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   ٦٠/٦١ج) مسودة(  الستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٢٣  
  (Draft) A60/61  

  
  
  
  

  "أ" للجنة الخامسالتقرير 
  
  

  )مسودة(
 
 

. ر. ر برئاسة الدكتور ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٢ في الثانية عشرة والثالثة عشرةها يجلست" أ"عقدت اللجنة 
  .)مدغشقر(جان لوي 

  
مـن   القرارات المرفقة المتعلقة بالبنود التاليـة     تقرر توصية جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد        و  

  :جدول األعمال
  

  المسائل التقنية والصحية  -١٢
  

  نُظم رعاية الطوارئ: النُظم الصحية  ١٤-١٢
  

   قرار واحد  
  
  العالميةتنفيذ االستراتيجية : توقي األمراض غير السارية ومكافحتها  ٨-١٢

  
   قرار واحد  

  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ١١-١٢

  
   قرار واحد  

  
مسودة : دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة           ١٢-١٢

  استراتيجية
  

   قرار واحد  
  
  خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١٣-١٢

  
   قرار واحد  
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  صحيةتعزيز نُظم المعلومات ال  ١٥-١٢
  

   قرار واحد  
  
  أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة  ١-١٢

  
  : بعنوانقرار واحد  

  
تبـادل فيروسـات األنفلـونزا      : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحـة      -

  والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A60/61 (Draft)    ٦٠/٦١ج) مسودة(

3 

   من جدول األعمال١٤-١٢البند 
  
  

  نُظم رعاية الطوارئ: يةالنُظم الصح
  

  معية الصحة العالمية الستون،ج  
  

  ١نُظم رعاية الطوارئ؛: بعد النظر في التقرير الخاص بالنُظم الصحية  
  

، التقرير العالمي عـن العنـف والـصحة        بشأن تنفيذ توصيات     ٢٤-٥٦ع ص جوإذ تذكّر بالقرارين      
ارا، على التوالي، إلى أن العنف يمثل مشكلة         بشأن السالمة على الطرق والصحة، اللذين أش       ١٠-٥٧ع ص جو

رئيسية في مجال الصحة العمومية في جميع أنحاء العالم، وأن إصابات حوادث المرور على الطرق تتسبب في 
  مشاكل واسعة النطاق وخطيرة في مجال الصحة العمومية؛

  
بخدمات  م التقني للنهوض طلب إلى المدير العام توفير الدع٢٤-٥٦ع ص جوإذ تذكر كذلك بأن القرار   

 أوصى الدول   ١٠-٥٧ع ص جرعاية المصابين بالرضوح ورعاية الناجين من العنف أو ضحاياه، وبأن القرار            
األعضاء بتعزيز الخدمات الخاصة بالطوارئ والتأهيل، وطلب إلى المدير العام توفير الدعم التقني لتعزيز نُظم               

  بالرضوح لضحايا إصابات حوادث المرور على الطرق؛الرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصة 
  

 مليون نسمة في العالم، وبأن      ١٠٠وإذ تقر بأن عدد من يصابون سنوياً بإصابات مستديمة يربو على              
عدد من يلقون حتفهم سنوياً بسبب العنف واإلصابات يربو على خمسة ماليين نسمة في العالم، وبأن أكثر من                  

لعنف ومعدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات يتركـز فـي البلـدان المنخفـضة              ٪ من العبء العالمي ل    ٩٠
  والمتوسطة الدخل؛

  
  وإذ تدرك الحاجة إلى الوقاية األولية باعتبارها أحد أهم السبل الكفيلة بالحد من عبء اإلصابات؛  

  
ة الطوارئ  وإذ تقر بأن تحسين تنظيم وتخطيط عملية توفير الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاي              

عملية إيتاء الرعاية الصحية المتكاملة، ويؤدي دوراً هاماً في مجال التأهب واالستجابة             يشكل جزءاً أساسياً من   
لإلصابات التي تحدث بأعداد كبيرة، وبإمكانه أن يقلل معدل الوفيات ويحد من العجز ويقي من حصائل أخرى                 

  ضارة بالصحة وتنجم عن عبء اإلصابات اليومي؛
  

إذ ترى أن اإلرشادات واألدوات اإللكترونية التي نشرتها المنظمة تُعد وسيلة من وسـائل تحـسين                و  
تنظيم وتخطيط الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ، والتي يجري تكييفها خصيصاً من أجـل               

  تلبية احتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  
من الجهود على الصعيد العالمي من أجل تعزيز عملية تـوفير الرعايـة              أنه ينبغي بذل المزيد      ترى  -١

الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ لضمان تقديمها في الوقت المناسب وبكفاءة إلى من يحتاجون إليها 
في سياق نظام الرعاية الصحية إجماالً، وما يرتبط بذلك من مبادرات صحية ومبادرات تهدف إلـى تعزيـز                  

   الصحة؛
                                                           

 .٦٠/٢١الوثيقة ج   ١
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  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

إجراء تقدير شامل لسياق الرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصة بالطوارئ، بما في ذلك               )١(
  تحديد االحتياجات غير الملباة حسب االقتضاء؛

  
ضمان مشاركة وزارات الصحة في آلية للتنسيق بين القطاعات من أجل استعراض وتعزيز               )٢(

  عاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛الر توفير
  

للرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ واالعتماد       ومتكاملة النظر في إنشاء نُظم رسمية      )٣(
على النُظم غير الرسمية والموارد المجتمعية من أجل إيجاد القدرات على تـوفير الرعايـة الـسابقة                 

لنُظم الطبية الرسمية المعنية بالرعاية السابقة لـدخول        لدخول المستشفى في المجاالت التي تكون فيها ا       
  المستشفى والخاصة بالطوارئ غير عملية؛

  
الطبية الخاصة بـالطوارئ،     القيام، في البيئات التي يوجد فيها نظام رسمي لخدمات الرعاية           )٤(

لمعايير وتكفل ا  توفر معلومات محسنة ومالئمة   حسب االقتضاء وكلما أمكن، بضمان وجود آلية رصد         
  الدنيا للتدريب والمعدات والبنية التحتية واالتصاالت؛

  
القيام، في المواقع التي يوجد فيها نظام رسمي لخدمات الرعاية الطبية الخاصة بالطوارئ، أو                )٥(

  التي يجري فيها إنشاء نظام من هذا القبيل، بإدخال أرقام هواتف تتاح للجميع؛
  
ت الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطـوارئ، ووضـع        تحديد مجموعة أساسية من خدما      )٦(

  أساليب لضمان وتوثيق تقديم هذه الخدمات على نحو مالئم إلى كل من يحتاجون إليها؛
  
  النظر في إيجاد حوافز لتدريب مقدمي الرعاية الصحية المعنيين وتحسين ظروف عملهم؛   )٧(
  
 من المناهج الدراسية ذات الصلة الخاصة       جزءاً ضمان أن تشكل الكفاءات األساسية المناسبة       )٨(

  بالصحة، وتعزيز التعليم المستمر لمقدمي خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛
  
ضمان أن تكون مصادر المعطيات كافية للرصد الموضوعي لحصيلة الجهود المبذولة مـن               )٩(

  أجل تعزيز نظم الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛
  
اإلدارة، جوانـب   ومراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك اآلليـات الماليـة               )١٠(

لضمان إتاحة مجموعة أساسية من خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ لجميع مـن              
  يحتاجون إليها؛ 

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣

  
ر الحاجة إلى بناء القدرات فـي مجـال الرعايـة           وضع أدوات وتقنيات موحدة قياسياً لتقدي       )١(

  الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ، قبل دخول المستشفى، والقائمة في المرافق؛
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التشريعات ذات الصلة بعمليـة تـوفير خـدمات رعايـة            السياسة و  وضع تقنيات لمراجعة    )٢(
ية على تقديم الدعم للـدول   واستخدام مثل هذه القدرة المؤسس  الطوارئ، وتجميع نماذج هذه التشريعات    

   األعضاء، لدى الطلب، من أجل استعراض وتحديث سياساتها وتشريعاتها؛
  
وتقنيات للتفتيش على المرافق، وتقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضاء           تحديد معايير وآليات    )٣(

يـة األساسـية    الرعا تصميم برامج لتحسين الجودة واألساليب األخرى الالزمة لتـوفير         لتمكينها من 
  الخاصة بالرضوح وبالطوارئ في الوقت المناسب وبكفاءة؛

  
تقديم اإلرشادات الخاصة بإنشاء وتعزيز نُظم التدبير العالجي لإلصابات التي تحدث بأعـداد               )٤(

  كبيرة؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند الطلب، لتقدير االحتياجات والتفتـيش علـى المرافـق                 )٥(

خـدمات الرعايـة     ن الجودة ومراجعة التشريعات، وسائر جوانب تعزيز عملية تـوفير         وبرامج تحسي 
  الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ لديها؛

  
تشجيع البحوث والتعاون مع الدول األعضاء على وضع سياسات وبرامج مـسندة البينـات                )٦(

  رئ؛العلمية لتنفيذ طرق تعزيز الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوا
  
التعاون مع الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر أصحاب المصلحة مـن أجـل                )٧(

الرعاية الخاصـة    المساعدة على ضمان وجود القدرات الالزمة للقيام بفعالية بتخطيط عمليات توفير          
  بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ وتنظيمها وإدارتها ورصدها؛

  
 التكلفة للحد من معدل الوفيات من خالل تحسين تنظيم وتخطيط           التوعية بوجود طرق زهيدة     )٨(

وتنظيم اجتماعات الخبراء علـى      الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ،      عملية توفير 
  نحو منتظم لمواصلة تبادل المعلومات التقنية وبناء القدرات في هذا المجال؛

  
جيات من شأنها توفير الرعاية المثلى في حاالت العمل مع الدول األعضاء على وضع استراتي  )٩(

الطوارئ وفي غيرها من الحاالت لجميع من يحتاجونها، على نحو منـتظم، وتقـديم الـدعم للـدول                  
   ؛األعضاء من أجل حشد الموارد الكافية من المانحين وشركاء التنمية لتحقيق هذا المرمى

  
فيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة عـن طريـق          تقديم تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في تن         )١٠(

  .المجلس التنفيذي
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   من جدول األعمال٨-١٢البند 
  
  

  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي األمراض غير السارية ومكافحتها
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

 تنفيـذ االسـتراتيجية     :بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتهـا             
  ١العالمية؛

