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  ٦٢/٥٢ج) مسودة(   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٢٢  

  (Draft) A62/52   
  
  
  

  "أ" للجنة الثالثالتقرير 
  

  )مسودة(
  
  

مينـسيس  . ف برئاسة الـدكتور     ٢٠٠٩مايو  /  أيار ٢١جلستيها الثامنة والتاسعة في     " أ"عقدت اللجنة     
  ). مكسيكال (غونزاليز

  
نـود جـدول    ب  بشأن المرفقةالقرارات  وتقرر توصية جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد           
  : التاليةاألعمال

  
  ٢٠١١-٢٠١٠الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل بما في ذلك الميزانية البرمجية المقترحة   -١١

  
  :بعنوانقرار واحد 

  
، بما في ذلك الميزانية     ٢٠١٣-٢٠٠٨ألجل  الخطة االستراتيجية المتوسطة ا     -

  ٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المقترحة 
  

  التقنية والصحيةالمسائل   -١٢
  

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  ٤-١٢
  

   بصيغته المعدلة قرار واحد
  

  :قرار واحد بعنوانو
  

  )الشعبي(الطب التقليدي   -
  

  ت االجتماعية للصحةاللجنة المعنية بالمحددا  ٥-١٢
  

  : بعنوانقرار واحد
  

الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي مـن خـالل العمـل الخـاص                 -
  بالمحددات االجتماعية للصحة
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   من جدول األعمال١١البند 
  
  

  ، ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
  ٢٠١١-٢٠١٠بما في ذلك الميزانية البرمجية المقترحة 

  
  

  لصحة العالمية الثانية والستون،جمعية ا
  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨ بشأن الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل ١١-٦٠ج ص عإذ تذكر بالقرار   
  

في ذلك    بما ٢٠١٣-٢٠٠٨وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بالخطة االستراتيجية المتوسطة األجل           
  ١؛٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة 

  
  ٢؛٢٠١٣-٢٠٠٨ع الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل المنقحة وبعد أن فحصت مشرو  

  
 بما في ذلك مؤشـراتها وأهـدافها        ٢٠١٣-٢٠٠٨ الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل المنقحة       تقر  
  .المراجعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٢/٤الوثيقة ج     ١
  .، على التوالي٢٠١١-٢٠١٠/م ب مو) المنقحة) المسودة ((MTSP/2008-2013الوثيقتين انظر      ٢
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   من جدول األعمال٤-١٢البند 
  
  

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك
  تعزيز النُظم الصحية

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

منظمة في الالذي تضطلع به  المحوريإذ ترحب بالجهود التي تبذلها المديرة العامة وإذ تعترف بالدور   
  تعزيز الرعاية الصحية األولية على الصعيد العالمي؛

  
  ١النُظم الصحية؛وبعد النظر في التقرير الخاص بالرعاية الصحية األولية بما في ذلك تعزيز   

  
  ؛ )٢٠٠٠(وإعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة ) ١٩٧٨( آتا -وإذ تعيد التأكيد على إعالن ألما   

  
والقرارات الالحقة ذات الصلة الصادرة عن المنظمة       ) ١٩٨٦(وإذ تذكر بميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة         

   ٢ولجانها اإلقليمية وجمعيات الصحة؛
  

لمناقشات التي دارت في سلسلة مؤتمرات القمة والمـؤتمرات العالميـة واإلقليميـة             وإذ تذكر أيضاً با   
  ٣والوطنية التي أكدت مجددا التزام الدول األعضاء بالرعاية الصحية األولية وبتعزيز النُظم الصحية؛

  
 البرامج وإذ تالحظ تعاظم توافق اآلراء داخل األسرة الصحية العالمية القائل بأن األساليب الرأسية مثل

المخصصة لمكافحة أمراض محددة واألساليب المتكاملة حيال النُظم الصحية إنما هي أمور يعـضد بعـضها                
  البعض اآلخر وتساهم في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛

  
 الـصحية   وإذ تقر بالحاجة إلى االستفادة من التجارب اإليجابية والسلبية التي حدثت في مجال الرعاية             

   آتا وإعالن األلفية؛-األولية في السنوات التي مرت منذ صدور إعالن ألما 
  

                                                           
 .٦٢/٨ جالوثيقة     ١
 ٢٢-٦٠ج ص ع و٣٣-٥٨ج ص ع و١٧-٥٨ج ص ع و١٩-٥٧ج ص ع و٦-٥٦ج ص ع و١٣-٥٤ج ص عالقرارات     ٢
 .١٨-٦١ج ص ع و١٧-٦١ج ص ع و٢٧-٦٠ج ص ع و٢٤-٦٠ج ص عو
التي عقدتها الـدول  ) ٢٠٠٨(بما في ذلك مؤتمرات القمة المعنية بتعزيز النُظم الصحية مثل قمة هوكايدو طوياكو      ٣

