
  ٦٧/٧١ج(مسّودة)   السابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤  

  (Draft) A67/71    
  
  
  "بللجنة " الثالثالتقرير   

  
  (مسّودة)
    

روهاكانا روغوندا  برئاسة الدكتور ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣في  الرابعة والخامسة هاي" جلستبعقدت اللجنة "  
  .الري (جمهورية إيران اإلسالمية) –الدكتور محسن أسدي و  والدكتور سيالي أكاووال (تونغا) (أوغندا)

  
والمتعلقـين بالبنـدين  ين المـرفقينالقـرار وتقرر أن توصي جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون باعتمـاد   

  ل األعمال:جدو  التاليين من
  

  الُنظم الصحية  -١٥
  

  الطب التقليدي (الشعبي)  ١-١٥  
  

  قرار واحد 
  

  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ٥-١٥
  

    قرار واحد بعنوان:
  طيلة العمر الرعاية الشاملة تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر  -
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  جدول األعمالمن  ١-١٥البند 
  
  

  الطب التقليدي (الشعبي
    

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون، 
  

  ١،بعد النظر في التقرير الخاص بالطب التقليدي (الشعبي)
  

 ٣٣- ٤٠ج ص عو ٣٣- ٣١ع  ص جو ٤٩-٣٠ج ص عو ٧٢-٢٩ج ص عو ٥٤-٢٢ج ص عبالقرارات  رإذ تذكِّ 
، ٢١-٦١ج ص عو ٣١-٥٦ص ع  جو ١١- ٥٤ج ص عو ٣٤- ٤٤ج ص عو ٤٣- ٤٢ج ص عو ١٩- ٤١ج ص عو

بشأن الطب التقليدي (الشعبي)، التي تطلب من المدير العام، في جملة أمور، أن ُيحدِّث  ١٣-٦٢ج ص عوخاصة 
، استنادًا إلـى التقـدم الـذي أحرزتـه البلـدان ٢٠٠٥-٢٠٠٢استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 

  المطروحة حاليًا في مجال الطب التقليدي (الشعبي)؛والتحديات الجديدة 
  

وٕاذ تؤكد األهمية والقيمة المتزايدتين للطب التقليدي (الشعبي) في تـوفير الرعايـة الصـحية علـى الصـعيدين 
  الوطني والعالمي، وأن هذين النوعين من الطب لم يعودا مقصورين حصرًا على أي أقاليم أو مجتمعات معّينة؛ 

  
زيادة مستوى االهتمام بجوانب ممارسات الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلـي وبممارسـي هـذين وٕاذ تالحظ 

النوعين من الطب، وما يتعلق بذلك مـن مطالبـة المسـتهلكين والحكومـات بـأن ُينظـر فـي دمـج هـذين العنصـرين فـي 
   ؛بهدف دعم الحياة الصحية الخدمات الصحية المقدمة

  
الرئيســية التــي تعتــرض مجــال الطــب التقليــدي (الشــعبي) والتكميلــي تشــمل  وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن التحــديات

والممارســين؛  أوجــه قصــور فــي مــا يلــي: اإلدارة والسياســة المســتندتان إلــى المعرفــة، والتنظــيم المناســب للممارســات
فـــي ورصـــد تنظـــيم المنتجـــات وتنفيـــذه؛ ودمـــج خـــدمات الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي علـــى النحـــو المناســـب 

 ،المقدمة والرعاية الصحية الذاتية الرعاية الصحيةخدمات 
  
، وبأغراضـــها ٢٠٢٣-٢٠١٤باســـتراتيجية المنظمـــة بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) للفتـــرة  علمـــاً  تحـــيط  -١

والتوجيهات االسـتراتيجية واإلجـراءات االسـتراتيجية التـي توجـه قطـاع الطـب التقليـدي (الشـعبي) فـي مواصـلة الثالثة 
  ؛تنفيذ االستراتيجية خالل العقد القادم األداء الرئيسية في تقييم بمؤشرات االسترشاد أهميةو تطوره 

  
  على ما يلي، وفقًا لقدراتها وأولوياتها وتشريعاتها ذات الصلة وظروفها الوطنية: الدول األعضاء تحث  -٢

