
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٥٥ج )مسودة(   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧  

  (Draft) A59/55  
  
  
  
  

  "أ" للجنة السادسالتقرير 
  
  

  )مسودة(
  
  

مازيتي سولير  . ب برئاسة الدكتور    ٢٠٠٦ مايو/  أيار ٢٧ في   الحادية عشرة جلستها  " أ"عقدت اللجنة   
  ).الهند(رامادوس. والدكتور أ) فنلندا(الدكتور كيمو ليبو و) بيرو(
  

القرارات المرفقة والمقرر اإلجرائي     والخمسين باعتماد    التاسعةوتقرر توصية جمعية الصحة العالمية        
  : من جدول األعمالالمرفق وهي تتعلق بالبنود التالية

  
  المسائل التقنية والصحية  -١١البند 

  
مشكلة تواجه النُظم الصحية فـي      : دولية للموظفين الصحيين  الهجرة ال   ١٢-١١ البند

  البلدان النامية
  

  :بعنوان قرار واحد
  
  تسريع إعداد القوى العاملة الصحية  -

  
  التجارة الدولية والصحة  ١٠-١١البند 

  
  قرار واحد

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٥-١١ دالبن

  
  مقرر إجرائي واحد

  
  حقوق الملكية الفكرية  ١١-١١البند 

  
  :قرار واحد بعنوان

  
الصحة العمومية واالبتكار والبحث الصحي األساسـي وحقـوق           -

  نحو استراتيجية وخطة عمل عالميتين: الملكية الفكرية
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  تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ١٧-١١البند 
  

  :قرار واحد بعنوان
  
  تعزيز التمريض والقبالة  -

  
  العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهماالوقاية من   ٧-١١البند 

  
  قرار واحد
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   من جدول األعمال١٢-١١البند 
  
  

  تسريع إعداد القوى العاملة الصحية
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

لقطرية بشكل فعال، مثلما    إذ تقر باألهمية الحيوية للموارد البشرية الصحية لكي تعمل النظم الصحية ا             
   ١؛٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم أبرزه 

  
وإذ تقر بأن هذا النقص في العاملين الصحيين يتعارض مع الجهود الرامية إلى بلوغ المرامي اإلنمائية             

رامج المنظمة  المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية، ومرامي ب              
  ذات األولوية؛ 

  
 التي تستهدف تحقيق زيادة سريعة في عدد العاملين الصحيين المـؤهلين فـي              ٢تحالفات،الوإذ تدرك     

  البلدان التي تعاني النقص، وذلك من خالل إقامة الشراكات بين البلدان الصناعية والبلدان النامية؛
  

   تشكله الهجرة الدولية للموظفين الصحيين؛ بشأن التحدي الذي١٩-٥٧ج ص عوإذ تذكر بالقرار   
  

وإذ يساورها القلق ألن كثيراً من البلدان، وخصوصاً في منطقة أفريقيا جنوب الـصحراء الكبـرى،                  
  يتمتع بالقدرة الكافية على تدريب أعداد كافية من العاملين الصحيين لتوفير التغطية الكافية للسكان؛ ال
  

 من البلدان يفتقر إلى الوسائل المالية والتسهيالت وإلى عدد كـاف مـن              وإذ يساورها القلق ألن كثيراً      
  المعلمين لتدريب قوى عاملة صحية كافية؛

  
شاملتين بشأن الموارد البشرية الصحية، وأن      ووإذ تدرك ضرورة وضع سياسة وخطة عمل وطنيتين           

  عملية اإلعداد هذه تشكل أحد عناصرها؛
  

  الكتفاء الذاتي في مجال تنمية القوى العاملة الصحية؛وإذ تقر بأهمية بلوغ مرامي ا  
  
  :  الدول األعضاء على تأكيد التزامها بتدريب المزيد من العاملين الصحيين عن طريق ما يليتحث  -١
  

إنشاء آليات لتخفيف األثر الضار الواقع على البلدان النامية نتيجة فقدان الموظفين            النظر في     )١(
 التي تستقبلهم الدعم لتعزيز النظم       المتقدمة رة بما في ذلك طرق تقديم البلدان      الصحيين من خالل الهج   

  الصحية، وخصوصاً تنمية الموارد البشرية، في البلدان التي ينحدرون منها؛
  

تعزيز التدريب في المؤسسات المعتمدة لمجموعة كاملة مـن المهنيـين الجيـدين، وكـذلك                 )٢(
  عاملون في مجال الصحة العمومية، والعاملون شبه المهنيين؛العاملون الصحيون المجتمعيون، وال

