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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 125البند 

    والسياسة اخلارجيةالصحة العاملية 
 ،وفرنســـا ،وسويســـرا ،والســـن ال ،يقيـــاأفر وجنـــو  ،وتايلنـــد ،والربازيـــ  ،إندونيســـيا  

 قرار مشروع :واليابان ،والنرويج
  

 الدولية ألزمات الصحيةادارة إالصحة العاملية والسياسة اخلارجية: تعزيز   
  

 ،إن اجلمعية العامة 
 64/108و  2008تشـرين الاـان/نوفمرب    26املـرر    63/33قراراهتـا   إىل إذ تشري 
ــانون األول/ديســـــــمرب  10املـــــــرر   ــانون 9املـــــــرر   65/95 و 2009كـــــ  األول/ كـــــ
املــرر   67/81 و 2011كــانون األول/ديســمرب  12املــرر   66/115 و 2010 ديســمرب

، 2013كــانون األول/ديســمرب  11املــرر   68/98و  ،2012كــانون األول/ديســمرب  12
 ،2014كانون األول/ديسمرب11املرر   69/132 و

، والقـانون اإلنسـان الــدو ،   (1)ناإلعـنن العـاملحل وقــون اإلنسـا    إىل وإذ تشريري يضاريا   
دسـتور منممـة الصـحة    ، و(2)والعهد الدو  اخلاص باوقون االقتصادية واالجتماعيـة والاقافيـة  

 ،(3)العاملية
 

__________ 

 (.3-ألف )د 217القرار  (1) 

 (، املرفق.21-ألف )د 2200انمر القرار  (2) 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 14, No. 221. 
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ــا    ــ        وإذ حتــيع علم ــون االنســان   دورت ــس نق ــمد اعتمــدو  ل ــان الرساســحل ال بالبي
تعزيز نق ك  فرد   التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الصـحة البدنيـة والعقليـة      بشأن  الانثني

 ،(4)تعزيز بناء القدرات   الصحة العمومية ملكافحة األوبئةمن خنل 
ونتيجة مـن   كافةبأن الصحة شرط مسبق للتنمية املستدامة بأبعادها الانثة  وإذ تسلم 

   ــال قاسمــة تحــديات تمــ  النتاسجهــا ومرشــر عليهــا، وأنــ  علــى الــر م مــن التقــد  ا ــرز   
ــها   ــة، ومن ــن الوــعف و الاالت اوــالصــحة العاملي ــاوت شــديدة م ــا ق   التف ــدان واملن داخــ  البل

 هبا، متواصن  لسكان، وتتطلب اهتماما بينها وكملك فيما بني ا وفيما
بــأعلى مســتوى بكــن بلو ــ  مــن   نــق كــ  إنســان   التمتــع  ؤكريريم مريريي  مضريريموإذ ت 

ــز    ــة دون  يي ــة والعقلي ــوع الصــحة البدني ــ ، ومــن أد ن ــم يوــمن    نق   مســتوى معيشــة منس
، سـم علـى وـو من   ال ـماء وامللـبس والسـكن    اوـق   الصحة والرفـاو لـ  وألسـرت ، يفـا   ذلـك      

مـع إيـنء اهتمـا  خـاص للحالـة املفزعـة الـ  يعـان         املعيشـية،    حتسني ظروفـ  ةمواصل نق   و
 وخباصـة على األدوية هدفا بعيد املنـال،   منصوهلمنها املنيني من الناس المين ال تزال امكانية 

 مدقع، فقر يعيشون  واألشخاص المين الشراسح الوعيفة من السكان 
املعنـون   ،2015أيلول/سـبتمرب   25املرر   70/1قرارها  يضاًاتؤكم مي  مضم وإذ  

 موعــة مــن ، الــمد اعتمــدت يفوجبــ  “2030حتويــ  عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة لعــا  ”
الـ  تركـز علـى    املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة،    العاملية الشاملة والبعيدة املدى وال ايات هدا  األ

بالعم  دون كل  من أج  تنفيم هـمو اخلطـة   أكيد التزامها ، وتعيد تالتحول إىلالناس وتفوحل 
أن القوـاء علـى الفقـر عميـع صـورو وأبعـادو، يفـا          ، وإدراكهـا  2030بالكام  حبلـول عـا    

، ال  ـ  عنـ  لتحقيـق التنميـة املسـتدامة      العـا  وشـرط     ذلك الفقر املدقع، هو أكرب حتد يواجه
علـى   -االقتصادد واالجتمـاعحل والبيئـحل    -بعادها الانثة بتحقيق التنمية املستدامة بأوالتزامها 

اإلجنـازات الـ  حتققـ    إ ـار األهـدا  اإل اسيـة ل لفيـة        ، انطنقا  مـن  وو متوازن ومتكام 
 استكمال ما   ينفم من تلك األهدا ، إىلوسعيا  منها 

ــة املســتدامة لعــا     3اهلــد  إىل واذ تشريريري   إىلالــمد يهــد   2030مــن خطــة التنمي
  ّتع اجلميع بأ اط عيش صحية وبالرفاهية   مجيع األعمار، ضمان

 املسـتدامة  التنميـة  سـيان    قـادرة علـى الصـمود،     تمعات بناء على أمهيةوإذ تشدد  
 وتفشحل األوبئة، الكارثية واألنداث الفقر على والقواء