  
واعتمادهـــا  ٢٠٢٣-٢٠١٤اســـتراتيجية المنظمـــة بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) للفتـــرة  تكييـــف  )١(

لتقليـــــدي (الشـــــعبي) ا، حســـــب االقتضـــــاء، للبـــــرامج أو خطـــــط العمـــــل الوطنيـــــة الخاصـــــة بالطـــــب وتنفيـــــذها
  ؛والتكميلي

  

                                                           
  .٦٧/٢٦الوثيقة ج    ١
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القيام بإعداد وتنفيذ خطط عمل، حسب االقتضاء، لدمج الطب التقليـدي (الشـعبي) فـي الخـدمات   )٢(
  الصحية، والسيما خدمات الرعاية الصحية األولية؛

  
عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اســتراتيجية المنظمــة  االقتضــاء، حســب ،المنظمــة إلــىتقــديم تقريــر   )٣(

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤للفترة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) 
  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  -٣

  
الســــتراتيجية المنظمــــة بشــــأن الطــــب  الــــدول األعضــــاء بتيســــير تنفيــــذ طلــــب،ال علــــى بنــــاءً  القيــــام،  )١(

، وذلــك بــدعم صــياغتها لمــا يتعلــق بــذلك مــن سياســات ومعــايير ٢٠٢٣-٢٠١٤التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة 
لــذلك مــن خــالل تبــادل المعلومــات  تبعــاً المعرفــة، وتعزيــز بنــاء القــدرات الوطنيــة  إلــىولــوائح وطنيــة مســتندة 

  والشبكات وحلقات العمل التدريبية؛
  
خدمات الطب  إدماجفي مجال السياسات بشأن كيفية  للدول األعضاء اإلرشاداتمواصلة توفير   )٢(

و/ أو دون  نظمهـــــا الوطنيـــــة( نظامهـــــا الـــــوطني و/ أو دون الـــــوطني التقليـــــدي (الشـــــعبي) والتكميلـــــي فـــــي
التقنيــة التــي مــن شــأنها أن تضــمن ســالمة خــدمات الطــب  اإلرشــاداتللرعايــة الصــحية، وكــذلك  الوطنيــة)

   ؛مع التركيز على ضمان الجودة وفّعاليتهاالتقليدي (الشعبي) والتكميلي هذه وجودتها 
  
(الشعبي) والتكميلي بغية تبادل  مواصلة تعزيز التعاون والتآزر الدوليين في مجال الطب التقليدي  )٣(

  ، مع مراعاة عادات وتقاليد الشعوب والمجتمعات األصلية؛البّينات إلىالمعلومات المستندة 
  
تنفيـــذ اســـتراتيجية  أجـــل مـــن للمنظمـــة البرمجيـــة للميزانيـــة وفقـــاً  الالزمـــة األمـــوال وتخصـــيصرصـــد   )٤(

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 
  
المجلــس مــن خــالل بصــفة دوريــة، حســب االقتضــاء،  جمعيــة الصــحة العالميــة إلــى ،تقــديم تقريــر  )٥(

  ، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.التنفيذي
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  من جدول األعمال ٥-١٥البند 
  
  

  طيلة العمر تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة
  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بتعزيـــز الرعايـــة الملطفـــة كعنصـــر مـــن عناصـــر العـــالج المتكامـــل طيلـــة 
  ١العمر؛

  
بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته وخصوصًا ما يتصل منه بالرعايـة  ٢٢-٥٨ع  ص  جوٕاذ تذكر بالقرار   
  الملطفة؛

  
الصادرين عن لجنة المخدرات التابعـة للمجلـس االقتصـادي  ٥٤/٦و ٥٣/٤ القرارينتأخذ في الحسبان وٕاذ   

واالجتماعي لألمم المتحدة، واللذين يخّصان على التوالي تعزيز توافر العقاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدوليـة 
تعزيــز تــوافر  ثـم  تعاطيهــابكميـات كافيــة لألغـراض الطبيــة والعلميــة مـع العمــل فــي الوقـت ذاتــه علــى منـع تســريبها و 

المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع العمل في الوقت 
  ذاته على منع تسريبها وتعاطيها؛

  
تــوافر  تثنــي علــى التقريــر الخــاص للهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات وتقريــر الهيئــة الدوليــة للمراقبــة عــنوٕاذ   

