ تشير إلى أن اتباع نهج متكامل إزاء السالمة الحيوية في المختبرات بما في ذلك احتواء العوامـل                  

  الصحة العمومية العالمية،يعزز الميكروبيولوجية والتوكسينات 
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  
 العوامـل   مناولـة استعراض مأمونية مختبراتها وبروتوكوالتهـا الموجـودة لألمـان فـي              )١(

  المكروبيولوجية والتوكسينات، بما يتفق وإرشادات المنظمة للسالمة الحيوية؛
  

فيما يتعلـق بمأمونيـة       في المختبرات   السالمة الحيوية  ممارساتتنفيذ برامج محددة لتعزيز       )٢(
ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات بما يتفـق مـع إرشـادات            المناولة والنقل، بما في     
  المنظمة للسالمة الحيوية؛

  
 تعزز امتثال المختبرات، بما في ذلـك داخـل الـدوائر            خطط وبرامج وطنية للتأهب   وضع    )٣(

اد الحكومية وفي الجامعات ومراكز البحوث وفي القطاع الخاص، السيما الجهات التي تتعامل مع مو             
مكروبيولجية وتوكسينات مفوعة بدرجة عالية، امتثاالً للمبادئ التوجيهية للسالمة الحيويـة الخاصـة             

  بالممارسات في المختبرات؛
  
، من أجل تحسين الـسالمة الحيويـة فـي          الوطنية والدولية حشد الموارد البشرية والمالية،       )٤(

التوكسينات بغية التقليل إلى أدنى حـد مـن         المختبرات بما في ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية و       
  إمكانية اكتساب العدوى من المختبرات وما يتبع ذلك من امتدادها إلى المجتمع؛
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التعاون مع الدول األعضاء األخرى لتسهيل االستفادة من معـدات الـسالمة الحيويـة فـي                  )٥(
ن أجل توقي ومكافحـة العـدوى   المختبرات، بما في ذلك المعدات الحامية لألفراد وأجهزة االحتواء م    

  المكتسبة من المختبرات؛
  
 التشجيع على وضع برامج تدريبية على السالمة الحيوية ومعايير لقـدرات العـاملين فـي                 )٦(

  المختبرات ليتسنى تحسين الوعي بالسالمة والممارسات المختبرية المأمونة؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  
تضطلع المنظمة بدور نشط،،  طبقاً للوالية المسندة إليها، للقيام بمهمـة تحـسين              ضمان أن     )١(

  السالمة الحيوية في المختبرات، واحتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات؛
  
تقديم الدعم للبرامج والشركاء اآلخرين المعنيين في مجال تعزيز جهودهم الرامية إلى تحسين               )٢(

   المختبرات واحتواء العوامل المكروبيولوجية والتوكسينات؛السالمة الحيوية في
  
تقديم الدعم من أجل تنمية المعارف والخبرات وتقاسمها بين الدول األعضاء تعزيزاً للسالمة               )٣(

الحيوية في المختبرات  بما في ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية والتكوسينات بما في ذلك التحديث 
 الـدول    جميـع  لتوجيهية واألدلة ذات الصلة التي تصدرها المنظمة بالتـشاور مـع          المنتظم للمبادئ ا  

  ؛وذلك بهدف استيعاب ما ينتابها من هواجساألعضاء 
  
تقديم الدعم التقني، استجابة لطلبات الدول األعضاء، من أجل تعزيز السالمة الحيويـة فـي                 )٤(

  والتوكسينات؛المختبرات  بما في ذلك احتواء العوامل المكروبيولوجية 
  
  .بشأن تنفيذ هذا القرارتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي   )٥(
  
  
  

=     =     =  