                                                      
جنيف، منظمة الصحة العالميـة،  . اً من أجل الصحةالعمل مع: ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ١

٢٠٠٦. 
  .تحالف القوى العاملة الصحية في العالم، الذي توجد أمانته في منظمة الصحة العالمية مثل     ٢
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تشجيع الدعم المالي من قبل الشركاء في الصحة العالمية، بما في ذلـك الجهـات المانحـة                   )٣(
الثنائية، والشراكات ذات األولويات المعنية باألمراض والتدخالت ذات األولوية لمؤسسات التـدريب            

  الصحي في البلدان النامية؛ 
  

تعزيز مفهوم شراكات التدريب بين المدارس في البلدان الصناعية والبلدان النامية؛ مما يشمل               )٤(
  تبادل هيئات التدريس والطلبة؛

  
تعزيز إنشاء أفرقة تخطيط في كل بلد يعاني نقصاً في القوى العاملة الصحية، باالعتماد على                 )٥(

 الهيئات المهنية والقطاعـان العـام والخـاص       الجهات صاحبة المصلحة األوسع نطاقاً، بما في ذلك         
 بما ، تتمثل مهمتها في إعداد استراتيجية وطنية شاملة للقوى العاملة الصحية    والمنظمات غير الحكومية  

  ؛في ذلك النظر في إقامة آليات فعالة الستخدام المتطوعين المدربين
  

لبلدان النامية، مع توفير أحدث مواد      اتباع أساليب ابتكارية في التدريس في البلدان المتقدمة وا          )٦(
  التدريس والتعليم المستمر من خالل  االبتكار في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
  :المدير العام ما يليتطلب إلى   -٢
  

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، عند اللزوم، في جهودها الرامية إلى إنعاش مؤسسات                )١(
  حية والعمل بسرعة على زيادة القوى العاملة الصحية؛التدريب الص

  
  تشجيع الشركاء في مجال الصحة العالمية، لدعم مؤسسات التدريب الصحي؛  )٢(

  
  قـدرات  تشجيع الدول األعضاء على المشاركة في شراكات التدريب التي تستهدف تحـسين             )٣(
  نوعية التعليم المهني الصحي في البلدان النامية؛و

  
ع ودعم الدول األعضاء في إنشاء أفرقة تخطيط القوى العاملة الصحية واتباع أسـاليب              تشجي  )٤(

ابتكارية في التدريس في البلدان النامية، مع توفير أحدث مواد التدريب والتعليم المستمر مـن خـالل                 
  االبتكار في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
 عن التقدم المحرز في     ٢٠١٠عالمية الثالثة والستين في عام      تقديم تقرير إلى جمعية الصحة ال       )٥(

  .تنفيذ هذا القرار
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   من جدول األعمال١٠-١١البند 
  
  

  التجارة الدولية والصحة
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١وقد نظرت في التقرير الخاص بالتجارة الدولية والصحة؛  
  

ــرارا إذ و   ــى الق ــشير إل    ٢٧-٥٦ع ص ج و٢٣-٥٦ج ص ع و١٤-٥٣ج ص عو١٩- ٥٢ج ص عت ت
  ؛١٩-٥٧ج ص ع و١٤-٥٧ج ص عو
  

تسلّم بالطلب على المعلومات عن اآلثار المحتملة للتجارة الدولية واالتفاقات التجارية على الصحة، وإذ   
  ؛والسياسة الصحية على الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالمي

  
ا ضرورة أن تعمل الوزارات المعنية، بما فيها وزارات الـصحة والـشؤون             تضع في اعتباره  وإذ    

التجارية والتجارة والمالية والشؤون الخارجية مجتمعة، بشكل بنّاء من أجـل تحقيـق التـوازن والتنـسيق                 
  المالئمين بين المصالح التجارية والمصالح الصحية،

  
  : ما يلي الدول األعضاء علىتحثّ  -١
  

 على الصعيد الوطني لبحث الترابط بين التجارة        بين مختلف أصحاب المصلحة   ر  تعزيز الحوا   )١(
  ؛الدولية والصحة

  
القيام، عند الضرورة، باعتماد سياسات وقوانين ولوائح تعالج القضايا التي تحدد فـي ذلـك                 )٢(