 
__________ 

 (4) (A/HRC/PRST/30/2.) 
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ــني       إذ تالحريري و  ــ زر ب ــز الت ــة   تعزي ــة والصــحة العاملي ــادرة السياســة اخلارجي دور مب
ــة    ــة والصــحة العاملي ــننالسياســة اخلارجي ــلو ، وإع ــوزارد أوس ــارس 20الصــادر    ال  آذار/م

 ،(5)“عصــرنا   اخلارجيــة امللّحــة إنــدى قوــايا السياســة: العامليــة الصــحة” املعنــون ،2007
 العــاملحل التوــامن   املتجــمرة   النــهوب بالصــحة، يــةالعامل املشــاركة علــى يشــجعان اللــمين

 املشتركة، واملسرولية
منممــة الصــحة العامليــة بوصــفها اهليئــة الــ  تتــوىل توجيــ   دور وإذ تؤكريريم مريريي  مضريريم  

وفقـا لدسـتورها، وإذ تقـّر     األعمال املوطلع هبا على الصعيد الدو     ال الصحة وتنسـيقها 
بالدور الرسيسحل للمنممة وأمهية ساسر املنممـات الدوليـة واالقليميـة املعنيـة   التصـدد لتفشـحل       
األوبئة وناالت الطوارئ ذات العواقب الصحية، و  تقدمي الـدعم للـدول األعوـاء، نسـب     

ألمـراب املعددييـة ووضـع    االقتواء، وبناء على الطلب، لوضع وتنفيم تدابري وقاسية ملنـع انتشـار ا  
 نمم صحية قادرة على الصمود،

 األمـراب  تفشـحل  النتمـاالت  التحوـري    األعواء للدول الرسيسحل بالدور وإذ تسلم 
 علـى  الوـوء  وإذ تسـلع  إنسـانية،  أزمـات  إىل تتحـول  ال  تلك فيها يفا املعددية واالستجابة هلا،

بوصـفها اهليئـة الـ  تتـوىل      العامليـة  لصـحة ا ومنممـة  األعواء، الدول تردي  المد اواسم الدور
األمـم املتحـدة    ودور منمومـة  ،ملوطلع ب  على الصـعيد الـدو   وتنسيق العم  الصححل اتوجي  

 الفاعلــة واجلهـات  اخلـاص  والقطــاع اوكوميـة   ـري  واملنممــات اإلقليميـة  واملنممـات  اإلنسـانية 
ــتقي املــا  الــدعم تقــدمي   األخــرى اإلنســانية ــة،  أجــ  مــن والعــيي وال  الســيطرة علــى األوبئ

الناميـة   البلـدان  بنـاء قـدرات   ذلك   يفا الو نية، الصحية النمم تعزيز بورورة تسلم أيوا  وإذ
   هما اجملال،

ــة علــى وإذ تشــدد  ــة الصــحة منممــة دور أمهي ــة باعتبارهــا العاملي  املتحــدة األمــم وكال
الدوليــة  الصـحية  اللـواسح  تنفيـم  لـدعم  الراسـدة  الوكالـة  وبوصـفها  الصـحة،   ـال    املتخصصـة 

ــدة  موعــة   (،2005) ــا قاس ــة االســتجابة   الصــحة، ولكوهن  وــاالت تفشــحل األوبئــة   الدولي
 وحتســني إصــن  علــى اجلــارد العمــ  الطــوارئ ذات العواقــب الصــحية، وتشــجع  ونــاالت
 هــمو لتلبيــة وــاالت الطــوارئ نســبما يلــز   علــى االســتجابة العامليــة الصــحة منممــة قــدرات

املعــي بوبــاء  املرقـ   التقيــيم فريــق تقريـر  الصــدد، هــما   التقـدير،  مــع وتننــ  املسـروليات، 

__________ 

 (5) A/63/591.املرفق ، 

http://undocs.org/ar/A/63/591
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 عمـ   املعـي بصصـن    االستشـارد  املقـد  مـن الفريـق    األول التقريـر  وتنن  كملك ،(6)إيبوال
 ،الطوارئ وناالت ناالت تفشحل األوبئة الصحة العاملية   منممة

 وبـاء إيبـوال   األوبئـة   اوونـة األخـرية ماـ      تفشـحل  إزاء العميري   قلقها عي تعرب وإذ 
 يـدل  الـمد  فريوس كورونا املسـبب للمتنزمـة التنفسـية املتفشـحل   الشـرن األوسـع،       ومرب
 وضـرورة  نـد خطـري،   إىلاملعدديـة   األمراب لتفشحل الو نية الصحية النمم تعرب انتمال على

 إىلالصــدد  هــما وتشــري   الصــحية، الطــوارئ وــاالت منسمــة عامليــة اســتجابة وجــود آليــات
 متعـددة  واوثـار  واإلقليميـة  الدوليـة  الصـحية  األزمات من ينباق أن بكن المد املتدهور الوضع
ــاد ــا     األبعـ ــب عليهـ ــ  تترتـ ــاالت الـ ــية اجملـ ــة السياسـ ــادية واالجتماعيـ ــانية واالقتصـ  واإلنسـ

