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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/65/L.27( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  الصحة العاملية والسياسة اخلارجية  - ٦٥/٩٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٦٤/١٠٨  و٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٦ املـؤرخ    ٦٣/٣٣ إىل قراريها    إذ تشري   
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ 

لمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها      ل الوثائق اخلتامية  إىل   شري أيضا وإذ ت   
مـا يتعلـق   األمم املتحدة يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة مـا، وخباصـة            

   بالصحة العاملية،منها
مـة املعـين    بالوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العا       وإذ ترحب   

تعزيـز الـصحة العامـة للجميـع علـى      ”، مبا يف ذلـك اجلـزء املعنـون       )١(باألهداف اإلمنائية لأللفية  
  ،“الصعيد العاملي من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

األمـني العـام لالسـتراتيجية العامليـة لـصحة املـرأة والطفـل            باسـتهالل وإذ ترحب أيضا      
 الـصحية، مبـا فيهـا     املتعلقـة بالـشؤون  واالستراتيجيات الوطنيـة  دعم اخلطط وضعت دفاليت  

  ختفيض معدالت وفيات األمهات واألطفال،
 املـرأة   بـني اجلنـسني ومتكـني   للمـساواة األمـم املتحـدة    هيئـة  بإنشاء وإذ ترحب كذلك    

  ،)هيئة األمم املتحدة للمرأة(
ــار١٣ املــؤرخ ٦٤/٢٦٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري   الوقايــة مــن ب علــقاملت ٢٠١٠مــايو / أي

ترحـب بقــرار عقـد اجتمـاع رفيــع املـستوى للجمعيــة     إذ األمـراض غـري املعديــة ومكافحتـها، و   
_______________

  .٦٥/١انظر القرار  )١(
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يـشارك  ، ٢٠١١سـبتمرب  / يف أيلـول بشأن الوقاية مـن األمـراض غـري املعديـة ومكافحتـها        العامة
  رؤساء الدول واحلكومات، فيه

ى العـاملي الثـاين املعـين    عقـد املنتـد  مـن   ٢٠١١ يف عـام   بـه  القيـام  مبا يزمـع   وإذ ترحب   
ينـاير، يف  / كـانون الثـاين  ٢٩ إىل ٢٥باملوارد البشرية يف جمال الصحة يف بانكوك يف الفترة مـن       

احملــددات ب املعــيننظمــة الــصحة العامليــة العــاملي ملؤمتر املــأثنــاء مــؤمتر جــائزة األمــري ماهيــدول، و
 تـــشرين  ٢١ إىل ١٩مـــن االجتماعيـــة للـــصحة يف ريـــو دي جـــانريو، الربازيـــل، يف الفتـــرة      

األمـراض  مكافحـة   العيش الـصحية و املعين بأمناطاألول   العامليأكتوبر، واملؤمتر الوزاري    /األول
ــة العامــة أيــضا يف عــام   وبــإجراء، أبريــل/ نيــسان٢٩ و ٢٨ يف غــري املعديــة يف موســكو اجلمعي

اعـــة متالزمـــة نقـــص املن/ االســـتعراض الـــشامل بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية٢٠١١
  ،)اإليدز(املكتسب 
 بظهور حركة متنامية على نطاق عاملي دعما حلصول اجلميع علـى الرعايـة   وإذ تسلم   

 ميكـن  الصحية بوصف ذلك وسيلة لتعزيز ومحايـة حـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى مـستوى             
   من الصحة البدنية والعقلية،بلوغه

 وبرنامج عمـل  )٢(هاج عمل بيجني االلتزام بالتنفيذ الكامل والفعال ملن    تعيد تأكيد وإذ    
ــة   ــدويل للــسكان والتنمي ــات    )٣(املــؤمتر ال ــك االلتزام ــا يف ذل ــؤمترات استعراضــهما، مب ــائج م  ونت

  السياق،  اجلنسية واإلجنابية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها يف هذاةاملتصلة بالصح
تزايــد يف يأن  يف احلــصول علــى الرعايــة الــصحية ميكــن عــدم املــساواة بــأن وإذ تـسلم   

 ومواصـلة تـوفري  أوقات األزمـة وبأنـه ينبغـي بـذل جهـود خاصـة للحفـاظ علـى الـصحة العامـة             
  ،تلك األوقاتالرعاية الصحية األولية خالل 