  
 بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر الـسارية ومكافحتهـا،              ١٧-٥٣ع ص جوإذ تذكّر بالقرارات      

 حول اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة         ١-٥٦ع ص جو،   بشأن شفافية عملية مكافحة التبغ     ١٨-٥٤ع ص جو
العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني       حول االستراتيجية    ١٧-٥٧ع ص جاإلطارية بشأن مكافحة التبغ، و    

 بـشأن تـوقي     ٢٢-٥٨ع ص ج بشأن تعزيز الصحة وأنماط الحيـاة الـصحية، و         ١٦-٥٧ع ص جوالصحة، و 
 بشأن المشاكل الصحية الناجمة عن استعمال الكحول على نحو ضـار،            ٢٦-٥٨ع ص جالسرطان ومكافحته، و  

صدد من قبل اللجان اإلقليمية، بما في ذلـك مـا يخـص الـصحة               وتذكّر بالقرارات العديدة المتخذة في هذا ال      
  النفسية؛ 

  
 مليون  ٣٥يقدر بحوالى    ، في ما  ٢٠٠٥وإذ تشعر ببالغ القلق لتسبب األمراض غير السارية، في عام             

٪ من تلك الوفيات في بلدان منخفضة ومتوسـطة         ٨٠ولحدوث  ) ٪ من مجمل الوفيات في العالم     ٦٠(حالة وفاة   
   مليون حالة وفاة بين ُأناس تقل أعمارهم عن السبعين؛١٦وث حوالى الدخل، ولحد

  
وإذ تالحظ أن معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية يتوقع لها أن ترتفع بنسبة أخـرى                   

 مع ما يترتب على ذلك من عواقب اجتماعية اقتصادية خطيرة بالنسبة للـدول              ٢٠١٥٪ بحلول عام    ١٧قدرها  
  لمجتمعات واُألسر؛األعضاء وا

  
 واألمـن البـشري     ،وإذ تالحظ العالقات التي تربط بين األمراض غير السارية وبين التنمية والبيئـة              

  وإسهام تلك األمراض في حاالت الالمساواة في المجال الصحي؛
  

وإذ تالحظ أن االستجابات المتعددة القطاعات التزال محدودة بسبب انعدام الوعي بجائحة األمـراض                
  غير السارية وقلة التدابير المناسبة المتخذة لعكس هذا االتجاه؛

  
 قد سلط األضواء على أهميـة       ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة            

توقي األمراض غير السارية ومكافحتها، وأن ذلك البرنامج اشتمل على هدف يتمثل فـي تقلـيص معـدالت                  
  ٪ في السنة على مدى السنوات العشر القادمة؛٢األمراض غير السارية بنسبة الوفيات الناجمة عن 

  
وإذ تحيط علماً بالبينات المتزايدة بشأن مردودية عدة تدخالت بسيطة فيما يتعلق بتوقي األمراض غير                 

  السارية ومكافحتها؛
  

                                                           
 .٦٠/١٥الوثيقة ج   ١
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 صحية في حيـاتهم     وإذ تالحظ أهمية تحفيز وتوعية ودعم األفراد وأسرهم من أجل اعتماد اختيارات           
  اليومية، والدور الهام الذي تقوم به الحكومات في توفير سياسات عمومية وبيئات صحية؛ 

  
وإذ تؤكد أهمية التصدي ألهم عوامل االختطار الدفينة فيما يخص اإلصابة باألمراض غير الـسارية                 

  بطريقة متكاملة وشاملة وتدريجية ومتعددة القطاعات؛
  

جتماعي واالقتصادي الثقيل الذي تسببه االختالالت العضلية الهيكليـة، والسـيما           وإذ تدرك العبء اال     
  للقوة العاملة والمسنين؛ 

  
الذي تمثله األمراض المعديـة واألمـراض غيـر          وإذ ال يغرب عن بالها أن مواجهة العبء الثالثي          

مة على الموارد تقتـضي قيـام    السارية واإلصابات والذي تواجهه الكثير من البلدان التي تعاني من قيود صار           
  نظام متين للرعاية الصحية األولية داخل نظام صحي متكامل؛

  
وإذ تعترف بأن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يعـد أحـد التـدابير          

  األساسية فيما يتعلق بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  

ن بذل جهود أكبر في جميع أنحاء العالم للترويج للنشاط البدني وأنماط الحيـاة              وإذ تعترف بأنه البد م      
الصحية، وتحسين نوعية األغذية والمشروبات والطريقة التي يتم بها تسويقها وجـودة المعلومـات المتاحـة                

تعرضها للمستهلكين وألسرهم، والسيما األطفال والشباب والفئات السكانية األخرى التي تعيش في ظل ظروف          
  للتأثر السريع؛ 

  
وإذ تعترف بالحاجة إلى المزيد من المعلومات حول اآلثار االجتماعية االقتصادية والتنموية المترتبـة                

  على األمراض غير السارية وحول حصائل التدخالت المتوافرة؛
  

ة الصحية علـى    وإذ تدرك أن الدول األعضاء ال تنفق إال جزءاً ضئيالً من ميزانياتها المكرسة للرعاي               
توقي األمراض غير السارية وعلى الصحة العمومية، وتدرك أن رفع تلك النسبة المئوية، ولو بشكل طفيـف،                 

  من شأنه أن يؤدي إلى جني فوائد صحية واجتماعية اقتصادية جمة؛
  

  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  
أجل توقي ومكافحة األمراض غير السارية فـي        تقوية اإلرادة السياسية الوطنية والمحلية من         )١(

 ٢٠١٥١-٢٠٠٦إطار االلتزام ببلوغ الهدف المذكور في برنامج العمل العام الحادي عـشر للحقبـة               
٪ في السنة،   ٢والمتمثل في تقليص معدالت الوفيات الناجمة عن جميع األمراض غير السارية بنسبة             

  على مدى السنوات العشر القادمة؛
  
األمراض غيـر الـسارية،      ومكافحةلتوقي  وتحالفات محلية   تعزيز آلية تنسيق وطنية     وإنشاء    )٢(

عندما يكون ذلك مناسباً للظروف الوطنية ومنحهما والية عريضة متعددة القطاعات تكفل اسـتنهاض              
  اإلرادة السياسية وحشد الموارد المالية ويشارك فيهما كل أصحاب المصلحة الذين يعنيهم األمر؛

                                                           
 .٦، المرفق ٥٩/٢٥الوثيقة ج    ١
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وتنفيذ خطة عمل وطنية متعددة القطاعات ومسندة بالبينات لتوقي ومكافحة األمـراض            وضع    )٣(
غير السارية من شأنها تحديد األولويات وجدول زمني ومؤشرات لألداء، وتوفر األساس الذي يقـوم               
عليه تنسيق عمل كل أصحاب المصلحة، مع ضمان تجنب تضارب المـصالح المحتمـل، وإشـراك                

  شاط؛المجتمع المدني بن
  
  زيادة الموارد، حسب االقتضاء، لبرامج الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؛   )٤(
  
تنفيذ المبادرات العالمية القائمة واالتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وزيادة الدعم المقدم لها               )٥(

٪ في ٢السارية بنسبة مما سيسهم في تحقيق هدف تقليص معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض غير 
  السنة على مدى السنوات العشر القادمة؛ 

  
العمل على أن يكون توقي األمراض غيـر        و ،تعزيز قدرة النُظم الصحية فيما يتعلق بالوقاية        )٦(

السارية ومكافحتها جزءاً ال يتجزأ من برامج الرعاية الصحية األولية، وضمان أن تكون المؤسـسات               
 المالئم من أجل التغلب على المشاكل الخطيرة التي تتسبب فيها األمراض            الصحية منظمة على النحو   

  غير السارية؛ مما سيسهم في التركيز بوجه خاص على الرعاية الصحية األولية؛ 
  
تعزيز نُظم الرصد والتقييم، بما في ذلك آليات الترصد الوبائي القطرية وذلك من أجل تجميع                 )٧(

  معلومات للقرارات الخاصة بالسياسات؛ البينات الالزمة لتوفير ال
  
التشديد على الدور الرئيسي للوظائف الحكومية، بما في ذلك الوظائف التنظيمية، عند مكافحة               )٨(

  األمراض غير السارية؛ 
  
زيادة إتاحة فرص الحصول على الرعاية الـصحية المناسـبة، بمـا فـي ذلـك األدويـة                    )٩(

 أمام الفئات السكانية الـشديدة االختطـار فـي البلـدان المنخفـضة              العالية الجودة التكلفة و  الميسورة
  والمتوسطة الدخل؛

  
دمج استراتيجيات التدخالت الصحية العمومية، الرامية إلى الحد من حـدوث الـسمنة بـين                 )١٠(

األطفال والبالغين، في برامجها الصحية الوطنية، مع اتخاذ التدابير الالزمة للوقايـة مـن الـسكري                
  ته؛ ومكافح

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢

  
القيام، استناداً إلى الموجز الوارد في التقرير الخـاص بتـوقي األمـراض غيـر الـسارية                   )١(

 بإعداد خطة عمل تقدم إلى جمعية الصحة الحادية والـستين           ١تنفيذ االستراتيجية العالمية،  : ومكافحتها
ألولويات واإلجراءات وإطاراً زمنياً ومؤشرات لألداء من أجـل         عن طريق المجلس التنفيذي وتحدد ا     

 علـى الـصعيدين     ٢٠١٣ و ٢٠٠٨توقي األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة ما بين عامي           
العالمي واإلقليمي وتقديم الدعم، عند اللزوم من أجل وضع الخطط الوطنية الخاصة بتوقي األمراض              

                                                           
 .٦٠/١٥ جالوثيقة   ١
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أنشطة تنفيذ هذه الخطط ورصدها، بما في ذلك تطوير المزيـد مـن             غير السارية ومكافحتها وتكثيف     
  التدخالت لتدبير االعتالالت التي يشكو منها أكثر الناس اختطاراً فيما يتعلق باإلصابة بتلك األمراض؛

  
زيادة إذكاء الوعي بين الدول األعضاء بأهمية إنشاء وتعزيز وتمويل آليات داعمـة متعـددة          )٢(

خطـط لتـوقي    وبرامج لتعزيز الـصحة      والترصد على الصعيد الوطني، ووضع       القطاعات للتنسيق 
  األمراض غير السارية ومكافحتها؛

  
دعم الدول األعضاء، إذا طلبت ذلك، وتعزيز الشراكات والتعاون والتآزر وتبـادل أفـضل                )٣(