ـ                ة الحوار، واالستفادة مما يمكن أن تتيحه التجارة واالتفاقات التجارية من فـرص للـصحة ومجابه
 والنظر، عند االقتضاء، في االستفادة من جوانـب المرونـة التـي             يمكن أن تثيره من تحديات لها      ما

  ؛تنطوي عليها
  
القيام، عند الضرورة، بتطبيق أو إنشاء آليات تنسيق تشمل وزارات المالية والصحة والتجارة               )٣(

  ية في التجارة الدولية؛وسائر المؤسسات ذات الصلة، لتناول الجوانب المتعلقة بالصحة العموم
  
إقامة عالقات بناءة وتفاعلية بين القطاعين العام والخاص بغـرض إيجـاد التـساوق فـي                  )٤(

  ؛سياساتهما التجارية والصحية
  

مواصلة تنمية القدرات على الصعيد الوطني لتتبع وتحليل الفرص المحتملة والتحديات التـي               )٥(
  ، لنسبة ألداء قطاع الصحة والحصائل الصحيةتثيرها التجارة واالتفاقات التجارية با

  
                                                      

 .٥٩/١٥الوثيقة ج   ١
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  :ما يليب  القيام المدير العامإلى تطلب  -٢
  

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على طلبها وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختـصة،        )١(
  في جهودها الرامية إلى صياغة سياسات متسقة تتناول العالقة بين التجارة والصحة؛

  
لبية طلبات الدول األعضاء لدعم جهودها الرامية إلى بناء القدرات لفهم آثار التجارة الدولية              ت  )٢(

واالتفاقات التجارية على الصحة، ومعالجة القضايا ذات الصلة عن طريق السياسات والتشريعات التي             
ت التجارية بالنسبة   تستفيد من الفرص المحتملة وتجابه التحديات التي يمكن أن تثيرها التجارة واالتفاقا           

  للصحة؛
  

مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة لدعم تساوق السياسات بين قطاعي التجـارة               )٣(
استنباط وتقاسم البينات بشأن العالقـة بـين         والصحة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، بما في ذلك       

  ؛التجارة والصحة
  

يذي إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والـستين عـن          تقديم تقرير عن طريق المجلس التنف       )٤(
  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
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   من جدول األعمال٥-١١البند 
  
  

  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري
  
  

استئـصال  "قررت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون تقديم نص مشروع القـرار المعنـون                
، إلـى المجلـس     "أ"، بصيغته المقترحة من فريق عامل تابع للجنة         "تدمير مخزونات فيروس الجدري   : الجدري

  .التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة لمواصلة النظر فيه
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   من جدول األعمال١١-١١البند 
  
  

  :يةاألساسي وحقوق الملكية الفكر الصحة العمومية واالبتكار والبحث الصحي
  وخطة عمل عالميتين نحو استراتيجية

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

، الذي طلب إلى المدير العام تحديد اختصاصات هيئة مناسبة محدودة           ٢٧-٥٦ج ص ع  إذ تذكر بالقرار      
قوق الملكية  المدة تعمل على جمع البيانات واالقتراحات من مختلف األطراف الفاعلة المعنية وإجراء تحليل لح             

  الفكرية واالبتكار والصحة العمومية؛
  

  ؛١٤-٥٧عج ص  و١٠-٥٤عج ص  و١٤-٥٣عج ص  و١٩-٥٢عج ص وإذ تذكر كذلك بالقرارات   
  

  ١وبعد النظر في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية؛  
  

 واالعتالالت التي تؤثر على نحو غير متناسب في         وإدراكاً منها للعبء المتنامي الناتج عن األمراض        
البلدان النامية، والسيما تلك التي تؤثر في النساء واألطفال، بما في ذلـك الزيـادة الـسريعة فـي اإلصـابة                     

  باألمراض غير السارية؛
  

 جديدة مأمونة ومعقولة التكلفـة لعـالج        ٢وإذ تضع في اعتبارها ضرورة مواصلة استحداث منتجات         
سارية مثل األيدز والمالريا والسل، وغيرها من األمراض أو االعتالالت التي تؤثر على نحو غيـر                أمراض  

  متناسب في البلدان النامية؛
  

وإدراكاً منها للفرص التي تتيحها التطورات في علم الطب الحيوي، وضرورة تسخيرها علـى نحـو                  
 االحتياجات الصحية العموميـة فـي البلـدان         أكثر فعالية من أجل استحداث منتجات جديدة، وخصوصاً لتلبية        

