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  )٢٧-٥٩ج ص عالقرار (تعزيز التمريض والقبالة   :باء
  
 مساهمة مهنتي التمـريض والقبالـة     ب"،  ٢٧-٥٩ج ص ع   في قرارها    ،عالمية جمعية الصحة ال   اعترفت  -١

، وفي الجهود الرامية إلى بلوغ المرامـي        الحاسمة في النظم الصحية وفي صحة من يحصلون على خدماتهما         
 هذا ويلخص. "ومرامي البرامج ذات األولوية التابعة للمنظمة... اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً 

التقرير التقدم المحرز نتيجة للجهود التي تعاونت على بذلها المنظمة وشركاؤها الدوليون واإلقليميون وعلـى               
  .مستوى البلدان

  
 وهناك خطط بـشأن   . بلداً ٧٧ستراتيجية في   الوقد تم حتى اآلن إجراء مسح عالمي لرصد التوجهات ا           -٢

 بلداً؛ كمـا تـم وضـع أطـر          ٣٩ القبالة في    حولطط  ، وخ  وضعها ثالثة وخمسون من تلك البلدان      التمريض
 األمانة دعم إنشاء مراصـد      وتتولى. لمنظمةاقاليم  زيز التمريض والقبالة في جميع أ     ستراتيجية إقليمية بشأن تع   ا

  .لمنظمةاأقاليم رد البشرية الصحية في أربعة من للموا
  
التمريض والقبالة التابع للمنظمة على     وفي الوقت الحاضر، يعمل الفريق االستشاري العالمي المعني ب          -٣

تحديد المؤشرات ووضع النماذج الخاصة بالرعاية، كما يقدم الفريق دعمه التقني في مجال تخطـيط وتنفيـذ                 
وقد قدم الفريق إلى المدير العام عدة توصيات تتعلق بهذا          .  على المستوى اإلقليمي   المبذولةجهود بناء القدرات    

  .المجال
  
.  بالتمريض والقبالة في المقر الرئيسي وعلى المستوى اإلقليمـي         المتعلقةظائف الشاغرة   وتم ملء الو    -٤

 والعـدوى   وعين المكتب اإلقليمي ألفريقيا مؤخراً عدداً من الممرضين والقابالت للعمل فـي مجـال األيـدز               
موعـات   كل فريق من أفرقة الدعم القطرية المشتركة المخصصة للعمل في شـتى مج             ضمنفيروسه، وذلك   ب

  . البلدان
  
تطـوير  :  تطوير األساليب الخاصة بالقوى العاملة الصحية، وشمل ذلك ما يلـي           ٢٠٠٦وتم منذ عام      -٥
 المحيط الهادئ؛ وإجراء مشاورة وزارية دولية نظمها المكتـب          لغربستراتيجية إقليمية في المكتب اإلقليمي      ا

ق بشأن مجاالت العمل ذات األولوية؛ كمـا اتفقـت           تم خاللها االتفا   ٢٠٠٧مارس   /اإلقليمي ألفريقيا في آذار   
الدول األعضاء في إقليم األمريكتين على زيادة عدد الممرضين والقابالت ليصبح مساوياً لعدد األطباء بحلـول     

  .٢٠١٥عام 
  
 العالمية لتوافر الممرضين وتدريبهم ودورهم في مجال الصحة         االستقصائيةوعقب نشر نتائج الدراسة       -٦

 استغرقت  اإلنترنت أشرفت المنظمة على توجيه مناقشة عالمية على شبكة          ٢٠٠٧،١سبتمبر   /في أيلول النفسية  
  .أسبوعين وتناولت أهم الرسائل التي تضمنتها تلك الدراسة

  
عن إصدار إعالن بـشأن تعزيـز       ) ٢٠٠٧مارس   / آذار ٦-٤إسالم آباد،   (وأسفرت مشاورة عالمية      -٧

ن المبادئ الخاصة ببناء قدرات القوى العاملة وضمان حصولها على المهارات ويحدد اإلعال. التمريض والقبالة
  .المناسبة وإيجاد بيئة إيجابية في أماكن العمل

  

                                                           
١   Atlas: Nurses in mental health. Geneva, World Health Organization, 2007. 
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 على فيه   اتفق،  )٢٠٠٦ديسمبر   / كانون األول  ٨-٦بانكوك،  ( بلداً في اجتماع     ١٣وشارك خبراء من      -٨
لما تمريض والقبالة، وذلك باالستناد إلى استعراض شامل        العناصر الالزمة لتحديد المعايير األساسية لمهنتي ال      