 فـي   الممارسات بين الدول األعضاء من أجل دمج تدخالت شاملة لمكافحة األمراض غير الـسارية             
السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك السياسات والبرامج المتعلقة بالنُظم الـصحية، ومـن أجـل                

  توسيع نطاق تلك التدخالت، بما في ذلك إدراج استراتيجيات لتوعية ودعم األفراد وأسرهم؛
  
ت تعميم المعلومات على الدول األعضاء بطريقة متساوقة ومناسبة التوقيت حـول التـدخال              )٤(

  األساسية العالية المردود والرامية إلى توقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  
تشجيع الحوار مع المنظمات غير الحكومية الدولية منها واإلقليميـة والوطنيـة، والجهـات                )٥(

المانحة والشركاء من الوكاالت التقنية والقطاع الخاص مع تجنب تضارب المصالح المحتمـل بغيـة               
عم والموارد والشراكات فيما يتعلق بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلـك              زيادة الد 

  برامج الصحة والعافية في أماكن العمل، حسب االقتضاء؛ 
  
تعزيز المبادرات الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية بغرض زيادة توافر العادات الغذائية              )٦(

ة الصحية، والترويج ألساليب التسويق المسؤول؛ بما في ذلـك وضـع            الصحية وتشجيع النُظم الغذائي   
مجموعة توصيات حول تسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال، بغرض الحد من آثـار              

 أو السكاكر الحرة أو الملح في إطار        المفروقةاألطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، أو الدهون         
صلحة المعنيين بمن فيهم األطراف المنتمية إلى القطاع الخاص مع ضمان           الحوار مع كل أصحاب الم    
  تجنب تضارب المصالح؛

  
إقامة قنوات االتصال مع وسائل اإلعالم واإلبقاء عليها لضمان إيالء الـصدارة فـي تلـك                  )٧(

  الوسائل للقضايا المتصلة بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  
تماعية االقتصادية المترتبة على األمراض غير السارية على الـصعيد     تحسين فهم اآلثار االج     )٨(

  الوطني وعلى الصعيد اُألسري، خصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  
ضمان أن يحظى العمل الخاص بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها باألولوية العاليـة               )٩(

   المالئمة والدعم المناسب، حسب االقتضاء؛
  
إنشاء آليات لصالح الدول األعضاء لتنسيق األنشطة الخاصة بتوقي األمراض غير الـسارية               )١٠(

ومكافحتها، السيما لالعتراف بالبرامج العالمية واإلقليمية للربط الشبكي في مجال توقي األمراض غير 
ير التمويل والدعم لتنظيم السارية ومكافحتها، بوصفها وسيلة للتعاون وتنفيذ االستراتيجية العالمية، وتوف

  تلك البرامج وتنسيقها على الصعيدين العالمي واإلقليمي؛ 
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العمل بحزم على تعزيز الحوار بين الدول األعضاء من أجل تنفيذ إجراءات ملموسة للوقاية                )١١(
 بشأن الوقاية من األمراض غيـر الـسارية         ١٧-٥٣ع ص جمن السمنة والسكري ضمن إطار القرار       

  ا واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة؛ ومكافحته
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين، ثم كل عامين إلى جمعية الصحة من                 )١٢(

خالل المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن توقي األمراض غيـر               
  .رية ومكافحتها، بما في ذلك التقدم المحرز في خطة العملالسا
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   من جدول األعمال١١-١٢البند 
  
  

  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  لـصحة، والقـرار     بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف من أجل ا        ٤٤-٤٢ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار      
 بشأن تعزيز الصحة وأنماط الحياة الـصحية،        ١٦-٥٧ج ص ع   بشأن تعزيز الصحة، والقرار      ١٢-٥١ج ص ع  

؛ ١٩٨٨؛ أدالييـد، أسـتراليا،   ١٩٨٦أوتـاوا،  (وحصائل المؤتمرات الدولية الستة المعنية بتعزيـز الـصحة        
  ؛ )٢٠٠٥ك، ؛ بانكو٢٠٠٠؛ مكسيكو سيتي، ١٩٩٧؛ جاكارتا، ١٩٩١سندسفال، السويد، 

  
بـانكوك،  (وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيـز الـصحة،                 
   والذي يؤكد على ضرورة التركيز على إجراءات تعزيز الصحة لمعالجة محددات الصحة؛١)٢٠٠٥

  
يز الصحة في عـالم     وإذ تستند إلى إعالن ألما آتا، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة وميثاق بانكوك لتعز              

تسوده العولمة الذي يبين التوجهات االستراتيجية لتحسين الصحة على نحو عادل في العقود األولى من القـرن             
  الحادي والعشرين؛

  
وإذ تضع في اعتبارها اإلجراءات والتوصيات الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة فـي عـالم                

 جدول أعمال التنمية العالمي، ومسؤولية أساسية لكل الحكومات،         تسوده العولمة لجعل تعزيز الصحة في صميم      
  ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛

  
وإذ تالحظ أن تعزيز الصحة أمر أساسي لبلوغ األهداف المندرجة ضمن المرامي اإلنمائيـة المتفـق                  

ي ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل عليها دولياً وذات الصلة بالصحة بما ف      
لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، ويسهم إسهاماً ذا شأن في تحقيق أغراض               

  برنامج العمل العام الحادي عشر؛
  

 العالم، والسيما العبء النـاجم عـن    وإذ تعترف بأن التغيرات الهائلة الطارئة على عبء المرض في           
األمراض غير السارية، تقتضي المزيد من االهتمام وتدعو إلى إجراء تعديالت على المجتمع في مجمله وعلى                

  تخصيص الموارد بهدف التصدي لمحددات الصحة المباشرة واألساسية؛
  

  وإذ تقر بأن تعزيز الصحة يسهم في تحقيق توفير الصحة للجميع؛   
  

تؤكد أهمية التصدي كذلك لمحددات الصحة ذات الطابع األعم، وتنفيذ التوصيات التي قُدمت فيما              وإذ    
  يتعلق بتوفير الصحة للجميع واتخاذ إجراءات في هذا الصدد،

  
  
  

                                                           
 .٦٠/١٨الوثيقة ج   ١
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  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ   -١
  

 بوصف ذلك   زيادة االستثمار، حسب االقتضاء، ورسم سياسات سليمة من أجل تعزيز الصحة            )١(
  مكوناً أساسياً في التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة؛ 

  
القيام، حسب االقتضاء، بوضع آليات فعالة التباع نهج متعدد القطاعات، بما في ذلك الـنهج                 )٢(

المشترك بين الوزارات، من أجل التصدي بفعالية للمحددات االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية              
  ة طوال فترة العمر؛والبيئية للصح

  
دعم وتعزيز المشاركة النشطة، في تعزيز صحة المجتمعات المحليـة والمجتمـع المـدني،                )٣(

والسيما األفراد أو المجموعات ممن يقدمون مساهمات إيجابية، وعامة الناس، بمن في ذلك النقابـات               
تشارك فـي أنـشطة الـصحة    المهنية والعمالية، والمؤسسات التجارية والرابطات، والسيما تلك التي     

العمومية وتعزيز الصحة، مع تالفي أي تضارب محتمل في المصالح وتعزيز المشاركة البناءة مـن               
  أجل الفائدة المشتركة؛ 

  
رصد وتقييم وتحسين السياسات والبرامج والبنية التحتية واالسـتثمارات المتعلقـة بتعزيـز               )٤(

ذلك النظر في استخدام تقييمات األثـر الـصحي،         بشكل منهجي وعلى أساس منتظم، بما في         الصحة
لتبليغ النتائج المنجزة في حل المشاكل المتعلقة بتعزيز الصحة، ونشر هذه النتائج واسـتخدامها فـي                

  عملية التخطيط؛ 
  
إعادة توجيه نُظم الصحة العمومية الوطنية تجاه تعزيز وتبني أنماط الحياة األصح من ِقَبل           )   مكرر ٤(

  سر والمجتمعات؛األفراد واأل
  
  إدخال تدخالت تعزيز الصحة الفعالة والمسندة بالبينات في الممارسات الحالية؛   )٥(
  
تحث الدول األعضاء التي نجحت في تنفيذ سياسة وطنية للصحة العمومية، والتي كان تعزيز                )٦(

ى البلـدان التـي     الصحة العامل الرئيسي في تعديل محددات الصحة فيها، على نقل خبرتها بفعالية إل            
  التزال في مرحلة التنفيذ؛ 

  
  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

زيادة القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات المنظمة، بغية تحسين الدعم المقدم للدول                )١(
ت األعضاء وذلك باالرتقاء بالمعارف وبمشاركة سائر مؤسسات منظومة األمـم المتحـدة والمنظمـا             

  الدولية المالئمة مشاركة نشطة؛
  

دعم الدول األعضاء في جهودها المستمرة من أجل تعزيز النُظم الصحية الوطنية بـالتركيز                )٢(
على نحو خاص على قطاع الصحة األولية بغية تعزيز القدرة على التصدي لألخطار الجسيمة التـي                

  تتهدد الصحة؛
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في الدول األعضاء والمعدة للجهـات المعنيـة المتعـددة          االستخدام األمثل للمنتديات القائمة       )٣(
القطاعات، بما فيها المشتركة بين الوزارات، والمنظمات المهتمة، وغير ذلك من الهيئات، مع تالفـي               

  أي تعارض محتمل في المصالح، من أجل دعم عملية إعداد وتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة؛ 
  

مية وإقليمية وعالمية متعددة القطاعات حول تعزيـز        تشجيع عقد مؤتمرات وطنية ودون إقلي       )٤(
  الصحة بشكل منتظم؛ 

  
رصد وتقييم التقدم المحرز والتعرف على أوجه القصور الرئيسية في مجال تعزيز الـصحة                )٥(

  على الصعيد العالمي وتقديم تقارير عن ذلك بانتظام، وإتاحة هذه التقارير لعامة الناس؛ 
  

ات مع المنتديات الدولية غير المعنية بالصحة حول الجوانب الرئيـسية           تسهيل تبادل المعلوم    )٦(
  لتعزيز الصحة؛ 

  
الدعوة إلى السياسات العامة ذات الطابع السياسي والسياسات االجتماعية االقتصادية ذات           )   مكرر ٦(

  التأثير اإليجابي في الصحة؛ 
  

ى جمعية الـصحة العالميـة الحاديـة        تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إل           )٧(
  .والستين، عن طريق المجلس التنفيذي
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   من جدول األعمال١٢-١٢البند 
  
