
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣ق١٢٤ت م     بعد المائة   الرابعة والعشرون    الدورة  
  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦

  EB124.R13    من جدول األعمال  ١٢-٤البند 
  
  
  

  زرع األعضاء والنُسج البشرية
  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بزرع األعضاء والنسج البشرية،  
  

  : الثانية والستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالميةيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

 بـشأن شـراء     ٢٥-٤٤ع ص ج و ٥-٤٢ع ص ج و ١٣-٤٠ع ص جإذ تشير إلى القـرارات        
   الذي طلبت فيه تحديث المبادئ التوجيهية؛١٨-٥٧ع ص جاألعضاء وزرعها، وإلى القرار 

  
  زرع األعضاء والنسج البشرية؛وبعد النظر في التقرير الخاص ب  

  
وإذ تعي تعاظم أهمية وفائدة زرع الخاليا والنسج واألعضاء البشرية لعالج طائفة عريـضة                

  من االعتالالت في البلدان المنخفضة الموارد والبلدان الغنية بالموارد؛
  

الجـسم  وقد التزمت بمبادئ احترام الكرامة البشرية والتضامن التي أدانت شراء أجزاء من               
  البشري لزرعها، واستغالل أفقر وأضعف السكان، واالتجار بالبشر نتيجة لهذه الممارسات؛

  
وقد عقدت العزم على تفادي األضرار الناجمة عن التمـاس المكاسـب الماليـة أو المزايـا                   

م المشابهة لها من الصفقات التي تتعلق بأجزاء من الجسم البشري؛ بما في ذلك االتجار بأعضاء الجس               
  وسياحة زرع األعضاء؛

  
وقد اقتنعت بأن منح األعضاء والخاليا والنسج طوعاً وبدون مقابـل مـن المتبـرعين بهـا                 

  األموات واألحياء يساعد على ضمان موارد مجتمعية حيوية؛
  

  ووعياً منها بكثافة نقل الخاليا والنسج عبر الحدود لزرعها؛  
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ضائرة وردات الفعل المرتبطة بمنح وتجهيـز        ترصد األحداث ال   علىوإحساساً منها بالحاجة      
 تبادل هذه البيانات دولياً لتحقيق أمثل سالمة        علىوزرع الخاليا والنسج واألعضاء البشرية، وبالحاجة       

  وكفاءة في عمليات الزرع،
  
لدالئل اإلرشادية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الخاليا والنـسج            با ترحب  -١

  ١رية؛واألعضاء البش
  
  : على ما يلي٢ الدول األعضاءتحث  -٢
  

عند صوغ  المعنية بزرع الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية        الدالئل اإلرشادية    تنفيذ  )١(
 وقوانينها وتشريعاتها المتعلقة بالتبرع بالخاليا والنُسج واألعـضاء البـشرية           سياساتهاوإنفاذ  

  ؛حسب االقتضاء
  
 للمزايا الناجمة عن التطوع بدون مقابل بخاليا ونسج         تعزيز وعي الجماهير وفهمها     )٢(

وأعضاء المتبرعين األموات واألحياء، بدالً من تعريض األشخاص والمجتمعـات المحليـة            
للمخاطر البدنية والنفسية واالجتماعية الناجمة عن االتجار بالمواد البشرية المنـشأ وسـياحة             

  زرع األعضاء؛
  
لمالية والمزايا المشابهة لها من الصفقات التي تتعلق        معارضة البحث عن المكاسب ا      )٣(

بأجزاء من الجسم البشري واالتجار باألعضاء وسياحة زرع األعضاء، بما في ذلك تـشجيع              
  بما ينمو إلى علمهم عن هذه الممارسات       المعنيةمهنيي الرعاية الصحية على إبالغ السلطات       

  ؛وذلك وفقاً للقدرات والتشريعات الوطنية
  
 ألنه أسـاس     وفقاً للقدرات الوطنية    تكافؤ فرص الحصول على خدمات الزرع      تعزيز  )٤(

  دعم الجماهير للمنح الطوعي؛
  
  ؛بتعزيز أفضل الممارسات الدولية، وذلك  والزرعتحسين مأمونية وكفاءة التبرع  )٥(
  
 مراقبة وتنظيم   من أجل متعددة الجنسيات   أو القدرات الوطنية وال   / وسلطات  تعزيز ال   )٦(

وتنسيق أنشطة التبرع والزرع، مع التفطن بصفة خاصة إلـى تحقيـق أقـصى مـنح مـن            
  المتبرعين األموات، وإلى حماية صحة ومعافاة المتبرعين األحياء؛

  
التعاون على جمع البيانات والسيما عن األحداث الـضائرة وردات الفعـل بـشأن                )٧(

  بئتها وأخالقياتها؛ممارسات التبرع والزرع وسالمتها وجودتها ونجاعتها وأو
  
ظم التشفير المتسقة دولياً للخاليا والنسج واألعضاء البشرية حتـى          تشجيع استخدام نُ    )٨(

  يسهل التتبع الوطني والدولي للمواد البشرية المنشأ المخصصة للزرع؛

                                                      
 .، الملحق١٢٤/١٥ت مالوثيقة     ١
 .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي أيضاً حسب االقتضاء    ٢
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  :ما يليالقيام ب المديرة العامة تطلب إلى  -٣
  
عنية بزرع الخاليا والنُـسج واألعـضاء    المتعميم الصيغة المحدثة للدالئل اإلرشادية      )١(

   على أوسع نطاق ممكن على األطراف المعنية؛البشرية
  
بالمواد البـشرية    االتجار   في حظر  الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية       دعم  )٢(

  ؛ األعضاء وسياحة زرعالمنشأ
  
والنـسج  مواصلة جمع وتحليل البيانات العالمية عن ممارسات منح وزرع الخاليـا              )٣(

  واألعضاء البشرية وعن سالمتها وجودتها ونجاعتها وأوبئتها وأخالقياتها؛
  
تيسير حصول الدول األعضاء على المعلومات السليمة عن مـنح وتجهيـز وزرع               )٤(

الخاليا والنسج واألعضاء البشرية، بما في ذلك من بيانات عن األحـداث الـضائرة وردات               
  الفعل؛

  
ألعضاء بتقديم الدعم التقني الالزم لسن التـشريعات واللـوائح          تلبية طلبات الدول ا     )٥(

، وخصوصاً   البشرية الوطنية وإعداد النظم المناسبة لمنح وزرع الخاليا أو النسج أو األعضاء          
  بتسهيل التعاون الدولي؛

  
 بصفة   المعنية بزرع الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية      استعراض الدالئل اإلرشادية    )٦(

ضوء الخبرة الوطنية المكتسبة من تنفيذها والتطورات المستجدة في مجـال زرع            دورية في   
  الخاليا والنسج واألعضاء البشرية؛

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة مرة على األقل كل أربع سنوات عن اإلجراءات التي                )٧(

  .اتخذها كل من األمانة والدول األعضاء لتنفيذ هذا القرار
  

  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، ة عشرالثانيةالجلسة 
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  
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