  النامية؛
  

وإدراكاً منها للتقدم الكبير الذي ُأحرز في السنوات األخيرة من ِقبل الحكومـات ودوائـر الـصناعة                   
والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في تمويل مبادرات ترمي إلى استحداث منتجات جديدة لمكافحة 

   البلدان النامية، وإلى زيادة إتاحة المنتجات الموجودة؛األمراض التي تؤثر في
  

وإذ تقر مع ذلك بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بحجم ما يمكن تجنبه مـن                       
  معاناة ووفيات؛

                                                      
واالبتكار والـصحة  تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية      . الصحة العمومية واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية        ١

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان. العمومية

 .هنا على اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية" المنتجات"   تشتمل عبارة ٢
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وإذ يساورها القلق إزاء الحاجة إلى أدوات صحية مناسبة وناجعة ومأمونة من أجل المرضى الـذين                  
  شون في بيئات فقيرة الموارد؛يعي
  

وإذ تضع في حسبانها الحاجة العاجلة إلى استحداث منتجات جديـدة للتـصدي لألخطـار الـصحية                   
المستجدة، مثل السل المقاوم لألدوية المتعددة، وغير ذلك من األمراض المعدية ذات الصلة الخاصة بالبلـدان                

  النامية؛
  

شطة البحث والتطوير من أجل اسـتحداث أدويـة ووسـائل           وإذ تدرك الحاجة إلى تمويل إضافي ألن        
تشخيص ومستحضرات صيدالنية جديدة، بما في ذلك مبيدات الجراثيم، من أجل العالج من أمـراض تـشمل                 

  األيدز وتؤثر على نحو غير متناسب في البلدان النامية؛
  

كرسة الستحداث أدويـة    وإذ تقر بأهمية وضرورة وجود الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والم            
أساسية وأدوات بحثية جديدة، وتدرك ضرورة أن تقوم الحكومات بوضع برنامج عمـل صـحي قـائم علـى               

  األولويات، وتقديم الدعم السياسي والمصادر المستدامة لتمويل مبادرات من هذا القبيل؛
  

  دة؛وإذ تدرك أهمية االستثمار العام والخاص في استحداث تكنولوجيات طبية جدي  
  

وإذ تضع في اعتبارها أن عدداً من البلدان النامية يعكف على تعزيز قدراتـه فـي مجـال البحـث                      
والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصحية الجديدة، وأن دورها سوف يتزايد أهمية، كما تقر بضرورة تقـديم                

  الدعم المستمر في البلدان النامية ومن قبل هذه البلدان؛
  

   بأن حقوق الملكية الفكرية تُعد حافزاً هاماً الستحداث منتجات جديدة للرعاية الصحية؛وإذ تحيط علماً  
  

وإذ تحيط علماً مع ذلك بأن هذا الحافز وحده ال يلبي الحاجة الستحداث منتجـات جديـدة لمكافحـة                     
  األمراض حيثما كانت السوق المحتمل أن تدفع التكلفة سوقاً صغيرة أو يكتنفها عدم اليقين؛

  
وإذ تحيط علماً بأن إعالن الدوحة الوزاري بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكيـة                 
يؤكد أن االتفاق ال يحول، وال ينبغي أن يحول دون قيام الدول األعـضاء باتخـاذ التـدابير                  ) تريبس(الفكرية  

  الالزمة لحماية الصحة العمومية؛
  

وإذ يعرب من جديد عن االلتزام إزاء االتفـاق المتعلـق بالجوانـب             وتحيط علماً أيضاً بأن اإلعالن،        
يؤكد بأن تفسير االتفاق وتنفيذه يمكن وينبغي أن يتم بأسلوب يـدعم            ) تريبس(التجارية لحقوق الملكية الفكرية     

حقوق األعضاء في منظمة التجارة العالمية في حماية الصحة العمومية، والسيما تعزيز فرص حصول الجميع               
  لى األدوية؛ع
  

 من االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والتـي           ٧وإذ تأخذ في االعتبار المادة        
حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ينبغي أن تساهم في تعزيز االبتكار التكنولوجي وفي نقـل               "تنص على أن    

ة لمنتجي ومستخدمي المعارف التكنولوجية وبطريقة تحقـق  التكنولوجيا ونشرها من أجل تحقيق المزايا المتبادل      
  ؛"الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والتوازن بين الحقوق وااللتزامات
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لكل فرد الحـق فـي أن يـشترك         "وإذ تشدد على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص على أن              
لفنون والمساهمة في التقدم العلمـي واالسـتفادة مـن          اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع با        

لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو               "، وعلى أن    "نتائجه
  ؛"الفني

  
  وإذ يساورها القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار األدوية على الحصول على العالج؛  

  
  ل على إيجاد فكر جديد فيما يخص اآلليات التي تدعم االبتكار؛وإذ تدرك ضرورة العم  

  
وإذ تعترف بأهمية تعزيز قدرة المؤسسات العامة والمؤسسات التجارية المحلية في البلدان النامية كي                

  تسهم في جهود البحث والتطوير وتشارك فيها؛
  

د خطة عمل عالمية لتـأمين التمويـل        وإذ تحيط علماً بأن تقرير اللجنة يطالب بأن تقوم المنظمة بإعدا            
المعزز والمستدام من أجل تطوير وإتاحة المنتجات الالزمة للتصدي لألمراض التي تؤثر في البلدان الناميـة                

  على نحو غير متناسب،
  
 بتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية، وتعرب عن تقديرها             ترحب  -١

  لجنة ونائبة رئيستها وأعضائها على ما أنجزوه من عمل؛لرئيسة ال
  
  ١ الدول األعضاءتحث  -٢
  

جعل قطاع الصحة واألدوية العالمي قطاعاً ذا أولوية، واتخاذ اجـراءات حازمـة لتوجيـه                 )١(
األولويات في مجال البحث والتطوير وفقاً الحتياجات المرضى، والسيما أولئك الذين يعيـشون فـي               

   الموارد، واتخاذ مبادرات تعاونية للبحث والتطوير تشرك البلدان التي يتوطنها المرض؛بيئات فقيرة
  
النظر في توصيات التقرير والمساهمة بنشاط في إعداد استراتيجية وخطة عمل عـالميتين،               )٢(

 والقيام بدور نشط، بالعمل مع األمانة والشركاء الدوليين على تقديم الدعم ألنشطة البحـث والتطـوير               
  الطبية األساسية؛ 

  
العمل على ضمان ترجمة التقدم المحرز في العلوم األساسية والطب الحيوي إلـى منتجـات                 )٣(

صحية، من أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص، محسنة ومأمونة ومعقولة التكلفـة، مـن أجـل تلبيـة                 
قر، مع مراعاة الدور احتياجات جميع المرضى والزبائن، والسيما أولئك الذين يعيشون في حالة من الف

الحاسم لنوع الجنس في هذا المضمار، وضمان تعزيز القدرة على دعم تقديم األدوية األساسية بسرعة               
  إلى الناس؛
  

 التشجيع على أن تضع االتفاقات التجارية في الحسبان جوانب المرونة التي يتضمنها االتفاق                )٤(
رية، والتي أقر بها إعالن الدوحة الـوزاري الـصادر          المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفك     

  بشأن هذا االتفاق والصحة العمومية؛
                                                      

 .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، إذا أمكن    ١
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ضمان إدراج تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية الفكريـة واالبتكـار                )٥(
 ؛٢٠٠٦والصحة العمومية في جداول أعمال اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية في عام 

  
  :قرر ما يليت  -٣
  

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية بإنشاء فريق عامل حكـومي            ٤٢القيام وفقاً للمادة      )١(
دولي مفتوح لكل الدول األعضاء المهتمة بوضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين بغية توفير إطـار               

العالميتان إلـى تحقيـق     وترمي االستراتيجية وخطة العمل     . متوسط األجل قائم على توصيات اللجنة     
جملة أمور منها تأمين أساس معزز ومستدام ألنشطة البحث والتطوير األساسية في المجال الـصحي               
والقائمة على االحتياجات والتي تتصل باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب               

  اجات التمويلية في هذا المجال؛واقتراح أهداف وأولويات واضحة للبحث والتطوير وتقدير االحتي
  
جواز مشاركة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية المكونة من الدول األعضاء ذات السيادة              )٢(

في منظمة الصحة العالمية، والتي تمنحها الدول األعضاء فيها األهلية فيما يخص الشؤون الخاضـعة               
ألنظمة الدولية الملزمة قانونياً، في أعمـال الفريـق         ألحكام هذا القرار، بما فيها أهلية االنضمام إلى ا        