  .لمنظمةوى العاملة في أقاليم اويجري اآلن تنفيذ مبادرات توسيع الق. كتب عن هذا الموضوع
  
، يتعاون كل من الفريق العامل التقني المعني بالهجرة التابع للمنظمة           ٢٠٠٧يناير   /ومنذ كانون الثاني    -٩

علـى  غير الحكوميـة،  ) Realizing Rights( الحقوق إعمالى العاملة الصحية ومنظمة والتحالف العالمي للقو
 وضع إطـار عـالمي   بغيةإجراء تحليل للقواعد القائمة لتنظيم الممارسات واالتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم  

  . لقواعد الممارسة
  

تطوير التمريض والقبالة من أجل بلوغ      ويعمل أعضاء الشبكة العالمية للمراكز المتعاونة مع المنظمة ل          -١٠
كمـا يـشارك    . لية مثل المرامي المتصلة باأليدز والعدوى بفيروسه وصحة األم والطف         المرامي اإلنمائية لأللف  

  . الكوارثباألماكن التي تحدث فيها المتصلة األنشطةأعضاء الشبكة في 
  

لقوى العاملة الصحية فـي بلـوغ المرامـي         وتشير النتائج األولية للدراسة التي أجريت بشأن إسهام ا          -١١
اإلنمائية لأللفية إشارة واضحة إلى وجود صلة مباشرة بين ارتفاع نسبة عدد الممرضين إلى مجموع الـسكان                 
وبين انخفاض عدد إصابات العدوى بفيروس األيدز لدى السكان، وذلك حتى عندما تكون نسبة األطباء أعلـى                 

السبل الكفيلة بالتوسع فـي األدوار المنوطـة        عكف األمانة على استكشاف      وت .من نسبة الممرضين والقابالت   
  .بالممرضات والقوابل في برامج مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه وسائر البرامج التي تحظى بأولوية عالية

  
وسيستفاد من نتائج الدراسة الجارية اآلن في أربعة بلدان كأساس لوضع إطار عمل يتألف من سـبعة                   -١٢
تباع ا على أهمية    ٢٠٠٦،١ التقرير الخاص بالصحة في العالم    ويؤكد  . القوى العاملة الصحية  الستبقاء  ناصر  ع

 /أيلـول  ١١أسلوب فرق العمل في مجال التثقيف الصحي وإيتاء الخدمات الصحية، وكمتابعة للتقرير، تم في               
 وهياكـل شترك والممارسات التعاونيـة      إنشاء فريق الدراسة العالمي المعني بالتعليم المهني الم        ٢٠٠٧سبتمبر  

  . مهنة مختلفة٣٠الدعم على مستوى النظم، الذي يمثل 
  

وتواصل األمانة تزويد الدول األعضاء بالدعم التقني في وضع خططها الوطنية كما أنها تتعاون معها                 -١٣
 والقبالة بغيـة     حول زيادة القدرات في مجالي التمريض      ٢٠٠٩-٢٠٠٨على إعداد برنامج عمل عالمي للفترة       

ومن المزمع عقد اجتماعات عالمية فـي الجـزء         . اإلسهام في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة       
 وذلك للحصول على مساهمات إضافية من القيادات في مجالي التمريض والقبالة عـن              ٢٠٠٨األول من عام    

  .لصحة العالميةكيفية تعزيز أدوار الممرضات والقوابل في برامج منظمة ا
  

 ينـاير / وقد أحاط المجلس التنفيذي، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة المعقودة في كانون الثاني               -١٤
  ٢.، بصيغة أولى من التقرير المرحلي الوارد أعاله٢٠٠٨

  
  
  
  

                                                           
 .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية، . العمل معاً من أجل الصحة: ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ١
 .النص اإلنكليزي، ٢المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ، ٢/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨ت ملوثيقة انظر ا    ٢
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  )٢٦-٥٩ج ص عالقرار ( التجارة الدولية والصحة  :جيم
  

قدم الدعم إلى الدول األعضاء في جهودها الراميـة    يالعام أن    إلى المدير    ٢٦-٥٩ج ص ع  طلب القرار     -١٥
دعم جهود الدول األعضاء الرامية إلى      ي وأن   ؛إلى صياغة سياسات متسقة تتناول العالقة بين التجارة والصحة        

واصـل التعـاون مـع      يبناء القدرات الالزمة لفهم آثار التجارة الدولية واالتفاقات التجارية على الصحة؛ وأن             
  .نظمات الدولية المختصة لدعم تساوق السياسات بين قطاعي التجارة والصحةالم
  

