
  
  
  
  
 

  ٢٤-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.24    من جدول األعمال ١-١٦البند 
  
  
  

  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة
  التي تركز على الناس

  
  

  العالمية التاسعة والستون،جمعية الصحة   
  

  ١على الناس؛ تركزبعد النظر في متابعة التقرير المقدم عن إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي   
  

مــن خطــة التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة  ٣إذ تعتــرف بالهــدف 
فـي ذلـك الحمايـة  بتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، بمـا التـي ُتعنـى ٨-٣في جميـع األعمـار) بمـا فـي ذلـك الغايـة 

من المخاطر المالية، وٕامكانيـة الحصـول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية األساسـية الجيـدة وٕامكانيـة حصـول الجميـع 
  على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة؛

  
ياكل التمويل الصـحي والتغطيـة الشـاملة، الـذي ) بشأن استدامة ه٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار 

ريــدعو إلـــى  ما ث ت الســـ فـــي ُنظـــم تقـــديم الخـــدمات الصـــحية وتعزيـــز هـــذه الـــُنظم، والســـيما الرعايـــة الصـــحية األوليـــة  ا
وخدماتها وتوفير الموارد البشرية الكافية للُنظم الصحية وُنظم المعلومات الصحية ضمانًا لحصول جميع المـواطنين 

  والخدمات الصحية على نحو منصف؛ على الرعاية
  

) بشأن الرعاية الصحية األولية، بما فـي ذلـك تعزيـز ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوٕاذ تؤكد مجددًا على القرار 
فــي ذلــك وضــع النــاس فــي  الــُنظم الصــحية، والــذي يطلــب تنفيــذ خطــط بشــأن توجهــات السياســة العامــة األربعــة، بمــا

األولوية للتقدم في خطط التنفيذ  إعطاء  مجددًا على الحاجة إلى مواصلةصلب عملية تقديم الخدمات، وتؤكد كذلك 
) التصـــــدي ١): (٢٠٠٩( ١٢-٦٢ع  ص  ج بشـــــأن توجهـــــات السياســـــة العامـــــة الثالثـــــة األخـــــرى الـــــواردة فـــــي القـــــرار

العمــل المتعــدد القطاعــات، وٕادراج الصــحة فــي جميــع  )٢لالمســاواة عــن طريــق التوجــه صــوب التغطيــة الشــاملة؛ (
  ) ممارسة القيادة الشاملة، والتصريف الفعال لشؤون الصحة؛٣سات؛ (السيا

  
) بشأن مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسـة بشـأن توظيـف ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار 

العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي، ومــا ورد فيهــا مــن اعتــراف بــأن وجــود قــوى عاملــة صــحية مالئمــة وفــي 
  أمر جوهري لتكامل الُنظم الصحية ولتقديم الخدمات الصحية األساسية؛ المتناول

  
شـــــدد علـــــى تنفيـــــذ والـــــذي  ) بشـــــأن تعزيـــــز التمـــــريض والقبالـــــة٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عوٕاذ تـــــذكر بـــــالقرار 

اسـتراتيجيات لتعزيـز التثقيـف المشـترك بـين المهـن والممارسـة القائمـة علـى التعـاون كجـزء مـن خـدمات الرعايـة التــي 
) بشـأن إحـداث تحويـل فـي تعلـيم القـوى العاملـة الصـحية دعمـًا ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عالقـرار لى النـاس، و تركز ع

  لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
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) بشأن تعزيـز ُنظـم المعلومـات الصـحية، والـذي يقـر ٢٠٠٧( ٢٧-٦٠ج ص عوٕاذ تؤكد مجددًا على القرار 
السياسـات الصـحية واتخـاذ القـرارات باالسـتناد إلـى البّينـات، بأن المعلومات السليمة تكتسي أهمية حيويـة فـي وضـع 

  كما تكتسي أهمية أساسية لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دوليًا؛
  

