
  ٦٩/٦٦ج (مسودة)  والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية    
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٥  

  (Draft) A69/66   
  
  
  

  "أ" للجنة األول التقرير
  
  

  (مسودة)
  
  

  السيد مارتن بوولز (أستراليا). برئاسة ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣ في األولى جلستها" أ" اللجنة عقدت
  

المقرر اإلجرائي المرفق والمتعلق ببند  باعتماد والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية يتوصَ  أن وتقرر
  جدول األعمال التالي:

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -١١

  
  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  ٢-١١
  

  إجرائي واحد بعنوان: مقرر
  

مقـــرر إجرائـــي ُأعـــد بنـــاًء علـــى التوصـــيات المتفـــق عليهـــا والصـــادرة عـــن االجتمـــاع  -
آذار/  ٩و ٨الحكـــومي الـــدولي المفتـــوح بشـــأن إصـــالح تصـــريف الشـــؤون (جنيـــف، 

  )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦مارس 
  

  السيد مارتن بوولز (أستراليا). برئاسة ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٤ في الثالثة جلستها" أ" اللجنة عقدتو 
  

القرار المرفق والمتعلق ببند جدول  باعتماد والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية يتوصَ  أن وتقرر
  األعمال التالي:

  
  العمر طيلة الصحة تعزيز -١٣
  

  ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة في الصحة ٢-١٣
  

  قرار واحد بعنوان:
  

  الشاملة الصحية التغطية لبلوغ دعماً  العمومية للصحة األساسية الوظائف تعزيز -
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  من جدول األعمال ٢-١١البند 
 
  

  مقرر إجرائي ُأعد بناًء على التوصيات المتفق عليها والصادرة
  تصريف الشؤونإصالح عن االجتماع الحكومي الدولي المفتوح بشأن 

  )٢٠١٦أبريل نيسان/  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦آذار/ مارس  ٩و ٨(جنيف، 
  
  

التقريـر الخـاص بعمليـة تشـاور الـدول األعضـاء بعـد النظـر فـي الصحة العالمية التاسـعة والسـتون،  جمعية
  قررت ما يلي: ١بشأن إصالح تصريف الشؤون،

  
  برنامج زمني تطلعي لجدول أعمال المجلس التنفيذي وجمعية الصحة

  
تطلعــي سداســي الســنوات لبنــود جــدول أن تطلــب مــن المــدير العــام إعــداد برنــامج تخطــيط زمنــي  )١(

األعمــال المتوقعــة للمجلــس التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك لجانــه الدائمــة، ولجمعيــة الصــحة، وذلــك علــى أســاس 
البنود الدائمة والمتطلبات التي تحددها المقررات اإلجرائية والقرارات الصادرة عن األجهزة الرئاسية، وكذلك 

ولوائحها وقواعدها، مع وضع برنامج العمل العام في االعتبار  تلك المنصوص عليها في دستور المنظمة
لتـي قـد تضـاف اإلضافية والتكميلية والعاجلـة ا على وجه الخصوص، ودون المساس ببنود جدول األعمال

 إلى جداول أعمال األجهزة الرئاسية؛
 
فــي صــورة أن تطلــب مــن المــدير العــام تقــديم برنــامج التخطــيط الزمنــي التطلعــي المــذكور أعــاله  )٢(

وثيقة معلومات إلى المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، وأن يحدث البرنامج الزمنـي بانتظـام، 
 حسب االقتضاء؛

 
  األعمال جدول إدارة

  
أن  ٢أن تطلــــب مــــن هيئــــة مكتــــب المجلــــس التنفيــــذي، مــــع مراعــــاة مــــدخالت الــــدول األعضــــاء، )٣(

 ٣للمجلـس، تستعرض المعايير المطبقة حاليًا على النظـر فـي البنـود إلدراجهـا فـي جـدول األعمـال المؤقـت
وأن تضع اقتراحات بخصوص المعايير الجديدة/ المنقحة كي تنظر فيهـا دورة المجلـس التنفيـذي األربعـون 

 بعد المائة؛
  
األعضــاء ومــع مراعــاة المناقشــات أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع، بعــد التشــاور مــع الــدول  )٤(

، اقتراحات لتحسين مستوى التناسب ٢٠١٦وبحلول آخر تشرين األول/ أكتوبر  ٤السابقة للدول األعضاء،
                                                           