 من النظام الداخلي لجمعية ٥٥، وذلك بموجب أحكام المادة )١(العامل الحكومي المشار إليه في الفقرة 
  الصحة العالمية؛

  
تقديم الفريق العامل المذكور أعاله تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الـستين مـن خـالل                  )٣(

نفيذي عن التقدم المحرز في منح اهتمام خاص للبحث القائم علـى االحتياجـات ولـسائر                المجلس الت 
  المجاالت الممكنة الجراءات التنفيذ المبكرة؛

  
تقديم الفريق العامل الصيغة النهائية لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين إلى جمعيـة الـصحة              ) ٤(

  يذي؛العالمية الحادية والستين من خالل المجلس التنف
  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٤
  

أن يدعو على الفور الفريق العامل الحكومي الدولي إلى االنعقـاد، وأن يخـصص المـوارد        )١(
  الالزمة له؛

  
أن يوجه الدعوة، إلى ممثلي الدول غير األعضاء، وحركات التحرير المشار إليها في القرار                )٢(

ألمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية التي أقامـت        ، وممثلي مؤسسات منظومة ا    ٣٧-٢٧ج ص ع  
منظمة الصحة العالمية عالقات فعلية معها، والمنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية بمنظمة             
الصحة العالمية، والذين سيحضرون دورات الفريق العامل وفقاً للمواد ذات الصلة من النظام الداخلي              

قراراتها المعنية، إلى الحضور بصفة مراقبين فـي دورات الفريـق العامـل             لجمعية الصحة ووفقاً ل   
  الحكومي الدولي؛

  
أن يوجه الدعوة إلى الخبراء وإلى عدد محدود من الكيانات العامة والخاصة المعنية لحضور                )٣(

على دورات الفريق العامل الحكومي الدولي وإلسداء المشورة وإتاحة الخبرات، عند االقتضاء، وبناء             
    طلب من الرئيس، مع مراعاة ضرورة تجنب تضارب المصلحة؛
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أن يواصل إصدار تقارير خاصة بالبحث والتطوير ومستندة إلى الصحة العمومية، تحدد فيها               ) ٤(
من منظور صحي عمومي الثغرات واالحتياجات المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية، وتقديم تقـارير            

  دورية بشأنها؛
  

، من منظور صحي عمومي، وبالتشاور مع سائر المنظمات الدولية حسبما يناسب، أن يواصل  )٥(
رصد أثر حقوق الملكية الفكرية والقضايا األخرى التي يعالجها تقرير اللجنة بشأن استحداث وإتاحـة               

  .منتجات جديدة للرعاية الصحية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية
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  جدول األعمال من ١٧-١١البند 
  
  

  تعزيز التمريض والقبالة
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير المرحلي الخاص بتعزيز التمريض والقبالة؛  
  

 لكي تعمل النُظم الصحية القطرية بشكل فعال، مثلما  الصحيةوإذ تقر باألهمية الحيوية للموارد البشرية  
  ٢؛٢٠٠٦  الخاص بالصحة في العالمالتقريرأبرزه 

  
واعترافاً بالمساهمة الكبيرة لمهنتي التمريض والقبالة في النُظم الصحية، وفي صحة مـن يحـصلون                 

على خدمات هاتين المهنتين، وفي الجهود الرامية إلى بلوغ المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليهـا                
  ة في إعالن األلفية ومرامي البرامج ذات األولوية التابعة للمنظمة؛دولياً، بما في ذلك المرامي الوارد

  
   بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة الدولية للموظفين الصحيين؛١٩-٥٧ج ص عوإذ تذكّر بالقرار   

  
  في البلدان المعنية؛" الجذب"و" الطرد"واعترافاً بتأثير عاملي   

  
ملين في مجالي التمريض والقبالة فـي بلـدان كثيـرة،           وإذ يساورها القلق إزاء النقص المستمر للعا        

  لذلك من أثر على الرعاية الصحية وعلى نحو أوسع نطاقاً؛ وما
  

وإدراكاً منها للقرارات السابقة الرامية إلى تعزيز التمـريض والقبالـة، بمـا فـي ذلـك القـرارات              
ــترا ١٢-٥٤ج ص ع و١-٤٩ج ص ع و٥-٤٥ج ص ع و٢٧-٤٢ع ص ج ــات االس ــدمات ، والتوجه تيجية لخ