والقـــــــرار  ) بشـــــــأن تعزيـــــــز ُنظـــــــم تنظـــــــيم المنتجـــــــات الطبيـــــــة،٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عوٕاذ تـــــــذكر بـــــــالقرار 
) بشأن إتاحة منتجات العالج البيولوجية بما في ذلك منتجات العـالج البيولوجيـة المماثلـة ٢٠١٤( ٢١-٦٧ع  ص  ج

) بشــأن إتاحــة األدويــة األساســية، والقــرار ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عوضــمان جودتهــا ومأمونيتهــا ونجاعتهــا، والقــرار 
غطيــة الصــحية الشــاملة، والقــرار ) بشــأن تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية دعمــًا للت٢٠١٤(٢٣-٦٧ص ع  ج
  ) بشأن الطب الشعبي؛٢٠١٤( ١٨-٦٧ص ع  ج
  
  إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ تعتمد  -١
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢
  

إطـــار الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس علـــى أن تنفـــذ، حســـب االقتضـــاء،   )١(
  اإلقليمي والقطري وفقًا للسياقات واألولويات الوطنية؛الصعيدين 

  
أن تنفــذ الخيــارات والتــدخالت المقترحــة المتعلقــة بالسياســات للــدول األعضــاء فــي إطــار الخــدمات   )٢(

الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس، ووفقـــًا لألولويـــات المحـــددة وطنيـــًا مـــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة 
 ها، بما في ذلك الرعاية الصحية األولية كجزء من تعزيز النظام الصحي؛الصحية الشاملة واستدامت

  
أن تجعــــل ُنظــــم الرعايــــة الصــــحية أكثــــر اســــتجابة الحتياجــــات النــــاس، مــــع االعتــــراف بحقــــوقهم   )٣(

 ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، وٕاشراك أصحاب المصلحة في وضع السياسات وتنفيذها؛
  
صـــحية داخـــل قطـــاع الصـــحة، والتعـــاون بـــين القطاعـــات مـــن أجـــل أن تعـــزز تنســـيق الخـــدمات ال  )٤(

التصدي للمحددات األعم، وضمان اتبـاع نهـج شـامل، بمـا فـي ذلـك تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـراض 
  وتشخيصها وعالجها، وخدمات التدبير العالجي لألمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛

  
 حسـب ،الـنظم الصـحية الحديثـةفـي الطـب التكميلـي ، الطـب الشـعبي و حسب االقتضاءأن تدمج،   )٥(

السـياق الــوطني والسياســات المســندة بالبينــات، مــع ضــمان مأمونيــة الخــدمات الصــحية وجودتهــا وفعاليتهــا، 
 مع أخذ نهج صحي شامل بعين االعتبار؛

  
الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين إلى اإلحاطة علمًا بإطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي  تدعو  -٣

  تركز على الناس؛
  
 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٤

  
أن يقـــدم الـــدعم التقنـــي واإلرشـــادات إلـــى الـــدول األعضـــاء بشـــأن تنفيـــذ إطـــار الخـــدمات الصـــحية  )١(

وتطويعــه وطنيــًا ووضــعه موضــع التشــغيل، مــع إيــالء اهتمــام خــاص المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، 
  ؛للخدمات الصحية األولية كجزء من  تعزيز النظام الصحي
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أن يضـمن المواءمـة بـين جميـع األجــزاء المعنيـة مـن المنظمـة فــي المقـر الرئيسـي وعلـى المســتوى  )٢(
طــار الخــدمات الصــحية المتكاملــة بينهــا فــي تعزيــز وتنفيــذ إ اإلقليمــي والُقطــري، وٕاشــراكها بنشــاط والتنســيق

 التي تركز على الناس؛
  

أن يضــطلع بأنشــطة البحــث والتطــوير بشــأن المؤشــرات الخاصــة بتتبــع التقــدم العــالمي فــي إطــار  )٣(
 ؛الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  
إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، إلى  في تنفيذالتقدم  أن يقدم تقريرًا عن )٤(

جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين وجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، وعلـى فتـرات منتظمـة 
 بعد ذلك.

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
=     =     =  