 السن ، لبناء عمليات ال  تنفم فيها البلدان إىل بالنسبة وخاصة واألمنية، واللوجستية
ــدد خريريا  بقلريري  تالحريري  وإذ  ــن املســبون  ــري الع ــات م االنســانية والكــوارث   األزم
 اجملتمـع  يـتعني علـى   الـ   التحـديات  ضـخامة  وتـدل علـى   العاملية الصحة على ترثر ال  الطبيعية
 متزامن، هلا بشك  أن يستجيب الدو 

باواجة املاسة لوجود قدرة معززة على االستجابة ذات فعاليـة أكـرب وتنسـيق     وإذ تقر 
أفوــ ، وخباصــة لــدى منممــة الصــحة العامليــة والــدول األعوــاء   التصــدد وــاالت تفشــحل    

 أخطــار التصــدد جلميــع بنــهج ذات العواقــب الصــحية، تسترشــد الطــوارئ ونــاالت األوبئــة
اويـاد   ومبـادئ  واملسـاءلة   واملرونـة  التكيـف  علـى  القـدرة  علـى  التأكيـد  مع الصحية، الطوارئ
 القطرية، وامللكية املناسب والتوقي  التنبر على والقدرة واالستقنل  التحيز وعد  واإلنسانية
 الصـحة  منممـة  داخـ   ذلـك    بأمهية تعزيز املوارد واوليات املالية، يفـا  وإذ تقر يضاًا 
 واالت تفشحل األمراب، املناسب الوق  والفعالة و االستجابة املنسقة  لومان العاملية،
  أمن الصـحة العامـة علـى     ال  تساهم (2005لواسح الصحة الدولية ) إىل شريتوإذ  

الصــعيد العــاملحل بتــوفري إ ــار لتنســيق مواجهــة األنــداث الــ  قــد تشــك  نالــة  ارســة متصــلة   
مجيـع البلـدان علـى    كافيـة لـدى   درة قـ  تركد على أمهية وجودبالصحة العامة تاري قلقا دوليا، و

 والتصـدد هلـا،   بليـ  عنـها  تقييمهـا والت كشفها واألخطار ال  تتهدد الصحة العامة والوقاية من 
أمهية تقيد الدول األعواء   منممة الصحة العاملية بتلك االلتزامات، ومواصلتها بـمل   وتؤكم

 تنفيما  كامن ،لواسح اجلهود النزمة لتنفيم ال
امـتن  نمـم صـحية قويـة قـادرة       إىل امللحـة  اواجـة  علـى  الصـدد،  هما   ،كموإذ تؤ 
والكشـف   ل وبئـة والوقايـة منـها    تكف  التأهـب  ،(2005) الدولية الصحية اللواسح على تنفيم
__________ 

 ، املرفق.A/68/25انمر وثيقة منممة الصحة العاملية،  (6) 

http://undocs.org/ar/A/68/25
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تــوافر أخصــاسيني  عــن فوـن  املطــا ، هنايــة   ألد نــاالت تفشـحل أمــراب  واالســتجابة عنـها 
جيــدا ومــزودين يفــا يلــز     صــحيني وعــاملني    ــال الصــحة متحمســني ومــدربني تــدريبا       

 املعدات، من
من شـأن  أن   الصحيني جديدة للعاملني عم  إتانة فرص   االستامار بأن تسلم وإذ 

الو نيـة،  العـاملحل واالقتصـادات    نطاقـا  لنقتصـاد   أوسـع  واقتصـادية  اجتماعيـة  قيمة يويف أيوا
 ،2030املستدامة لعا   التنمية خطة تنفيم   وأن يسهم
 الناس من نواٍ  عـدة منـها   صحة على يرثر أشكال ، عميع الت مية، سوء بأن تقر وإذ 

 السارية، و ري السارية ل مراب التعرب وزيادة إضعا  املناعة،
ــة وإذ تؤكريريم   داخــ  الصــلة ذات األخــرى اجلهــات مــع والتعــاون الســعحل للتــ زر أمهي
ــة ــم منموم ــا  األم ــا ،املتحــدة وخارجه ــك   يف ــاملحل الصــندون ذل ــدز ملكافحــة الع  والســ  اإلي
ــا، ــا  ” و واملنري ــادرة ،“حتــالف   ــال شــل  استئصــال ومب ــك  األ ف ــة، والبن ــدو ، العاملي  ال
 عنـد  الزراعـة  ماـ   أخـرى  وأمهيـة إدرا   ـاالت   اخلـاص،  والقطـاع  اوكوميـة   ـري  واملنممـات 

ــوير ــا الشــاملة، الصــحية نممالــ تط ــم فيهــا يف ــراب، مراقبــة نم  الــنمم الصــحية،  و ويــ  األم
علـى كـ  مـن الصـعيد القطـرد       العـاملون الصـحيون   وكـملك  التوريـد،  وسلسـلة  واملشتريات،

 واإلقليمحل والعاملحل،
ــرار ترحريري  وإذ  ــني بق ــا  األم ــم الع ــيني املتحــدة ل م ــق بتع ــع فري معــي  مســتوى رفي

ــة باالســتجابة ــز توصــيات لتقــدمي الصــحية ل زمــات العاملي ــنمم لتعزي ــة ال ــة الو ني ــع والدولي  ملن
 مـن  املسـتفادة  الـدروس  االعتبـار    األخـم  مـع  املسـتقب ،  وإدارهتا   الصحية نشو  األزمات