  

  دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس 
  مسودة استراتيجية: في عمل المنظمة

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
 استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل           بعد أن نظرت في مسودة      
  ١المنظمة؛

  
وبإعالن ومنهـاج عمـل     ) ١٩٩٤القاهرة،  (وإذ تذكّر ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية           

 ، والتقـارير  )٢٠٠٥( سنوات   ١٠، والتوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين بعد مضي         )١٩٩٥بيجين،  (بيجين  
، ١٩٩٧/٢التي خلص إليها المجلس االقتصادي واالجتمـاعي        والخاصة بكل منها، واالستنتاجات المتفق عليها       

 ٣٠-٥٨ع ص ج والقـرار    ٢٠٠٥،٢، ونتائج مؤتمر القمة العـالمي       ٢٠٠٠وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية      
ا دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة       بشأن التعجيل بتحقيق المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليه         

  في إعالن األلفية،
  
مع التقدير باستراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس فـي عمـل              تحيط علماً     -١

  المنظمة؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

ط االسـتراتيجي والعملـي     إدراج التحليل والتخطيط المتعلقين بنوع الجنس في أعمال التخطي          )١(
  المشتركة، بما في ذلك استراتيجيات التعاون مع البلدان؛وتخطيط الميزانيات، حسب االقتضاء، 

  
إعداد استراتيجيات وطنية لمعالجة قضايا الجنسين في السياسات والبرامج والبحوث الصحية،             )٢(

  بما في ذلك مجال الصحة اإلنجابية والجنسية؛
  
نشطة التدريب والتوعية بشأن موضوع نوع الجنس والمرأة والصحة، وتعزيز          التوكيد على أ    )٣(

  هذه األنشطة؛
  
ضمان دمج منظور المساواة بين الجنسين في جميع مـستويات تـوفير الرعايـة الـصحية                  )٤(

  ، بما في ذلك الخدمات الخاصة بالمراهقين والشباب؛ والخدمات
  
  

                                                           
 .٦٠/١٩الوثيقة ج   ١
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢
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األساسية بالعوامل  س، وإجراء البحوث الخاصة     جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجن        )٥(
  بين الجنسين واستخدام النتائج لتوفير المعلومات الالزمة لوضع السياسات والبرامج؛للتفاوتات 

  
يسهم به   إحراز التقدم تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الصحة لضمان مراعاة ما              )٦(

، كمقدمين لخدمات الرعاية الصحية، في السياسات الـصحية  كل من النساء والرجال والفتيات والفتيان 
  ؛عاملي الرعاية الصحيةوالتخطيط الصحي وتدريب 

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٣
  

تقييم الفروق بين الجنسين وحاالت اإلجحاف القائمة على نوع الجنس والتصدي لها، وذلـك                )١(
 وتقييمها وإدراج هـذا االشـتراط ضـمن توصـيف           عند تخطيط أعمال المنظمة وتنفيذها ورصدها     

  الوظائف، وإدراج هذا المعيار ضمن تقييم األداء؛
  
رصد تنفيذ االستراتيجية وضمان المساءلة عن تنفيذها من ِقَبل األمانة في            و تحديد المؤشرات   )٢(

   ؛المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والقطرية
  
ر الخاص بنوع الجنس في التيـار الرئيـسي لـسياسات           دعم وضمان استمرار دمج المنظو      )٣(

وبرامج المنظمة، مع االضطالع بذلك أيضاً من خالل القيام في أقرب وقت ممكن بتعيـين مـوظفين                 
  يتحملون مسؤوليات محددة ويتمتعون بخبرة محددة بشأن نوع الجنس وصحة المرأة؛

  
يما يخص تحليل المسائل واإلجـراءات  قدراتها فبغرض بناء تقديم الدعم إلى الدول األعضاء      )٤(

الخاصة بـدمج   ) والميزانيات ذات الصلة  (المتعلقة بنوع الجنس ولوضع االستراتيجيات وخطط العمل        
المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج والبحوث الـصحية، وضـمان اسـتمرار هـذه                

  السياسات وخطط العمل؛
  
نات المصنفة حسب نوع الجنس وتحليل المسائل المتعلقة بنـوع          إيالء األولوية الستخدام البيا     )٥(

الجنس في منشورات منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تقديم الوثائق ذات الـصلة إلـى المجلـس                  
التنفيذي وجمعية الصحة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نُظم المعلومات الصحية بغية التأكد من 

  واة بين الجنسين كأحد محددات الصحة؛أنها تعكس الوعي بالمسا
  
التأكد من أن التقييمات البرنامجية والمواضيعية تظهر المدى الذي وصل إليه دمـج قـضايا                 )٦(

  الجنسين في عمل المنظمة؛
  
تحديد ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة بناًء على قياس أثر دمج مسألة نوع الجنس في   )٧(

 ذلك وضع مؤشرات وإنشاء نُظم للمعلومات الـصحية تـصنف البيانـات             السياسات الصحية، بما في   
  حسب نوع الجنس؛ 

  
 التأكد من التنفيذ الكامل لالستراتيجية وتقديم تقرير كل سنتين عن التقدم المحرز إلى جمعيـة                )٨(

  .الصحة عن طريق المجلس التنفيذي
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   من جدول األعمال١٣-١٢البند 
  
  

  ةخطة عمل عالمي :صحة العمال
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  ١بعد أن نظرت في مسودة خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال؛  
  

   الذي أيد االستراتيجية العالمية لتوفير الصحة المهنية للجميع؛١٢-٤٩ج ص عوإذ تذكر بالقرار   
  

) ٢٠٠٢سبرغ، جنوب أفريقيا، جوهان(وإذ تذكر وتقر بتوصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة           
بخصوص تعزيز ما تقوم به منظمة الصحة العالمية من عمل بـشأن الـصحة المهنيـة وربطهـا بالـصحة                    

  ٢العمومية؛
  

، والصكوك الدولية األخرى في ٢٠٠٦وإذ تذكر باإلطار الترويجي التفاقية السالمة والصحة المهنيتين   
  ٣دها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية؛مجال السالمة والصحة المهنيتين، والتي اعتم

  
وإذ تضع في الحسبان أن صحة العمال ال تتحدد فحسب باألخطار المهنية وإنما تتحدد أيضاً بعوامـل                   

  اجتماعية وفردية وبإتاحة الخدمات الصحية؛
  

ن عمـل   وإذ تضع في االعتبار أن هناك تدخالت للوقاية األولية من األخطار المهنية ولتهيئـة أمـاك                 
  صحية؛

  
 والمجتمعات المحلية  وإذ تعرب عن قلقها لوجود فجوات كبرى بين البلدان وداخلها في تعرض العمال              

  لألخطار المهنية وفي حصولهم على خدمات الصحة المهنية؛
  

  وإذ تشدد على أن صحة العمال أحد الشروط األساسية لإلنتاجية والتنمية االقتصادية،  
  
  ؛٢٠١٧-٢٠٠٨عالمية المعنية بصحة العمال العمل ال  خطةتؤيد  -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -٢
  

القيام، بالتعاون مع العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، بوضع سياسات وخطط وطنية لتنفيذ              )١(
خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال حسب االقتضاء، وإنشاء اآلليات المالئمة ووضـع األطـر              

   المالئمة لتطبيقها ورصدها وتقييمها؛القانونية
  

                                                           
 .، الملحق٦٠/٢٠ ج  بالصيغة الواردة في الوثيقة  ١
  .، المرفقA/Conf.199/20الوثيقة .  خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة   ٢
  .20Aالمحضر المؤقت . ٢٠٠٦ مؤتمر العمل الدولي، الدورة الخامسة والتسعون، جنيف    ٣
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العمل على تحقيق التغطية التامة لجميع العمال، بمن فيهم من يعملون في قطاع االقتصاد غير    )٢(
 المتعاقـدون والنظامي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقطاع الزراعة والعمال المهاجرون،          

ساسية من أجل توفير الوقاية األولية من األمـراض  بالتدخالت الضرورية وخدمات الصحة المهنية األ   
  واإلصابات المهنية وذات الصلة بالعمل؛

  
اتخاذ التدابير الكفيلة ببناء وتعزيز القدرات المؤسسية األساسية، وقدرات الموارد البـشرية،              )٣(

ة العمـال   عداد البينات الخاصة بـصح    و الالزمة لتلبية االحتياجات الصحية الخاصة للسكان العاملين      
  وترجمة هذه البينات إلى سياسات وإجراءات؛

  
وآليـات لترصـد    وضع وإتاحة دالئل إرشادية محددة من أجل إنشاء خدمات صحية مناسبة              )٤(

التعدين المخاطر البشرية والبيئية واألمراض التي وفدت إلى المجتمعات المحلية، حيث نشأت أنشطة              
   لتلبية احتياجات هذه المجتمعات؛وغيرها من األنشطة الصناعية والتجارية

  
ضمان التعاون والعمل المنسق من ِقَبل كل البرامج الوطنية ذات الصلة بصحة العمال، مثـل                 )٥(

البرامج التي تتناول مسألة الوقاية من األمراض واإلصابات المهنية، واألمراض السارية والمزمنـة،             
  تطوير النُظم الصحية؛وتعزيز الصحة، والصحة النفسية والصحة البيئية، و

  
التشجيع على إدراج صحة العمال ضمن السياسات الوطنية والقطاعية للتنميـة المـستدامة،               )٦(

  والحد من الفقر، والتوظيف، والتجارة، وحماية البيئة، والتعليم؛
  
ـ               )٧( ة التشجيع على استحداث آليات فعالة للتعاون والتضافر بين البلدان المتقدمة والبلـدان النامي

على كل من المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري لتنفيذ خطة العمل العالمية المعنيـة بـصحة                
  العمال؛

  
ت غير خاصة بالـصحة ذات طـابع شـامل          تشجيع وضع استراتيجيات صحية واستراتيجيا      )٨(

لضمان إعادة إدماج المرضى والمصابين من العمال المهاجرين في حياة المجتمع العامة بالتنسيق مع              
  ؛المنظمات الحكومية وغير الحكومية المختلفة

  
  :المديرة العامة ما يليتطلب إلى   -٣

  
 علـى المـستويين     ٢٠١٧-٢٠٠٨تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمـال            )١(

صحة المهنية علـى    الوطني والدولي مع وضع جدول زمني محدد ومؤشرات محددة إلنشاء خدمات ال           
  ؛المستوى العالمي

