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 تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية بهدف
  المساعدة في بلوغ التغطية الصحية الشاملة

  
  

  جورجيا واليابان والنرويج وتايلند مشروع قرار مقترح من 
  وزامبيا والدول األعضاء في االتحاد األوروبي

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،  
  

إذ ُتشـــير إلـــى أهميـــة وظـــائف الصـــحة العموميـــة باعتبارهـــا مـــن أكثـــر    مـــن الديباجـــة) ١(الفقـــرة 
  عبء المرض؛الطرق فعالية وشمولية واستدامة في تعزيز صحة السكان واألفراد وفي الحد من 

  
ـــدرك أيضـــاً   مـــن الديباجـــة)  ٢(الفقـــرة  الحاجـــة إلـــى تعزيـــز ســـبل تصـــريف شـــؤون الصـــحة  وٕاذ ُت

العموميـــة، والقـــدرات المؤسســـية والتقنيـــة فـــي البلـــدان للمســـاهمة بفعاليـــة فـــي تعزيـــز صـــحة الســـكان وحمايـــة 
  تسوده العولمة؛ الناس من اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن اعتالل الصحة في ظل عالم

  
 ٢٠٣٠مــــن خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام  ٣وٕاذ تقــــر بــــأن الهــــدف   مــــن الديباجــــة)  ٣(الفقــــرة 

غايـة  ١٣(ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار) وما ينطـوي عليـه مـن 
خطـة التنميـة صـحة فـي ترتبط بالصحة، إلـى جانـب العديـد مـن الغايـات واألهـداف األخـرى ذات الصـلة بال

  ، سيستلزم التعاون بقوة بين القطاعات حتى يتثنى تنفيذه بشكل كامل؛٢٠٣٠المستدامة لعام 
  

االلتــزام الــوارد فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم  مجــددًا علــىوٕاذ تؤكــد   مــن الديباجــة)  ٤(الفقــرة 
ـــــي  ٧٠/١ المتحـــــدة ـــــول/ ٢٥ف ـــــا: ٢٠١٥ســـــبتمبر  أيل ـــــل عالمن ـــــة المســـــتدامة ، بعنـــــوان "تحوي خطـــــة التنمي

(تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلـك الحمايـة مـن المخـاطر  ٨-٣"، وخاصة الغاية ٢٠٣٠ لعام
ــدة و خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية الجيــدة  وٕاتاحــةالماليــة،  األدويــة واللقاحــات المأمونــة والفعالــة والجّي

  ؛والجورالقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة والذي سوف يساهم في  )للجميع والميسورة التكلفة

                                                           
 .١٣٨/١٤م تالوثيقة    ١
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) ٢٠١٢( ٦٧/٨١وٕاذ تشــير إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة    مــن الديباجــة) ٥(الفقــرة 
بشأن الصحة العالميـة والسياسـة الخارجيـة، وٕاذ تعتـرف بـأن التغطيـة الصـحية الشـاملة تنطـوي ضـمنًا علـى 

محــددة علــى الصــعيد الــوطني مــن الخــدمات الصــحية  اتمجموعــ تمييــز علــى بــالجميــع الحصــول إمكانيــة 
وعلــى األدويــة األساســية المأمونــة والميســورة  الالزمــة لتعزيــز الصــحة والوقايــة والعــالج والتأهيــل، ساســيةاأل

صـعوبات ماليـة؛ مـع ل الحاصـلين عليهـاعـّرض ت نلـأّن هـذه الخـدمات  ضـمان، مـع والجيـدة التكلفة والفّعالة
لمبـــــدأ االنـــــدماج  خـــــاص علـــــى الفئـــــات الفقيـــــرة والضـــــعيفة والمهمشـــــة مـــــن الســـــكان؛ وفقـــــاً التركيـــــز بشـــــكل 

حقهــا فــي التمتــع بــأعلى مســتوى ممكــن مــن  إعمــالعلــى  ة هــذه الفئــاتقــدر االجتمــاعي، مــن أجــل تعزيــز 
  الصحة البدنية والنفسية؛

  
وٕاذ ُتشــــــــــير كــــــــــذلك إلــــــــــى أن قــــــــــرار الجمعيــــــــــة العامــــــــــة لألمــــــــــم    مــــــــــن الديباجــــــــــة) ٦(الفقــــــــــرة 

مستدام و على نحو فعال الشاملة التغطية الصحية  حقيق) الذي يسلم أيضًا بأن ت٢٠١٢( ٦٧/٨١ المتحدة
يــوفر خــدمات الرعايــة  ،لالحتياجــات واالســتجابة قــادر علــى الصــمودوجــود نظــام صــحي  يســتند إلــىماليــًا 