) ٢٠٠٨طوكيـو،   (الصناعية الكبرى الثماني والمؤتمر الدولي بشأن العمل الصحي من أجل تعزيـز الـنُظم الـصحية                 
 آتا والمعني بالرعاية الصحية األولية والذي اشتركت فـي        -لدولي المكرس للعيد الثالثين لصدور إعالن ألما        والمؤتمر ا 

؛ واجتماعات المنظمة اإلقليمية بـشأن      )٢٠٠٤(وقمة البلدان الخمسة عشر     ) ٢٠٠٨ألماتي،  (عقده المنظمة واليونيسيف    
) ٢٠٠٨(وتـالين   ) ٢٠٠٨(وبـانكوك   ) ٢٠٠٧( وبيجين   )٢٠٠٧(الرعاية الصحية األولية مثل اجتماعات بوينس آيرس        

والمؤتمرات المعنية بتعزيز الصحة مثـل مـؤتمر أوتـاوا          ) ٢٠٠٨(والدوحة  ) ٢٠٠٨(وجاكارتا  ) ٢٠٠٨(وواغادوغو  
ومـؤتمر مكـسيكو سـيتي      ) ١٩٩٧(ومؤتمر جاكارتا   ) ١٩٩١(ومؤتمر ساندسفال   ) ١٩٨٨(ومؤتمر آداالييد   ) ١٩٨٦(
وفرقة العمل المعنية بالصحة والمنبثقة عن منظمة السوق المشتركة لبلدان المخروط           ) ٢٠٠٥(ومؤتمر بانكوك   ) ٢٠٠٠(

 ).١٩٩٥منذ عام (الجنوبي 
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الذي صدر بمناسبة العيد الثالثين لمؤتمر ألما  ٢٠٠٨،١بالتقرير الخاص بالصحة في العالم  وإذ ترحب   
ـ                - ي المجـال    آتا الدولي والذي يحدد أربعة توجهات عامة للسياسة العامة نحو تقليص حاالت الالمـساواة ف

التصدي لحاالت الالمساواة عن طريق التغطيـة الـشاملة وجعـل           : الصحي وتحسين الصحة للجميع أال وهي     
اإلنسان في قلب اهتمامات الرعاية الصحية وإدراج الصحة في السياسات العمومية ذات الطابع األعم وتـوفير                

لتقرير الختامي الذي أصدرته اللجنة المعنية     اإلرشادات التي ال تستبعد أحداً من أجل الصحة وإذ ترحب أيضاً با           
  ٢بالمحددات االجتماعية للصحة؛

  
وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى بناء نُظم صحية وطنية مضمونة االستمرار، وتعزيـز القـدرات الوطنيـة      

مناسـب،  والوفاء التام بااللتزامات المالية التي قطعتها الحكومات الوطنية وشركاؤها اإلنمائيون، على النحو ال            
  من أجل سد حاالت العجز التي يعاني منها القطاع الصحي؛

  
وإذ تعيد كذلك تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة ومناسبة التوقيت فيما يتعلق بتنفيـذ كـل                  

طرة االلتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة والحاجة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالمعونة مع احترام سي               
البلدان المتلقية على مسألة تعزيز نُظمها الصحية وملكيتها لها والسيما بالنظر إلى ما لألزمات المالية والغذائية                

  الدولية الراهنة وعن تغير المناخ من آثار على الصحة وعلى النُظم الصحية؛
  

ادئ اإلنصاف والتكافل   وإذ تؤكد مجدداً وبقوة على قيم ومبادئ الرعاية الصحية األولية بما في ذلك مب             
والعدالة االجتماعية واستفادة الجميع في الخدمات والتعاون المشترك بـين القطاعـات وتحقيـق الالمركزيـة                

  ومشاركة المجتمعات باعتبارها األساس الذي يقوم عليه تعزيز النُظم الصحية،
  

  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  
 آتا، وإبقاء قـضية     - على جميع المستويات بقيم ومبادئ إعالن ألما         تأمين االلتزام السياسي    )١(

تعزيز النُظم الصحية القائمة على أسلوب الرعاية الصحية األولية في صدارة جدول األعمال السياسي              
الدولي واالستفادة، على النحو المناسب، من الشراكات والمبادرات المتعلقة بالصحة فيما يخص هـذه              

  ا من أجل دعم بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛القضية والسيم
  
التعجيل باإلجراءات الرامية إلى تحقيق استفادة الجميع من الرعاية الصحية األوليـة وذلـك                )٢(

مـع  والمـستدامة    والفعالـة    بتطوير الخدمات الصحية الشاملة وتطوير اآلليات المالية الوطنية العادلة        
لى ضمان الحماية االجتماعية وحماية الميزانيات المكرسة للصحة في ظـل األزمـة             مراعاة الحاجة إ  