وٕارشـادات المنظمــة  ٢ضــمان إتاحتهـا بكميــات كافيـة لألغــراض الطبيـة والعلميــة: العقـاقير الخاضـعة للمراقبــة الدوليـة
إرشـــادات بشـــأن تـــوافر األدويـــة : بشـــأن ضـــمان التـــوازن فـــي السياســـات الوطنيـــة الخاصـــة بـــالمواد الخاضـــعة للمراقبـــة

  ٣الخاضعة للمراقبة وٕاتاحتها؛
  

الصادر عن مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي  ٢٠٠٥/٢٥الحسبان القرار وٕاذ تأخذ أيضًا في   
  بشأن عالج األلم باستعمال المسكنات شبه األفيونية؛

  
تضــع فــي اعتبارهــا أن الرعايـــة الملطفــة هــي نهـــج يحّســن نوعيــة حيـــاة المرضــى (البــالغون واألطفـــال) وٕاذ   

ض الذي يهـدد حيـاة المـريض، مـن خـالل خـدمات الوقايـة وتسـكين وأسرهم ممن يواجهون المشكالت المرتبطة بالمر 
األلم عن طريق تحديد األلم والمشكالت األخرى سواء أكانت بدنية أم نفسية اجتماعية أم روحانية في مراحل مبكرة 

  وتقييمها وعالجها على نحو سليم؛
  

ين نوعيـة حيـاة األفـراد وعـافيتهم تعترف بأن الرعاية الملطفة، عند التوصية بها، هي أمر أساسي لتحسوٕاذ   
وأسـباب راحـتهم وكــرامتهم، بكونهـا خــدمات صـحية فعالــة تركـز علــى الشـخص وتقــّيم حاجـة المرضــى إلـى الحصــول 

                                                           
 .٦٧/٣١الوثيقة ج   ١

  .E/INCB/2010/1/Supp.1لوثيقة ا    ٢
٣    Ensuring balance in national policies on controlled substances: guidance for availability and accessibility of 

controlled medicines. Geneva: World Health Organization; 2011.                                                                                
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على معلومات كافيـة ومراعيـة لوضـعهم الشخصـي والثقـافي عـن حـالتهم الصـحية وتقـدر دورهـم المحـوري فـي اتخـاذ 
  قرارات بشأن العالج الذي يتلقونه؛

  
تؤكــــد بــــأن إتاحــــة خــــدمات الرعايــــة الملطفــــة واألدويــــة األساســــية المســــتخدمة ألغــــراض طبيــــة وعلميــــة ذ وإ   

والمصنعة من مواد خاضعة للمراقبة، بما فيها المسكنات األفيونية مثل المورفين، تمشيًا مع اتفاقيات األمـم المتحـدة 
 بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحةتمتع تسهم في إعمال الحق في ال ١الدولية الثالث بشأن مكافحة المخدرات،

  والعافية؛
  

تقـــر بـــأن الرعايـــة الملطفـــة هـــي مســـؤولية أخالقيـــة مـــن مســـؤوليات الـــنظم الصـــحية، وبأنـــه يجـــب علـــى وٕاذ   
أصحاب المهـن فـي مجـال الرعايـة الصـحية مـن الناحيـة األخالقيـة أن يخففـوا اآلالم والمعانـاة سـواء أكانـت بدنيـة أم 

عـالج المـرض أو االعـتالل، وبـأن الرعايـة المقدمـة  روحانيـة، بصـرف النظـر عـن مـدى إمكانيـة نفسية اجتماعيـة أم
  إلى المحتضرين هي عنصر من العناصر الحاسمة للرعاية الملطفة؛

  
مليــون شــخص يحتــاجون فــي الوقــت الحــالي إلــى خــدمات الرعايــة الملطفــة  ٤٠تعتــرف بــأن أكثــر مــن وٕاذ   

ى الرعايــة الملطفــة نتيجــة لشــيخوخة الســكان وارتفــاع نســبة األمــراض غيــر الســارية ســنويًا، وترتقــب زيــادة الحاجــة إلــ
وغيرها من األمراض المزمنة في العالم، وتضع في اعتبارها أهمية خـدمات الرعايـة الملطفـة المقدمـة إلـى األطفـال، 

