
 
  
  
  
  
  
 

  ١-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٧

  WHA69.1    من جدول األعمال ٢-١٣البند 
  
  
  

  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية 
  الشاملةدعمًا لبلوغ التغطية الصحية 

  
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

  ١؛٢٠٣٠الخاص بالصحة في خطة التنمية المستدامة لعام بعد النظر في التقرير 
  

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

  
وٕاذ تُـــدرك الحاجـــة إلـــى تعزيـــز ســـبل تصـــريف شـــؤون الصـــحة العموميـــة، والقـــدرات المؤسســـية والتقنيـــة فـــي 
البلدان للمساهمة بفعالية في تعزيز صـحة السـكان وحمايـة النـاس مـن اآلثـار االجتماعيـة واالقتصـادية الناجمـة عـن 

  اعتالل الصحة في ظل عالم تسوده العولمة؛
  

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

ســـتلزم التعـــاون بقـــوة بـــين ، سي٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام واألهـــداف األخـــرى ذات الصـــلة بالصـــحة فـــي 
  القطاعات حتى يتثنى تنفيذه بشكل كامل؛

  
، )٢٠١٥( ٧٠/١ االلتــــــزام الــــــوارد فــــــي قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة مجــــــددًا علــــــىوٕاذ تؤكــــــد 

(تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية  ٨-٣"، وخاصـــة الغايـــة ٢٠٣٠ "تحويـــل عالمنـــا: خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام بعنـــوان
األدويــة و خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية الجيــدة  وٕاتاحــةالشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة، 
والذي سوف يساهم فـي القضـاء علـى الفقـر ومكافحـة  للجميع) واللقاحات المأمونة والفعالة والجّيدة والميسورة التكلفة

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

تمييــز علــى  بــالجميــع الحصــول إمكانيــة الخارجيــة، وٕاذ تعتــرف بــأن التغطيــة الصــحية الشــاملة تنطــوي ضــمنًا علــى 
الصـحة والوقايـة والعـالج  الالزمـة لتعزيـز ساسـيةمحددة على الصـعيد الـوطني مـن الخـدمات الصـحية األ اتمجموع

                                                           
 .٦٩/١٥جالوثيقة    ١
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ــ ضــمان، مــع والجيــدة وعلــى األدويــة األساســية المأمونــة والميســورة التكلفــة والفّعالــة والتأهيــل،  نأّن هــذه الخــدمات ل
صـعوبات ماليـة؛ مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى الفئـات الفقيـرة والضـعيفة والمهمشـة مـن ل الحاصـلين عليهـاعّرض ت

حقهــا فــي التمتــع بــأعلى  إعمــالعلــى  ة هــذه الفئــاتجتمــاعي، مــن أجــل تعزيــز قــدر لمبــدأ االنــدماج اال الســكان؛ وفقــاً 
  مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية؛

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

ـــًا و علـــى نحـــو فعـــال الشـــاملة التغطيـــة الصـــحية  ـــىيســـمســـتدام مالي  قـــادر علـــى الصـــمودوجـــود نظـــام صـــحي  تند إل
، 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 المنــاطق النائيــة والريفيــة، 
لتنفيــذ تــدابير الصــحة  الالزمــة القــدرات وتتــوافر لــه علــى التــدريب الجيــد ولــديهم الــدافع علــى العمــل،الــذين حصــلوا 

سياسات تشـمل مختلـف القطاعـات،  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 ص جإلـى 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 

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

  
يـــل الصـــحي والتغطيـــة ) بشـــأن اســـتدامة هياكـــل التمو 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؛

  
)، الوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠المتحــدة  لألمــمإلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وٕاذ ُتشــير أيضــاً 

رفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن االســـتعراض الشـــامل وتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 
ومكافحتهــا، والــذي يعتــرف، ضــمن جملــة أمــور، بــأن التقــدم غيــر الكــافي فــي الوقايــة مــن  (غيــر الســارية) المعديــة

يلــزم بتنفيــذ و ة ومكافحتهــا يقــوض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية فــي جميــع أنحــاء العــالم، ســارياألمــراض غيــر ال
علـى نحـو تتنـاول توجيههـا السياسات العامة الفعالة والمتعددة القطاعـات لتعزيـز الصـحة، وبتعزيـز الـنظم الصـحية و 

ومكافحتهــا والمحــددات االجتماعيــة األساســية مــن خــالل الرعايــة الصــحية  ســاريةالوقايــة مــن األمــراض غيــر ال فيــه
  األولية التي تركز على الناس والتغطية الصحية الشاملة في جميع مراحل الحياة؛