  ؛ المالية الدولية الراهنة
  
إحالل الناس مكان الصدارة في مجال الرعاية الصحية عن طريق اعتمـاد نمـاذج إليتـاء                  )٣(

تقدم خـدمات   الخدمات، على النحو المناسب، تركز على المستويات المحلية ومستويات المناطق التي            
الرعاية الصحية األولية الشاملة بما في ذلك خدمات تعزيز الـصحة وتـوقي األمـراض والرعايـة                 

حسب الحاجة، مع ضمان    والمتكاملة مع سائر مستويات الرعاية والمنسقة       العالجية والرعاية الملطفة    
  اإلحالة الفعالة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية؛ 

                                                           
جنيـف،  . الرعاية الصحية األولية، اآلن أكثر من أي وقت مـضى : ٢٠٠٨التقرير الخاصة بالصحة في العالم،      ١

 .٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية، 
العدالة واإلنصاف في المجال : تضييق الفجوة في غضون جيل واحد. بالمحددات االجتماعية للصحةاللجنة المعنية      ٢

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . الصحي بفضل اتخاذ إجراءات حول المحددات االجتماعية للصحة
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كل الناس بهمة والتشديد من جديد على تمكين المجتمعات المحلية، وخاصـة            تعزيز مشاركة     )٤(
النساء من المشاركة بهمة في عمليات وضع السياسات العامة وتحسين الصحة والرعاية الصحية من              

  أجل دعم تجديد الرعاية الصحية األولية؛
  
  المهـارات المالئمـة،     ذوي مجموعة  تدريب واستبقاء األعداد الكافية من العاملين الصحيين        )٥(

 ةوالسيما ممرضات الرعاية الصحية األولية، والقوابل، والمهنيين الصحيين المشابهين وأطباء األسـر           
 فـي   غيـر المهنيـين    العـاملين    بالتعاون مع  متعددة التخصصات،    سياقاتالقادرين على العمل في     

  ؛المجتمعات المحلية من أجل تلبية احتياجات الناس الصحية بشكل فعال
  
بما فيها البرامج المخصصة لمكافحة أمـراض       ،  التشجيع على وضع وتنفيذ البرامج الرأسية       )٦(

  ؛ المتكاملة الرعاية الصحية األوليةسياق في ، وتحقيق تكاملها وتنفيذهامعينة
  
تحسين الوصول إلى األدوية والمنتجات الصحية والتكنولوجيات المالئمة وجميعها تمس إليه             )٧(

  أجل دعم الرعاية الصحية األولية؛الحاجة من 
  
إنشاء وتعزيز نُظم المعلومات والترصد في المجال الصحي فيما يتعلق بالرعايـة الـصحية                )٨(

  األولية من أجل تيسير السياسات والبرامج المسندة بالبينات وتقييمها؛
  
يقصي أحـداً    التعزيز وزارات الصحة بما يمكّنها من توفير التوجيه الشفاف المسؤول الذي              )٩(

  في القطاع الصحي وتيسير العمل المشترك بين القطاعات في إطار الرعاية الصحية األولية؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

 آتا فـي أنـشطتها وإسـهام        -ضمان عمل المنظمة على أن تنعكس قيم ومبادئ إعالن ألما             )١(
 جميع المستويات في تجديد وتعزيز الرعاية الصحية األوليـة          الجهود التنظيمية الشاملة المبذولة على    

  وذلك طبقاً الستنتاجات اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛
  
تعزيز قدرات األمانة، بما فيها قدرات المكاتب اإلقليمية والقطرية، على دعم الدول األعضاء               )٢(

 السياسية العامة األربعة بهدف تجديد وتعزيز الرعاية في الجهود التي تبذلها من أجل الوفاء بالتوجهات
  ؛٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم، الصحية األولية والواردة في 

  
مضاهاة وتحليل التجارب الماضية والراهنة التي خاضتها الدول األعضاء في تنفيذ الرعايـة               )٣(

 فـي إطـار     مات المتعلقة بالممارسات الجيدة   الصحية األولية وتيسير تبادل الخبرات والبينات والمعلو      
   التغطية الشاملة وإتاحة وتعزيز النُظم الصحية؛تحقيق

  
 والتنسيق بين التدخالت العالمية من أجل تقوية النُظم الصحية وإقامتها علـى             المواءمةتعزيز    )٤(

دولية ذات الصلة   أساس نهج الرعاية الصحية األولية وذلك بالتعاون مع الدول األعضاء والمنظمات ال           
والمبادرات الصحية الدولية وسائر أصحاب المصلحة بهدف زيادة حاالت التـآزر بـين األولويـات               

  الدولية واألولويات الوطنية؛
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تأمين التمويل الكافي لتعزيز النُظم الصحية وإحياء الرعاية الصحية األولية فـي الميزانيـة                )٥(
  ؛٢٠١١-٢٠١٠البرمجية 