  
تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الـصلة، وحفـز                 )٢(

  ال؛الجهود اإلقليمية والقطرية المشتركة بشأن صحة العم
  
صيانة وتعزيز شبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن الصحة المهنية، كآلية هامـة مـن                 )٣(

  آليات تنفيذ خطة العمل العالمية؛
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعـد                 )٤(

عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل       ) ٢٠١٨(ائة  ودورته الثانية واألربعين بعد الم    ) ٢٠١٣(المائة  
  .العالمية
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  الملحق
  

  مسودة خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال
٢٠١٧-٢٠٠٨  

  
  مقدمـة

  
يشكل العمال نصف عدد سكان العالم، وهم الفئة الرئيسية التـي تُـسهم فـي التنميـة االقتـصادية                     -١

 القائمة في أماكن العمل فحسب وإنما تتحدد أيضاً بعوامل اجتماعية           وال تتحدد صحتهم باألخطار   . واالجتماعية
  .وفردية وبإتاحة الخدمات الصحية

  
وعلى الرغم من توافر تدخالت فعالة للوقاية من األخطار المهنية، وحماية الصحة وتعزيزهـا فـي                  -٢

حية للعمال، ومـدى تعرضـهم      أماكن العمل، توجد فجوات واسعة بين البلدان وداخلها فيما يتعلق بالحالة الص           
  .ومازالت خدمات الصحة المهنية غير متاحة إال ألقلية صغيرة من القوى العاملة في العالم. للمخاطر المهنية

  
ويمكن أن يساعد تزايد الحركة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالوظائف والمنتجات والتكنولوجيـات                -٣

 المهنية، ولكن ذلك يمكن أن يسفر أيضاً عن تحوالت يحتمـل أن             على نشر حلول مبتكرة للحماية من المخاطر      
وغالباً ما يرتبط تنامي االقتصاد غير النظامي بظروف عمل خطرة،          . تُشكل مخاطر على الفئات األكثر حرماناً     

  .ويشمل الفئات السريعة التأثر، مثل األطفال والحوامل والمسنين والعمال المهاجرين
  
 الحالية كل جوانب صحة العمال، بما في ذلك الوقاية األولية من األخطار المهنية، وتتناول خطة العمل  -٤

وحماية الصحة وتعزيزها أثناء العمل، وظروف العمل، وتحسين استجابة النُظم الصحية لمقتـضيات صـحة               
ستوى يمكن وينبغي أن يتمكن جميع العمال من التمتع بأعلى م. وتقوم الخطة على بعض المبادئ العامة. العمال

وينبغي أال يكون موقع العمل سبباً إللحاق الضرر        . بلوغه من الصحة البدنية والنفسية وظروف العمل المواتية       
وينبغـي أن تـشارك     . وينبغي إعطاء األولوية للوقاية األولية من األخطار الصحية المهنية        . بالصحة والعافية 

. ضيات االحتياجات الصحية المحددة للـسكان العـاملين       جميع عناصر النُظم الصحية في استجابة متكاملة لمقت       
. ويمكن أيضاً أن يكون مكان العمل بمثابة قاعدة لتنفيذ تدخالت صحية عمومية أساسية أخرى، وتعزيز الصحة               

أما األنشطة ذات الصلة بصحة العمال فينبغي تخطيطها وتنفيذها وتقييمها بهدف الحد من عدم المـساواة فـي                  
وينبغي أيضاً أن يشارك العمال وأصحاب العمل ومن يمثلهم في          .  داخل البلدان وفيما بينها    مجال صحة العمال  

  .هذه األنشطة
  

  اإلجراءات
  
يتعين أن تنظر البلدان في اإلجراءات التالية وأن تكيفها، حسب االقتضاء، مـع أولوياتهـا الوطنيـة                   -٥

  .وظروفها الخاصة بغية تحقيق األغراض المبينة أدناه
  

  تطوير وتنفيذ أدوات سياسية معنية بصحة العمال: ١ض الغر
  
 وطنية بشأن صحة العمال، مع مراعاة االتفاقات الدولية ذات الصلة فـي             ُأطر سياسات ينبغي صياغة     -٦

سن إطار وتشريع محدد؛ وإنشاء آليات لتنسيق األنشطة فيما بين القطاعـات؛            : مجال العمل وأن تشمل ما يلي     



  A60/61 (Draft)    ٦٠/٦١ج) مسودة(

19 

ارد من أجل حماية صحة العمال وتعزيزها؛ وتـدعيم دور وقـدرات وزارات الـصحة؛               والتمويل وحشد المو  
  .وإدراج األغراض واإلجراءات الخاصة بصحة العمال ضمن االستراتيجيات الصحية الوطنية

  
ينبغي أن تتشارك الوزارات المعنية مثل وزارات الصحة والعمل وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين               -٧

ي في وضع خطط عمل وطنية بشأن صحة العمال مع أخذ اإلطـار الترويجـي التفاقيـة                 على الصعيد الوطن  
المرتسمات الوطنيـة؛   : وينبغي أن تشمل هذه الخطط ما يلي      .  بعين االعتبار  ٢٠٠٦السالمة والصحة المهنيتين    

؛ والرصـد   وأولويات العمل؛ واألغراض واألهداف؛ واإلجراءات؛ وآليات التنفيذ؛ والموارد البشرية والماليـة          
  .والتقييم والتحديث؛ والتبليغ والمساءلة

  
وينبغي أن توضع األساليب الوطنية الرامية إلى الوقاية من األمـراض واإلصـابات المهنيـة وفقـاً                   -٨

  .ألولوياتها، وعلى نحو يتسق مع الحمالت العالمية التي تطلقها منظمة الصحة العالمية
  
مكن من الفجوات القائمة بين مختلف فئات العمـال مـن حيـث             ويلزم اتخاذ تدابير خاصة للحد ما أ        -٩

مستويات المخاطر والحالة الصحية، ويجب إيالء اهتمام خاص لقطاعات النشاط االقتـصادي ذات المخـاطر               
الشديدة والسكان العاملين الناقصي الخدمات والسريعي التأثر مثل العمال األصغر سناً والمـسنين والمـصابين        

وينبغي إنشاء برامج محددة للصحة     .  المهاجرين، مع مراعاة الجوانب الجنسوية في هذا الصدد        بالعجز والعمال 
  .والسالمة المهنيتين للعاملين في مجال الرعاية الصحية

  
وستعمل المنظمة مع الدول األعضاء على تعزيز قدرات وزارات الصحة من أجل االضطالع بالدور                -١٠

 الصلة بصحة العمال، وصياغة وتنفيذ السياسات وخطط العمل، وحفز التعاون القيادي فيما يتعلق باألنشطة ذات
وستشمل اإلجراءات التي ستتخذها إطالق حمالت عالمية للتخلص مـن األمـراض ذات             . فيما بين القطاعات  

 تمـشياً مـع      مع عدم التغاضي عن انتهاج أسلوب مختلف حيال تنظيم مختلـف أشـكاله             الصلة باألسبستوس، 
 وأحدث البينات الخاصة بالتدخالت الفعالة وتمنيع العاملين فـي مجـال             ذات الصلة  قانونية الدولية الصكوك ال 

 الصحية ذات األولويـة المتـصلة       الحصائلالرعاية الصحية ضد التهاب الكبد البائي واتخاذ إجراءات لتناول          
  . بالعمل

  
  حفظ الصحة وتعزيزها في مكان العمل: ٢الغرض 

  
سـن لـوائح    : قييم المخاطر الصحية والتصدي لها في أماكن العمل من خالل ما يلي           ينبغي تحسين ت    -١١

محددة تكفل امتثال كل أماكن العمل للمتطلبات الصحية الدنيا؛ واعتماد مجموعة أساسية من معـايير الـصحة                 
فيزيائية والكيميائية  المهنية؛ وتعزيز نُظم اإلنفاذ؛ وتحديد التدخالت األساسية لتوقي ومكافحة المخاطر اآللية وال           

وتشمل هذه التدابير اإلدارة المتكاملة للمواد الكيميائيـة فـي          . والبيولوجية والنفسية االجتماعية في بيئة العمل     
أماكن العمل، والتخلص من دخان التبغ غير المباشر في جميع أماكن العمل المغلقة، وتحسين السالمة المهنية،                

ى تصميم التكنولوجيات الجديدة وإجراءات العمل الجديـدة والمنتجـات فـي    واألخذ بتقييمات األثر الصحي لد  
  .مرحلة التصميم

  
وتتطلب حماية الصحة في أماكن العمل سن القوانين وتكييف مجموعة من المعايير الخاصة بالـصحة                -١٢

ن مستوى مناسـب    المهنية للتأكد من تقيد جميع مواقع العمل بالمتطلبات الدنيا لحماية الصحة والسالمة، وضما            
في تطبيقها، وتعزيز التفتيش الصحي ألماكن العمل وحفز التعاون بين الوكاالت التنظيميـة المختـصة وفقـاً                 

  .للظروف السائدة على الصعيد الوطني
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وينبغي بناء القدرات الالزمة لتوفير الوقاية األولية من األخطار واألمـراض واإلصـابات المهنيـة،                 -١٣
الموارد البشرية والمنهجية والتكنولوجية، وتدريب العمـال وأصـحاب العمـل، واألخـذ             في ذلك تعزيز     بما

ومن الضروري إنشاء   . بممارسات العمل الصحية، وتنظيم العمل، واألخذ بثقافة تعزز الصحة في أماكن العمل           
  .ومشاركتهمآليات من أجل حفز تطوير أماكن العمل الصحية، بما في ذلك التشاور مع العمال وأصحاب العمل 

  
وينبغي مواصلة تحفيز تعزيز الصحة والوقاية المتكاملة من األمراض غير السارية، والسـيما عـن                 -١٤

طريق الدعوة إلى اتباع نظام غذائي صحي وإلى ممارسة النشاط البدني في أوساط العمال، وتعزيز الـصحة                 
ديدات الصحية العالمية، مثل السل، واأليدز      ويلزم كذلك توقي ومكافحة الته    . أثناء العمل  وصحة األسرة  النفسية

  .والعدوى بفيروسه، والمالريا، وأنفلونزا الطيور في أماكن العمل
  
وستعمل المنظمة على إيجاد أدوات عملية لتقدير المخاطر المهنية والتصدي لها، وتوصـي بتحديـد                 -١٥