 وتوصيات ، تقرير الفريق الرفيع املستوى، إىل وتتطلع يبوال،إ مرب فريوس لتفشحل االستجابة
 علــى النماميــة األ ــول أجــن  الــ  تتخلــ  القــدرة  الا ــرات معاجلــة بأمهيــة وإذ تسريريلم 

الـدو ، والكشـف عنـها واومايـة منـها ومكافحتـها        الوقاية من تفشحل األمراب علـى الصـعيد  
 العامة،   الصحة وتوفري استجابة هلا    ال

: جلاسحـة األنفلـونزا   التأهـب ”املعنـون   64.5 العاملية الصحة مجعية قرار إىل وإذ تشري 
 وإذ تركـد علـى   ،(7)“و ريها من الفواسد اللقانات واوصول على األنفلونزا قال فريوساتانت

   جلاسحة األنفلونزا، التأهب إل ار الكام  التنفيم   العاملحل الصعيد على التعاون أمهية

__________ 

 .WHA64/2011/REC/1انمر وثيقة منممة الصحة العاملية،  (7) 
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ــاء امللحــة الوــرورة وإذ تؤكريريم  ــة صــحية نمــم لبن ــى الصــمود  و ني ــادرة عل ــز ق  وتعزي
جيـدة   ذات نوعيـة  خـدمات  تقـدمي  أمـور منـها   إىلتوجي  االهتمـا    خنل من الو نية القدرات
 ذلـك    يفـا  الصـحية،  الـنمم  و ويـ   واملنتجات الصحية، اخلدمات على اوصول   واملساواة

 الصــحية، املعلومــات ونمــم والعــاملون الصــحيون، مناســبة هلــا   امليزانيــة،  رصــد صصصــات
 اجلنســية الصــحية الرعايــة وخــدمات والتكنولوجيــات وتوزيعهــا، واللقانــات األدويــة وشــراء

واوكــم، وإذ تســلم بقيمــة وأمهيــة    ــا  القيــادة   واملســرولية السياســية واإلرادة ،واإلجنابيــة
، مكانيـة اوصـول علـى خـدمات صـحية ذات نوعيـة جيـدة       إ  تـوفري   الت طية الصحية الشاملة

اسقة ماليـة للمســتفيدين منــها،  اخلــدمات   أد ضــمـع ضــمان أال يتسـبب اوصــول علــى هـمو    
   سيما من الشراسح الفقرية والوعيفة واملهمشة من السكان، وال

على أن الدول األعواء تتحم  املسرولية الرسيسية عـن تعزيـز بنـاء قـدراهتا      وإذ تشمد 
فها وكشــ    ــال الصــحة العامــة للوقايــة مــن األمــراب املعدديــة الرسيســية واألزمــات الصــحية  

والتصــدد هلــا بســـرعة، بصنشــاء نمـــم فعالــة للصــحة العامـــة وحتســينها، يفـــا   ذلــك وضـــع        
استراتيجيات لتدريب أعداد كافية من املوظفني    ال الصحة العامـة وتـوظيفهم واالنتفـا     
هبا، وإذ تسلم   الوق  نفس  بأن نجم االستجابة الورورية لتفشـحل وبـاء معـني قـد يتجـاوز      

 سيما البلدان النامية والبلدان ال   ر اقتصاداهتا يفرنلة انتقالية، ن البلدان، القدرات العديد م
أن االنتفـاع مـن العوامـ  الفعالــة املوـادة للجـراثيم يشـك  شـر ا أساســيا         وإذ تريمك   

للطب بأندث أشكال ، وأن املكاسـب الـ  حتققـ  بشـق األنفـس    ـال الصـحة والتنميـة،         
األهــدا  اإل اسيــة ل لفيــة ذات الصــلة بالصــحة، تتعــرب للخطــر  وال ســيما تلــك النامجــة عــن

جراء زيادة مقاومـة موـادات امليكروبـات، وأن مقاومـة موـادات امليكروبـات هتـدد اسـتدامة         
االســتجابة الصــحية العامــة لكــاري مــن األمــراب املعدديــة، يفــا   ذلــك الســ  واملنريــا وفــريوس 

 هـما الصـدد، خبطـة العمـ  العامليـة املتعلقـة يفقاومـة        نقص املناعـة البشـرية/اإليدز، وترنـب،     
 ال  اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية   دورهتا الاامنة والستني، ،موادات امليكروبات

الـ  تنطـود   أن التأهب العـاملحل النتشـار مسـببات األمـراب املعدديـة لل ايـة        وإذ تمك  
ــاء تتطلــب االلتــزا  املســتمر ب  اعلــى  ــة  نتمــال تفشــحل الوب البحــو والتطــوير    ــاالت األدوي

واألمـراب االسـتواسية املهملـة،     واللقانات ووساس  التشخيص، يفـا   ذلـك األمـراب الناشـئة    
ــدر  أيوــا  اواجــة   و ــو       إىلإذ ت ــنمم الصــحية والنم ــز ال ــات، وتعزي ــدد القطاع ــج متع ــاع هن اتب