ضعة للمراقبة الدولية، بما وتقر في هذا الصدد بضرورة تزّود الدول األعضاء بتقديرات لكميات األدوية الالزمة الخا
  تركيبات أدوية األطفال؛فيها 

  
ســيما علــى مســتوى الرعايــة  تــدرك الحاجــة الملحــة إلــى إدراج الرعايــة الملطفــة فــي سلســلة الرعايــة، والوٕاذ   

األوليــة، وتقــر بــأن عــدم إدمــاج خــدمات الرعايــة الملطفــة إدماجــًا كافيــًا فــي نظــم الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة هــو 
  رئيسي يسهم في انعدام اإلنصاف في إتاحة مثل هذه الرعاية؛ عامل

  
لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة،  تالحـــظ أن تـــوافر األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة واســـتخدامها المالئـــموٕاذ   

ســيما مــن أجــل تخفيــف اآلالم والمعانــاة، أمــران ال يــزاالن غيــر كــافيين فــي عــدة بلــدان، وتســلط األضــواء علــى  وال
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ضــرورة أن تضــمن الــدول األعضــاء، بــدعم مــن أمانــة المنظمــة 

نع تسريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، عدم تحّول الجهود الرامية إلى م
للمراقبــة الدوليــة عمــًال باتفاقيــات األمــم المتحــدة الدوليــة بشــأن مكافحــة المخــدرات إلــى عوائــق تنظيميــة غيــر مالئمــة 

  تعرقل إتاحة هذه األدوية ألغراض طبية؛
  
تـي تـنجم عـن أعـراض قابلـة للعـالج تأخذ في الحسبان أن عدم اإللمام بالرعاية الملطفة يديم المعانـاة الوٕاذ   

ويمكــن تجنبهــا، وتبــرز الحاجــة إلــى تــوفير التعلــيم المتواصــل والتــدريب الكــافي لجميــع مقــدمي الرعايــة الصــحية فــي 
المستشفيات وعلى مستوى المجتمعات المحلية وغيـرهم مـن مقـدمي الرعايـة، بمـن فـيهم العـاملون فـي منظمـات غيـر 

  حكومية وأفراد أسرهم؛
  

لم بوجود نماذج متنوعة فعالة وعالية المردودية للرعاية الملطفة، وتقر بـأن الرعايـة الملطفـة تسـتخدم وٕاذ تس  
متعدد التخصصات لتلبية احتياجات المرضى وأسرهم، وتالحظ أن توفير خدمات الرعاية الملطفـة الجيـدة هـو نهجًا 

                                                           
فاقيـة األمــم ؛ وات١٩٧٢بصـيغتها المعدلــة بموجـب بروتوكـول عــام  ١٩٦١اتفاقيـة األمـم المتحــدة الوحيـدة للمخـدرات لعــام     ١

لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع فـي المخـدرات والمـؤثرات ؛ واتفاقية األمم المتحدة ١٩٧١المتحدة بشأن المؤثرات العقلية لعام 
  .١٩٨٨لعام  العقلية
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دمي الرعايــة الملطفــة المهنيــين ومقــدمي أمــر يمكــن تحقيقــه علــى األرجــح حيثمــا توجــد شــبكات تواصــل متينــة بــين مقــ
والمتطـوعين واألسـر المتضـررة ) خدمات الرعاية الداعمة (بما فيها خدمات الدعم المعنوي والمشورة، حسـب الحاجـة

  وبين المجتمع ومقدمي خدمات الرعاية لمرضى االعتالالت الحادة وللمسنين؛
  
توى فئـــات األمـــراض (األمـــراض غيـــر الســـارية وٕاذ تســـلم بالحاجـــة إلـــى خـــدمات الرعايـــة الملطفـــة علـــى مســـ  

واألمــراض المعديــة بمــا فيهــا العــدوى بفيــروس األيــدز ومــرض الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة) وعلــى مســتوى كــل 
  الفئات العمرية؛

  
ترحـــب بـــإدراج الرعايـــة الملطفـــة فـــي تعريـــف التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وتشـــدد علـــى ضـــرورة أن تتـــيح وٕاذ   

خــدمات الرعايــة الملطفــة المتكاملــة بشــكل منصــف بهــدف تلبيــة احتياجــات المرضــى فــي ســياق الخــدمات الصــحية 
  التغطية الصحية الشاملة؛