 
) بشـأن تعزيـز قـدرات الصـحة ٢٠١١( EURO/RC61/R2إلى القـرارات اإلقليميـة التاليـة:  كذلك وٕاذ ُتشير

 الوظـائف األساسـية للصـحة العموميـة) بشـأن ٢٠٠٠( CD42.R14العمومية وخدماتها في أوروبـا: إطـار للعمـل، و
بشــــأن اســــتراتيجية إلتاحــــة الخــــدمات الصــــحية أمــــام الجميــــع وتحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة،  CD53.R14و
، وٕاحاطــة الــدورة الثانيــة والســتين للجنــة اإلقليميــة العموميــة الوظــائف األساســية للصــحةبشــأن  WPR/RC53.R7و

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

وكوســيلة لتعزيــز الــنظم الصــحية القــادرة علــى الصــمود والماضــية قــدمًا صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية العموميــة 
  الشاملة؛
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تقـــع مســـؤوليتها فـــي المقـــام األول علـــى عـــاتق الـــدول للصـــحة العموميـــة  األساســـية الوظـــائفوٕاذ تُقـــر بـــأن 
دوى الماليــة منهــا عــن طريــق األعضــاء وتــدعم تحقيــق أغــراض التغطيــة الصــحية الشــاملة، وتعمــل علــى تيســير الجــ

الحــد مــن المخــاطر الصــحية وتهديــداتها، وعــبء األمــراض غيــر الســارية واألمــراض الســارية، وتســاهم فــي تحقيــق 
  أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بالصحة وغايتها؛

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

صـحة جميـع  وتفيـدلمحددات االقتصادية والبيئية واالجتماعية للصحة مـن بـين جملـة أمـور أخـرى، تعالج ا، الصحة
  ؛لعالج األمر تتدخل الحكومة وال اتقد تعاني من نقص اإلمدادومع ذلك ف ،السكان

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

 الخيــارات تحديــدبنــاء المعــارف وقاعــدة البينــات الالزمــة ل عــدة أمــور مــن بينهــا والصــحة العموميــة، والتــي قــد تشــمل
المــوظفين المهــرة والمتفــانين؛ و  تدعــم الوكــاالو ضــمان تــوفير مــوارد مســتدامة وكافيــة، ســتراتيجيات؛ واال السياســاتية

المترتبـــة علـــى مختلـــف الخيـــارات السياســـاتية والواقعـــة علـــى كـــل مـــن الجنســـين فيمـــا يتعلـــق تقيـــيم الصـــحة واآلثـــار 
ٕانشــاء منصــات للحــوار بــين القطاعــات والتصــدي لخاصــة بسياســات القطاعــات األخــرى؛ و فهــم الخطــط ابالصــحة؛ 

ورسم السياسات  تقييم فعالية العمل المشترك بين القطاعاتلك من خالل المشاركة المجتمعية؛ للتحديات، بما في ذ
  ؛والرفاهالمتكاملة والعمل مع القطاعات الحكومية األخرى لتعزيز الصحة 

  
ــــذكّ  ــــر وٕاذ ت ــــدرات الصــــحة ٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عالقرار ب ــــى تعزيــــز ق ) الــــذي يحــــث الــــدول األعضــــاء عل

 طـــوارئ الصـــحة العموميـــة والمخـــاطر التـــي تهـــدد الصـــحة العموميـــة والتبليـــغ عنهـــا وصـــونها للكشـــف عـــنالعموميـــة 
بشــكل كامــل؛  )٢٠٠٥( الدوليــة وتقييمهــا واالســتجابة لهــا، وذلــك كجــزء مــن التزامــات البلــدان بتنفيــذ اللــوائح الصــحية

للــــدورة االســــتثنائية للمجلــــس التنفيــــذي بشــــأن فيــــروس اإليبــــوال، والــــذي أقــــر بأهميــــة ) ٢٠١٥( EBSS3.R1والقــــرار 
 والكشــف عنهــاة علــى الوقايــة مــن التهديــدات الصــحية معالجــة الثغــرات المنهجيــة الطويلــة اآلجــل والتــي تكتنــف القــدر 

وٕاذ تحــيط علمــًا واالســتجابة لهــا بفعاليــة بهــدف تحســين اآلمــن الصــحي علــى الصــعيد الــوطني واإلقليمــي والعــالمي 
  يستدعيه هذا األمر من عمل مشترك ومتساوي القدر بين القطاعات؛ بما

  
المتعـدد  إلـى العمـلف التنميـة المسـتدامة، والتـي تـدعو المتداخلـة ألهـداالمتكاملـة، و  الطبيعـةعلـى ؤكد توٕاذ 