  
التصدي لحـاالت   ) ١: (أال وهي بشأن التوجهات السياسية العامة األربعة،       عمل   خططوضع    )٦(

وضـع النـاس فـي صـلب عمليـة تقـديم            ) ٢(الغبن عن طريق التحول إلى التغطيـة الـشاملة؛          
القيـادة الـشاملة    ) ٤(العمل المتعدد القطاعات وإدراج الصحة في جميع الـسياسات؛           )٣( الخدمات؛

الية في مجال الصحة؛ وضمان أن تتخلل هذه الخطط العمـل فـي             ومصرفو الشؤون المتسمون بالفع   
جميع أنحاء المنظمة، وتقديم تقرير عن هذه الخطط من خالل المجلس التنفيذي إلى جمعيـة الـصحة                 

  .العالمية الثالثة والستين ثم تقديم تقرير عن التقدم المحرز كل سنتين بعد ذلك
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   من جدول األعمال٤-١٢البند 
  
  

  )الشعبي(الطب التقليدي 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية؛  

  
 ٣٣-٣١ع ص ج و ٤٩-٣٠ع ص جو  ٧٢-٢٩ع ص جو  ٥٤-٢٢ع ص ج القرارات  بـــ تـــذكّرإذ و

  ؛٢١-٦١ع ص جو ٣١-٥٦ع ص جو ١١-٥٤ع ص جو ٤٣-٤٢ع ص جو ١٩-٤١ع ص جو ٣٣-٤٠ع ص جو
  
للشعوب حقاً وعليها واجباً في المـساهمة       " أمور منها أن     ى آتا الذي نص عل    -وإذ تذكَّر بإعالن ألما       

الرعاية الصحية األولية تعتمد، في     "وعلى أن   " أفراداً وجماعات في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية الخاصة بها        
المستوى المحلي وفي مستوى اإلحالة، على العاملين الصحيين، ومن بينهم األطباء والممرضـات والقـابالت               

 وكـذلك الممارسـون     - حيثما يكون ذلك ممكـن التطبيـق         -والمساعدون الصحيون والعاملون المجتمعيون     
سـباً للعمـل كفريـق صـحي         ممن يكونون قد تلقوا تدريباً اجتماعياً وفنيـاً منا         - حسب الحاجة    -التقليديون  

  ؛ "ولالستجابة إلى االحتياجات الصحية المحددة للمجتمع
  

يشمل مجموعة متنوعة وواسعة مـن المعالجـات        )" الشعبي(الطب التقليدي   "وإذ تالحظ أن مصطلح       
   آخر؛إلى آخر ومن إقليم إلىوالممارسات التي قد تختلف اختالفاً كبيراً من بلد 

  
بوصفه أحد الموارد المتاحة لخدمات الرعاية الصحية األولية        ) الشعبي(تقليدي  وإذ تعترف بأن الطب ال      
  في المرامي اإلنمائية لأللفية؛  يسهم في تحسين الحصائل الصحية بما في ذلك الحصائل المذكورةأن ويمكن

  
يـة  وإذ تعترف باختالف الدول األعضاء من حيث تشريعاتها المحلية وأسـاليبها ومـسؤولياتها التقنين               

  والنماذج التي تتبعها في إيتاء الخدمات والمتعلقة بالرعاية الصحية األولية؛
  

في نظمها الـصحية    ) الشعبي(الطب التقليدي    إلدراجوإذ تالحظ التقدم الذي أحرزته حكومات عديدة          
  الوطنية؛

  
بفضل تنفيذ  ) يالشعب(وإذ تالحظ أن عدداً من الدول األعضاء قد حقق تقدماً في ميدان الطب التقليدي                 

  ٢؛٢٠٠٥-٢٠٠٢) الشعبي(استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي 
  

                                                           
  .٦٢/٨الوثيقة ج     ١
 .WHO/EDM/TRM/2002 الوثيقة    ٢
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 العمل والتعاون بين المجتمع الدولي والحكومـات والمهنيـين والعـاملين            إلىوإذ تعرب عن الحاجة       
همة فـي تـوفير     كعنصر هام من العناصر المسا    ) الشعبي(الصحيين لضمان االستخدام المالئم للطب التقليدي       

  الصحة للجميع، وفقاً للقدرات واألولويات والتشريعات ذات الصلة على الصعيد الوطني؛
  

قد انعقد خالل الفتـرة     ) الشعبي( بشأن الطب التقليدي      أن مؤتمر منظمة الصحة العالمية     إلىوإذ تشير     
عالن بيجـين بـشأن الطـب       إ واعتمد في بيجين بالصين،     ٢٠٠٨نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٩ إلى ٧الممتدة من   

  ؛)الشعبي(التقليدي 
  

أغسطس، /  آب٣١يتم االحتفال به سنوياً في   ) الشعبي( أن اليوم األفريقي للطب التقليدي       إلىوإذ تشير     
وتعزيز صورته في اإلقليم األفريقي، وللتشجيع على دمجه في ) الشعبي(وذلك من أجل التوعية بالطب التقليدي       