أولها أنها أجرت التحليل والبحث من أجـل        .  األمانة لهذه الطلبات بثالث طرق رئيسية      استجابتوقد    -١٦
نشطة ومن بين األ  . تقديم معلومات أفضل التخاذ قرارات السياسة العامة وإجراء المفاوضات وتحديد األولويات          

 دول، يفيد في تحليل االتجـار الـدولي         ١٠األخرى قام المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط بتكييف إطار لصالح          
بخدمات الصحة واالتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات، وعقد اجتماعاً استشارياً إقليمياً عن هـذا الموضـوع                

للجنة اإلقليمية ألفريقيا، في دورتها السادسة      وأصدرت ا ). ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ١ -مايو  /  أيار ٣٠الرباط،  (
  ١.قضية إنمائية ناشئة: والخمسين، قراراً عن الفقر والتجارة والصحة

  
واكتمل إعداد مسودة استعراض قانوني لالتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات من زاويـة الـسياسات                 -١٧

التدابير الـصحية وتـدابير     ب المتعلقبهة لالتفاق   ومازال العمل جارياً على استعراضات قانونية مشا      . الصحية
  .الصحة النباتية، واالتفاق المتعلق بالحواجز التقنية التي تعترض سبيل التجارة

  
، ))٥(٨٤المجلـد    (٢٠٠٦مايو  / ، في عددها الصادر في أيار     نشرة منظمة الصحة العالمية   وركزت    -١٨

مـارس  /  في بحوث نشرت في العدد الصادر في آذارعلى حقوق الملكية الفكرية والصحة العمومية، وشرحت    
ويجري اآلن إعداد ورقات إعالمية عن      . مسألة الصحة والسياسة الخارجية والتجارة    )) ٣(٨٥المجلد   (٢٠٠٧

  .حقوق الملكية الفكرية والحصول على األدوية
  

مكافحة التبغ دورتـه    وعندما عقد مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن              -١٩
، قرر إنشاء هيئة تفـاوض حكوميـة دوليـة          )٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٦ -يونيو  /  حزيران ٣٠بانكوك،  (الثانية  

وقد انعقدت الدورة  ٢.لصياغة مشروع بروتوكول حول االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، والتفاوض بشأنه
  .٢٠٠٨فبراير /  شباط١٥ى  إل١١ في جنيف في الفترة من األولى للهيئة التفاوضية

  
وكانت الطريقة الثانية التي استجابت بها األمانة هي تطوير الوسائل وإعداد مـواد التـدريب وعقـد                   -٢٠

وبدأ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة     . حلقات عملية تدريبية  
ويركز . قتها بمرض األيدز والعدوى بفيروسه    العالم الثالث، في تنفيذ مشروع بشأن حماية الملكية الفكرية وعال         

هذا المشروع على تقدير النُظم الوطنية لحقوق الملكية الفكرية وبنيتها التحتية وإجراءاتهـا علـى المـستوى                 
  .وأعدت وسيلة لهذه التقديرات يجري اختبارها في أنحاء ذلك اإلقليم. القطري

  
بخصوص االتجار الدولي بخدمات الصحة، للتدريس في وتُسهم منظمة الصحة العالمية بمواد نموذجية    -٢١

وقـد  . الدورة السنوية التي ينظمها معهد البنك الدولي على اإلنترنت عن تجارة الخدمات واالتفاقات الدوليـة              
انعقدت عدة دورات أخرى، منها دورة التدريب السنوية التي نظمتها في جنيف منظمة الصحة العالميـة عـن                  

                                                           
  .AFR/RC56/R4القرار    ١
  .FCTC/COP2(12)القرار    ٢
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 ظل العولمة والتي أسهمت فيها منظمة التجارة العالمية بمادة نموذجيـة عـن التجـارة                السياسات الصحية في  
وأسهمت منظمة الصحة العالميـة   . وانعقدت أيضاً دورات تدريبية إقليمية مختلفة عن الملكية الفكرية        . والصحة

ـ                ارة الخـدمات   أيضاً بفصل عن تجارة الخدمات الصحية ُأدرج في الكتيب الذي أصدره البنك الدولي عن تج
  ).٢٠٠٧نوفمبر / نُشر في تشرين الثاني(الدولية 

  
وتعكف منظمة الصحة العالمية على العمل مع البنك الدولي، والمنظمة العالميـة للملكيـة الفكريـة،                  -٢٢

ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وخبراء دوليين وراسمي سياسات التجـارة               
 بلدان، من أجل إعداد مجموعة أدوات تشخيصية وكتيب عملي يلحق بها عن التجارة والصحة ١٠ة من والصح