 .٦٩/٥الوثيقة ج   ١

 ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٩(تم االطالع في  http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.htmlمتاحة في الرابط اإللكتروني    ٢

 ).٢٠٠٧( ١ق١٢١م ت) والقرار ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٣

 /١٣٤/٢٠١٤ت  م الوثيقـة، المحضـر المـوجز للجلسـة الرابعـة (باإلنكليزيـة)؛ و ٢/ سـجالت/١٣٦/٢٠١٥م تانظر الوثيقـة    ٤
/ ١٣٢/٢٠١٣ت  موالوثيقــــة  ؛)باإلنكليزيــــة( ٤الخامســــة والثانيــــة عشــــرة، الفــــرع  تينللجلســــ انالمــــوجز  انالمحضــــر  ،٢/ســــجالت
 ، المحضران الموجزان للجلستين الخامسة والسادسة (باإلنكليزية).٢سجالت/
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بـــين عـــدد بنـــود جـــداول األعمـــال المؤقتـــة لألجهـــزة الرئاســـية وعـــدد دوراتهـــا وطـــول مـــدة انعقادهـــا وتوقيتهـــا، 
، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون عن طريـق في ذلك اآلثار المالية للخيارات المقترحة بما

 دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائة؛
  

  القواعد الخاصة ببنود جدول األعمال اإلضافية والتكميلية والعاجلة
  

أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع تحلــيًال للنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي والنظــام الــداخلي  )٥(
ة العالمية من أجل تحديد النقاط الملتبسة والثغرات في إجراءات إدراج بنـود جـدول األعمـال لجمعية الصح

اإلضافية والتكميلية والعاجلة، وأن يضع توصيات بشأن مواصلة تحسـين تلـك اإلجـراءات، وأن يقـدم تقريـرًا 
 إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين عن طريق المجلس التنفيذي؛

  
  ات تكنولوجيا المعلومات لتحسين اإلتاحةتحسين أدو 

  
أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن يواصــــل تعزيــــز اســــتخدام أدوات تكنولوجيــــا المعلومــــات القائمــــة  )٦(

والجديدة وأن يجعل استخدامها أيسر على المستخدم مـن أجـل تحسـين الوصـول المناسـب التوقيـت والعـالي 
قبـــل الـــدورات وبعـــدها، وأن يواصـــل اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن المـــردود الجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية ولوثائقهـــا، 

 ترتيبات للوصول إلى بث الجلسات العلنية لألجهزة الرئاسية على اإلنترنت بعد اختتامها؛
 

  التنسيق على مستوى اإلدارة العليا
  

كآليـة استشـارية للمـدير العـام، وتشـجع المـدير العـام، طبقـًا  ١أن تعترف بفريق السياسـات العالميـة )٧(
تور المنظمــة، علــى مواصــلة تعزيــز التنســيق علــى مســتوى اإلدارة العليــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المقــررات لدســ

 اإلجرائية للمنظمة وسياساتها واستراتيجياتها، على جميع المستويات؛ 
  

  تحسين الشفافية والمساءلة
  

ورســـائل  الســـلطات تفـــويضوثـــائق أن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين أن يتيحـــوا  )٨(
 من أجل تحسين الشفافية والمساءلة؛ ٢التمثيل على المأل في منصة إلكترونية

  
  تعزيز التنسيق على نطاق اللجان اإلقليمية فيما يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين

  
، إلـــى النظـــر فـــي )٢٠١٢( )٩(٦٥ج ص عأن تـــدعو اللجـــان اإلقليميـــة، طبقـــًا للمقـــرر اإلجرائـــي   )٩(

بتحسين عملية ترشيح المديرين اإلقليميين، مع مراعاة أفضـل الممارسـات المتبعـة فـي  اتخاذ تدابير خاصة
 األقاليم الستة؛

  
  
  

                                                           
 ين.من المالحظ أن فريق السياسات العالمية يضم حاليًا المدير العام ونواب المدير العام والمديرين اإلقليمي   ١

 الفرع الخاص بإصالح تصريف الشؤون في موقع المنظمة اإللكتروني على سبيل المثال.   ٢
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  تحسين الشفافية في عملية اختيار المديرين العامين المساعدين
  