للتمويــل احمللــي وأمهيــة  تكمــيالإىل القطــاع الــصحي  املقدمــة أمهيــة املعونــة وإذ تؤكـد   
ــشمال واجل    ــني ال ــاون ب ــل املبتكــرة والتع ــوب دعمــا للخطــط واالســتراتيجيات   مــصادر التموي ن

  الوطنية الرامية إىل تعزيز النظم الصحية الوطنية،
   إىل الوفاء جبميع االلتزامات القائمة فيما يتصل باملساعدة اإلمنائية الرمسية،وإذ تدعو  

_______________

منــشورات األمـــم   (١٩٩٥ســبتمرب  / أيلــول ١٥-٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بـــاملرأة، بــيجني،        )٢(
  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 

مـــم منـــشورات األ (١٩٩٤ســـبتمرب / أيلـــول١٣-٥تقريـــر املـــؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة، القـــاهرة،   )٣(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 
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مبختلــف املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة لتعزيــز التعــاون بــني   تنــوهوإذ   
 يف ميدان الصحة، وبأن التعاون بني بلـدان اجلنـوب لـيس بـديال عـن      سيما ال و بلدان اجلنوب، 

  التعاون بني الشمال واجلنوب، بل هو باألحرى مكمل له،
ــز     تأكيــد تكــرروإذ    ــصحة ويف تعزي ــاون يف مــسائل ال ــدول األعــضاء يف التع ــة ال  رغب

اجلودة، ويف مواصلة بـذل   العاليةو التكلفةامليسورة  الناجعة  حصول اجلميع على األدوية اآلمنة      
 اإلنـصاف يف  كفالـة اجلهود لزيادة القدرة العاملية على إنتـاج اللقاحـات، بغيـة زيـادة توافرهـا و           

  احلصول على اللقاحات يف حاالت تفشي األوبئة،
اتفـاق منظمـة   ألحكـام الـواردة يف   فادة القـصوى مـن ا  االسـت احلـق يف     تعيد تأكيـد   وإذ  

ــة   ــصلة باجلاملتعلــق التجــارة العاملي ــب املت ــنبالتجــارة وان ــة   م ــة الفكري ــوق امللكي  وإعــالن )٤(حق
 الــس العـام ملنظمـة التجـارة العامليــة    مقـرر  و)٥(الدوحـة املتعلـق ـذا االتفــاق وبالـصحة العامـة     

وتعــديالت  )٦( مـن إعـالن الدوحـة   ٦تنفيـذ الفقــرة  ب املتعلـق  ٢٠٠٣ أغـسطس / آب٣٠املـؤرخ  
قـراره   العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة يف     ي اقترحـه الـس  على النحو الـذ   من االتفاق ٣١املادة  

 الـيت تكفـل  ، لقبوهلـا  ةالرمسيـ جـراءات  اإل بعـد إمتـام  ، )٧(٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦املؤرخ  
حلمايــة الــصحة العامــة، وخباصــة بغــرض تعزيــز إمكانيــة حــصول اجلميــع علــى  املرونــة الالزمــة 

تــدعو إىل إذ ىل البلــدان الناميــة يف هــذا الــصدد، واألدويـة، وإذ تــشجع علــى تقــدمي املــساعدة إ 
   من االتفاق،٣١تعديالت املادة بقبول ، وبسرعة، على نطاق واسع القيام

والتنميــة يف جمــال األمـراض االســتوائية املهملــة،   البحـوث بــضرورة حتــسني  تـسلم وإذ   
ــصحة العامل     ــر منظمــــة الــ ــصدد، بتقريــ ــب، يف هــــذا الــ يــــة األول عــــن األمــــراض   وإذ ترحــ

  ،)٨(املهملة االستوائية
العاملية للممارسـات   باعتماد مجعية الصحة العاملية الثالثة والستني للمدونة  وإذ ترحب   

يـسترشد بـه   بوصـفها دلـيال    ،)٩( على الـصعيد الـدويل  لعاملني يف جمال الصحة املتعلقة بتوظيف ا  
_______________

ــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة املتعــددة األطــراف،     : انظــر )٤( الــصكوك القانونيــة املتــضمنة لنتــائج جول
ــسان١٥املوقعــة يف مــراكش يف  ــام بــشأن التعريفــات    ( ١٩٩٤أبريــل / ني ــة جمموعــة االتفــاق الع منــشورات أمان

