
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢

  WHA62.12     من جدول األعمال٤-١٢البند 
  
  
  

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك
  تعزيز النُظم الصحية

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

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

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

  
  ؛ )٢٠٠٠(ن األمم المتحدة وإعالن األلفية الصادر ع) 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؛
  

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

                                                           
 .٦٢/٨  الوثيقة ج   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(وياكو بما في ذلك مؤتمرات القمة المعنية بتعزيز النُظم الصحية مثل قمة هوكايدو ط     ٣

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

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

 الصحة مثـل مـؤتمر أوتـاوا        والمؤتمرات المعنية بتعزيز  ) 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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وإذ تالحظ تعاظم توافق اآلراء داخل األسرة الصحية العالمية القائل بـأن األسـاليب الرأسـية مثـل             
ر يعـضد   البرامج المخصصة لمكافحة أمراض محددة واألساليب المتكاملة حيال النُظم الصحية إنما هي أمـو             

  بعضها البعض اآلخر وتساهم في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛
  

وإذ تقر بالحاجة إلى االستفادة من التجارب اإليجابية والسلبية التي حدثت في مجال الرعاية الـصحية                
   آتا وإعالن األلفية؛-األولية في السنوات التي مرت منذ صدور إعالن ألما 

  
الذي صدر بمناسبة العيد الثالثين لمؤتمر ألما  ٢٠٠٨،١بالتقرير الخاص بالصحة في العالم    وإذ ترحب 

 آتا الدولي والذي يحدد أربعة توجهات عامة للسياسة العامة نحو تقليص حاالت الالمـساواة فـي المجـال                   -
ـ        : الصحي وتحسين الصحة للجميع أال وهي      شاملة وجعـل   التصدي لحاالت الالمساواة عن طريق التغطيـة ال

اإلنسان في قلب اهتمامات الرعاية الصحية وإدراج الصحة في السياسات العمومية ذات الطابع األعم وتـوفير                
اإلرشادات التي ال تستبعد أحداً من أجل الصحة وإذ ترحب أيضاً بالتقرير الختامي الذي أصدرته اللجنة المعنية                

  ٢بالمحددات االجتماعية للصحة؛
  

الحاجة إلى بناء نُظم صحية وطنية مضمونة االستمرار، وتعزيـز القـدرات الوطنيـة    وإذ تعيد تأكيد   
والوفاء التام بااللتزامات المالية التي قطعتها الحكومات الوطنية وشركاؤها اإلنمائيون، على النحو المناسـب،              

  من أجل سد حاالت العجز التي يعاني منها القطاع الصحي؛
  

إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة ومناسبة التوقيت فيما يتعلق بتنفيـذ كـل             وإذ تعيد كذلك تأكيد الحاجة      
االلتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة والحاجة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالمعونة مع احترام سيطرة                

ألزمات المالية والغذائية   البلدان المتلقية على مسألة تعزيز نُظمها الصحية وملكيتها لها والسيما بالنظر إلى ما ل             
  الدولية الراهنة وعن تغير المناخ من آثار على الصحة وعلى النُظم الصحية؛

  
وإذ تؤكد مجدداً وبقوة على قيم ومبادئ الرعاية الصحية األولية بما في ذلك مبادئ اإلنصاف والتكافل                

ن القطاعـات وتحقيـق الالمركزيـة       والعدالة االجتماعية واستفادة الجميع في الخدمات والتعاون المشترك بـي         
  ومشاركة المجتمعات باعتبارها األساس الذي يقوم عليه تعزيز النُظم الصحية،

  
  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١

  
 آتا، وإبقاء قـضية     -تأمين االلتزام السياسي على جميع المستويات بقيم ومبادئ إعالن ألما             )١(

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

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

بتطوير الخدمات الصحية الشاملة وتطوير اآلليات المالية الوطنية العادلة والفعالـة والمـستدامة مـع               

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

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

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . محددات االجتماعية للصحةالصحي بفضل اتخاذ إجراءات حول ال
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مراعاة الحاجة إلى ضمان الحماية االجتماعية وحماية الميزانيات المكرسة للصحة في ظـل األزمـة               
   الراهنة؛ المالية الدولية

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

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

  نظام إحالة فعال؛ المتكاملة والمنسقة حسب الحاجة، مع ضمان ،العالجية والرعاية الملطفة
  
تعزيز مشاركة كل الناس بهمة والتشديد من جديد على تمكين المجتمعات المحلية، وخاصـة                )٤(

ة من  النساء من المشاركة بهمة في عمليات وضع السياسات العامة وتحسين الصحة والرعاية الصحي            
  أجل دعم تجديد الرعاية الصحية األولية؛

  
 تدريب واستبقاء األعداد الكافية من العاملين الصحيين ذوي مجموعة المهـارات المالئمـة،              )٥(

والسيما ممرضات الرعاية الصحية األولية، والقوابل، والمهنيين الصحيين المشابهين وأطباء األسـرة            
القادرين على العمل في سياقات متعددة التخصصات، بالتعاون مع العـاملين غيـر المهنيـين فـي                 

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

  معينة، وتحقيق تكاملها وتنفيذها في سياق الرعاية الصحية األولية المتكاملة؛
  
تحسين الوصول إلى األدوية والمنتجات الصحية والتكنولوجيات المالئمة وجميعها تمس إليه             )٧(

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

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

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

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

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

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

ربعة بهـدف تجديـد وتعزيـز       في الجهود التي تبذلها من أجل الوفاء بالتوجهات السياسية العامة األ          
  ؛٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم، الرعاية الصحية األولية والواردة في 
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مضاهاة وتحليل التجارب الماضية والراهنة التي خاضتها الدول األعضاء في تنفيذ الرعايـة               )٣(
رسات الجيدة فـي إطـار      الصحية األولية وتيسير تبادل الخبرات والبينات والمعلومات المتعلقة بالمما        

  تحقيق التغطية الشاملة وإتاحة وتعزيز النُظم الصحية؛
  
تعزيز المواءمة والتنسيق بين التدخالت العالمية من أجل تقوية النُظم الصحية وإقامتها علـى                )٤(

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

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

  ؛٢٠١١-٢٠١٠البرمجية 
  
التصدي لحـاالت   ) ١: (ية العامة األربعة، أال وهي    وضع خطط عمل بشأن التوجهات السياس       )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؛

وضمان أن تتخلل هذه الخطط العمـل فـي         ومصرفو الشؤون المتسمون بالفعالية في مجال الصحة؛        
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
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/حرفيةالمحاضر ال/ ٦٢ج   

  
  
  

=     =     =  


