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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(Add.1 و A/58/L.5) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]
 

تعزيز بناء القدرات يف جمال الصحة العامة على الصعيد العاملي  - ٣/٥٨
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة(١) الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول 
ـــداف اإلمنائيــة الــواردة ضمنــه، وال ســيما  واحلكومـات يف قمـة األلفيـة لألمـم املتحـدة، واأله
األهداف اإلمنائية املتصلة بالصحة، وإىل قراراا ١٦٢/٥٥ املؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠٠، و ٩٥/٥٦ املــؤرخ ١٤ كــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠١، و ١٤٤/٥٧ املـــؤرخ ١٦ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢،  
وإذ تضع يف اعتبارها قرارات مجعية الصحـة العامليـة ٤٨-١٣ املـؤرخ ١٢ أيـار/مـايو 
١٩٩٥، و ٥٤-١٤ املـؤرخ ٢١ أيـار/مـــايو ٢٠٠١، و ٥٦-٢٨ و ٥٦-٢٩ املؤرخــني ٢٨ 

أيار/مايو ٢٠٠٣،  
وإذ تسلم بأن علــى الـدول األعضـاء أن تعـزز جـهودها مـن أجـل وضـع حـد لتفشـي 
فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) واإلصابـة بـداء املالريـا 

وغريها من األمراض الرئيسية وعكس اجتاهها حبلول عام ٢٠١٥،  
وإذ تعيـد تـأكيد إعـالن االلـتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـــص 

املناعة املكتسب (اإليدز)(٢)،  

                                                           
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

القرار د إ-٢/٢٦، املرفق.  (٢)
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وإذ تسلم بأن عوملة التجارة وتزايد األسفار الدولية قد أديا إىل زيادة خطـر االنتشـار 
السـريع لألمـراض املعديـة علـى النطـاق العـاملي، ممـا يطـرح حتديـات جديـــدة يف جمــال الصحــة 

العامة،  
وإذ تالحظ بقلق ما خيلفه فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وداء السـل واملالريـا 
وغريها من األمراض املعدية واألوبئة الرئيسية من أثر وخيـم علـى البشـرية وعـبء ثقيـل علـى 

الفقراء، وال سيما يف البلدان النامية،  
وإذ ترحب بالنجاح احلايل الذي حتققه البلدان املتضررة من املتالزمة التنفسـية احلـادة 
الوخيمـة يف مكافحـة هـذا الـداء الـذي ميثـل أول مـرض معـد خطـــري يظــهر يف القــرن احلــادي 
والعشرين، وبااللتزام السياسي والقيادة القوية اللذين أبدما البلدان املتضررة، وبـالدور الـذي 
اضطلعت به منظمة الصحة العاملية يف السيطرة على الوباء، مـع وعيـها بـأن مكافحـة املتالزمـة 

التنفسية احلادة الوخيمة واألوبئة األخرى مازالت بعيدة عن بلوغ غايتها،  
واقتناعا منها بـأن تعزيـز الصحـة العامـة أمـر حاسـم يف تنميـة مجيـع الـدول األعضـاء، 
وبأن تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يتحقق من خالل اختاذ تدابري ترمـي إىل تعزيـز بنـاء 
القـدرات يف جمـال الصحـة العامـة، مبـا يف ذلـك نظـم الوقايـة مـن األمـراض املعديـة والتحصـــني 

ضدها،  
وإذ تؤكد أن الــدول األعضـاء تتحمـل املسـؤولية الرئيسيـة عـن تعزيـز بنـاء قدراـا يف 
جمال الصحة العامـة لكشـف تفشـي األمـراض املعديـة الرئيسـية والتصـدي هلـا بسـرعة، بإنشـاء 
آليــات فعالــة للصحــة العامــة وحتســينها، وإذ تســلم يف الوقــت ذاتــه بــأن حجــم االســتجابة 

الضرورية قد يتجاوز قدرات العديد من البلدان النامية،  
واقتناعا منها بأن السـيطرة علـى تفشـي األمـراض، وال سـيما األمـراض اجلديـدة الـيت 

تظل مسبباا جمهولة، تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا،  
وإذ تسـلم باحلاجـة إىل مزيـــد مــن التعــاون الــدويل واإلقليمــي للتصــدي للتحديــات 
ـــة، وخاصــة مــا يتعلــق منــها بتعزيــز التدابــري الفعالــة  اجلديـدة والقائمـة يف جمـال الصحـة العام
كاللقاحات، وكذا ملساعدة البلـدان الناميـة علـى تـأمني اللقاحـات ضـد األمـراض املعديـة الـيت 

ميكن الوقاية منها،  
وإذ تسلم أيضا خبربة منظمة الصحة العاملية والدور الذي تضطلع بـه يف مجلـة ميـادين 
ـــدول األعضــاء يف تبــادل املعلومــات وتدريــب املوظفــني والدعــم التقــين  منـها التنسـيق مـع ال
واسـتخدام املـوارد وحتسـني آليـات التـأهب واالسـتجابة يف جمـال الصحـة العامـة علـى الصعيـــد 
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العاملي، ويف حتفيز وتعزيز العمل املتعلق بالوقاية من األوبئـة واألمـراض املسـتوطنة وغريهـا مـن 
األمراض ومكافحتها والقضاء عليها، فضال عن عمل مكتب منظمة الصحة العامليـة املخصـص 

ملراقبة األمراض السارية والتصدي هلا،  
وإذ تؤكد استمرار أمهيـة اللوائـح الصحيـة الدوليـة بوصفـها أداة لكفالـة أقصـى محايـة 
ممكنة من تفشي األمراض دوليا وأدىن إعاقة حلركة املـرور الدوليـة، وإذ حتـث الـدول األعضـاء 