  جة المحددات األوسع نطاقًا للصحة،لمعال وتضفي طابع شرعية جديدالقطاعات 
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

في تحديد سـبل روح القيادة والشعور بالملكية  السلطات الصحية الوطنية ودون الوطنية أن ُتظهر  )١(
بما في ذلك السياسات الصحية المشتركة بين القطاعات واالستراتيجيات بفعالية تصريف الشؤون الصحية 

المندرجــة ضــمن أهــداف التنميــة المســتدامة  ٨-٣المتكاملــة بهــدف تحســين صــحة الســكان لتحقيــق الغايــة 
بالصـــحة، وفقـــًا  والمتعلقـــة بالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وغيرهـــا مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ذات الصـــلة

 لألولويـات الموضـوعة علــى الصـعيد الـوطني، وتســريع وتيـرة اإلنجــاز، حسـب االقتضـاء، مــن خـالل إنشــاء
  ليات وقدرات الرصد والتقييم والمساءلة؛آ وتحسين

  
أن ُتعــزز التعــاون الــدولي لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر   )٢(

 والجيــدةوالفعالــة  المأمونــةاألدويــة واللقاحــات و  الجيــدةدمات الرعايــة الصــحية األساســية خــ وٕاتاحــةالماليــة، 
  ؛للجميع والميسورة التكلفة

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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أن تستثمر موارد مستدامة كافية لتعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في   )٣(
االحتياجـــات لصـــالح أكثـــر الفئـــات ذلـــك تخصـــيص المـــوارد للفئـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية علـــى أســـاس 

الســـكانية استضـــعافًا والمحـــرومين ضـــمن الســـياقات الوطنيـــة بهـــدف الحـــد مـــن عـــبء األمـــراض والمخـــاطر 
  الجور؛مساواة و المالية وعدم ال

  
أن ُتعزز القـدرات المؤسسـية والتشـغيلية والبنيـة التحتيـة للصـحة العموميـة، بمـا فـي ذلـك الكفـاءات   )٤(

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

  والمخاطر الصحية الحالية والناشئة؛ التصدي للتهديدات
  
ـــيم والتوظيـــف   )٥( ـــة المناســـبة للغـــرض المتـــوخى منهـــا أن تســـتثمر فـــي التعل ـــالقوى العامل واالحتفـــاظ ب

والمستجيبة له والتي يتم نشرها على نحو فعال ومنصف للمساهمة في فعالية وكفاءة االضطالع بوظائف 
  الصحة العمومية األساسية، على أساس احتياجات السكان؛

  
، حســب االقتضــاء، ومــع البــرامجل والتــآزر بــين القطاعــات و أن تضــمن التنســيق والتعــاون والتواصــ  )٦(

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

  
ت االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية للصـحة التي تتصدى بشكل منهجي للمحددا النهوجأن تعزز   )٧(

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

األساســية  األحــوال المدنيــة واإلحصــاءات الحيويــة التــي تتســم بالشــمولية والفعاليــة، واالضــطالع بالوظــائف
خــدمات الرعايــة الصــحية عاليــة الجــودة، ومســتوى  إتاحــةبفعاليــة، وتــوخي المســاواة فــي للصــحة 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(
بعين االعتبار التعاريف اإلقليمية للمنظمـة، بصـدد تعزيـز الـنظم الصـحية وتحقيـق التغطيـة الصـحية األخذ 

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

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

متعــددة القطاعــات  ومــن أجــل اتبــاع نهــوجواكتشــافها وتقيمهــا واالســتجابة لهــا،  العموميــة األحــداث الصــحية
  اد أدوات التيسير في هذا الصدد؛وٕاعد ؛الصحية الشاملة للتغطيةومتكاملة 
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أن يأخــذ زمــام القيــادة، ويعمــل علــى تيســير التعــاون الــدولي وتعزيــز التنســيق فــي مجــال الصــحة   )٣(
العموميـــة علـــى جميـــع المســـتويات، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز النظـــام الصـــحي، بمـــا فـــي ذلـــك وظـــائف 

  نمية المستدامة المرتبطة بالصحة؛الصحة العمومية األساسية، دعمًا لتحقيق أهداف وغايات الت
  
فــي تحقيــق الغايــات المرتبطــة  كمســاهمةعــن تنفيــذ هـذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة أن يقـدم تقريــرًا   )٤(

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام بالصحة والمدرجة ضمن 
  

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧، السابعة العامة الجلسة
 ٧/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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