، المســاعدين العــامين المــديرين اختيــار عمليــة فـي الشــفافيةأن تطلـب مــن المــدير العــام أن يحســن  )١٠(
ها من خالل اإلعالن في التوقيت المناسب عـن مناصـب المـديرين العـامين المسـاعدين بما في ذلك تحسين

 بكل اللغات الرسمية؛
  

  تعزيز آليات التخطيط
  

أن تشجع المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين، بالعمـل مـع رؤسـاء مكاتـب المنظمـة الُقطريـة، علـى  )١١(
 تحسن المواءمة على نطاق مستويات المنظمة الثالثة؛ التي ١أن يعززوا تنفيذ آليات التخطيط

 
  تعزيز المواءمة

  
أن تطلب مـن المـدير العـام، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـين، أن يجـري تقـديرًا ويقـدم تقريـرًا بشـأن  )١٢(

) في سياق تقديم التقارير عن إصالح المنظمـة، ٩(٦٥ج ص عمن منطوق المقرر اإلجرائي  ٤تنفيذ الفقرة 
 تعزيز المواءمة بين اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي، فيما يتعلق بكل فقرة فرعية؛بهدف 

 
  تعزيز وظائف المراقبة

  
أن تــدعو اللجــان اإلقليميــة إلــى النظــر فــي اســتعراض ممارســاتها الحاليــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات  )١٣(

وظائفهــا الخاصــة بالمراقبــة؛  لجانهــا الدائمــة واللجــان المنبثقــة عنهــا، حســب االقتضــاء، بــالنظر إلــى تعزيــز
لتبـادل حصـائل  ٢، أن يسـتحدث ويصـون منصـةينوتطلب من المدير العام، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـ

االستعراضــات للمســاعدة علــى تحديــد أفضــل الممارســات فــي وظــائف المراقبــة، وأن يقــدم تقريــرًا فــي الوقــت 
 المناسب إلى المجلس التنفيذي؛

 
  مع البلدان تعزيز تعاون المنظمة

  
ين مراقبــة عمــل المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة، بمــا فــي ذلــك ســجــان اإلقليميــة إلــى تحلأن تــدعو ال )١٤(

مراقبتهـــا عـــن طريـــق تحديـــد أفضـــل الممارســـات ووضـــع مجموعـــة شـــروط بشـــأن تقـــديم التقـــارير عـــن إدارة 
 اإلقليمية؛المكاتب اإلقليمية والُقطرية والمعلومات المالية ونتائج البرامج إلى اللجان 

 
أن تطلب من المدير العام والمديرين اإلقليميين أن يقدموا تقريـر السـنتين عـن وجـود المنظمـة فـي  )١٥(

البلدان كي تستعرضه اللجان اإلقليمية، وكوثيقـة معلومـات لجمعيـة الصـحة، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي 
 التابعة له.واإلدارة ولجنة البرنامج والميزانية 

  

  
  

                                                           
 شبكات الفئات وسالسل النتائج، على سبيل المثال.   ١

 الصفحة األولى للموقع الفرعي الخاص بتصريف الشؤون، على سبيل المثال.   ٢
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  جدول األعمال من ٢-١٣البند 
  
  

  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

ُتشــير إلــى أهميــة وظــائف الصــحة العموميــة باعتبارهــا مــن أكثــر الطــرق فعاليــة وشــمولية واســتدامة فــي  إذ
  ١تعزيز صحة السكان واألفراد وفي الحد من عبء المرض؛

  
الحاجة إلى تعزيز سبل تصريف شؤون الصحة العمومية، والقدرات المؤسسية والتقنيـة فـي  وٕاذ ُتدرك أيضاً 
ية في تعزيز صـحة السـكان وحمايـة النـاس مـن اآلثـار االجتماعيـة واالقتصـادية الناجمـة عـن البلدان للمساهمة بفعال

  اعتالل الصحة في ظل عالم تسوده العولمة؛
  

(ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية  ٢٠٣٠من خطة التنمية المستدامة لعام  ٣وٕاذ تقر بأن الهدف 
، إلــى جانــب العديــد مــن الغايــات واألهــداف صــحيةغايــة  ١٣وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار) ومــا ينطــوي عليــه مــن 