  ٣؛٢٠٠٩-٢٠٠٢التمريض والقبالة القائمة للسنوات 
  

وإذ يساورها القلق ألن بعض الدول األعضاء ال تعترف حتـى اآلن االعتـراف الكامـل بمـساهمة                    
  التمريض والقبالة في برامجها وممارساتها،

  
  :القيام بما يلي الدول األعضاء على تأكيد التزامها بتعزيز التمريض والقبالة عن طريق تحثّ  -١
  

تـشكيلة مـن المهـارات    إنشاء برامج شاملة لتنمية الموارد البشرية، تدعم توظيف واستبقاء      )١(
مـع   في مجالي التمريض والقبالة،      المتوازنة وقوى عاملة تمتلك من الحوافز ما يشجعها على العطاء         

   داخل مرافقها الصحية؛ضمان التوزيع الجغرافي العادل
  

                                                      
  .٥٩/٢٣  الوثيقة ج ١
 .٢٠٠٦ف، منظمة الصحة العالمية، جني. العمل معاً من أجل الصحة. ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ٢
٣    Nursing and midwifery services; strategic directions 2002-2008     ،جنيـف، منظمـة الـصحة العالميـة 

٢٠٠٢.  
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ملين في مجالي التمريض والقبالة بفعالية في تطوير نُظمهم الصحية وفي وضـع             إشراك العا   )٢(
تمثيـل التمـريض    السياسات الصحية وتخطيطها وتنفيذها على كل المستويات، بما في ذلك ضـمان             

   تأثير فعلي؛ا وضمان أن يكون لهموالقبالة على جميع المستويات الحكومية المناسبة،
  
حو تنفيذ توجهات المنظمة االستراتيجية للتمـريض والقبالـة، علـى           ضمان التقدم المستمر ن     )٣(

  المستوى القطري؛
  
االستعراض المنتظم للتشريعات والعمليات التنظيمية المتعلقة بالتمريض والقبالة لـضمان أن             )٤(

تمكّن العاملين في مجالي التمريض والقبالة من تقديم مـساهمتهم المثلـى علـى ضـوء الظـروف                  
  المتغيرة؛والمتطلبات 

  
تقديم الدعم الالزم لجمع واستعمال المعطيات األساسية الخاصة بالتمريض والقبالة في إطـار               )٥(

  نُظم المعلومات الصحية الوطنية؛
  
دعم تنمية العاملين في مجالي التمريض والقبالة على الصعيدين الوطني والـدولي واألخـذ                )٦(

  بالمبادئ األخالقية لدى تنظيفهم؛
  
  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٢
  

ضمان إشراك العاملين في مجالي التمريض والقبالة في التخطيط المتكامل للموارد البـشرية               )١(
الصحية، والسيما فيما يتعلق باستراتيجيات الحفاظ على أعداد كافية من العاملين األكفاء في مجـالي               

  التمريض والقبالة؛
  
 وتوظيـف   يق االستشاري العالمي المعني بالتمريض والقبالة،     تقديم الدعم المستمر لعمل الفر      )٢(

 وضمان مشاركة التمريض والقبالـة فـي        الممرضات والقوابل في جميع برامج المنظمة ذات الصلة،       
  تطوير وتنفيذ سياسات المنظمة وبرامجها؛

  
 تطبيق دالئل   تقديم الدعم للدول األعضاء، بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين، لتعزيز           )٣(

  التوظيف األخالقي؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتحقيق المستوى األمثل لمساهمة التمريض والقبالة في تنفيذ               )٤(

السياسات الصحية الوطنية وبلوغ المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك              
  المرامي الواردة في إعالن األلفية؛

  
تشجيع ودعم الدول األعضاء في مجال تهيئة بيئات أماكن عمل مأمونـة وتـدعم اسـتبقاء                  )٥(

  العاملين في مجالي التمريض والقبالة؛
  
 ٢٠٠٨ي  الثالثة والستين في عـام    و  الحادية والستين   الصحة العالمية  تقديم تقرير إلى جمعيتي     )٦(
  . عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار٢٠١٠و
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   من جدول األعمال٧-١١البند 
  
  

  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛
  

مـن ضـعف البـصر، مـنهم         مليون شخص في العالم يعانون       ١٦١وتسليماً منها بأن ما يربو على       
٪ من حاالت العمى يمكن تجنبه أو الـشفاء منـه           ٧٥مليون شخص مصاب بالعمى، وأن ما يقدر بما يبلغ           ٣٧

