
  
  
  
  
  
  

  ٥ق١٣٨ت  م    بعد المائة الثامنة والثالثونالدورة 
  ٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ٣٠

  EB138.R5    من جدول األعمال ٢-٧البند 
  
  
  

  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية 
  التغطية الصحية الشاملةبلوغ ل عماً د

  
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،  
  
العموميــــة باعتبارهــــا مــــن أكثــــر الطــــرق فعاليــــة وشــــمولية إذ ُتشــــير إلــــى أهميــــة وظــــائف الصــــحة 

  واستدامة في تعزيز صحة السكان واألفراد وفي الحد من عبء المرض؛
  

الحاجــة إلــى تعزيــز ســبل تصــريف شــؤون الصــحة العموميــة، والقــدرات المؤسســية  وٕاذ تُــدرك أيضــاً 
والتقنيـــة فـــي البلـــدان للمســـاهمة بفعاليـــة فـــي تعزيـــز صـــحة الســـكان وحمايـــة النـــاس مـــن اآلثـــار االجتماعيـــة 

  واالقتصادية الناجمة عن اعتالل الصحة في ظل عالم تسوده العولمة؛
  

(ضــمان تمّتــع الجميــع بأنمــاط  ٢٠٣٠المســتدامة لعــام مــن خطــة التنميــة  ٣وٕاذ تقــر بــأن الهــدف 
غايـة تـرتبط بالصـحة، إلـى جانـب  ١٣عيش صحية وبالرفاهية فـي جميـع األعمـار) ومـا ينطـوي عليـه مـن 
، ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام العديـــد مـــن الغايـــات واألهـــداف األخـــرى ذات الصـــلة بالصـــحة فـــي 

  يتثنى تنفيذه بشكل كامل؛ سيستلزم التعاون بقوة بين القطاعات حتى
  

 أيلول/ ٢٥في  ٧٠/١ االلتزام الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة مجددًا علىوٕاذ تؤكد 
 ٨-٣"، وخاصـــة الغايـــة ٢٠٣٠ ، بعنـــوان "تحويـــل عالمنـــا: خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام٢٠١٥ســـبتمبر 

خــدمات الرعايــة  وٕاتاحــةالمخــاطر الماليــة، (تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن 
والــذي  للجميــع) األدويــة واللقاحــات المأمونــة والفعالــة والجّيــدة والميســورة التكلفــةو الصــحية األساســية الجيــدة 

  ؛والجورسوف يساهم في القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة 

                                                      
 .١٣٨/١٤م تالوثيقة    ١
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) بشـــأن الصـــحة العالميـــة ٢٠١٢( ٦٧/٨١وٕاذ تشـــير إلـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
جميـع الحصـول إمكانيـة والسياسة الخارجية، وٕاذ تعترف بأن التغطية الصحية الشاملة تنطوي ضـمنًا علـى 

الالزمـة لتعزيـز  ساسـيةمحـددة علـى الصـعيد الـوطني مـن الخـدمات الصـحية األ اتتمييز على مجموعـ بال
، مـع والجيدة المأمونة والميسورة التكلفة والفّعالة وعلى األدوية األساسية الصحة والوقاية والعالج والتأهيل،

صــعوبات ماليــة؛ مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى ل الحاصــلين عليهــاعــّرض ت نأّن هــذه الخــدمات لــ ضــمان
ة هـذه لمبدأ االندماج االجتماعي، مـن أجـل تعزيـز قـدر  الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة من السكان؛ وفقاً 

  التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية؛ حقها في إعمالعلى  الفئات
  

) الـذي يسـلم أيضـًا ٢٠١٢( ٦٧/٨١ وٕاذ ُتشير كـذلك إلـى أن قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة
قــادر وجـود نظــام صـحي  يسـتند إلــىمسـتدام ماليــًا و علــى نحـو فعــال الشـاملة التغطيـة الصــحية  حقيــقبـأن ت