، سيسـتلزم التعـاون بقـوة بـين القطاعـات حتـى ٢٠٣٠األخرى ذات الصلة بالصحة في خطة التنمية المسـتدامة لعـام 
  يتثنى تنفيذه بشكل كامل؛

  
سـبتمبر  أيلـول/ ٢٥فـي  ٧٠/١ االلتزام الوارد في قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة مجددًا علىوٕاذ تؤكد 

(تحقيـــق التغطيـــة  ٨-٣"، وخاصـــة الغايـــة ٢٠٣٠ ، بعنـــوان "تحويـــل عالمنـــا: خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام٢٠١٥
خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية الجيــدة  وٕاتاحــةالصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة، 

والـذي سـوف يسـاهم فـي القضـاء علـى الفقـر  للجميـع) لميسورة التكلفةاألدوية واللقاحات المأمونة والفعالة والجّيدة واو 
  ؛والجورومكافحة عدم المساواة 

  
) بشـــأن الصـــحة العالميـــة والسياســـة ٢٠١٢( ٦٧/٨١وٕاذ تشـــير إلـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 

تمييـز علـى  بـالجميـع الحصـول إمكانيـة بأن التغطية الصـحية الشـاملة تنطـوي ضـمنًا علـى  الذي يعترفالخارجية، 
الالزمـة لتعزيـز الصـحة والوقايـة والعـالج  ساسـيةمحددة على الصـعيد الـوطني مـن الخـدمات الصـحية األ اتمجموع

ــ ضــمان، مــع والجيــدة وعلــى األدويــة األساســية المأمونــة والميســورة التكلفــة والفّعالــة والتأهيــل،  نأّن هــذه الخــدمات ل
الفقيـــرة والضـــعيفة  الســـكانية ماليـــة؛ مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى الفئـــاتصـــعوبات ل الحاصـــلين عليهـــاعـــّرض ت

حقهـا فـي التمتـع بـأعلى  إعمـالعلـى  ة هـذه الفئـاتلمبدأ االندماج االجتماعي، من أجـل تعزيـز قـدر  والمهمشة ؛ وفقاً 
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية؛

  
 حقيق) الذي يسلم أيضًا بأن ت٢٠١٢( ٦٧/٨١ متحدةوٕاذ ُتشير كذلك إلى أن قرار الجمعية العامة لألمم ال

ـــًا و علـــى نحـــو فعـــال الشـــاملة التغطيـــة الصـــحية   قـــادر علـــى الصـــمودوجـــود نظـــام صـــحي  يســـتند إلـــىمســـتدام مالي
، يشـــمل اً واســـع اً جغرافيـــ ويغطـــي نطاقـــاً  الشـــاملة،يـــوفر خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة  ،لالحتياجـــات واالســـتجابة

ويضــم عــددًا كافيــًا مــن العــاملين المهــرة  ،يركــز بشــكل خــاص علــى أشــد الســكان احتياجــاً و ريفيــة، المنــاطق النائيــة وال
لتنفيــذ تــدابير الصــحة  الالزمــة القــدرات وتتــوافر لــه الــذين حصــلوا علــى التــدريب الجيــد ولــديهم الــدافع علــى العمــل،

                                                           
 .٦٩/١٥ج الوثيقة   ١
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اسات تشـمل مختلـف القطاعـات، سي بواسطةة يمحددات الصحالة الواسعة النطاق وحماية الصحة ومعالجة موميالع
  لسكان؛دى االصحي ل تعزيز الوعيبما في ذلك 
  

) بشـأن الرعايـة الصـحية األوليـة، بمـا فـي ذلـك تعزيـز ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ع ج صإلـى القـرار  وٕاذ ُتشير أيضاً 
الــنظم الصــحية، والــذي يحــث الــدول األعضــاء علــى إحــالل النــاس مكــان الصــدارة فــي مجــال الرعايــة الصــحية عــن 
طريــق اعتمــاد نمــاذج إليتــاء الخــدمات، علــى النحــو المناســب، تركــز علــى المســتويات المحليــة ومســتويات المنــاطق 

مات الرعاية الصحية األوليـة الشـاملة، بمـا فـي ذلـك خـدمات تعزيـز الصـحة وتـوقي األمـراض والرعايـة التي تقدم خد
  ل تكاليفها؛العالجية والرعاية الملطفة مع اإلشارة إلى أهمية الخدمات المنصفة والتي يمكن تحمَّ 