  النظم الصحية الوطنية،
  
حسب قدراتها وأولوياتها وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة علـى         ،   الدول األعضاء على ما يلي     تحث  -١

  :الصعيد الوطني
  

وفقاً لقدراتها وأولوياتها   ) الشعبي(اعتماد وتنفيذ إعالن بيجين بشأن الطب التقليدي        النظر في     )١(
  وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة وعلى الصعيد الوطني؛

  
وعالجاتـه وممارسـاته،    ) الـشعبي (ترام المعارف التي ينطوي عليها الطـب التقليـدي          اح  )٢(

 إلىوالمحافظة عليها ونشرها على نطاق واسع، حسب االقتضاء، وذلك باالستناد، على النحو المالئم،              
  الظروف السائدة في كل بلد وإلى بينات المأمونية والنجاعة والجودة؛

  
 لتعزيزح والمعايير الوطنية في إطار النُظم الصحية الوطنية الشاملة          صياغة السياسات واللوائ    )٣(

  على النحو المالئم والمأمون والناجع؛) الشعبي(استخدام الطب التقليدي 
  
في نُظمها الصحية الوطنية، بناء     ) الشعبي(النظر، حسب االقتضاء، في إدراج الطب التقليدي          )٤(

وظروفها ذات الصلة على الصعيد الوطني وعلى بينات المأمونية         على قدراتها وأولوياتها وتشريعاتها     
  والنجاعة والجودة؛

  
 البحوث واالبتكار مـع إيـالء االهتمـام         إلىاستناداً  ) الشعبي(زيادة تطوير الطب التقليدي       )٥(

في تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل     ) الشعبي(الواجب لإلجراءات المحددة ذات الصلة بالطب التقليدي        
  ؛العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
النظر، حسب االقتضاء، في إنشاء نُظم تحدد المؤهالت الالزمة لممارسي الطـب التقليـدي                )٦(
واعتماد شهاداتهم وإصدار التراخيص لهم، ومساعدتهم على تحسين معـارفهم ومهـاراتهم            ) الشعبي(

، على أساس التقاليد واألعـراف الخاصـة بالـسكان          صحية المعنيين بالتعاون مع مقدمي الخدمات ال    
  ؛األصليين والمجتمعات المحلية األصلية

  
) الـشعبي (النظر في توثيق عرى التواصل بين ممارسي الطب الكالسيكي والطب التقليـدي               )٧(

طب التقليـدي   المالئمة مع وضع المحتوى المتعلق بال     والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء برامج التدريب       
   للمهنيين الصحيين وطالب الطب والباحثين المعنيين؛)الشعبي(
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الممارسات الخاصة بالطب التقليدي    التعاون مع بعضها البعض على تقاسم المعارف وأفضل           )٨(
، بما يتسق مع تشريعاتها الوطنية      )الشعبي(وتبادل برامج التدريب في مجال الطب التقليدي        ) الشعبي(

  والتزاماتها الدولية ذات الصلة،
  

  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٢
  
ـ             )١( ين بـشأن الطـب     دعم الدول األعضاء، حسب االقتضاء وعند الطلب، في تنفيذ إعالن بيج

  ؛)الشعبي(التقليدي 
  
 بناء على التقـدم     ،٢٠٠٥-٢٠٠٢) الشعبي(تحديث استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي         )٢(

  ؛)الشعبي(الذي تحرزه البلدان والمشكالت الجديدة حالياً في مجال الطب التقليدي 
  
فـي تنفيـذ    ) الشعبي(لتقليدي  إيالء االهتمام الواجب لإلجراءات المحددة ذات الصلة بالطب ا          )٣(

االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، واالستراتيجية           
  العالمية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة األمراض غير السارية والوقاية منها؛ 

  
دان بشأن كيفيـة دمـج الطـب التقليـدي          االستمرار في إعطاء إرشادات السياسة العامة للبل        )٤(
)/ الشعبي(في النظم الصحية وخصوصاً، وحسب االقتضاء، تعزيز استخدام الطب التقليدي           ) الشعبي(

طب السكان األصليين ألغراض الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك الوقاية من األمراض وتعزيـز               
مع مراعاة التقاليد واألعراف الخاصـة بالـسكان         و الصحة، وفقاً لبينات المأمونية والنجاعة والجودة     

  ؛األصليين والمجتمعات المحلية األصلية
  
البلدان في ضمان مأمونيـة الطـب التقليـدي          لدعماالستمرار في إعطاء اإلرشادات التقنية        )٥(
 والنظر في مشاركة السكان والمجتمعات المحلية، مع مراعـاة تقاليـدهم             وجودته هونجاعت) الشعبي(