 ويغطـــي نطاقـــاً  الشـــاملة،يـــوفر خـــدمات الرعايــة الصـــحية األوليـــة  ،اجـــاتلالحتي واالســـتجابة علــى الصـــمود
ويضــم  ،يركــز بشــكل خــاص علــى أشــد الســكان احتياجــاً و ، يشــمل المنــاطق النائيــة والريفيــة، اً واســع اً جغرافيــ

 وتتـوافر لــه الــذين حصـلوا علــى التـدريب الجيــد ولـديهم الــدافع علـى العمــل،عـددًا كافيــًا مـن العــاملين المهـرة 
ـــلتنفيـــذ تـــدابير الصـــحة الع الالزمـــة القـــدرات محـــددات الة الواســـعة النطـــاق وحمايـــة الصـــحة ومعالجـــة مومي
  لسكان؛دى االصحي ل تعزيز الوعيسياسات تشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك  بواسطةة يالصح

  
ذلك ) بشأن الرعاية الصحية األولية، بما في ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ع ج صإلى القرار  وٕاذ ُتشير أيضاً 

تعزيز النظم الصحية، والذي يحـث الـدول األعضـاء علـى إحـالل النـاس مكـان الصـدارة فـي مجـال الرعايـة 
الصحية عن طريق اعتماد نماذج إليتاء الخـدمات، علـى النحـو المناسـب، تركـز علـى المسـتويات المحليـة 

لـــك خـــدمات تعزيـــز ومســـتويات المنـــاطق التـــي تقـــدم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة الشـــاملة، بمـــا فـــي ذ
الصــحة وتــوقي األمــراض والرعايــة العالجيــة والرعايــة الملطفــة مــع اإلشــارة إلــى أهميــة الخــدمات المنصــفة 

  ل تكاليفها؛والتي يمكن تحمَّ 
  

) بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــل الصــــحي ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ ُتشــــير كــــذلك إلــــى القــــرار 
الفعالـــة التـــي تـــوفر خـــدمات صـــحية شـــاملة، بمـــا فيهـــا  والتغطيـــة الشـــاملة، والـــذي يقـــر بـــأن للـــنظم الصـــحية

خــدمات الوقايــة، أهميــة قصــوى للصــحة والتنميــة االقتصـــادية والرفــاه، وبضــرورة ارتكــاز هــذه الــنظم علـــى 
  التمويل المنصف والمستدام؛

  
)، الوثيقــة الختاميــة ٢٠١٣( ٦٨/٣٠٠المتحــدة  لألمــمإلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وٕاذ ُتشــير أيضــاً 

ع رفيـع المســتوى للجمعيـة العامــة بشـأن االســتعراض الشـامل وتقيـيم التقــدم المحـرز فــي الوقايـة مــن لالجتمـا
ومكافحتهــا، والــذي يعتــرف، ضــمن جملــة أمــور، بــأن التقــدم غيــر  (غيــر الســارية) األمــراض غيــر المعديــة

صادية في جميع ة ومكافحتها يقوض التنمية االجتماعية واالقتساريالكافي في الوقاية من األمراض غير ال
يلــزم بتنفيــذ السياســات العامــة الفعالــة والمتعــددة القطاعــات لتعزيــز الصــحة، وبتعزيــز الــنظم و أنحــاء العــالم، 

ومكافحتهـــا والمحــــددات  ســــاريةالوقايــــة مـــن األمــــراض غيـــر ال علــــى نحـــو تتنــــاول فيـــهالصـــحية وتوجيههـــا 
االجتماعية األساسية من خالل الرعاية الصحية األولية التي تركز على الناس والتغطيـة الصـحية الشـاملة 

  في جميع مراحل الحياة؛
 
ــــةو  ــــرارات اإلقليمي ــــى الق ــــة: ٕاذ ُتشــــير إل ــــدرات  )٢٠١١( EURO/RC61/R2 التالي ــــز ق بشــــأن تعزي