ــة وحتســـ      ــدان الناميـ ــيما   البلـ ــتدامة، وال سـ ــة املسـ ــادد والتنميـ ــححل  االقتصـ ــع الصـ ني الوضـ
 ،الكافية الت ميةو
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علــى أن الــدول األعوــاء تتحمــ  املســرولية األساســية عــن تعزيــز الت طيــة  وإذ تشريريمد 
الصحية الشاملة والـ  تشـم  امكانيـة نصـول اجلميـع بشـك  منصـف علـى خـدمات صـحية           
ذات نوعية جيـدة، ويوـمن تقـدمي اخلـدمات اجليـدة النوعيـة بأسـعار معقولـة، وخصوصـا مـن           

جتماعيـة، بـدعم مـن اجملتمـع الـدو  وب يـة       خنل آليـات الرعايـة الصـحية األوليـة واومايـة اال     
 إىلوال سيما األشـخاص الـمين ينتمـون    توفري إمكانية نصول اجلميع على اخلدمات الصحية، 

وتشدد أيوـا  علـى   يعانون من التهميش،  يعيشون أوضاعا هشة أو مهمشة أو ضعيفة أو فئات
 األمراب،أن النساء واأل فال أكار عرضة بوج  خاص للكوارث وناالت تفشحل 

تعزيز التعـاون الـدو  لـدعم اجلهـود الـ  تبـمهلا الـدول األعوـاء مـن           أمهية وإذ تؤكم 
أج  بلوغ األهدا  املتعلقة بالصحة، وتوفري إمكانية نصول اجلميع على اخلـدمات الصـحية،   
ومعاجلـــة التحـــديات الصـــحية مـــع مراعـــاة المـــرو  والقـــدرات الو نيـــة املختلفـــة وانتـــرا    

 ولويات الو نية،السياسات واأل
إدمـا  منمـور نـوع اجلـنس ودورة اويـاة   االسـتجابة الدوليـة         إىلباواجـة   وإذ تقر 

ملـرأة   تـوفري الرعايـة األوليـة       الـمد ترديـ  ا  الـدور الرسيسـحل   تقـر أيوـا  ب  ل زمات الصـحية و 
   ،ا لحل اجملتمع

الصـحة العامليـة لـدعم    فيمـا يتعلـق ب   دىبعيدة املـ  اتشراك إقامة إىلاواجة ؤكم توإذ  
ضــمان نصــول اجلميــع علــى  املســاواة بــني اجلنســني و كــني املــرأة و   منــها تعزيــز مجلــة أمــور 

مـن   نقون اإلنسـان  ك  ما هلن منب تايالفتو نساءالصحة اجلنسية واإلجنابية و تع الخدمات 
ــة، يفــا حتقيــق ملســامهة   القوــاء علــى الفقــر و أجــ  ا ــة االقتصــادية واالجتماعي   ذلــك  التنمي

 الصحة،    ال ا ققة حتسني اإلجنازات
اوق   االستفادة بأقصى قدر ممكـن مـن األنكـا  الـواردة   اتفـان       وإذ تعيم تأكيم 

منممــة التجــارة العامليــة املتعلــق باجلوانــب املتصــلة بالتجــارة مــن نقــون امللكيــة الفكريــة، و    
املتعلــق باجلوانــب املتصــلة بالتجــارة مــن   إعــنن الدونــة بشــأن اتفــان منممــة التجــارة العامليــة 

نقون امللكية الفكرية والصحة العامة، و  قـرار اجمللـس العـا  ملنممـة التجـارة العامليـة املـرر         
مـن إعـنن الدونـة بشـأن االتفـان املتعلـق        6املتعلق بتنفيـم الفقـرة    2003آ /أ سطس  30

الصـحة العامـة، بعـد إ ـا  اإلجـراءات      باجلوانب املتصلة بالتجارة من نقـون امللكيـة الفكريـة و   
من هما االتفان، علـى النحـو الـمد اقترنـ  اجمللـس العـا         31عدي  املادة ، و  تالرمسية لقبول 

، الــ  تــوفر املرونــة 2005كــانون األول/ديســمرب  6ملنممــة التجــارة العامليــة   قــرارو املــرر  
مكانيـة نصـول اجلميـع علـى األدويـة      اصة مـن أجـ  تعزيـز إ   خبالنزمة وماية الصحة العامة، و
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القيــا ، علــى  إىلوالتشــجيع علــى تقــدمي املســاعدة للبلــدان الناميــة   هــما الصــدد، وإذ تــدعو   
 ،االتفانهما من  31عدي  املادة تنطان واسع وبسرعة، بقبول 

الدونة بشأن اتفان منممـة التجـارة العامليـة املتعلـق      مهية املستمرة إلعننباأل وإذ تقر 
الـمد يسـلم بـأن ةايـة      باجلوانب املتصلة بالتجارة من نقون امللكية الفكريـة والصـحة العامـة   

تطـوير أدويـة جديـدة، وإذ تسـلم أيوـا باملخـاو  مـن آثـارو          إىلامللكية الفكرية مهمة بالنسبة 
   على األسعار،

العامـة  يفمكرة األمني العا  ال  حيي  هبا تقريـر املـديرة    حتيط علما مع التقمضر - 1 
  (8)ملنممة الصحة العاملية بشأن الصحة العاملية والسياسة اخلارجية