  .GATT/1994-7)جلمركية والتجارة، رقم املبيع ا
  .http://docsonline.wto.org: متاحة على. WT/MIN(01)/DEC/2منظمة التجارة العاملية، الوثيقة  )٥(
  .http://docsonline.wto.org: متاحة على. Corr.1  وWT/L/540منظمة التجارة العاملية، الوثيقة : انظر )٦(
  .http://docsonline.wto.org: متاحة على. WT/L/641ة العاملية، الوثيقة منظمة التجار: انظر )٧(
  .www.who.int/neglected_diseases/2010report/en/index.html: متاح على )٨(
مــايو / أيــار٢١- ١٧مجعيــة الــصحة العامليــة الثالثــة والــستون، جنيــف،  منظمــة الــصحة العامليــة،: انظــر  )٩(

  .(WHA63/2010/REC/1)  املرفقات، القرارات واملقررات،٢٠١٠
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ــشواغل ل ــصدي لل ــدى  لت ــيت تب ــصحة، وال ســيما   إزاء نقــصال ــاملني يف جمــال ال ــنقص يف   الع ال
 اســتبقاء وإزاءأحنــاء العــامل، مجيــع  داخــل البلــدان يف بــشكل غــري متكــافئ همتــوزيعوأفريقيــا، 

 بطريقة تعزز النظم الصحية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداا    العاملني يف جمال الصحة   
  ، الناميةمبرحلة انتقالية والدول اجلزرية الصغرية

 لقرارهـا  ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢١ختاذ مجعية الصحة العاملية يف  امع التقدير  وإذ تالحظ   
فيما يتصل بالصحة، واختاذهـا لقرارهـا    لأللفيةرصد حتقيق األهداف اإلمنائية    ب املتعلق ١٥-٦٣
فـريوس نقـص املناعـة     بشأننظمة الصحة العاملية مل استراتيجية   إعداد الذي تطلب فيه     ١٩-٦٣

علـــى دورة مجعيـــة الـــصحة العامليـــة الرابعـــة عـــرض ت ٢٠١٥-٢٠١١اإليـــدز للفتـــرة /البـــشرية
  ،)٩(والستني
أمهية كربى بالنسبة لكافة اتمعات وتسهم  هلا أن مشاكل الصحة العقلية     وإذ تدرك   

لناحيـة  من ا باهظة التكلفةأا واحلياة  نوعية وترديإىل حد بعيد يف استفحال عبء األمراض    
 املتعلــق  ٢٠١٠عــام  لالــصحة العامليــة    منظمــة جتماعيــة، وإذ ترحــب بتقريــر    القتــصادية واالا
  ،)١٠(الصحة العقلية والتنميةب

ــني      وإذ تالحــظ   ــآزر ب ــز الت ــة يف تعزي ــة والــصحة العاملي ــسياسة اخلارجي ــادرة ال  دور مب
، ه أعيـد تأكيـد   الـذي )١١(السياسة اخلارجيـة والـصحة العامليـة وإسـهام إعـالن أوسـلو الـوزاري              

ســبتمرب / أيلــول٢٢الــوزاري الــصادر يف عــالن اإلوجــب بتجديــد اإلجــراءات وااللتزامــات، مب 
١٢(٢٠١٠(،  

   ومبا جاء به من توصيات؛)١٣( بتقرير األمني العامحتيط علما مع التقدير  - ١  
 إيالء مزيد من االهتمام للصحة بوصفها مسألة سياسية هامـة علـى     إىلتدعو    - ٢  

  ل الدويل؛جدول األعما
 الدول األعضاء على النظر يف العالقـة الوثيقـة بـني الـسياسة اخلارجيـة               تشجع  - ٣  

 الـصحة العامليـة تتطلـب بـذل جهـود متـضافرة        يف جمالتحدياتالوالصحة العاملية واإلقرار بأن   
  بيئة سياسية عاملية تدعم الصحة العاملية؛ب النهوضومستمرة من أجل املضي يف 

_______________

  .www.who.int/mental_health/policy/mhtargeting/en/index.html: متاح على )١٠(
)١١( A/63/591املرفق ،.  
  .A/65/538انظر  )١٢(
  .A/65/399انظر  )١٣(
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 زالـت هنـاك حتـديات يف     مـا على الرغم من إحراز بعض التقـدم،   بأنه،   تسلم  - ٤  
وتفـاوت داخلـها   البلـدان واملنـاطق    داخـل جمال الصحة العامليـة، ومنـها حـاالت ضـعف شـديد             