  
والتغطيـــة ) بشـــأن اســـتدامة هياكـــل التمويـــل الصـــحي ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ ُتشـــير كـــذلك إلـــى القـــرار 

الشاملة، والذي يقر بأن للنظم الصحية الفعالـة التـي تـوفر خـدمات صـحية شـاملة، بمـا فيهـا خـدمات الوقايـة، أهميـة 
  قصوى للصحة والتنمية االقتصادية والرفاه، وبضرورة ارتكاز هذه النظم على التمويل المنصف والمستدام؛

  
الوثيقـة الختاميـة لالجتمـاع و )، ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠تحـدة الم لألمـمإلى قـرار الجمعيـة العامـة  وٕاذ ُتشير أيضاً 

المحـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر  للتقـدم والتقيـيم الشـاملينرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن االسـتعراض ال
ة ســــاريالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الالــــذي يؤكــــد مجــــددًا علــــى أ، االلتــــزام ب ومكافحتهــــا،  (غيــــر الســــارية) المعديــــة
التنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم، ويلزم بتنفيذ السياسـات العامـة الفعالـة التي تقوض هاومكافحت

الوقايـة مـن األمـراض  علـى نحـو تتنـاول فيـهوالمتعددة القطاعات لتعزيز الصحة، وبتعزيز النظم الصحية وتوجيههـا 
ن خالل الرعاية الصحية األولية التي تركز على النـاس ومكافحتها والمحددات االجتماعية األساسية م ساريةغير ال

  والتغطية الصحية الشاملة في جميع مراحل الحياة؛
 

) بشــأن تعزيــز قــدرات الصــحة ٢٠١١( EURO/RC61/R2 القــرار وٕاذ ُتشــير إلــى القــرارات اإلقليميــة التاليــة:
الوظـــائف األساســـية للصـــحة ) بشـــأن ٢٠٠٠( CD42.R14العموميـــة وخـــدماتها فـــي أوروبـــا: إطـــار للعمـــل، والقـــرار 

 بشأن استراتيجية إتاحة الخدمات الصـحية للجميـع وتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة،CD53.R14 والقرار  العمومية
، وٕاحاطة الدورة الثانية والستين للجنـة اإلقليميـة الوظائف األساسية للصحة العموميةبشأن  WPR/RC53.R7 والقرار

فـي إقلـيم شـرق المتوسـط، الوظائف األساسية للصحة العمومية عالمية لشرق المتوسط بشأن تقييم لمنظمة الصحة ال
كأســاس لتحســين ممارســات الصــحة الوظــائف األساســية للصــحة العموميــة وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز 

التغطيــة الصــحية العموميــة وكوســيلة لتعزيــز الــنظم الصــحية القــادرة علــى الصــمود والماضــية قــدمًا صــوب تحقيــق 
  الشاملة؛

تقـــع مســـؤوليتها فـــي المقـــام األول علـــى عـــاتق الـــدول للصـــحة العموميـــة  األساســـية الوظـــائفوٕاذ تُقـــر بـــأن 
األعضــاء وتــدعم تحقيــق أغــراض التغطيــة الصــحية الشــاملة، وتعمــل علــى تيســير الجــدوى الماليــة منهــا عــن طريــق 

غير السارية واألمراض السارية، وبأنها تساهم فـي تحقيـق الحد من المخاطر الصحية وتهديداتها، وعبء األمراض 
  أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بالصحة وغايتها؛

  
التــي تمتــد عبــر العديــد مــن القطاعــات بخــالف قطــاع الوظــائف األساســية للصــحة العموميــة وٕاذ تالحـظ أن 

حة مـن بـين جملـة أمـور أخـرى، وتفيـد صـحة جميـع الصحة، تعالج المحددات االقتصادية والبيئية واالجتماعية للص
  تتدخل الحكومة لعالج األمر؛ السكان، ومع ذلك فقد تعاني من نقص اإلمدادات وال

  
وٕاذ تُقــر بــأن التنفيــذ النــاجح لوظــائف الصــحة العموميــة األساســية يتطلــب تعزيــز قــدرات تصــريف الشــؤون 