امـــات املقطوعـــة يفوجـــب األنكـــا     الـــدول األعوـــاء، وفقـــا لنلتز   حتريريري  - 2 
الصلة من القانون الـدو  وقـون اإلنسـان، يفـا   ذلـك اوـق   التمتـع بـأعلى مسـتوى           ذات

ــة، علــى   تشــجيع اوصــول علــى قــد  املســاواة علــى    بكــن بلو ــ  مــن الصــحة البدنيــة والعقلي
ــورة وإنشــاء نمــم صــحية مســتدامة     إىل تــدعو، واخلــدمات الصــحية ــدول األعوــاء ببل ــا  ال قي

الطـوارئ وعلـى    ونـاالت  وقادرة على الصمود لنستجابة بشك  فعال واالت تفشحل األوبئة
الطوارئ األوسع نطاقـا  الـ     وناالت االضطنع باستجابة فعالة ألبعاد ناالت تفشحل األوبئة

 األساسية، اوصول على اخلدمات الصحيةتشم  األمن ال ماسحل وامكانية 
بالشراكات من أجـ  الصـحة العامليـة أن تسـاعد الـدول األعوـاء علـى         هتي    - 3 

تسريع االنتقـال وـو الت طيـة الصـحية للجميـع، الـ  تعـي أن        األساسية لاالضطنع يفسرولياهتا 
علـى مـا يلـز  مـن اجملموعـات      من أد نوع كـان  ع الناس إمكانية اوصول دون  ييز تتا  جلمي

املقــررة علــى الصــعيد الــو ي مــن خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية فيمــا يتعلــق بــالتاقيف     
والوقاية والعن  والتأهي  وختفيف اوال ، وعلى األدوية الورورية األساسـية اجليـدة واملأمونـة    

مــع ضــمان  معقولــة، وال ســيما مــن خــنل تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة،  والفعالــة بأســعار 
يتسبب اوصول علـى هـمو اخلـدمات   أد ضـاسقة ماليـة للمسـتفيدين منـها، مـع التركيـز           أال

 السكان  بشك  خاص على الفئات الفقرية والوعيفة واملهمشة من
الدوليـة املعنيـة   مـع املنممـات    الدول األعوـاء علـى أن تعمـ ، بالتعـاون     حت  - 4 

يفـا     واوركة الدولية للصليب األةر واهلنل األةر واجلهات الفاعلة املعنية من  ري الـدول، 
نســب االقتوــاء، علــى وضــع تــدابري وقاسيــة فعالــة لتحســني   ،منممــة أ بــاء بــن نــدود ذلــك

__________ 

 (8) A/69/405. 

http://undocs.org/ar/A/69/405
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انتـرا  مـدونات أخنقيـاهتم     إىلوتعزيز سنمة وةاية أفراد اخلدمات الطبية والصحية، إضـافة  
 نطان ممارستهم و املهنية،

 لتمكينــهم نيالصــحي لعــاملنيل املقــد  الــدعم تعزيــز إىل األعوــاء الــدول تريريمع  - 5 

 أسـس  أهـم  مـن  ذلـك  بوصـف  واإلقليمـحل،  ا لـحل  الصـعيدين  علـى  املفاجئـة  االنتياجات تلبية من

 مـن  كـا   عـدد  تـوافر  ضـمان  علـى  ينطود والمد وتفشحل األوبئة، واالت الطوارئ االستجابة

 الو نيـة  القـدرات  وتعزيـز  األساسية  املستلزمات ومن وعنجهم، ورعايتهم املرضى عزل مرافق

 بالـدعم  الناميـة  البلدان تزويد بوساس  منها ،واإلقليمية    ا  الكشف عن األمراب ومراقبتها

نممـة الصـحة العامليـة بشـأن ممارسـات      مبادئ املدونة العامليـة مل  النز  لبناء قدراهتا، يفا يتفق مع
  (9)التوظيف الدو  للعاملني الصحيني

الــدول األعوــاء علــى تــأمني التمويــ  املســتدا  للبحــو والتطــوير         تشريري ع - 6 
الصــحيني    ــال األمــراب الناشــئة واألمــراب املداريــة املهملــة، يفــا   ذلــك فــريوس إيبــوال،  

املنتجـات الصـحية واألجهـزة الطبيـة لتلبيـة االنتياجـات الصـحية         إىلوتعزيز إمكانية الوصـول  
 للبلدان النامية 

 االقتوـاء،  نسـب  التعـاون،  مواصـلة  إىل (10)األعواء دعوة الدول تعيم تأكيم - 7 

 األدوية بأسعار والتطوير للبحو اجلديدة األنشطة ارتباط تكلفة فك تريد وهنج  اذ  وضع على

 الناشــئة املداريــة األمــراب مــن يبــوال وســواوإلا ملــرب األخــرى التشــخيص ووســاس  واللقانــات

 العـن   وإتانـة  تكاليفهـا وتوافرهـا   حتم  على والقدرة إتانتها الستدامة ضمانا  وذلك واملهملة،

  ا تاجني جلميع
تنفيم خطع العم  الرامية لومان انتواء األمـراب،  لاجلهود اإلقليمية ب تشيم - 8 
ــها،    وترنــب  بالعمليــة اجلاريــة ناليــا  إلنشــاء املركــز األفريقــحل ملكافحــة األمــراب والوقايــة من