  
تعتـــرف بالحاجـــة إلـــى آليـــات كافيـــة لتمويـــل بـــرامج الرعايـــة الملطفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة والمنتجـــات وٕاذ   
  سيما في البلدان النامية؛ الطبية، وال

  
العالمي الشامل لرصـد ال والمؤشرات المتصلة بالرعاية الملطفة في إطار المنظمة ترحب بإدراج األعموٕاذ   

الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وفي خطة العمل العالمية للمنظمة للوقاية من األمراض غيـر السـارية 
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
م واألعــراض فــي ســياقات الرعايــة الملطفــة فــي تالحــظ مــع التقــدير إدراج األدويــة الالزمــة لمكافحــة اآلالوٕاذ   

اإلصــدار الثــامن عشــر لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية واإلصــدار الرابــع لقائمــة المنظمــة النموذجيــة 
لألدوية األساسية لألطفال، وتشيد بجهود المراكز المتعاونة مع المنظمـة المبذولـة فيمـا يتصـل بعـالج األلـم والرعايـة 

  لتحسين إتاحة خدمات الرعاية الملطفة؛ الملطفة
  
تالحظ مع التقدير جهود المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني المبذولة في إطار المواظبـة علـى وٕاذ   

إبراز أهمية خدمات الرعاية الملطفة، بما في ذلك توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولية بكميـات كافيـة واسـتخدامها 
  الطبية والعلمية، على النحو المبين في اتفاقيات األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات؛ المالئم لألغراض

  
تعتــرف بتــوافر خــدمات الرعايــة الملطفــة المحــدود فــي كثيــر مــن أنحــاء العــالم واآلالم الجمــة التــي يمكــن وٕاذ   

نظــم صــحية تــدرج خــدمات الرعايــة تجنبهــا ويعــاني منهــا ماليــين المرضــى وأســرهم، وتشــدد علــى الحاجــة إلــى إنشــاء 
  الملطفة كجزء ال يتجزأ من خدمات عالج األشخاص في سلسلة خدمات الرعاية أو إلى تعزيزها عند االقتضاء،

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -١
  

الرعايـة الملطِّفـة وتعزيزهـا وتنفيـذها، حسـب االقتضـاء، فـي سـبيل دعـم الخاصـة بسياسات الوضع   )١(
نــات والميســورة التكلفــة الشــامل للــُنظم الصــحية بحيــث تُــدمج خــدمات الرعايــة الملطِّفــة المســندة بالبيِّ  التعزيــز

الرعايــة المتصــلة علــى صــعيد المســتويات كافــة، مــع التركيــز علــى الرعايــة خــدمات والمنصــفة فــي سلســلة 
 ة؛الصحية األولية، والرعاية المجتمعية والرعاية في المنزل، وخطط التغطية الشامل

  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي وحسب االقتضاء،   ١                                                           
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مبــادرات لتنفيــذ ضــمان التمويــل المحلــي وتخصــيص المــوارد البشــرية الكــافيين، حســب االقتضــاء،   )٢(
وضـع سياسـات الرعايـة الملطِّفـة وتنفيـذها، وتنفيـذ المبـادرات الخاصـة بـالتعليم  الرعاية الملطِّفة بما في ذلـك

نحـــو رشـــيد، بمـــا فـــي ذلـــك  والتـــدريب وتحســـين الجـــودة، ودعـــم إتاحـــة األدويـــة األساســـية واســـتخدامها علـــى
 استخدام األدوية الخاضعة للمراقبة في التدبير العالجي لألعراض؛

توفير الدعم األساسي إلى األسـر والمتطـوعين فـي المجتمعـات المحليـة وغيـرهم مـن األفـراد الـذين   )٣(
ينهـا شراف المهنيـين المـدربين حسـب االقتضـاء، وذلـك بطـرق مـن بإيضطلعون بدور مقدمي الرعاية تحت 

 إبرام الشراكات المتعددة القطاعات؛

اللــذين يحصــل  المتواصــليناسـتهداف إدراج الرعايــة الملطِّفــة كجــزء ال يتجــزأ مــن التعلــيم والتــدريب   )٤(
 عليهما مقدمو الرعاية الصحية وفقًا ألدوارهم ومسؤولياتهم، بما يتماشى مع المبادئ التالية:

بشأن الرعاية الملطِّفة كعنصـر روتينـي  المتواصلم ينبغي دمج التدريب األساسي والتعلي  (أ)
في التعليم الجامعي المقدم إلى جميع المهنيين في مجال الطـب والتمـريض، وكجـزء مـن التـدريب 
الذي يحصل عليه مقدمو الرعاية في أثناء الخدمة على صعيد الرعاية الصـحية األوليـة، بمـا فـي 

خدمات الذين يلبُّون االحتياجات الروحانية للمرضـى ذلك العاملون في الرعاية الصحية ومقدمو ال
  والمرشدون االجتماعيون؛

وينبغي توفير التدريب المتوسط إلـى جميـع العـاملين فـي الرعايـة الصـحية الـذين يعملـون   (ب)
على نحو روتيني مع المرضى المصابين بأمراض تهدد حيـاتهم، بمـا فـي ذلـك الـذين يعملـون فـي 

 المعدية وطب األطفال وطب المسنين والطب الباطني؛مجال األورام واألمراض 

وينبغــي تــوفير التــدريب المتخصــص فــي مجــال الرعايــة الملطِّفــة مــن أجــل إعــداد مهنيــي   (ج)
الرعايـــــة الصـــــحية الـــــذين ســـــيتولون إدارة الرعايـــــة الصـــــحية المتكاملـــــة للمرضـــــى الـــــذين تتجـــــاوز 

 احتياجاتهم التدبير العالجي الروتيني لألعراض؛

يـــيم االحتياجـــات المحليـــة مـــن الرعايـــة الملطِّفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المتطلبـــات مـــن األدويـــة الالزمـــة تق  )٥(
للتدبير العالجي لأللم، وتعزيز العمل التعاوني لضمان توافر اإلمـدادات الكافيـة مـن األدويـة األساسـية فـي 

 الرعاية الملطِّفة وتجنب نقص هذه اإلمدادات؛

التشــــريعات والسياســــات الوطنيــــة والمحليــــة بشــــأن  عراض وتنقــــيحاســــتالقيــــام، حســــب االقتضــــاء، ب  )٦(
تحسـين إتاحـة األدويـة الالزمـة  بشـأن ١لسياسـاتلالمنظمة  فيما يتعلق بإرشادات األدوية الخاضعة للمراقبة

اتفاقيـات األمـم المتحـدة الدوليـة بشـأن للتدبير العالجي لأللم واستخدامها على نحو رشيد، بمـا يتماشـى مـع 
 ؛المخدراتمكافحة 

تحديث، حسب االقتضاء، القـوائم الوطنيـة لألدويـة األساسـية، علـى ضـوء األفـرع الخاصـة بأدويـة   )٧(
عــالج األلــم وأدويــة الرعايــة الملطِّفــة التــي ُأضــيفت مــؤخرًا إلــى قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية 

 ؛قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لألطفالو 

                                                           
   ١ Ensuring balance in national policies on controlled substances: guidance for availability and accessibility of 

controlled medicines. Geneva, World Health Organization, 20111.                                                                              
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ـــة تعز   )٨( ـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات المعني ـــين المجتمعـــات المدني ـــين الحكومـــات وب يـــز الشـــراكات ب
 بالمرضى، في سبيل دعم تقديم الخدمات إلى المرضى الذين يتطلبون الرعاية الملطِّفة، حسب االقتضاء؛

مــة تنفيــذ ورصــد اإلجــراءات الخاصــة بالرعايــة الملطِّفــة المدرجــة فــي خطــة العمــل العالميــة للمنظ  )٩(
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

ضــمان أن الرعايــة الملطِّفــة تمثــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن جميــع الخطــط العالميــة ذات الصــلة بشــأن   )١(
يــر الســارية وبالتغطيــة مكافحــة األمــراض والــُنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك الخطــط التــي تتعلــق بــاألمراض غ

 الصحية الشاملة، وٕادراج الرعاية الملطِّفة في خطط التعاون الُقطرية واإلقليمية؛

تحديث أو وضع، حسب االقتضـاء، المبـادئ التوجيهيـة واألدوات المسـندة بالبيِّنـات بشـأن الرعايـة   )٢(
، بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع المبـــادئ الملطِّفـــة بمـــا فـــي ذلـــك خيـــارات التـــدبير العالجـــي لأللـــم للبـــالغين واألطفـــال