نــاء المعــارف وقاعــدة البينــات الالزمــة لتحديــد الخيــارات والصــحة العموميــة، والتــي قــد تشــمل عــدة أمــور مــن بينهــا ب
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السياســاتية واالســتراتيجيات؛ ضــمان تــوفير مــوارد مســتدامة وكافيــة، ودعــم الوكــاالت والمــوظفين المهــرة والمتفــانين؛ 
تقيـــيم الصـــحة واآلثـــار المترتبـــة علـــى مختلـــف الخيـــارات السياســـاتية والواقعـــة علـــى كـــل مـــن الجنســـين فيمـــا يتعلـــق 

ة؛ فهــم الخطــط الخاصــة بسياســات القطاعــات األخــرى؛ وٕانشــاء منصــات للحــوار بــين القطاعــات والتصــدي بالصــح
للتحديات، بما في ذلك من خالل المشاركة المجتمعية؛ تقييم فعالية العمل المشترك بين القطاعات ورسم السياسات 

  المتكاملة والعمل مع القطاعات الحكومية األخرى لتعزيز الصحة والرفاه؛
  

ــــوائح الصــــحية الدوليــــة، والــــذي يحــــث الــــدول ٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عوٕاذ تــــذّكر بــــالقرار  ) بشــــأن تنقــــيح الل
األعضاء على تعزيز قدرات الصحة العمومية وصونها للكشف عن طوارئ الصحة العمومية والمخـاطر التـي تهـدد 

التزامــات البلــدان بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الصــحة العموميــة والتبليــغ عنهــا وتقييمهــا واالســتجابة لهــا، وذلــك كجــزء مــن 
) للـــدورة االســتثنائية للمجلـــس التنفيــذي بشـــأن فيـــروس ٢٠١٥( EBSS3.R1) بشـــكل كامــل؛ والقـــرار ٢٠٠٥( الدوليــة

اإليبوال، والذي يقر بأهمية معالجة الثغرات المنهجية الطويلة اآلجل والتي تكتنف القدرة على الوقايـة مـن التهديـدات 
ف عنهـــا واالســـتجابة لهـــا بفعاليـــة بهـــدف تحســـين اآلمـــن الصـــحي علـــى الصـــعيد الـــوطني واإلقليمـــي الصـــحية والكشـــ

  والعالمي وٕاذ تحيط علمًا بما يستدعيه هذا األمر من عمل مشترك ومتساوي القدر بين القطاعات؛
  

مـل المتعـدد وٕاذ تؤكد علـى الطبيعـة المتكاملـة، والمتداخلـة ألهـداف التنميـة المسـتدامة، والتـي تـدعو إلـى الع
  ،القطاعات وتضفي طابع شرعية جديد لمعالجة المحددات األوسع نطاقًا للصحة

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

  
أن ُتظهر السلطات الصحية الوطنية ودون الوطنية روح القيادة والشعور بالملكية في تحديد سـبل   )١(

لصحية المشتركة بين القطاعات واالستراتيجيات تصريف الشؤون الصحية بفعالية بما في ذلك السياسات ا
المندرجــة ضــمن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٨-٣المتكاملــة بهــدف تحســين صــحة الســكان لتحقيــق الغايــة 

والمتعلقـــة بالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وغيرهـــا مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ذات الصـــلة بالصـــحة، وفقـــًا 
ني، وتســريع وتيـرة اإلنجــاز، حسـب االقتضـاء، مــن خـالل إنشــاء لألولويـات الموضـوعة علــى الصـعيد الـوط

  وتحسين آليات وقدرات الرصد والتقييم والمساءلة؛
  
أن ُتعــزز التعــاون الــدولي لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر   )٢(

قاحــات المأمونــة والفعالــة والجيــدة الماليــة، وٕاتاحــة خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية الجيــدة واألدويــة والل
  والميسورة التكلفة للجميع؛

  
أن تستثمر موارد مستدامة كافية لتعزيز الـنظم الصـحية دعمـًا لتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة،   )٣(

بمــا فــي ذلــك تخصــيص المــوارد للفئــات االجتماعيــة واالقتصــادية علــى أســاس االحتياجــات لصــالح أكثــر 
استضــــعافًا والمحــــرومين ضــــمن الســــياقات الوطنيــــة بهــــدف الحــــد مــــن عــــبء األمــــراض الفئــــات الســــكانية 