ــادرات املماثلــة األخــرى   مجيــع أوــاء العــا  يفــا يتماشــى مــع اللــواسح      وترنــب كــملك باملب
 ( 2005الصحية الدولية )

لـى  تقدمي الدعم الفي للدول األعواء، بنـاء ع  إىلمنممة الصحة العاملية  تمع  - 9 
 لبها، من أج  تعزيز القدرة على التعام  مع ناالت الطوارئ الصحية العامة وتنفيم اللـواسح  

(، مع التركيز بشك  خاص علـى البلـدان الناميـة مـن أجـ  بنـاء نمـم        2005الصحية الدولية )

__________ 

 .5، املرفق WHA63/2010/REC/1انمر وثيقة منممة الصحة العاملية،  (9) 

 .EBSS/3/2015/REC/1انمر وثيقة منممة الصحة العاملية،  (10) 



 A/70/L.32 

 

10/12 15-21836 

 

ــمود   ــى الصـ ــادرة علـ ــحة قـ ــق      صـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــب، وخاصـ ــة والتأهـ ــراءات املراقبـ ــز اجـ وتعزيـ
  ديةاملعد باألمراب
ــة     تشريري ع - 10  ــة ومنمم ــة الصــحة العاملي ــم املتحــدة ل منمم ــة األم ــة والزراع    مي

على مواصـلة تطـوير جهودهـا التعاونيـة والعمـ  علـى تطبيـق        واملنممة العاملية للصحة اويوانية 
 على ك  من الصعيد الو ي واإلقليمحل والعاملحل  “صحة واندة”هنج 

ــة تريريريمع  - 11  ــحة منممـ ــة، الصـ ــة العامليـ ــانية واملنمومـ ــة، اإلنسـ ــادات الدوليـ  وقيـ
 إىل الصـلة  ذات اوكوميـة   ـري  واملنممـات  األخـرى  املتحدة األمم وكيانات العاملية اجملموعات

ــز ــاون تعزي ــيق التع ــها  والتنس ــا بين ــة مســاعدة  فيم ــدول ب ي ــاء األعوــاء، ال ــى بن ــها، عل     لب
 إنسانية  ند يهدد بنشو  أزمة ىلإتفشحل وباء  يتفاقم فيها ال  للحاالت الفعالة االستجابة
 الصـحة  منممـة  مـع  والتعـاون  الت زر لتحقيق السعحل إىل األعواء الدول تمع  - 12 
ــة ــة اجلهــات مــن و ريهــا العاملي ــد الصــحة  ــال   الصــلة ذات الفاعل ــم دعــم عن ــواسح تنفي  الل
 األمـراب،  مراقبـة  نمم ذلك   يفا الشاملة، الصحية النمم وتطوير ،(2005) الدولية الصحية
كـ      الرعايـة الصـحية علـى    والعاملون التوريد، وسلسلة واملشتريات النمم الصحية، و وي 

 والعاملحل  واإلقليمحل الو ي من الصعيد
   وفعاليـة  بسـرعة  للتصـر   النزمـة  التـدابري  اختـاذ  علـى  الـدو   اجملتمع حت  - 13 
ــة الصــحية األزمــات ــع العاملي ــةنــاالت تفشــحل  ومجي الطــوارئ ذات العواقــب  ونــاالت األوبئ
 األخطار  للتصدد جلميع جيدا ومنسق شام  اتباع هنج خنل من ،الصحية
 اوـد   ـال    القطريـة واإلقليميـة   القـدرات  تعزيـز  علـى  األعواء الدول حت  - 14 

 للفتــرة الكــوارث صــا ر مــن للحــد ســينداد إل ــار وفقــا يلــز ، نيامــا الكــوارث، صــا ر مــن
 العـاملحل الاالـو   املتحـدة  األمـم  مـر ر    األعوـاء  الـدول  اعتمدتـ   المد ، (11)2015-2030
 18 إىل 14 مـن  سـينداد، اليابـان،   الفتـرة      عقـد  الـمد  الكـوارث،  صا ر من باود املعي

  2015 آذار/مارس
 ،(2005) الدوليــة الصــحية للــواسح وفقــا األعوــاء أن تعــزز، بالــدول هتيريري  - 15 
 بينــهما واملعلومــات وتـدفق البيانــات  والــو ي األمــراب علـى الصــعيدين ا لــحل  مراقبــة قـدرات 
 اإلبـنغ  لوـمان  والعـاملحل  واإلقليمـحل  على ك  من الصعيد القطـرد  العاملية الصحة منممة ومع
الدوليــة  بــاجلهود الصــدد هــما   وتشــيد والكــوارث، األمــراب تفشــحل عــن والكشــف املبكــر
بكــن أن ترديــ   الــمد اللــواسح، وتقـر بالــدور اواســم  تنفيــم علــى دانالبلــ مســاعدة إىلالراميـة  