  بينها، وتتطلب اهتماما متواصال؛ وفيما
ــر  - ٥   ــى      تقـ ــام األول علـ ــف يف املقـ ــة يتوقـ ــصحة العامليـ ــال الـ ــدم يف جمـ ــأن التقـ بـ

، ممـا ميكـن أن    على الـصعيد الـدويل  السياسات واإلجراءات الوطنية وعلى التعاون والشراكات 
  لتحديات واألزمات العاملية الكربى؛ل التصدييساعد يف 

ــشدد  - ٦    امللحــة لتعزيــز الــنظم الــصحية عــن طريــق النــهوض      الــضرورة علــى ت
 االســتفادة مــنكفالــة لباهلياكــل األساســية واملــوارد البــشرية والتقنيــة وتــوفري املرافــق الــصحية و 

 ميــاه تـوفري وجودـا و  وإمكانيــة احلـصول عليهـا بتكلفـة يف املتنــاول   الـصحية   الرعايـة  خـدمات 
  ؛ بشكل مستداماألساسية الشرب املأمونة واملرافق الصحية

بـاالقتران بوجـه   املتصلة بالصحة،    لأللفيةمنائية  أمهية حتقيق األهداف اإل    تؤكد  - ٧  
  التنمية االجتماعية االقتصادية؛ وكفالةالقضاء على الفقر  مع هدف خاص

يتجـزأ مـن     ال جـزءا باعتبارهعلى أمهية إعمال حق كل فرد يف التعليم      تشدد  - ٨  
يم االبتـدائي   أن حصول اجلميع على التعلـ  تأكيد، يف هذا السياق،   وتعيدجمتمع ينعم بالصحة،    

ة لتعزيــز الــصحة العامــة واملرافــق الــصحية األساســية والوقايــة مــن  يــالوســائل فعال أكثــريــشكل 
  األمراض؛
ــام  رأة ومتتــع املــرأة بــأن املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــ   تــسلم  - ٩   علــى حنــو ت

  ة؛واالجتماعي اسية للتنمية االقتصاديةحقوق اإلنسان والقضاء على الفقر أمور أس بكافة
لـشراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة وأمهيـة       الذي تؤديـه ا    األساسي الدور   تؤكد  - ١٠  
 يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتسلم بأن العديد من األهداف لن يتحقق على       ٨اهلدف  

  مل يتوفر دعم دويل كبري؛  ما يف كثري من البلدان النامية٢٠١٥األرجح حبلول عام 
ــد   - ١١   ــد مــسؤول    تكــرر تأكي ــام األولأن كــل بل ــصادية    يف املق ــه االقت عــن تنميت

 دور الــسياسات الوطنيــة واملــوارد احملليــة  ه ال مغــاالة يف التــشديد علــى أمهيــة واالجتماعيــة وأنــ
  واالستراتيجيات اإلمنائية؛

 تقدمي خدمات صحية علـى حنـو   مبا يكفل تعزيز النظم الصحية  ضرورة تؤكد  - ١٢  
مـع  ، ٦  و٥  و٤ا لنهج شـامل لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      منصف باعتبار ذلك أساس  

بناء نظـم صـحية وطنيـة مـستدامة وتعزيـز القـدرات الوطنيـة مـن خـالل                  ضرورةعلى   التشديد
ــك رصــد         ــا يف ذل ــصحية، مب ــنظم ال ــل ال ــها أداء اخلــدمات ومتوي ــور من ــام إىل أم ــه االهتم توجي
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 ونظــم املعلومــات الــصحية يف جمــال الــصحةملــة  العاىاملخصــصات املناســبة يف امليزانيــة والقــو 
وشراء األدوية واللقاحـات والتقنيـات وتوزيعهـا والرعايـة الـصحية اجلنـسية واإلجنابيـة واإلرادة           

  السياسية يف جمايل القيادة واحلوكمة؛
نظـرا   الصحة العامليـة،  يف جمالبضرورة مواصلة معاجلة مسألة احلوكمة     تسلم  - ١٣  