  والمخاطر المالية وعدم المساواة والجور؛
  
أن ُتعزز القـدرات المؤسسـية والتشـغيلية والبنيـة التحتيـة للصـحة العموميـة، بمـا فـي ذلـك الكفـاءات   )٤(

الظـــروف الوطنيـــة، فضـــًال عـــن البنيـــة  العلميـــة والتشـــغيلية لمؤسســـات الصـــحة العموميـــة، بمـــا يتناســـب مـــع
التحتية المشتركة بين القطاعات لالضطالع بوظائف الصحة العمومية األساسية، بما في ذلك القدرة على 

  مواجهة التهديدات والمخاطر الصحية الحالية والناشئة؛

                                                           
 التكامل االقتصادي اإلقليمي. وحسب االقتضاء، منظمات   ١
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ـــة المناســـبة للغـــرض المتـــو   )٥( ـــالقوى العامل ـــيم والتوظيـــف واالحتفـــاظ ب خى منهـــا أن تســـتثمر فـــي التعل
والمستجيبة له والتي يتم نشرها على نحو فعال ومنصف للمساهمة في فعالية وكفاءة االضطالع بوظائف 

  الصحة العمومية األساسية، على أساس احتياجات السكان؛
  
أن تضــمن التنســيق والتعــاون والتواصــل والتــآزر بــين القطاعــات والبــرامج، حســب االقتضــاء، ومــع   )٦(

المعنيـــين، وذلـــك بهـــدف تحســـين الصـــحة وحمايـــة النـــاس مـــن المخـــاطر الماليـــة  ســـائر أصـــحاب المصـــلحة
الناجمة عن اعتالل الصحة، وتعزيز نهج شامل يدعم تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة فـي جميـع مراحـل 

  الحياة؛
  
أن تعزز الُنهج التي تتصدى بشـكل منهجـي للمحـددات االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية للصـحة   )٧(

  حاف الصحي، مع مراعاة آثار ذلك على الجنسين؛واإلج
  
أن ترصد وتقييم وتحلل وتحسن الحصائل الصحية، بما فـي ذلـك، مـن خـالل إنشـاء نظـم تسـجيل   )٨(

األساســية  األحــوال المدنيــة واإلحصــاءات الحيويــة التــي تتســم بالشــمولية والفعاليــة، واالضــطالع بالوظــائف
واة فــي إتاحــة خــدمات الرعايــة الصــحية عاليــة الجــودة، ومســتوى بفعاليــة، وتــوخي المســاللصــحة العموميــة 

  الحماية من المخاطر المالية؛
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

أن يقــوم بإعــداد ونشــر اإلرشــادات التقنيــة بشــأن تطبيــق وظــائف الصــحة العموميــة األساســية، مــع   )١(
تعزيـز الـنظم الصـحية وتحقيـق التغطيـة الصـحية  األخذ بعين االعتبار التعاريف اإلقليمية للمنظمـة، بصـدد

  الشاملة؛
  
أن يعمل على تيسير التعاون الدولي ومواصلة وتعزيز الـدعم المقـدم للـدول األعضـاء، بنـاًء علـى   )٢(

طلبها، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات اإلدارية المؤسسية والقدرات العلمية الالزمة، مـع تـوفير الـدعم 
تعلـق بوظـائف الصـحة العموميـة األساسـية، لتعزيـز الـنظم الصـحية، بمـا فـي ذلـك الوقايـة مـن التقني فيمـا ي

األحـــداث الصـــحية العموميـــة واكتشـــافها وتقيمهـــا واالســـتجابة لهـــا، والـــُنهج المتعـــددة القطاعـــات والمتكاملـــة 
  الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة. وٕاعداد أدوات التيسير في هذا الصدد؛

  
مــام القيــادة، ويعمــل علــى تيســير التعــاون الــدولي وتعزيــز التنســيق فــي مجــال الصــحة أن يأخــذ ز   )٣(

العموميـــة علـــى جميـــع المســـتويات، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز النظـــام الصـــحي، بمـــا فـــي ذلـــك وظـــائف 
  الصحة العمومية األساسية، دعمًا لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة؛

  
تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة عــن تنفيــذ هـذا القــرار كمســاهمة فــي تحقيــق الغايــات المرتبطــة أن يقـدم   )٤(

  .٢٠٣٠بالصحة والمدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 
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