  ؛افهموأعر
  
تعزيز التعاون مع المراكز المتعاونة مع المنظمة ومؤسسات البحـوث والمنظمـات غيـر                )٦(

مع مراعاة التقاليد واألعـراف الخاصـة بالـسكان         المعلومات المسندة بالبينات     على تبادل الحكومية  
في مجال نية الوطببناء القدرات برامج التدريب الخاص  ودعماألصليين والمجتمعات المحلية األصلية، 

  ).الشعبي(الطب التقليدي 
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   من جدول األعمال٥-١٢البند 
  
  

  الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي
  من خالل العمل الخاص بالمحددات االجتماعية للصحة

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

  ١ للصحة؛بعد النظر في تقرير اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية  
  

وإذ تشير إلى التوصيات الثالث الشاملة الصادرة عن اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، أال   
 تحسين ظروف المعيشة اليومية؛ ومعالجة اإلجحاف في توزيع السلطة والمال والموارد؛ وقياس وفهـم               :وهي

  المشكلة وتقييم وقع اإلجراءات؛
  

 وإلى دستورها الذي يؤكـد      ١٩٤٨ إلنشاء منظمة الصحة العالمية في عام        وإذ تشير إلى العيد الستين      
على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز بـسبب                   

  العنصر أوالدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛
  

 آتـا عـام     –ين للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية الذي عقد في ألمـا            وإذ تشير إلى العيد الثالث      
 والذي أكد من جديد على القيمة األساسية لإلنصاف في الصحة ودشَّن االستراتيجية العالميـة للرعايـة              ١٩٧٨

  الصحية األولية من أجل توفير الصحة للجميع؛
  

القـرار  ( ضرورة العمل المشترك بـين القطاعـات       والسيما" توفير الصحة للجميع  "وإذ تذكِّر بمبادئ      
  ؛)٤٣-٣٠ع ص ج
  

وإذ تؤكد أهمية التصدي للمحددات الصحية األعم والنظر في اإلجراءات والتوصيات التي حددت في                
سلسلة المؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز الصحة، من ميثاق أوتاوا بشأن تعزيز الصحة إلى ميثاق بانكوك بشأن 

ة في عالم تسوده العولمة، كي يصبح تعزيز الصحة بنداً محورياً في برنامج عمل التنمية العالمي                تعزيز الصح 
  ؛)٢٤-٦٠ع ص جالقرار (باعتباره من المسؤوليات األساسية للحكومات 

  
وإذ تشير إلى توافق اآلراء عالمياً على إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية بخصوص بلـوغ المرامـي                   

، وإلى القلق إزاء عدم تحقيق تقدم كاف نحو هذه المرامي في بعض األقاليم              ٢٠١٥لفية بحلول عام    اإلنمائية لأل 
  بحلول منتصف المدة؛

  
 الذي يستهل الرصد السنوي من جانـب جمعيـة          ١٨-٦١ج ص ع  وإذ ترحب في هذا الصدد بالقرار         

  الصحة لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛
  
  

                                                           
 .٦٢/٩ الوثيقة ج   ١
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 عن الرعاية الصحية األولية وتركيز التقرير ٢٠٠٨١ بالصحة في العالم    التقرير الخاص وإذ تشير إلى      
  على سبل تحسين اإلنصاف من خالل إصالح النظم الصحية وغيرها من النظم المجتمعية؛

  
وإذ تدرك أن مواجهة تدهور البيئة وتغير المناخ تشمل مسائل تتعلق باإلنـصاف فـي الـصحة، وإذ                    

 تغير المناخ تأثيراً سلبياً على صحة المجموعات السكانية الضعيفة والمهمـشة            تالحظ أن من المتوقع أن يؤثر     
  ؛)١٩-٦١ع ص جالقرار (
  

  وإذ تدرك الحقوق المتعلقة بالتباينات المتسعة في متوسط العمر المأمول في جميع أنحاء العالم؛  
  

  ع الجنس؛وإذ تعلق أهمية قصوى على القضاء على حاالت الغبن في الصحة ذات الصلة بنو  
  

وإذ تقر بأن ماليين األطفال في العالم ال يحققون كامل إمكاناتهم وبأن االستثمار في إيـصال الـدعم                    
الشامل في مرحلة النمو المبكر للطفل إلى جميع األطفال يعد خطوة أساسية لتحقيق اإلنصاف في الصحة طيلة                 

  العمر؛
  

ية يعد قـضية مـن قـضايا الـسياسة العامـة            وإذ تدرك أن تحسين الظروف االجتماعية غير الموات         
  االجتماعية في المقام األول؛

  
وإذ تشير إلى ضرورة تحسين التنسيق بين الجهود العالمية والوطنية ودون الوطنيـة فـي التـصدي                   

للمحددات االجتماعية للصحة من خالل العمل على نطاق القطاعات، مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز التنميـة                 
اعية واالقتصادية، مع تفهم أن هذا العمل يتطلب التعاون من قبل شركاء عدة، بمن فيهم المجتمع المدني                 االجتم