الوظــائف األساســية بشــأن ) ٢٠٠٠( CD42.R14ولعمــل، لر الصـحة العموميــة وخــدماتها فــي أوروبــا: إطـا
التغطيـة تحقيـق و أمـام الجميـع الخدمات الصحية  إلتاحةبشأن استراتيجية CD53.R14 و للصحة العمومية

ٕاحاطـة الـدورة الثانيـة و ، الوظائف األساسـية للصـحة العموميـةبشأن  WPR/RC53.R7والصحية الشاملة، 
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الوظـائف األساسـية للصـحة ة الصـحة العالميـة لشـرق المتوسـط بشـأن تقيـيم والستين للجنـة اإلقليميـة لمنظمـ
الوظـــائف األساســـية للصـــحة ع الـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز يفـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط، وتشـــجالعموميـــة 
كأســـاس لتحســـين ممارســـات الصـــحة العموميـــة وكوســـيلة لتعزيـــز الـــنظم الصـــحية القـــادرة علـــى العموميـــة 
  ؛التغطية الصحية الشاملةتحقيق صوب  والماضية قدماً الصمود 

  
تقــع مســؤوليتها فــي المقــام األول علــى عــاتق للصــحة العموميــة  األساســية الوظــائفوٕاذ تُقــر بــأن 

الدول األعضاء وتدعم تحقيق أغراض التغطية الصحية الشاملة، وتعمل على تيسير الجدوى الماليـة منهـا 
عــبء األمــراض غيــر الســارية واألمــراض الســارية، عــن طريــق الحــد مــن المخــاطر الصــحية وتهديــداتها، و 

  وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بالصحة وغايتها؛
  

بخـالف التي تمتد عبر العديد من القطاعات الوظائف األساسية للصحة العمومية وٕاذ تالحظ أن 
يــة للصــحة مــن بــين جملــة أمــور أخــرى، لمحــددات االقتصــادية والبيئيــة واالجتماعتعــالج ا، قطــاع الصــحة

  ؛لعالج األمر تتدخل الحكومة وال اتقد تعاني من نقص اإلمدادومع ذلك ف ،صحة جميع السكان وتفيد
  

وٕاذ تُقــر بــأن التنفيــذ النــاجح لوظــائف الصــحة العموميــة األساســية يتطلــب تعزيــز قــدرات تصــريف 
بنــاء المعــارف وقاعــدة البينــات الالزمــة  ينهــاعــدة أمــور مــن ب الشــؤون والصــحة العموميــة، والتــي قــد تشــمل

 تدعــــم الوكــــاالو ضــــمان تــــوفير مــــوارد مســــتدامة وكافيــــة، ســــتراتيجيات؛ واال السياســــاتية الخيــــارات تحديــــدل
المترتبــة علــى مختلــف الخيــارات السياســاتية والواقعــة تقيــيم الصــحة واآلثــار المــوظفين المهــرة والمتفــانين؛ و 

ٕانشــاء لخاصــة بسياســات القطاعــات األخــرى؛ و فهــم الخطــط ابالصــحة؛  علــى كــل مــن الجنســين فيمــا يتعلــق
تقيــيم لــك مــن خــالل المشــاركة المجتمعيــة؛ منصــات للحــوار بــين القطاعــات والتصــدي للتحــديات، بمــا فــي ذ

فعالية العمل المشترك بين القطاعات ورسـم السياسـات المتكاملـة والعمـل مـع القطاعـات الحكوميـة األخـرى 
  ؛رفاهواللتعزيز الصحة 

  
ــــذكّ  ــــر وٕاذ ت ــــز قــــدرات ٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عالقرار ب ــــى تعزي ــــدول األعضــــاء عل ــــذي يحــــث ال ) ال