 التوجيهية للمنظمة بشأن العالج الفارماكولوجي لأللم وضمان بث هذه المبادئ بثًا كافيًا؛

وضع وتعزيز، حسب االقتضاء، المبادئ التوجيهية المسندة بالبيِّنات بشـأن دمـج الرعايـة الملطِّفـة   )٣(
ات الرعايــة الصــحية، التــي ُتعنــى عنايــة فــي الــُنظم الصــحية الوطنيــة علــى صــعيد فئــات األمــراض ومســتوي

كافيــة بالقضــايا األخالقيــة المتعلقــة بتقــديم الرعايــة الملطِّفــة الشــاملة، مثــل اإلتاحــة المنصــفة، والرعايــة التــي 
تتمحــور حــول الشــخص وتــوقِّره، ومشــاركة المجتمــع المحلــي، وٕارشــاد التعلــيم حــول التــدبير العالجــي لأللــم 

 نفسي االجتماعي؛واألعراض، وتقديم الدعم ال

االســـتمرار مـــن خـــالل برنـــامج إتاحـــة األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة، فـــي دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي   )٤(
اســتعراض التشــريعات والسياســات الوطنيــة وتحســينها بهــدف ضــمان خلــق التــوازن بــين الوقايــة مــن إســاءة 

المالئمة لألدوية الخاضعة للمراقبة  استخدام المواد الخاضعة للمراقبة وتسريبها واالتجار بها، وبين اإلتاحة
 ؛اتفاقيات األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدراتبما يتماشى مع 

استكشاف طـرق لزيـادة تـوافر وٕاتاحـة األدويـة المسـتخدمة فـي الرعايـة الملطِّفـة مـن خـالل التشـاور   )٥(
صــحاب المصــلحة الــدوليين، مــع الــدول األعضــاء والشــبكات ذات الصــلة والمجتمــع المــدني، ومــع ســائر أ

 حسب االقتضاء؛

العمل مع الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات، ومكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة،   )٦(
حة وســـائر الســـلطات المعنيـــة، مـــن أجـــل تعزيـــز تـــوافر األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة مـــن أجـــل ووزارات الصـــ

 هذه األدوية على نحو متوازن. التدبير العالجي لأللم واألعراض ومراقبة

مواصلة التعـاون مـع الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات فـي سـبيل دعـم الـدول األعضـاء فـي وضـع   )٧(
تقــديرات دقيقــة تتــيح تــوفير أدويــة عــالج األلــم والرعايــة الملطِّفــة بطــرق مــن بينهــا تحســين تنفيــذ اإلرشــادات 

 ١؛للمراقبة الدوليةبشأن تقدير االحتياجات من المواد الخاضعة 

 التعاون مع اليونيسيف وسائر الشركاء المعنيين في تعزيز الرعاية الملطِّفة لألطفال وتنفيذها؛  )٨(
                                                           

١   International Narcotics Control Board, World Health Organization. Guide on estimating requirements for 

substances under international control. New York: United Nations; 2012.                                                                   
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رصـــد حالـــة الرعايـــة الملطِّفـــة علـــى صـــعيد العـــالم، وتقيـــيم التقـــدم الُمحـــرز فـــي مختلـــف المبـــادرات   )٩(
 والبرامج بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء الدوليين؛

العمــل مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل التشــجيع علــى تــوفير التمويــل الكــافي وتحســين التعــاون فــي   )١٠(
مجال برامج الرعاية الملطِّفة والمبادرات الخاصة بالبحث، والسيما في البلدان التي تفتقـر إلـى المـوارد، بمـا 

 الملطِّفة؛، والتي ُتعنى بالرعاية ٢٠١٥-٢٠١٤يتماشى مع الميزانية البرمجية للفترة 

تشجيع البحث في مجال نماذج الرعاية الملطِّفة التي ُتعد فعالة في البلدان المنخفضة والمتوسطة   )١١(
  الدخل، مع أخذ الممارسات الجيدة في االعتبار؛

 
تقــديم التقــارير بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة   )١٢(

 .٢٠١٦ام والستين في ع
  

  
=     =     =  