بخصوص تطوير أماكن عمل صـحية،      المتطلبات الدنيا لحماية الصحة في أماكن العمل، وإعطاء اإلرشادات          
كما ستعمل أيضاً على إدراج اإلجراءات الخاصة بأمـاكن العمـل ضـمن             . وتعزيز الصحة في أماكن العمل    

  .البرامج الدولية التي تتصدى للتهديدات الصحية العالمية
  

  تحسين أداء خدمات الصحة المهنية وتحسين إتاحتها: ٣الغرض 
  
إدراج تطويرهـا ضـمن     : خدمات الصحة المهنية عن طريق مـا يلـي        ينبغي تحسين تغطية وجودة       -١٦

االستراتيجيات الصحية الوطنية، وإصالحات قطاع الصحة، وخطط تحسين أداء النُظم الصحية؛ وتحديد معايير             
لتنظيم وتغطية خدمات الصحة المهنية؛ ووضع أهداف لزيادة تغطية السكان العاملين بخدمات الصحة المهنية؛              

يات لتجميع الموارد وتمويل تقديم خدمات الصحة المهنية؛ وتأمين الموارد البشرية الكافية والماهرة؛             وإنشاء آل 
وينبغي توفير خدمات الصحة المهنية األساسية لجميع العمال، بمن في ذلك مـن             . وإنشاء نُظم لضمان الجودة   

  .عةيعملون في قطاع االقتصاد غير النظامي، والمنشآت الصغيرة، وقطاع الزرا
  
وينبغي بناء القدرات المؤسسية األساسية على المستويين الوطني والمحلي بغية تقديم الـدعم التقنـي                 -١٧

لخدمات الصحة المهنية األساسية، من حيث تخطيط عملية تقديم الخدمات ورصدها وجودتها، وتصميم تدخالت              
  .جديدة، ونشر المعلومات، وتوفير الخبرات التخصصية

  
تعزيـز  : صلة تعزيز تنمية الموارد البشرية الخاصة بصحة العمال، عن طريق مـا يلـي             ينبغي موا   -١٨

التدريب بعد التخرج في التخصصات المناسبة؛ وبناء القدرات الالزمة لخدمات الـصحة المهنيـة األساسـية؛                
لـذين  وإدراج صحة العمال في أنشطة تدريب ممارسي الرعاية الصحية األولية وسائر المهنيين الـصحيين، ا              

يحتاج إليهم من أجل تقديم خدمات الصحة المهنية؛ وإيجاد حوافز الستقطاب واستبقاء الموارد البشرية الخاصة               
وال ينبغي إيالء االهتمام إلى التدريب بعد       . بصحة العمال، وتشجيع إنشاء شبكات الخدمات والرابطات المهنية       

الصحيين في مختلف المجاالت مثل تعزيـز صـحة         التخرج فحسب، بل كذلك إلى التدريب األساسي للمهنيين         
وينبغي أن تعطى أولوية خاصة لـذلك فـي مجـال           . العمال والوقاية من المشكالت الصحية للعمال وعالجها      

  .الرعاية الصحية األولية
  
وستوفر المنظمة اإلرشاد للدول األعضاء لوضع مجموعات البرامج األساسـية ونـواتج المعلومـات        -١٩

كما ستعمل المنظمة على تحفيز     . اليب العمل ونماذج أفضل الممارسات لخدمات الصحة المهنية       واألدوات وأس 
  .الجهود الدولية من أجل بناء القدرات البشرية والمؤسسية الضرورية
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  توفير وتبليغ البينات الخاصة بالعمل والممارسة: ٤الغرض 
  
حة المخاطر المهنية على الوجه الصحيح،      ينبغي تصميم نُظم ترصد صحة العمال بهدف تحديد ومكاف          -٢٠

التي تشمل إنشاء نُظم معلومات وطنية، وبناء القدرة على تقدير عبء األمراض واإلصابات المهنية، وإنـشاء                
سجالت للتعرض للمخاطر الرئيسية والحوادث المهنية واألمراض المهنية وتحسين عملية اإلبالغ عـن هـذه               

  . مبكرالحوادث واألمراض وكشفها في وقت
  
ويلزم مواصلة تعزيز البحوث الخاصة بصحة العمال، والسيما عن طريق صياغة برامج عمل خاصة                -٢١

للبحوث، مع إعطائها األولوية في برامج البحوث الوطنية ومخططـات المـنح، وتـدعيم البحـوث العمليـة                  
  .والتشاركية

  
 لتحـسين التواصـل والتوعيـة       ويلزم وضع استراتيجيات وأدوات بمشاركة جميع أصحاب المصلحة         -٢٢

وينبغي أن تستهدف العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، وراسمي السياسات، وعامة          . بخصوص صحة العمال  
وينبغي تحسين معرفة الممارسين الصحيين بالصلة بين الصحة والعمل وفرص حـل            . الناس، ووسائل اإلعالم  

  .المشاكل الصحية من خالل التدخالت في أماكن العمل
  
وستحدد المنظمة المؤشرات وتعزز برامج المعلومات لترصد صحة العمال على الصعيدين اإلقليمـي               -٢٣

والعالمي، وتحدد مدى التعرض ومعايير التشخيص على المستوى الدولي من أجـل الكـشف المبكـر عـن                  
صائي الدولي  األمراض المهنية، وستدرج أسباب األمراض المهنية في المراجعة الحادية عشرة للتصنيف اإلح           

  .لألمراض، والمشاكل الصحية ذات الصلة بها
  

  دمج صحة العمال في السياسات األخرى: ٥الغرض 
  
. ينبغي تقوية قدرة قطاع الصحة على تعزيز إدراج صحة العمال في سياسات القطاعـات األخـرى                 -٢٤

. ة واستراتيجيات الحد من الفقر    وينبغي دمج التدابير الكفيلة بحماية صحة العمال في سياسات التنمية االقتصادي          
وينبغي أن يتعاون قطاع الصحة مع القطاع الخاص لتفادي انتقال المخاطر المهنية علـى المـستوى الـدولي                  

  .وينبغي دمج تدابير مماثلة في الخطط والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة. وحماية الصحة في أماكن العمل
  
ة صحة العمال في سياق السياسات التجارية عند اتخـاذ اإلجـراءات            وينبغي، بالمثل، النظر في مسأل      -٢٥

  . بشأن التجارة الدولية والصحة٢٦-٥٩ع ص جالمحددة في القرار 
  
ولسياسات التوظيف تأثيرها على الصحة أيضاً، ولذا ينبغي التشجيع على تقـدير أثـر اسـتراتيجيات         -٢٦

يتعلق بصحة العمال، وذلك على سبيل المثـال مـن            فيما وينبغي تدعيم الحماية البيئية   . التوظيف على الصحة  
خالل تنفيذ تدابير الحد من المخاطر المتوخاة في خطة العمل العالمية للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد                
 الكيميائية، ومراعاة الجوانب ذات الصلة بصحة العمال في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، واستراتيجيات            

  .التخفيف، ونُظم اإلدارة البيئية، وخطط التأهب للطوارئ ومواجهتها
  
وينبغي بوجه عام تناول صحة العمال والسياسات القطاعية لمختلف فروع النشاط االقتصادي، والسيما    -٢٧

  .ما ينطوي منها على مخاطر صحية قصوى
  
ليم االبتدائي والثـانوي والعـالي      وينبغي أخذ جوانب صحة العمال في الحسبان لدى وضع برامج التع            -٢٨

  .وفي التدريب المهني
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  التنفيذ
  
يمكن تحسين صحة العمال ببذل المجتمع ككل جهوداً منسقة جيداً، تحت قيادة الحكومـة وبمـشاركة                  -٢٩

ويتطلب بلوغ األغراض السالفة الذكر الجمع بين إجراءات مطوعة حسب          . واسعة من العمال وأصحاب العمل    
واإلجراءات مصممة من أجل التنفيذ على المستوى الوطني ومـن خـالل            . األولويات الوطنية الخصوصيات و 

  .التعاون بين البلدان والتعاون بين األقاليم
  
وستقوم منظمة الصحة العالمية بدعم من شبكة المراكز المتعاونة معها بخصوص الـصحة المهنيـة،                 -٣٠

ة والمنظمات الدولية، بالعمل مع الدول األعضاء لتنفيذ خطـة          وفي شراكة مع سائر المنظمات الحكومية الدولي      
  :العمل هذه عن طريق ما يلي

  
الترويج لشراكة وإجراءات عمل مشتركة والدخول فيها مع منظمة العمل الدولية وغيرهـا مـن                 •

منظمات األمم المتحدة، ومنظمات أصحاب األعمال، ونقابات العمال، وغيرهـا مـن أصـحاب              
مجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل تعزيز الجهود الدولية المعنية بـصحة            المصلحة في ال  

  العمال؛
  
وضع معايير لحماية صحة العمال، وتوفير الدالئل، وتعزيز ورصد اسـتعمالها واإلسـهام فـي                 •

وذلك باالتساق مع اإلجراءات التي تتخذها منظمـة العمـل          اعتماد وتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية      
  ؛الدولية

  
بيان خيارات السياسات الخاصة بصوغ برامج العمل الوطنية لصحة العمال، باالستناد إلى أفضل               •

  الممارسات والبينات؛
  
تقديم الدعم التقني لمعالجة االحتياجات الصحية المحددة للسكان العاملين، وبناء القدرات المؤسسية   •

  األساسية الالزمة للعمل بشأن صحة العمال؛
  
  .عالجة االتجاهات السائدة في مجال صحة العمالرصد وم  •
  
إيجاد اآلليات العلمية واالستشارية المناسبة لتيسير اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بصحة العمال علـى               •

  .المستويين العالمي واإلقليمي
  
وسيجري استعراض ورصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل باستخدام مجموعة مـن مؤشـرات                 -٣١
  .از الوطنية والدوليةاإلنج
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   من جدول األعمال١٥-١٢البند 
  
  

   المعلومات الصحيةنُظمتعزيز 
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفـق عليهـا         بلوغ   بشأن   ٣٠-٥٨ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار      
  ية؛دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلف

  
   بشأن الصحة اإللكترونية، وإذ تـضع فـي الحـسبان القـرار             ٢٨-٥٨ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
   بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية؛٣٤-٥٨ج ص ع

  
وإذ تقر بأن المعلومات السليمة تكتسي أهمية حيوية في وضع السياسات الصحية واتخـاذ القـرارات                  