طـوارئ الصــحة العموميـة والمخـاطر التــي تهـدد الصـحة العموميــة  وصـونها للكشــف عـنالصـحة العموميـة 
 والتبليـــــغ عنهـــــا وتقييمهـــــا واالســـــتجابة لهـــــا، وذلـــــك كجـــــزء مـــــن التزامـــــات البلـــــدان بتنفيـــــذ اللـــــوائح الصـــــحية

للــدورة االســتثنائية للمجلــس التنفيــذي بشــأن ) ٢٠١٥( EBSS3.R1بشــكل كامــل؛ والقــرار  )٢٠٠٥( الدوليــة
ــ ذي أقــر بأهميــة معالجــة الثغــرات المنهجيــة الطويلــة اآلجــل والتــي تكتنــف القــدرة علــى فيــروس اإليبــوال، وال

واالسـتجابة لهـا بفعاليـة بهـدف تحسـين اآلمـن الصـحي علـى  والكشـف عنهـاالوقاية من التهديدات الصـحية 
وٕاذ تحــيط علمــًا بمــا يســتدعيه هــذا األمــر مــن عمــل مشــترك ومتســاوي الصــعيد الــوطني واإلقليمــي والعــالمي 

  القدر بين القطاعات؛
  

 إلـى العمـلالمتداخلة ألهـداف التنميـة المسـتدامة، والتـي تـدعو المتكاملة، و  الطبيعةعلى ؤكد توٕاذ 
  لمعالجة المحددات األوسع نطاقًا للصحة؛ وتضفي طابع شرعية جديدالمتعدد القطاعات 

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

  
فــي روح القيــادة والشــعور بالملكيــة  الســلطات الصــحية الوطنيــة ودون الوطنيــة أن ُتظهــر  )١(

بمــا فــي ذلــك السياســات الصــحية المشــتركة بــين بفعاليــة تصــريف الشــؤون الصــحية تحديــد ســبل 
المندرجـة  ٨-٣القطاعات واالستراتيجيات المتكاملة بهدف تحسـين صـحة السـكان لتحقيـق الغايـة 

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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ة والمتعلقـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة وغيرهـا مـن أهـداف التنميـة ضمن أهداف التنميـة المسـتدام
المستدامة ذات الصلة بالصحة، وفقًا لألولويات الموضوعة على الصعيد الوطني، وتسـريع وتيـرة 

  ليات وقدرات الرصد والتقييم والمساءلة؛آ وتحسين اإلنجاز، حسب االقتضاء، من خالل إنشاء
  
لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن  أن ُتعــزز التعــاون الــدولي  )٢(

 المأمونـةاألدويـة واللقاحـات و  الجيـدةخـدمات الرعايـة الصـحية األساسـية  وٕاتاحـةالمخاطر المالية، 
  ؛للجميع والميسورة التكلفة والجيدةوالفعالة 

  
الصــــحية أن تســــتثمر مــــوارد مســــتدامة كافيــــة لتعزيــــز الــــنظم الصــــحية لتحقيــــق التغطيــــة   )٣(

الشاملة، بما في ذلك تخصيص الموارد للفئات االجتماعية واالقتصادية علـى أسـاس االحتياجـات 
لصــالح أكثــر الفئــات الســكانية استضــعافًا والمحــرومين ضــمن الســياقات الوطنيــة بهــدف الحــد مــن 

  الجور؛مساواة و عبء األمراض والمخاطر المالية وعدم ال
  
التشــغيلية والبنيــة التحتيــة للصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك أن ُتعــزز القــدرات المؤسســية و   )٤(

الكفــاءات العلميــة والتشــغيلية لمؤسســات الصــحة العموميــة، بمــا يتناســب مــع الظــروف الوطنيــة، 
عــــن البنيــــة التحتيــــة المشــــتركة بــــين القطاعــــات لالضــــطالع بوظــــائف الصــــحة العموميــــة  فضــــالً 

  يدات والمخاطر الصحية الحالية والناشئة؛األساسية، بما في ذلك القدرة على مواجهة التهد
  