  ؛والقطاع الخاص
  

 مـن   ٢وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي تضطلع به اآلليات العالمية القائمة لتصريف الـشؤون                
ة للصحة، وتنظيم السلع والخدمات التي لهـا        أجل دعم الدول األعضاء في توفير الخدمات األساسية الضروري        

   في الصحة، وضرورة تحديد مسؤولية الشركات،  كبيرتأثير
  
   عن تقديرها للعمل الذي قامت به اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛تعرب  -١
  
ة والمجتمع المدني    المجتمع الدولي، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولي           تناشد  -٢

  :يلي والقطاع الخاص، القيام بما
  

  ٣اإلحاطة علماً بالتقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة وبتوصياته؛  )١(

                                                           
 اآلن أكثر مـن أي      -الرعاية الصحية األولية    : ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم      . مة الصحة العالمية  منظ    ١

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . وقت مضى
 .٢٠٠٧، جنيف، منظمة الصحة العالمية ٤٦ انظر الوثائق األساسية، الطبعة    ٢
العدالة واإلنصاف في المجال    : تضييق الفجوة في غضون جيل واحد     . حةاللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للص        ٣

التقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية      . الصحي بفضل اتخاذ إجراءات حول المحددات االجتماعية للصحة       
 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . للصحة
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اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتعاون مع الدول األعضاء في المنظمة وأمانة المنظمة بـشأن                 )٢(
ى حاالت الغبن في الصحة وبشأن التصدي للمحددات االجتماعيـة          تقدير آثار السياسات والبرامج عل    

  للصحة؛
  
العمل عن كثب مع الدول األعضاء في المنظمة وأمانة المنظمة التخاذ ما يلزم من التـدابير                  )٣(

بغية تعزيز اإلنصاف في الصحة في إطار كل السياسات من أجل تحسين صحة السكان كافة والحـد                 
  ة؛من حاالت الغبن في الصح

  
مراعاة اإلنصاف في مجال الصحة لدى العمل على بلوغ المرامي اإلنمائية العالمية األساسية               )٤(

ووضع مؤشرات من أجل رصد التقدم والنظر في تعزيز التعاون الدولي فـي معالجـة المحـددات                 
  االجتماعية للصحة وفي الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي؛ 

  
  : ما يلي الدول األعضاء علىتحث  -٣

  
التصدي للمحددات االجتماعية للصحة داخل البلدان وعبرها من خـالل االلتـزام الـسياسي                )١(

باعتبار ذلك شاغالً وطنيـاً،  " تضييق الفجوة في غضون جيل واحد    "بخصوص المبادئ الرئيسية بشأن     
نـصاف فـي    ومالئماً لتنسيق وإدارة العمل المشترك بين القطاعات من أجل الصحة بغيـة إدراج اإل             

المجال الصحي في التيار العام لكل السياسات، حسب االقتـضاء، باسـتخدام أدوات تقيـيم الـصحة                 
  واإلنصاف في المجال الصحي؛ 

  
وضع وتنفيذ مرامٍ واستراتيجيات لتحسين الصحة العمومية مع التركيز على حاالت الغبن في               )٢(

  الصحة؛
  
 السياسات الوطنية التي تعـالج المحـددات        وضع اإلنصاف في الصحة في االعتبار في كل         )٣(

سياسات شاملة للحماية االجتماعية للجميع بما في ذلـك         وتعزيز  االجتماعية للصحة والنظر في وضع      
تعزيز الصحة والوقايـة مـن المـرض، والرعايـة الـصحية وتعزيـز تـوفير وإتاحـة الـسلع                    

  الضرورية للصحة والعافية؛  والخدمات
  
اون بين القطاعات المعنية بهدف دمج الصحة في الـسياسات العموميـة            ضمان الحوار والتع    )٤(

  ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك بين القطاعات؛
  
زيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص بشأن كيفية وضع المحـددات         )٥(

  االجتماعية في االعتبار عند تقديم خدمات الرعاية إلى مرضاها؛
  
سهام في تحسين ظروف الحياة اليومية بما يسهم في التمتع بالصحة والرفـاه االجتمـاعي               اإل  )٦(

  طيلة العمر، وذلك بإشراك جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
  
اإلسهام في تمكين األفراد والجماعات، والسيما من يعانون من التهميش، واتخاذ الخطـوات               )٧(

  لة بتحسين الظروف المجتمعية التي تمس صحتهم؛الكفي
  



  A62/52 (Draft)  ٦٢/٥٢ج) مسودة(

13 

استحداث طرق وبينات جديدة، أو استخدام الطرق والبينات الموجودة، مما هو مصمم حسب               )٨(
السياقات الوطنية من أجل التصدي للمحددات االجتماعية والمماالت االجتماعية للصحة وحاالت الغبن            