حتديات متزايدة تفرضها احلقائق اجلديدة اليت أتى ا عامل اليـوم بطابعـه      نم الصحة   ملا تواجهه 
  املترابط؛
 بـضرورة زيــادة فعاليــة وكفـاءة اهليكــل الـصحي العــاملي وقدرتــه    تـسلم أيــضا   - ١٤  

 الـصحية وتعزيـز   تقـدمي اخلـدمات  على االستجابة لتحقيـق مجلـة أمـور منـها زيـادة االتـساق يف          
  ة؛يالصح اخلدماتاحلصول على املساواة يف 

 يف مواجهـة  األمـم املتحـدة  الـذي تؤديـه منظومـة      األساسـي  الدور   تعيد تأكيد   - ١٥  
 تــسليط الــضوء بقـدر أكــرب علــى الــصحة العامليـة يف بيئــة مــتغرية وضـرورة   يف جمــال تحـديات  ال

  ؛األمم املتحدةاملسائل الصحية يف خمتلف حمافل 
ــه منظ  تــسلم  - ١٦   ــهض ب ــذي تن ــادي ال ــدور الري ــا    بال ــة باعتباره ــة الــصحة العاملي م

تقـوم بـه مـن أدوار ومهـام فيمـا        مـا مبـا يف ذلـك  ، األساسية يف جمال الصحةالوكالة املتخصصة   
  يتصل بالسياسات الصحية وفقا للوالية املسندة إليها؛

ضـرورة اسـتمرار التنـسيق واالتـساق علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                 تؤكد  - ١٧  
  الصحة؛ جمالالشراكات يف لتعزيز فعالية املبادرات و

 وضــع الــدول األعــضاء علــى مواصــلة النظــر يف املــسائل الــصحية عنــد    حتــث  - ١٨  
  سياساا اخلارجية؛

ــدول األعــضاء  تــشجع  - ١٩   ــشبكات     ال ــة األمــم املتحــدة واملؤســسات وال ومنظوم
ن األكادميية على زيادة قـدراا علـى تـدريب الدبلوماسـيني واملـسؤولني الـصحيني، وخباصـة مـ            

أفـــضل  إرســـاءالبلـــدان الناميـــة، يف جمـــال الـــصحة العامليـــة والـــسياسة اخلارجيـــة، عـــن طريـــق  
ــدريب،    ــة الالزمــة للت ــادئ التوجيهي ــوفرياملمارســات واملب ــن   وت ــصادراملعلومــات م  مفتوحــة م

  وموارد التعليم والتدريب الالزمة هلذا الغرض؛
مــع املــدير العــام ملنظمــة   إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتعــاون الوثيــق  تطلــب  - ٢٠  

األخـرى، حـسب االقتـضاء، بـإيالء     املعنيـة  الصحة العامليـة ومـع املؤسـسات املتعـددة األطـراف          
 يف جمـال الـصحة  األولوية إلنتاج ومجع بيانات موثوق ا وميكن مقارنتها عـن هجـرة العـاملني     
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 علـى  ني يف جمال الصحةلعاملالعاملية للممارسات املتعلقة بتوظيف ا   املدونة  ب ومشوهلموتوزيعهم  
  ؛)٩(الصعيد الدويل

م، بالتعاون الوثيق مع املدير العام ملنظمـة   د إىل األمني العام أن يق      أيضا تطلب  - ٢١  
الصحة العاملية، ومبشاركة الربامج والصناديق والوكـاالت املتخصـصة املعنيـة يف منظومـة األمـم          

 إىل اجلمعية العامة يف دورا الـسادسة والـستني   احدة، وبالتشاور مع الدول األعضاء، تقرير  املت
  :يلي  مايتناول، يف مجلة أمور،“ الصحة العاملية والسياسة اخلارجية”يف إطار البند املعنون 

الـصحة  احلوكمة يف جمال وفعالية  واتساقدراسة السبل الكفيلة بتعزيز تنسيق     )أ(  
  العاملية؛

 واتــساق يف حتــسني تنــسيق اجلهــات املعنيــةمناقــشة دور الدولــة وغريهــا مــن    )ب(  
  وفعالية احلوكمة يف جمال الصحة العاملية؛

 احملــددات الــيت تركــز علــى تقــدمي توصــيات بــشأن تعزيــز تنــسيق الــسياسات     )ج(  
  .االجتماعية للصحة

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٩

  