أن تســتثمر فــي التعلــيم والتوظيــف واالحتفــاظ بــالقوى العاملــة المناســبة للغــرض المتــوخى   )٥(

منهـــا والمســـتجيبة لـــه والتـــي يـــتم نشـــرها علـــى نحـــو فعـــال ومنصـــف للمســـاهمة فـــي فعاليـــة وكفـــاءة 
  اجات السكان؛االضطالع بوظائف الصحة العمومية األساسية، على أساس احتي

  
ـــــرامجأن تضـــــمن التنســـــيق والتعـــــاون والتواصـــــ  )٦( ـــــين القطاعـــــات والب ـــــآزر ب ، حســـــب ل والت

االقتضاء، ومع سائر أصـحاب المصـلحة المعنيـين، وذلـك بهـدف تحسـين الصـحة وحمايـة النـاس 
اعــتالل الصـــحة، وتعزيــز نهــج شـــامل يــدعم تحقيــق التغطيـــة  عــنمــن المخــاطر الماليــة الناجمـــة 

  الصحية الشاملة في جميع مراحل الحياة؛
  
هج التي تتصدى بشكل منهجي للمحددات االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية أن تعزز النُ   )٧(

  الجنسين؛مراعاة آثار ذلك على للصحة واإلجحاف الصحي، مع 
  
الصحية، بما في ذلك، من خالل إنشـاء نظـم  الحصائلأن ترصد وتقييم وتحلل وتحسن   )٨(

تســــجيل األحــــوال المدنيــــة واإلحصــــاءات الحيويــــة التــــي تتســــم بالشــــمولية والفعاليــــة، واالضــــطالع 
خــــدمات الرعايــــة  إتاحــــةبفعاليــــة، وتــــوخي المســــاواة فــــي األساســــية للصــــحة العموميــــة  بالوظــــائف

  الصحية عالية الجودة، ومستوى الحماية من المخاطر المالية؛
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

ــــة   )١( ــــق وظــــائف الصــــحة العمومي ــــة بشــــأن تطبي أن يقــــوم بإعــــداد ونشــــر اإلرشــــادات التقني
الصــحية  األساســية، مــع األخــذ بعــين االعتبــار التعــاريف اإلقليميــة للمنظمــة، بصــدد تعزيــز الــنظم

  وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
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أن يعمـل علــى تيســير التعــاون الــدولي ومواصـلة وتعزيــز الــدعم المقــدم للــدول األعضــاء،   )٢(
علـــى طلبهـــا، فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى بنـــاء القـــدرات اإلداريـــة المؤسســـية والقـــدرات العلميـــة  بنـــاءً 

الصـحة العموميـة األساسـية، لتعزيـز الـنظم الالزمة، مع تـوفير الـدعم التقنـي فيمـا يتعلـق بوظـائف 
واكتشافها وتقيمهـا واالسـتجابة لهـا،  العمومية األحداث الصحيةالصحية، بما في ذلك الوقاية من 

هج المتعددة القطاعات والمتكاملة الخاصة بالتغطية الصـحية الشـاملة. وٕاعـداد أدوات التيسـير والنُ 
  في هذا الصدد؛

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

الصــحة العموميــة علــى جميــع المســتويات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز النظــام الصــحي، بمــا فــي 
ذلــــك وظــــائف الصــــحة العموميــــة األساســــية، دعمــــًا لتحقيــــق أهــــداف وغايــــات التنميــــة المســــتدامة 

  المرتبطة بالصحة؛
  
فــي تحقيــق الغايــات  كمســاهمةعــن تنفيــذ هــذا القــرار جمعيــة الصــحة إلــى أن يقــدم تقريــرًا   )٤(

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام المرتبطة بالصحة والمدرجة ضمن 
  
  

  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠الجلسة الثالثة عشرة، 
 ١٣/ المحاضر الموجزة/١٣٨م ت
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