ات، كما تكتسي أهمية أساسية لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية ذات الـصلة               باالستناد إلى البين  
  بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

  
وأنها تمتلـك،    وإذ تقر بأن نُظم المعلومات الصحية في معظم البلدان النامية يشوبها الضعف والتجزؤ              

أحياناً، مصادر أولية للمعلومات معزولة ويصعب الوصول إليها كما أنها تشكو من قلة الموظفين ومـن عـدم                  
  كفاية الموارد؛

  
واقتناعاً منها بأهمية المعلومات الصحية، المصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوامـل االجتماعيـة                

معلومات الالزمة للقرارات التي تتخذ بشأن توفير التدخالت لمن هم          واالقتصادية األساسية، بالنسبة إلى تقديم ال     
  في أمس الحاجة إليها؛

  
وإذ تقر بأن المعلومات والبحوث الصحية تكمل بعضها بعـضاً كأسـاسٍ لتعزيـز الـنُظم الـصحية                    

  والسياسات الصحية؛
  

تيجيات اإلحـصائية   وإذ تدرك الدور الرئيسي لمكاتب اإلحصاءات الوطنية في وضع وتنفيذ االسـترا             
  الوطنية والمساهمة في إعداد المعلومات الخاصة بصحة السكان؛

  
وإذ تشير إلى الوالية التقييسية للمنظمة، بمقتضى دستورها، في مجال المعلومات الـصحية والتبليـغ                 

هـذه  الوبائي، مع التأكيد مجدداً على دور المنظمة كشريك مؤسس لشبكة القياسات الصحية وأمانـة مـضيفة ل           
  الشبكة التي حددت المعايير األساسية لنُظم المعلومات الصحية،

  
 الدول األعضاء على حشد الموارد العلمية والتقنية واالجتماعية والسياسية والبـشرية والماليـة              تحثّ  -١

  :الالزمة من أجل ما يلي
  

ة لتعزيز نُظمهـا    إقرار نُظم المعلومات الصحية وإقامتها وتشغيلها بوصفها استراتيجية أساسي          )١(
  الصحية الوطنية؛ 
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وضع الخطط وتنفيذها وتعزيزها وتقييمها من أجل تعزيز نُظم المعلومات الصحية التابعة لها،   )٢(
، والتنسيق الفعال داخـل إدارات      من خالل التعاون بين قطاعي الصحة واإلحصاءات وسائر الشركاء        

  الصحة وتقسيم المسؤوليات على نحو عقالني؛ 
  
حديد نُظم المعلومات القائمة على البرامج ككيانات متفرعة عن نُظم المعلومـات الـصحية              ت  )٣(

  الوطنية وتنظيم تنسيق مختلف النُظم الفرعية البرامجية في هذا الصدد؛
  

تجميع الشركاء التقنيين والشركاء في التنمية على استراتيجية وخطـة متـسقتين ومنـسقتين                )٤(
ظم المعلومات الصحية المتكاملة تكامالً تاماً ضمن التيار الرئيسي للبـرامج           تقودهما البلدان، لتعزيز نُ   
  والخطط الصحية الوطنية؛

  
تعزيز قدرة المخططين والمديرين على مختلف مستويات النظـام الـصحي علـى توليـف                 )٥(

 وإلذكـاء   المعلومات الصحية وتحليلها ونشرها وعلى استعمالها التخاذ القرارات استناداً إلى البينـات           
  وعي الجمهور؛

  
تعزيز قدرة العاملين الصحيين على جمع المعلومات الصحية الدقيقة والوثيقة الصلة بالمجال              )٦(

  المعني؛
  

الربط بين تعزيز نُظم المعلومات الصحية وبين السياسات والبرامج من أجل بنـاء القـدرات                 )٧(
  اإلحصائية بوجه عام؛

  
معلومات الصحية والترويج لتقييس وتنسيق نُظـم المعلومـات         تعزيز البحوث حول معايير ال      )٨(

  الصحية؛
  
 الدوائر المعنية بالمعلومات الصحية واإلحصاءات، وسائر المنظمات الدولية، بما فيها المبادرات            تناشد  -٢

والصناديق الصحية العالمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيـين،              
ديم دعم قوي ومستدام لتعزيز نُظم المعلومات بما في ذلك استخدام المعايير والمبادئ اإلرشادية المحددة فـي                 تق

اإلطار الخاص بشبكة القياسات الصحية، وتغطية مجموعة اإلحصاءات الصحية، بما فـي ذلـك المحـددات                
مات والتغطيـة والجـودة،     الصحية، والموارد والمصروفات الصحية، وأداء النُظم الـصحية، وإتاحـة الخـد           

والحصائل الصحية والحالة الصحية، وإيالء اهتمام خاص للمعلومات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة في مجـال               
  الصحة؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣

  
تعزيز ثقافة المعلومات والبينات في المنظمة، وضمان استخدام اإلحصاءات الصحية الدقيقـة              )١(

بة التوقيت في إعداد البينات الالزمة للقرارات والتوصيات الرئيسية الخاصة بالسياسات داخل            والمناس
  المنظمة؛

  
زيادة أنشطة المنظمة في مجال اإلحصاءات الصحية على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي               )٢(

لق بتطـوير نُظـم     إلى الدول األعضاء من أجل بناء قدراتها فيما يتع         المنسق والقطري، وتقديم الدعم  
  المعلومات الصحية وإعداد المعطيات وتحليلها ونشرها واستخدامها؛
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تعزيز تحسين إتاحة اإلحصاءات الصحية، والتشجيع على نشر المعلومات على كل أصحاب              )٣(
المصلحة في أنساق مناسبة يسهل الوصول إليها، وتعزيز الشفافية في تحليـل المعطيـات وتوليفهـا                

  في ذلك االستعراض الجماعي؛وتقييمها، بما 
  
التشجيع على تحسين مواءمة األنشطة الخاصة بالمعلومات الصحية والتوفيق بينها وتنسيقها،             )٤(

 االلتزام والمواءمة والتنسيق والنتائج والمـساءلة       -مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المساعدات        
للشراكات الصحية العالمية علـى المـستوى       والمبادئ الخاصة بأفضل الممارسات     ) ٢٠٠٥(المتبادلة  
   وإعطاء األولوية للبرامج التي تدعم نُظم المعلومات الصحية؛ ١،القطري

  
إجراء استعراضات منتظمة للتجارب القطرية، وتقديم الدعم الالزم لتحديث اإلطار الخـاص              )٥(

 إلبقاء البلدان علـى     غيرة،بشبكة القياسات الصحية، بما يتسق مع الدروس المستفادة والمنهجيات المت         
وتقديم تقرير عن التقدم المحرز، ابتـداًء مـن         علم بالشبكة لتعزيز قدرات البلدان على المشاركة فيها         

  .جمعية الصحة العالمية الثانية والستين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
تقريـر الفريـق العامـل    .  القطريالمبادئ الخاصة بأفضل الممارسات للشراكات الصحية العالمية على المستوى   ١

باريس، المنتدى الرفيع المستوى المعني بالمرامي اإلنمائيـة لأللفيـة ذات الـصلة             . بالشراكات الصحية العالمية   المعني
 .٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني١٥-١٤بالصحة، 
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   من جدول األعمال١-١٢البند 
  
  

  ت األنفلونزا تبادل فيروسا: التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائد

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
التطـورات واالسـتجابة    : بعد أن نظرت في التقرير الخاص بأنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحـة            
  ١والمتابعة؛

  
  ؛)٢٠٠٥(وإذ تعيد تأكيد التزامات الدول األطراف بموجب اللوائح الصحية الدولية   

  
 اللذين تم فيهما اإلعراب عن القلق إزاء احتمـال          ٢-٥٩ج ص ع   و ٥-٥٨ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارين      

في حدوث جائحة، وحثّ الـدول األعـضاء علـى تعمـيم            " ألف" من فيروس األنفلونزا     H5N1تسبب الساللة   
وسات على المراكز المتعاونة مـع      المعلومات والمواد البيولوجية ذات الصلة بما فيها العينات السريرية والفير         

  المنظمة؛
  

وإذ تقر بحق الدول السيادي على مواردها البيولوجية، وبأهمية اتخاذ إجراءات جماعية للتخفيف مـن                 
  وطأة المخاطر الصحية العمومية؛

  
 وإذ تقر بأن حقوق الملكية الفكرية ال تمنع، وال ينبغي أن تمنع، الدول األعضاء مـن اتخـاذ تـدابير                     

  لحماية الصحة العمومية؛ 
  

إعالن جاكرتا بشأن الممارسات المسؤولة في مجال تبادل فيروسـات أنفلـونزا الطيـور              وإذ تذكّر ب  
والفوائد المترتبة على ذلك، وتوصيات االجتماع الرفيع المستوى بشأن الممارسات المسؤولة في مجال تبـادل               

  ؛)٢٠٠٧مارس /  آذار٢٨-٢٦جاكرتا، (لك، فيروسات أنفلونزا الطيور والفوائد المترتبة على ذ
  

وإذ تقر، على وجه الخصوص، بأهمية التبادل الدولي، مع المراكز المتعاونة مع المنظمـة، للعينـات                
السريرية والفيروسات كمساهمة في تقدير مخاطر حدوث جائحة، واستحداث لقاحات مضادة لهـا، وتحـديث               

  د مقاومة األدوية المضادة للفيروسات؛كواشف التشخيص ومستلزمات االختبارات وترص
  

لضمان تبادل الفوائد على نحو عـادل       وإذ تشدد على الحاجة إلى آليات دولية تتسم بالفعالية والشفافية           
ها،  بما في ذلك إتاحة اللقاحات لمن يحتاجون إلي        ومنصف وتوزيع وسائل التشخيص والعالجات بتكلفة معقولة،      

  في التوقيت المناسب؛سيما في البلدان النامية، وال
  

وإذ تحيط علماً بخطة عمل المنظمة العالمية الخاصة باألنفلونزا الجائحة والرامية إلى زيادة إمـدادات               
اللقاحات، والمرمى الذي وضعته فيما يتعلق بتقليص الفجوة القائمة بين الطلب المحتمل على اللقاحـات وبـين                 

                                                           
 .١/وثيقة معلومات /٦٠/ وج٦٠/٨/ وج٦٠/٧الوثائق ج   ١
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 األنفلونزا، وذلك بتعزيز إمدادات لقاح األنفلونزا الجائحة في         اإلمدادات المتوقعة عند حدوث جائحة من جوائح      
  ١،األمدين المتوسط والطويل