/  آذار ٧-٦نيودلهي،  (وانعقد اجتماع أقاليمي في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا          ). ٢٠٠٨سينجز في سنة    (
مل من منظـور منهجـي      ويجرى هذا الع  . لعرض النتائج األولية ألربع عمليات تقدير قطرية      ) ٢٠٠٧مارس  

  .أوسع للروابط بين التجارة والصحة
  

وركزت االستجابة بالطريقة الثالثة على تلبية الطلبات التي قدمتها البلدان للحصول على الدعم لمسائل                -٢٣
واشتملت أهم اإلجراءات على إيفاد بعثتـين متخصـصتين فـي التجـارة             . محددة في مجال التجارة والصحة    

إلى ماليزيا باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية لمناقـشة تحريـر الخـدمات الـصحية،               والصحة، إحداهما   
واألخرى إلى فييت نام بخصوص انضمام فييت نام إلى منظمة التجارة العالميـة؛ والحـصول مـن المكتـب      

خـدمات   دولة عضواً فيه من أجل إجراء دراسات تمهيدية عن تجارة ال           ٢١اإلقليمي ألفريقيا على دعم لصالح      
 الدول األعضاء لتحضير طلبات التماس المنح لمـشاريع تتعلـق بزيـادة             لصالحعلى دعم مستمر    والصحية؛  

  .الضرائب على التبغ وتخصيص أموال لهذه األنشطة في إطار مبادرة بلومبرغ العالمية للحد من تعاطي التبغ
  

  .لثانية والعشرين بعد المائةوقد أحاط المجلس التنفيذي علماً بالتقرير المرحلي في دورته ا  -٢٤
  

  )٢٤-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة   :دال
  

ويرد أدناه بيان استجابة    . تنفيذ سبعة إجراءات رئيسية   طلب القرار إلى المديرة العامة جملة أمور منها           -٢٥
  .المنظمة دعماً للتفعيل المستمر لتعزيز الصحة

  
القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات المنظمة لدى جميع أقـاليم المنظمـة              فيما يتعلق بزيادة      -٢٦

موظفون معنيون بتعزيز الصحة على المستوى القطري، وقد عين المكتب اإلقليمي ألفريقيا موظفين في كـل                
منظمة ومن المعتزم زيادة القدرة على تعزيز الصحة في المكاتب القطرية التابعة لل           . مكتب قطري لهذا الغرض   

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨في الثنائية 
  

وتلبية لطلب دعم الدول األعضاء من أجل تعزيز النُظم الصحية لن يحقق تعزيز الصحة فارقاً بالنسبة                  -٢٧
  :ولهذه الغاية. إلى الصحة إال إذا نُفذ بواسطة هياكل مستدامة وتمويل مستدام وموظفين مدربين

  
ألعضاء على تقوية أنشطتها في مجال تعزيز الـصحة         يعمل المكتب اإلقليمي ألوروبا مع الدول ا        •

 تقوية النُظم   إلى وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة الرامية        )على الصعيدين الفردي والمجتمعي   (
  الصحية؛

  
تم الربط بصورة مباشرة بين برنامج تخريج القيادات واإلدارة في مجال تعزيز الـصحة وبـين                  •

  ؛ؤسسة تعزيز الصحة في كل من ماليزيا ومنغوليا وتونغاإنشاء مجلس تعزيز الصحة أو م
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قصيرة في مجال تعزيز الصحة لإلداريين      دورة   في تنظيم  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط      شرع  •
  ؛)٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول٦-٤، عمان(من المستوى المتوسط 

  
ي على استحداث أدوات لتقيـيم      تعاونت األمانة مع االتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصح          •

  ؛تعزيز الصحة والتدريب على استعمالها
  
يستعرض المكتب اإلقليمي ألفريقيا أنشطة تعزيز الصحة في النُظم الصحية الوطنية في نـصف                •

  ؛دوله األعضاء تقريباً، ويعمل على زيادة قدرتها على تعزيز الصحة
  
شروع في دراسة حول طرق تقوية وظيفـة الـدعم          تم، في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، ال        •

  .القطري في مجال تعزيز الصحة في مكاتب المنظمة القطرية
  

 منتديان  ٢٠٠٧وفيما يتعلق بطلب االستخدام األمثل للمنتديات القائمة في الدول األعضاء عقد في عام                -٢٨
واآلخر ) ٢٠٠٧مايو /  أيار١٤-١٣رة، القاه( شرق المتوسط  إقليمللبرلمانيين بشأن تعزيز الصحة، أحدهما في