على إيالء أولوية كربى للعمل بشأن تنقيح اللوائح،  
وإذ ترحب باجلهود اليت تبذهلـا منظمـة الصحـة العامليـة بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء 
ومنظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز والقطـاع اخلـاص واتمـع املـدين، مـن أجـل 
تعزيز بناء القدرات يف جمـال الصحـة العامـة علـى الصعيـد العـاملي وتقويـة الصحـة العامـة علـى 

الصعيد القطري،  
وإذ ترحب أيضا باإلعالن اخلـاص باالتفـاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة 
املتصلة بالتجارة والصحة العامة، املعتمـد يف الدوحـة يف ١٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١(٣)، 
وإذ تالحظ قرار الس العام ملنظمة التجارة العامليـة املـؤرخ ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ بشـأن 

تنفيذ الفقرة ٦ من إعالن الدوحة(٤)،  
وإذ تسلم باحلاجة إىل تعزيز اهليـاكل األساسـية الصحيـة واالجتماعيـة الوطنيـة لتقويـة 
التدابري الرامية إىل القضاء علـى التميـيز يف احلصـول علـى خدمـات الصحـة العامـة واملعلومـات 

والتعليم لصاحل مجيع الناس، وال سيما الفئات احملرومة والضعيفة،  
ـــــة يف  حتـــث الـــدول األعضـــاء علـــى زيـــادة إدمـــاج شـــؤون الصحـــة العام - ١
استراتيجياا الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلـك وضـع آليـات فعالـة يف جمـال 
الصحة العامة وحتسينها، وخاصة شبكات مراقبة األمراض والتصدي هلـا ومكافحتـها والوقايـة 
منها ومعاجلتها وتبادل املعلومات بشأا وتوظيف موظفي قطاع الصحـة العامـة علـى الصعيـد 

الوطين وتدريبهم؛  
يب بالدول األعضاء واتمع الدويل التوعيـة باملمارسـات السـليمة يف جمـال  - ٢

الصحة العامة، مبا يف ذلك عن طريق التعليم ووسائط اإلعالم اجلماهريية؛  

                                                           
 .W T/MIN(01)/DEC/2 منظمة التجارة العاملية، الوثيقة (٣)

(٤) انظر: منظمة التجارة العاملية، ٢٠٠٣، جملس جوانب حقوق امللكيــة الفكريــة املتصلــة بالتجــارة، القــرار 
 .IP/C/W/405
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تؤكد أمهية التعــاون الـدويل النشـط يف مكافحـة األمـراض املعديـة اسـتنادا إىل  - ٣
مبـادئ االحـترام املتبـــادل واملســاواة، ــدف تعزيــز بنــاء القــدرات يف جمــال الصحــة العامــة،       

وال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات وتقاسم اخلربة، فضـال عـن 
برامج البحث والتدريـب الـيت تركـز علـى مراقبـة األمـراض املعديـة والوقايـة منـها ومكافحتـها 

والتصدي هلا وتقدمي الرعاية والعالج املتعلقني ا، والتلقيح ضدها؛  
تدعـو إىل حتسـني نظـــم التــأهب واالســتجابة يف جمــال الصحــة العامــة علــى  - ٤
الصعيـد العـاملي، مبـا يف ذلـك نظـم الوقايـة مـن األمـراض املعديـة ورصدهـــا، للتصــدي بشــكل 
أفضل لألمراض الرئيسية مبا يف ذلك يف حاالت تفشي األمراض اجلديدة على الصعيد العاملي؛  
ـــدول األعضــاء علــى أن تشــارك بفعاليــة يف التحقــق مــن بيانــات  تشـجع ال - ٥
ومعلومـات املراقبـة املتعلقـة حبـاالت الصحـة العامـــة الطارئــة الــيت تكــون مثــار قلــق دويل ويف 
التصديق عليها، وعلى أن تتبادل، يف الوقـت املناسـب وبشـفافية وبالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة 
ـــن األمــراض املعديــة اجلديــدة  الصحـة العامليـة، املعلومـات واخلـربات بشـأن األوبئـة والوقايـة م

والناشئة من جديد اليت متثل خطرا على الصحة العامة على الصعيد العاملي ومكافحتها؛  
تدعو اللجان اإلقليمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، حسـب االقتضـاء،  - ٦
إىل التعاون الوثيق مـع الـدول األعضـاء والقطـاع اخلـاص واتمـع املـدين، عندمـا يطلـب منـها 
ذلك، يف بناء قدراـا يف جمـال الصحـة العامـة ويف التعـاون اإلقليمـي مـن أجـل احلـد مـن األثـر 

الضار لألمراض املعدية الرئيسية والقضاء عليه؛ 
ــــاالت األمـــم املتحـــدة وهيئاـــا  تشــجع الــدول األعضــاء، فضــال عــن وك - ٧
وصناديقـها وبراجمـها علـى أن تواصـل، كـل يف نطـاق واليتـه، معاجلـة شـواغل الصحـــة العامــة 
ضمن براجمها وأنشطتها اإلمنائية، و أن تقدم دعما فعليا لبناء القدرات يف جمـال الصحـة العامـة 

على الصعيد العاملي ومؤسسات الرعاية الصحية؛ 
ــــز بنـــاء  تطلــب إىل األمــني العــام أن يــدرج مالحظــات بشــأن مســألة تعزي - ٨
القدرات يف جمال الصحة العامـة علـى الصعيـد العـاملي يف تقريـره عـن متابعـة تنفيـذ نتـائج قمـة 

األلفية لألمم املتحدة، الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني. 
اجللسة العامة ٤٣ 
٢٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ 


