
  
  
  
  
  
  
  

  ٢ق١٣٨ت  م    بعد المائة ونثالثوال الثامنةالدورة 
  ٢٠١٦ يناير/ الثاني كانون ٢٨

  EB138.R2    من جدول األعمال ١-١٠البند 
  
  
  

  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة
  على الناس التي تركز

  
  
  

  التنفيذي،المجلس 
  

  ١بعد النظر في التقرير بشأن إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس،
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

مــن خطــة التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية  ٣إذ تعتــرف بالهــدف  
التــي ُتعنــى بتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة،  ٨-٣وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار) بمــا فــي ذلــك الغايــة 

ية فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر الماليــة، وٕامكانيــة الحصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية األساســ بمــا
  الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة؛

  
) بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــل الصــــحي والتغطيــــة ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تــــذكر بــــالقرار 
رالشـــاملة، الـــذي يـــدعو إلـــى  ما ث ت الســـ فـــي ُنظـــم تقـــديم الخـــدمات الصـــحية وتعزيـــز هـــذه الـــُنظم، والســـيما  ا

لرعاية الصحية األولية وخدماتها وتوفير الموارد البشرية الكافية للُنظم الصحية وُنظم المعلومـات الصـحية ا
  ضمانًا لحصول جميع المواطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛

  
) بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار 

عزيز الُنظم الصحية، والذي يطلب تنفيذ خطط بشأن توجهات السياسة العامـة األربعـة، بمـا فـي ذلـك ذلك ت
  وضع الناس في صلب عملية تقديم الخدمات؛

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

ا ورد فيها من اعتراف بأن وجود قوى عاملة صـحية توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي، وم
  مالئمة وفي المتناول أمر جوهري لتكامل الُنظم الصحية ولتقديم الخدمات الصحية األساسية؛

                                                      
 .١٣٨/٣٧م تالوثيقة    ١
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) بشـــــأن إحـــــداث تحويـــــل فـــــي تعلـــــيم القـــــوى العاملـــــة ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ج ص عوٕاذ تـــــذكر بـــــالقرار 
) بشـأن تعزيـز التمـريض ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عالصحية دعمًا لتحقيق التغطية الصـحية الشـاملة، والقـرار 

والقبالــة، واللــذين يشــددان علــى تنفيــذ اســتراتيجيات لتعزيــز التثقيــف المشــترك بــين المهــن والممارســة القائمــة 
  على الناس؛ التي تركزعلى التعاون كجزء من خدمات الرعاية 

  
ومــات الصــحية، ) بشــأن تعزيــز ُنظــم المعل٢٠٠٧( ٢٧-٦٠ج ص عوٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار 

والــذي يقــر بــأن المعلومــات الســليمة تكتســي أهميــة حيويــة فــي وضــع السياســات الصــحية واتخــاذ القــرارات 
باالســـتناد إلـــى البّينـــات، كمـــا تكتســـي أهميـــة أساســـية لرصـــد التقـــدم المحـــرز نحـــو بلـــوغ األهـــداف اإلنمائيـــة 

  المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دوليًا؛
  

والقــرار   ) بشــأن تعزيــز ُنظــم تنظــيم المنتجــات الطبيــة،٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عوٕاذ تــذكر بــالقرار 
) بشأن إتاحة منتجات العالج البيولوجية بما في ذلك منتجات العالج البيولوجية ٢٠١٤( ٢١-٦٧ج ص ع

) بشــأن إتاحــة األدويــة ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عالمماثلــة وضــمان جودتهــا ومأمونيتهــا ونجاعتهــا، والقــرار 
) بشـأن تقيـيم التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية دعمـًا للتغطيـة ٢٠١٤(٢٣-٦٧ج ص ع األساسية، والقـرار
  الصحية الشاملة؛

  
  وبعد أن نظرت في تقرير األمانة عن إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس،

  
  إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ تعتمد   -١

  
  الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -٢

  
تنفيـــذ الخيـــارات والتـــدخالت المقترحـــة المتعلقـــة بالسياســـات للـــدول األعضـــاء فـــي إطـــار  )١(

الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، ووفقــًا لألولويــات المحــددة وطنيــًا مــن أجــل 
 تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها؛

  
لصــحية أكثــر اســتجابة الحتياجــات النــاس، مــع االعتــراف بحقــوقهم جعــل ُنظــم الرعايــة ا )٢(

 ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، وٕاشراك أصحاب المصلحة في وضع السياسات وتنفيذها؛
  

تعزيز تنسيق الخدمات الصحية داخل قطاع الصحة، والتعاون بين القطاعات مـن أجـل  )٣(
فــي ذلـك تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن  التصـدي للمحــددات األعــم، وضــمان اتبـاع نهــج شــامل، بمــا

 األمراض وتشخيصها وعالجها، وخدمات التدبير العالجي لألمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛
  

ـــدعو  -٣ الشـــركاء الـــدوليين واإلقليميـــين والـــوطنيين إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بإطـــار الخـــدمات الصـــحية  ت
  المتكاملة التي تركز على الناس؛

  
 يلي: المدير العام ما تطلب من  -٤

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

 ؛وتطويعه وطنيًا ووضعه موضع التشغيلالصحية المتكاملة التي تركز على الناس، 
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ضـــمان المواءمـــة بـــين جميـــع األجـــزاء المعنيـــة مـــن المنظمـــة فـــي المقـــر الرئيســـي وعلـــى  )٢(
بينهــا فــي تعزيــز وتنفيــذ إطــار الخــدمات  اإلقليمــي والُقطــري، وٕاشــراكها بنشــاط والتنســيقالمســتوى 

 الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛
  

االضطالع بأنشطة البحث والتطوير بشأن المؤشرات الخاصـة بتتبـع التقـدم العـالمي فـي  )٣(
 ؛إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  
عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز  تقديم تقرير )٤(

إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين وجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثالثـــة علـــى النـــاس، 
 والسبعين، وعلى فترات منتظمة بعد ذلك.

  
  

٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٨الجلسة العاشرة،   

١٠المحاضر الموجزة/ /١٣٨م ت  
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