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

مواصلة دعم وتقوية وتحسين الشبكة العالمية لترصد األنفلـونزا التابعـة للمنظمـة ودعـم                 )١(
ينات مع المراكز المتعاونة مع المنظمة فـي        الع أواإلجراءات التي تتبعها من خالل تبادل الفيروسات        

الوقت المناسب، علماً بأن ذلك التبادل يمثّل أحد األسس التي تقوم عليها الـصحة العموميـة، وذلـك                  
لضمان تقييم المخاطر الكبرى والتصدي لها، والسعي من أجل ضمان وتعزيـز الـشفافية والعدالـة                

 لتوليد المعلومات، وإنتاج وسـائل التـشخيص واألدويـة          والمساواة في تقاسم الفوائد التي تأتي ثمرة      
  واللقاحات وسائر التكنولوجيات 

  
دعم وتعزيز البحوث الرامية إلى تحسين الوقاية من عدوى فيروس األنفلونزا والكشف عنها               )٢(

  وتشخيصها وتدبيرها العالجي، وذلك بغرض استحداث أدوات أفضل خدمة للصحة العمومية؛
  
ب االقتضاء، على دعم منظمة الصحة العالمية من أجل تحديد وتنفيـذ اآلليـات              العمل، حس   )٣(

  ؛٢من الفقرة ) ١(المشار إليها في الفقرة الفرعية 
  
سياسات بشأن لقاحات األنفلونزا وتـدعيم الـسياسات        العمل، حسب االقتضاء، على صياغة        )٤(

  صة بالتأهب لجوائح األنفلونزا؛القائمة في هذا المجال كجزء ال يتجزأ من خططها الوطنية الخا
  
السعي، عند اللزوم، إلى تعزيز قدرات السلطات التنظيمية الوطنية واإلقليمية بكفاءة وفعاليـة               )٥(

لتمكينها من االضطالع بالتدابير الالزمة للتعجيل بعملية اعتماد لقاحات األنفلونزا المرشحة المأمونـة             
أنماط فرعية جديدة لفيروسات األنفلونزا، والعمل فـي هـذا          والناجعة، والسيما اللقاحات المشتقة من      

  الصدد على تشجيع التعاون الدولي بين السلطات التنظيمية؛
  

  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  
العمل، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، على تحديد واقتراح ُأطر وآليات ترمـي إلـى                 )١(

اة في تقاسم الفوائد بين جميع الدول األعضاء دعماً للصحة العمومية، مع إيالء             ضمان العدالة والمساو  
   :والتي تشتمل وال تقتصر على ما يلياعتبار قوي لالحتياجات الخاصة للبلدان النامية، 

  
آليات تمويل ابتكارية لتيسير شراء لقاحات األنفلونزا الجائحة في الوقـت المناسـب              )أ(

   األعضاء التي تحتاج إليها ومن قبل تلك الدول؛وبأسعار معقولة للدول
  

داخـل  تيسير حصول البلدان النامية على القدرات الالزمة إلنتاج لقـاح األنفلـونزا          )ب(
  البلدان؛

  

                                                           
 .WHO/IVB/06.13 - WHO/ODS/EPR/GIP/2006.1الوثيقة    ١
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المراكـز المتعاونـة مـع      إتاحة الفيروسات البذرية للقاح األنفلونزا التي تستحدثها          )ج(
وصاً في البلدان النامية، لتمكينهم مـن إنتـاج         المنظمة لجميع منتجي لقاحات األنفلونزا، خص     

  اللقاح؛ 
  

تزويد جميع منتجي اللقاحات بشكل تام، في وقت الطوارئ الصحية العمومية التـي               )د(
 المراكز المتعاونـة مـع     تسبب قلقاً دولياً، بالفيروسات البذرية للقاح األنفلونزا التي تستحدثها        

  دة لألنفلونزا الجائحة؛ المنظمة لتمكينهم من إنتاج لقاحات مضا
  

تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية من أجل تعزيز القدرات المحلية في مجالي               )ه(
البحث والترصد، بما في ذلك تدريب الموظفين، وذلك لـضمان العمـل علـى فيروسـات                

  األنفلونزا على المستويين الوطني واإلقليمي؛
  

اء، والسيما البلدان النامية والبلدان المتـضررة، بنـاًء         تقديم الدعم إلى الدول األعض      )و(
 وغيره من فيروسات األنفلونزا،     H5 لبناء وتعزيز قدرتها على تحري فيروس        على طلبها،   

بما في ذلك الكشف عنه وتحديد سماته، وبناء وتعزيز القدرة على تلبية متطلبات المنظمة فيما             
  تعاونة معها، إذا ما ُأريد ذلك؛يخص المختبرات المرجعية أو المراكز الم

  
العمل، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، على تشكيل مخزون دولي من اللقاحات المضادة               )٢(

 أو غير من الفيروسات التي لها القدرة على إحداث جائحة، حسب االقتضاء، وذلـك               H5N1للفيروس  
تاجه في الوقت المناسـب ووفـق المبـادئ         بغية استعماله في الوقت المناسب من قبل البلدان التي تح         

الصحية العمومية السليمة وعلى أساس قواعد وإجراءات شفافة تستند إلى إرشادات وبينات الخبـراء              
  فيما يخص التشغيل ومنح األولوية وتحرير المخزونات واإلدارة والرقابة؛

  
ل ترمي علـى ضـمان      العمل، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، على وضع آليات ودالئ           )٣(

العدالة والمساواة في توزيع لقاحات األنفلونزا الجائحة بأسعار معقولة في حال وقوع جائحة وذلك من               
  أجل ضمان توافر تلك اللقاحات في الوقت المناسب للدول األعضاء التي تحتاجها؛

  
تجي اللقاحات  حشد الدعم المالي والتقني وغير ذلك من أشكال الدعم من الدول األعضاء ومن              )٤(

ومصارف التنمية والمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة والجهات األخرى من أجـل تنفيـذ              
اآلليات التي تسهم في تعزيز تقاسم الفوائد على قدم المساواة على النحو المبين في الفقرات الفرعيـة                 

  ؛٢من الفقرة ) ٣(و) ٢(و) ١(
  

راجعة اختصاصات المراكز المتعاونة مع المنظمـة       دعوة فريق عامل متعدد التخصصات لم       )٥(
 والمراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا واستحداث      H5والمختبرات المرجعية التي تتعامل مع الفيروس       

آليات للمراقبة وصياغة األحكام والشروط المعيارية لتبادل الفيروسات بين بلدان المنشأ وبين المراكز             
 تلك المراكز وأطراف ثالثة، والستعراض كل الوثائق ذات الصلة لتبـادل            المتعاونة مع المنظمة وبين   

فيروسات األنفلونزا وتبادل بيانات تسلسلها الجيني على أساس الثقـة المتبادلـة والـشفافية والمثـل                
  :الجوهرية مثل

  
  تبادل الفيروسات في الوقت المناسب في إطار الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا؛  )أ(

  
  طبيق نفس األحكام والشروط على كل المعامالت، حسب االقتضاء؛ت  )ب(
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التشاور وتبادل المعلومات في الوقت المناسب مع بلدان المنـشأ وخاصـة بـشأن                )ج(
  االستخدام خارج نطاق الشبكة؛

  
بالنسبة إلى أي استخدام لفيروسات األنفلونزا، التقدم، خارج نطـاق اختـصاصات              )د(

 والمراكز  H5المنظمة والمختبرات المرجعية التي تتعامل مع الفيروس        المراكز المتعاونة مع    
الوطنية لألنفلونزا، بطلب مباشر إلى المركز الوطني لألنفلونزا المعني، أو إلى مختبر منـشأ              
 آخر في البلد الذي تم فيه جمع الفيروس، األمر الذي يقتضي استجابة مالئمة من ِقَبل المركز               

  ثل هذه الطلبات تشكل أنشطة ثنائية ال تتطلب تدخالً من ِقَبل المنظمة؛وم. الوطني لألنفلونزا
  
االعتراف بما للبلدان من دور حاسم وجوهري تضطلع به واحتـرام ذلـك الـدور                 )ه(

  ومساهمتها في توفير الفيروسات للشبكة العالمية لترصد األنفلونزا؛
  
بالفيروسـات  لبحوث المتعلقة   زيادة إشراك ومشاركة العلميين من بلدان المنشأ في ا          )و(

  والعينات واالعتراف بإسهاماتهم؛
  
نسبة األعمال إلى العلميين الذين ينتمون إلى بلدان المنشأ في المنـشورات العلميـة                )ز(

  وزيادة حجم المساحة المخصصة للمشاركات في تأليف تلك الكتابات؛
  
  ؛المراعاة الواجبة للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة  )ح(
  

تألف من أربع دول أعضاء من كل مـن         تلفريق العامل المتعدد التخصصات     ل عضوية   تأمين  )٦(
أقاليم المنظمة الستة، مع مراعاة توازن التمثيل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتـضمين ذلـك                

  الفريق خبراء وصنّاع قرار على حد السواء؛
  

) ١(، الفقرات الفرعية ٢ارير المدير العام بشأن الفقرة عقد اجتماع حكومي دولي للنظر في تق  )٧(
، مع العلـم    )٥(، الفقرة الفرعية    ٢والفريق العامل المتعدد التخصصات بشأن الفقرة       ) ٨(و) ٣(و) ٢(و

بأن باب المشاركة في ذلك االجتماع سيكون مفتوحاً أمام كل الدول األعـضاء ومنظمـات التكامـل                 
  ؛اإلقليميةاالقتصادي 
  

لتكليف بوضع تقرير متخصص حول قضايا البراءات المتعلقة بفيروسات األنفلونزا وجيناتها           ا  )٨(
  ؛ االجتماع الحكومي الدوليوتقديم التقارير إلى 

  
مواصلة العمل مع الدول األعضاء بشأن إمكانات تحويل المرافق البيولوجية القائمـة مثـل                )٩(

ايير الخاصة باستحداث وإنتاج اللقاحات البشرية، بمـا        مرافق إنتاج اللقاحات البيطرية بحيث تلبي المع      
  يزيد من توافر لقاحات الجوائح، ويمكّن الدول األعضاء من تلقي ذراري بذور اللقاحات؛

  
تقديم تقرير حول التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار بما في ذلك أعمال الفريق الحكـومي                  )١٠(

  .دية والستين وإلى المجلس التنفيذيالدولي إلى جمعية الصحة العالمية الحا
  

=     =     =  