  باستخدام تكنولوجيات راسخة وميسورة؛
  

   بشأن التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه؛٢٦-٥٦ج ص عوإذ تذكر بالقرار 
  

ن المستهدفة هي التي وضعت مسودات للخطط الوطنية        ٪ فقط من البلدا   ٣٢وإذ تشير مع القلق إلى أن       
  ؛٢٠٠٥أغسطس / حتى آب" ٢٠٢٠الرؤية "لمبادرة 

  
وإذ تسلّم بالصالت القائمة بين الفقر والعمى، وبأن الفقر يلقي بعبء اقتصادي ثقيل على عاتق األسر                

  والمجتمعات المحلية والبلدان، والسيما البلدان النامية؛
  

قـد تأتـت بفـضل التـزام        ) التراخوما(ن مكافحة كل من داء كالبية الذنب والحثر         وإذ تسلّم أيضاً بأ   
  التحالفات الدولية الواسعة؛

  
وإذ تشير إلى أن كثيراً من الدول األعضاء قد تعهدت بدعم المبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي                 

  ؛" الحق في اإلبصار- ٢٠٢٠الرؤية "يمكن تجنبه، والمعروفة باسم 
  

 ترحب باإلجراءات الهامة التي تتخذها الدول األعضاء على كل مـن الـصعيد اإلقليمـي ودون                 وإذ
اإلقليمي والدولي بغية تحقيق تقدم كبير في القضاء على العمى الذي يمكن تجنبه، وذلك مـن خـالل تعزيـز                    

  التعاون والتضامن على الصعيد الدولي،
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

مثلما دعا إليـه    " ٢٠٢٠الرؤية  " الجهود الرامية إلى وضع الخطط الوطنية لمبادرة         مضاعفة  )١(
  ؛٢٦-٥٦ج ص عالقرار 

  
  ، وذلك بحشد التمويل المحلي الالزم؛ ٢٠٢٠تقديم الدعم لخطط مبادرة الرؤية   )٢(

  
 إدراج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في الخطط والمرامي اإلنمائية              )٣(

  الوطنية؛

                                                      
 .٥٩/١٢الوثيقة ج   ١
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تعزيز دمج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما فـي الرعايـة الـصحية                  )٤(
  األولية والخطط والبرامج الصحية القائمة على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛

  
تشجيع الشراكات بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخـاص والمجتمـع               )٥(

  معات المحلية في البرامج واألنشطة الخاصة بالوقاية من العمى على جميع المستويات؛المدني والمجت
  
تطوير وتعزيز خدمات رعاية العين ودمجها في نظام الرعاية الصحية القائم على المستويات               )٦(

  العين وإعادة تدريبهم؛صحة كافة، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين في مجال 
  
ت الصحية، وتحسين فرص االستفادة منها فيما يتعلق بتوقي أمـراض العيـون             تعزيز الخدما   )٧(

  وعالجها أيضاً؛
  
تشجيع التكامل والتعاون والتكافل بين البلدان في مجالي توقي العمى وضعف البصر ورعاية               )٨(

  مرضاهما؛
  
   ؛ظم الصحيةإتاحة األدوية األساسية واإلمدادات الطبية الالزمة لرعاية العين في إطار النُ  )٩(
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

  إعطاء أولوية للوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛  )١(
  
   ؛    تقديم الدعم التقني الالزم للدول األعضاء)أ(  )٢(

  
ن دعم التعاون بين البلدان، الذي يستهدف الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمك            )  ب(

  تجنبهما وخصوصاً في مجال تدريب كل فئات العاملين المعنيين؛
  
رصد التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجنبه، وذلـك                 )٣(

  ؛بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي كل ثالث سنوات
  
ي العمى وضعف البصر في تنفيذ ورصد برنـامج العمـل العـام             ضمان إدراج مسألتي توق     )٤(

الحادي عشر لمنظمة الصحة العالمية وتقديم الدعم التقني الالزم للدول األعضاء وتعزيـز األنـشطة               
  العالمية واإلقليمية والوطنية الرامية إلى توقي العمى؛

  
المتوسـطة األجـل    إضافة عنصري توقي العمى وضعف البصر إلى الخطة االسـتراتيجية             )٥(

   اللتين يجري إعدادهما؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ والميزانية البرمجية ٢٠١٣-٢٠٠٨للمنظمة 
  
تعزيز التعاون من خالل الجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية لبلوغ المرامي المحددة في               )٦(

  .هذا القرار
  
  

=     =     =  