__________ 

 ، املرفق.69/283القرار  (11) 
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ــة لرنــمار  ــا  حتــ    الشــبكة العاملي ــادة بتفشــحل األمــراب والتصــدد هلــا بالقي  الصــحة منممــة قي
  ااألمراب ال  تاري قلقا  دولي ناالت تفشحل وتأكيد وعلى وج  السرعة، بتحديد العاملية،
 الصـحية  للـواسح  الكامـ   بالتنفيـم  الوفـاء بالتزاماهتـا   علـى  األعواء الدول حت  - 16 
 بـني  وفيمـا  واجلنـو ،  الشـمال  مـن التعـاون بـني    الصـدد،  هـما    ،مسـتفيدة ( 2005) الدولية
 االمتاـال  ورصـد  املمارسـات،  أفو  تبادل فون  عن والاناسحل، الانثحل والتعاون اجلنو  بلدان

 على الصعيد الو ي 
ــالقرارات ترنــب - 17  ــ  ب ــة الصــحة ملنممــة التنفيــمد اجمللــس اختــمها ال    العاملي
 والسـتني    دورهتـا الاامنـة   العامليـة  الصحة وال  اختمهتا مجعية ،االيبوال بشأن االستاناسية دورت 
 دعـم  إىل األعوـاء  الـدول  مجيـع  وتـدعو  الصـحية،  الطـوارئ  وـاالت  العامليـة  االسـتجابة  لتعزيز
 بشك  فعال  تنفيمها
ــب - 18  ــدول هتي ــدعم  بال ــ  إذا ،األعوــاء أن ت ــها وضــع   كان ــن بكن ــا  م  القي
 أجـ   وذلـك مـن   لتمويـ  نـاالت الطـوارئ الوباسيـة     مرفق لتطوير الدو  البنك مبادرة بملك،
وكـ    واألدويـة  واملعدات املدربني الصحيني العاملني لدى العا  لنشر مالية توافر موارد ضمان

 الطـوارئ  صـندون  مـع  جنـب  إىل جنبا الصحية، الطوارئ االتو ما يلز  من مواد لنستجابة
 العاملية  الصحة التابع ملنممة
ــد تقريريرك - 19  ــع اجتمــاع عق ــة   2016 عــا    املســتوى رفي ــي بدراســة مقاوم  مع
 الصـحة  ملنممـة  العامـة  املـديرة  مع بالتعاون العا  أن يقو ، األمني إىل وتطلب ل دوية، اجلراثيم
 ماـ   عقـد  و راسق اخليارات بتحديد االقتواء، نسب األعواء، الدول مع وبالتشاور العاملية،
 ا تملة  النواتج ذلك   يفا االجتماع، هما

 مراقبـــة بيانـــات نشـــر   بنشـــاط املشـــاركة علـــى األعوـــاء الـــدول تشريريري ع - 20 
وعلـى   صحتها، منها والتصديق على والتحقق املتعلقة هبا، العامة واملعلومات الصحية الطوارئ
 باألوبئـة  واخلـربات املتعلقـة   املعلومات بتبادل العاملية، الصحة منممة مع الوثيق بالتعاون ،القيا 

 علـى  خطـرا  تشـك   والـ   المهور عاودت واألمراب ال  الناشئة املعدية من األمراب والوقاية
 منفتحة، وبطريقة املناسب الوق  وذلك   العاملية، العامة الصحة
 أمهيـة  إىل الواجـب  االعتبـار  إيـنء  إىل األعوـاء  والـدول  الـدو   اجملتمـع  تمع  - 21 
 واألمنيــة واالقتصــادية اوثــار االجتماعيــة االعتبــار   واضــعة الدوليــة، الصــحية األزمــات إدارة
 مجيـع  علـى  األعوـاء  واإلجـراءات الـ  تتخـمها الـدول     السياسية اخليارات على املترتبة والبيئية
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اإلجنـازات الـ  حتققـ     انطنقا  من  ،2030املستدامة لعا   خلطة التنمية تنفيمها   املستويات
 استكمال ما   ينفم من تلك األهدا     إىلوسعيا  منها   إ ار األهدا  اإل اسية ل لفية 

 واملنممــات األعوـاء  الـدول  مـع  العـا  أن يقـو ، بالتشـاور    األمـني  إىل تطلري   - 22 
 باستكشــا  االقتوــاء، نســب الصــلة، ذات الفاعلــة اجلهــات مــن و ريهــا املعنيــة الدوليــة
 إمكانيـة  ذلـك    يفـا  املدربني، الصحيني العاملني عدد   العاملحل النقص الكفيلة بسد اخلطوات
 االقتصادد   املستقب   والنمو بالعاملني الصحيني معنية املستوى رفيعة جلنة إنشاء

 األعوـاء  الـدول  مـع  الوثيـق  بالتعـاون  العـا  أن يقـد ،   األمني إىل يضاا تطل  - 23 
   املسـتفادة  الـدروس  عن تقريرا  املتحدة، األمم ومنمومة العاملية الصحة ملنممة العامة واملديرة

 ذات الســابقة الدوليــة األزمــات وإدارة العامــة الصــحية الطــوارئ وــاالت  ــال االســتجابة 
 الصـحة  منممـة  تقـدمها  الـ   التقـارير  2017و  2016 عـامحل  وأن حيي    الصحية، العواقب
 الصـحة  الـ  أجرهتـا مجعيـة    املداوالت االعتبار بعني األخم مع الصححل، األمن نالة عن العاملية
 بعـد  التقـارير  اواليـة لتقـدمي هـمو    تقيـيم الوـرورة   إعـادة  وتقـر بصمكانيـة   الشـأن،  هما   العاملية
   .2017 عا 
 