وتعمـل منظمـة الـصحة      ). ٢٠٠٧أكتوبر  /  تشرين األول  ٩-٨بالي، إندونيسيا،   (في إقليم جنوب شرق آسيا      
 الصحة مكانة بارزة في برنامج عمل قادة        أن تحتل العالمية مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية على         

  .المدن المحليين
  

تشجيع عقد المؤتمرات عقدت عدة مؤتمرات في مختلف أقاليم المنظمة، والسيما المؤتمر            وفيما يخص     -٢٩
فانكوفر، كولومبيا البريطانيـة، كنـدا،      (العالمي التاسع عشر لالتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي          

اميـة، وعقـدت   وقدمت المنظمة منحاً دراسية للمشاركين مـن البلـدان الن  ). ٢٠٠٧يونيو /  حزيران ١٥-١٠
اجتماعاً بشأن الصحة المدرسية على هامش المؤتمر، كما عقدت حلقة عمل مدتها يوم واحد بعد المؤتمر بشأن                 

  .التخطيط المشترك مع االتحاد الدولي
  

بـدأ  : واتُخذت ثالث خطوات لرصد التقدم المحرز وتحديد النواقص الهامة، وتقديم التقارير بانتظـام              -٣٠
   يوليـو  /  تمـوز  ٦-٣لندن،  (دة إطار عالمي لتعزيز الصحة في أحد اجتماعات الخبراء          العمل على وضع مسو

 وبدأ إعداد أسس القياس وأدوات إدارة األداء في إطار تنفيذ ميثاق بـانكوك، وذلـك خـالل أحـد                    ١؛)٢٠٠٧
 الـصحة   ؛ وتم تقييم قدرة نُظم تعزيز     )٢٠٠٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٤-١٢نيودلهي،  (االجتماعات المعقودة   

  .من خالل اجتماعات انعقدت في جميع األقاليم
  

ولتيسير تبادل المعلومات مع المنتديات الدولية من خارج مجال الصحة عرضت وثيقة سياسات بشأن                -٣١
سبتمبر /  أيلول ١٥-١٠موسكو،  (تمويل أنشطة تعزيز الصحة على المنتدى العالمي األول للضمان االجتماعي           

وضيحي في المؤتمر العالمي الخامس للرابطة الدولية للمعلمين الذي يعقد كل ثالث            وُأجري عرض ت  ). ٢٠٠٧
سيقت فيه حجج تؤيد إمكانية التوسع في التعاون القائم حالياً بين           ) ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ٢٦-٢٢برلين،  (سنوات  

مين الـصحي   منظمة الصحة العالمية وممثلي المعلمين كي يشمل محددات صحية أعم فضالً عن تعزيز التـأ              
  .االجتماعي

  

                                                           
غة النهائية لإلطار في مرحلة الحقة مـن  يالتزال المشاورات جارية بشأن اإلطار العالمي ومن المتوقع إطالق الص   ١

 .العام
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وفيما يتعلق بالدعوة إلى المخططات السياسية واالجتماعية االقتصادية التي تؤثر تأثيراً إيجابيـاً فـي                 -٣٢
/  حزيران ٨-٥فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا،     (الصحة تم تنظيم اجتماع بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة          

وفـي إقلـيم    ". إلى العمل بشأن الصحة المدرسية والتثقيف والتنمية      دعوة  "تمخض عن إصدار    ) ٢٠٠٧يونيو  
هذا اإلعـالن    ) ٢٠٠٧أكتوبر  /  تشرين األول  ٣٠-٢٩برازيليا،  (األمريكتين اتخذ اجتماع تقني أيبيري أمريكي       

مبرراً من مبررات إقامة تحالفات استراتيجية بين قطاعي التعليم والصحة بغية التقدم نحـو بلـوغ المرامـي                  
  .نمائية لأللفية ذات الصلة بهذا الموضوعاإل
  

وفـي  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨وستُستخدم مسودة اإلطار العالمي لتعزيز الصحة في تحديد التوجه في الثنائية              -٣٣
تم تقسيم عناصر اإلطـار إلـى        ،) أعاله ٣٠انظر الفقرة   (يوليو في لندن    / اجتماع الخبراء الذي عقد في تموز     

ؤون التنمية والمحددات، وتلبية احتياجات األفراد والمجتمعات المحلية، وتعزيز         معالجة ش : أربعة مجاالت هي  
 .٢٠٠٧وبدأت مشاورات موسعة في الربع األخير من عام . النُظم الصحية، وبناء القدرة على تعزيز الصحة

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .ليةجمعية الصحة مدعوة إلى أن تحيط علماً بالتقارير المرح  -٣٤

  
  

  
=     =     =  