  في الصحة؛
  
علومات الصحية وقدرات البحوث، وتحسينها عند اللزوم، من أجـل          تطوير واستخدام نظم الم     )٩(

رصد وقياس صحة المجموعات السكانية الوطنية، مع البيانات المصنفة، مثل الـسن نـوع الجـنس                
واالنتماء العرقي والعنصر والطائفة والمهنة ومستوى التعليم والدخل والتوظيف حيثما سـمح بـذلك              

تسنى كشف حاالت الغبن في الصحة وقياس تأثير السياسات العامة في           القانون والسياق الوطنيان كي ي    
  اإلنصاف في الصحة؛

  
  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٤

  
العمل عن كثب مع الوكاالت الشريكة في نظام متعدد األطراف بشأن التدابير المالئمة التـي                 )١(

سات لتقليل حاالت الغبن في الـصحة       تتصدى للمحددات االجتماعية للصحة وتعزيز االتساق في السيا       
إلى أدنى حد، والدعوة إلى جعل هذا الموضوع يحتل مرتبة متقدمة في برامج العمل العالمية للتنميـة                 

  والبحوث؛
  
تعزيز القدرات داخل المنظمة إلعطاء أولوية كافية للمهام المعنية ذات الـصلة بالمحـددات                )٢(

   حاالت الغبن في الصحة؛االجتماعية للصحة، وذلك من أجل الحد من
  
جعل المحددات االجتماعية للصحة مبدًأ توجيهياً من أجل تنفيـذ تـدابير تـشمل مؤشـرات                  )٣(

موضوعية من أجل رصد المحددات االجتماعية للصحة عبر مجـاالت العمـل، وتعزيـز التـصدي                
 من أغـراض    للمحددات االجتماعية للصحة من أجل الحد من حاالت الغبن في الصحة، باعتبار ذلك            

  كل مجاالت عمل المنظمة، والسيما برامج الصحة العمومية ذات األولوية؛
  
دعم الدور األساسي للدول األعضاء في تعزيز إتاحة الخدمات األساسية الضرورية للـصحة               )٤(

  وتنظيم السلع والخدمات التي لها تأثير كبير في الصحة، حسب االقتضاء؛ 
  
ي من أجل بعث الرعاية الصحية األولية من جديد بالمحـددات           ضمان أن يعنى العمل الجار      )٥(

  ؛٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم االجتماعية للصحة ومواءمته مع ذلك، مثلما أوصى به 
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في اتباع نهج لتعميم الصحة في كـل الـسياسات للتـصدي                   )٦(

  لحاالت الغبن في الصحة؛
  
الدعم إلى الدول األعضاء، عند الطلب، في تنفيذ تدابير تستهدف تحقيق التكامـل فـي               تقديم    )٧(

التركيز على المحددات االجتماعية للصحة على نطاق جميع القطاعات المعنية، وفي تصميم قطاعاتها             
الصحية على نحو يتيح التصدي لها على النحو المالئم، أو إعادة تصميم تلك القطاعات إذا اقتـضت                 

  رورة ذلك؛الض
  
الدول األعضاء، عند الطلب، في تعزيز جهودها الخاصـة بقيـاس وتقيـيم             إلى  تقديم الدعم     )٨(

المحددات االجتماعية للصحة، وأسباب حاالت الغبن في الصحة، ووضع أهداف خاصة باإلنصاف في             
  الصحة ورصد تنفيذها؛
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حسين الصحة عن طريـق     دعم البحوث الخاصة بالسياسات والتدخالت الفعالة الرامية إلى ت          )٩(
التصدي للمحددات االجتماعية للصحة والتي تفيد أيضاً في تعزيز قدرات البحوث وتعزيـز التعـاون               

  على البحوث؛
  
دعم المديرين اإلقليميين في إعداد محور تركيز إقليمي على المسائل المتعلقـة بالمحـددات                )١٠(

اً في هذه المسألة، وفقاً لظروف ومـشاكل        االجتماعية للصحة، وفي إشراك مجموعة بلدان أوسع نطاق       
  كل إقليم؛

  
عقد تظاهرة عالمية، بمساعدة من الدول األعضاء، قبل جمعية الـصحة العالميـة الخامـسة                 )١١(

والستين من أجل مناقشة الخطط المجددة فيما يتعلق بالتصدي لالتجاهات المنذرة بالخطر في حـاالت               
  محددات االجتماعية للصحة؛الغبن في الصحة، من خالل معالجة ال

  
تقييم أداء اآلليات العالمية القائمة لتصريف الشؤون بغية معالجة المحددات االجتماعية للصحة           )١٢(

  والحد من حاالت الغبن في الصحة؛ 
  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الـصحة العالميـة الخامـسة                   )١٣(

  .لمجلس التنفيذيوالستين عن طريق ا
  
  
  

=     =     =  