يركــز بشــكل و ، يشــمل المنــاطق النائيــة والريفيــة، اً واســع اً جغرافيــ طــي نطاقــاً ويغ الشــاملة،الصــحية األوليــة 
الذين حصلوا على التدريب الجيد ويضم عددًا كافيًا من العاملين المهرة  ،خاص على أشد السكان احتياجاً 

الواســعة النطــاق ة موميــالعلتنفيــذ تــدابير الصــحة  الالزمــة القــدرات وتتــوافر لــه ولــديهم الــدافع علــى العمــل،
سياســات تشــمل مختلــف القطاعــات، بمــا فــي ذلــك  بواســطةة يمحــددات الصــحالوحمايــة الصــحة ومعالجــة 

  لسكان؛دى االصحي ل تعزيز الوعي
  

) بشــأن الرعايــة ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ع ج صإلــى القــرار  وٕاذ ُتشــير أيضــاً   مــن الديباجــة)  ٧(الفقــرة 
ة، والــذي يحــث الــدول األعضــاء علــى إحــالل النــاس الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الــنظم الصــحي

مكــــان الصــــدارة فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية عــــن طريــــق اعتمــــاد نمــــاذج إليتــــاء الخــــدمات، علــــى النحــــو 
المناسب، تركز علـى المسـتويات المحليـة ومسـتويات المنـاطق التـي تقـدم خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة 

وتــوقي األمــراض والرعايــة العالجيــة والرعايــة الملطفــة مــع الشــاملة، بمــا فــي ذلــك خــدمات تعزيــز الصــحة 
  ل تكاليفها؛اإلشارة إلى أهمية الخدمات المنصفة والتي يمكن تحمَّ 

  
) بشـــأن اســـتدامة ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ ُتشـــير كـــذلك إلـــى القـــرار   مـــن الديباجـــة)  ٨(الفقـــرة 

الصـــحية الفعالـــة التـــي تـــوفر خـــدمات هياكـــل التمويـــل الصـــحي والتغطيـــة الشـــاملة، والـــذي يقـــر بـــأن للـــنظم 
صــحية شــاملة، بمــا فيهــا خــدمات الوقايــة، أهميــة قصــوى للصــحة والتنميــة االقتصــادية والرفــاه، وبضــرورة 

  ارتكاز هذه النظم على التمويل المنصف والمستدام؛
  

المتحـــــــدة  لألمـــــــمإلـــــــى قـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة  وٕاذ ُتشـــــــير أيضـــــــاً    مـــــــن الديباجـــــــة) ٩(الفقـــــــرة 
)، الوثيقة الختامية لالجتماع رفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن االسـتعراض الشـامل ٢٠١٣( ٦٨/٣٠٠

ومكافحتهــا، والــذي يعتــرف،  (غيــر الســارية) وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة
يقـــوض  ومكافحتهــاة ســاريالضــمن جملــة أمــور، بــأن التقــدم غيــر الكــافي فـــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر 

يلــزم بتنفيــذ السياســات العامــة الفعالــة والمتعــددة و التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية فــي جميــع أنحــاء العــالم، 
الوقايـة مـن األمـراض  علـى نحـو تتنـاول فيـهالقطاعات لتعزيز الصـحة، وبتعزيـز الـنظم الصـحية وتوجيههـا 

الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تركــز  ومكافحتهــا والمحــددات االجتماعيــة األساســية مــن خــالل ســاريةالغيــر 
  على الناس والتغطية الصحية الشاملة في جميع مراحل الحياة؛
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بشــأن  EURO/RC61/R2 التاليــة: ٕاذ ُتشــير إلــى القــرارات اإلقليميــةو   مــن الديباجــة)  ١٠(الفقــرة 
الوظـائف بشـأن  PAHO CD42.R14و، لعمللتعزيز قدرات الصحة العمومية وخدماتها في أوروبا: إطار 

تحقيــق و أمــام الجميــع الخــدمات الصــحية  إلتاحــةبشــأن اســتراتيجية  CD53/5واألساســية للصــحة العموميــة 
ٕاحاطــة و ، الوظــائف األساســية للصــحة العموميــةبشــأن  WPRO/RC53.R7والتغطيــة الصــحية الشــاملة، 

الوظـــائف الـــدورة الثانيـــة والســـتين للجنـــة اإلقليميـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة لشـــرق المتوســـط بشـــأن تقيـــيم 
الوظـــائف ع الـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز يفـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط، وتشـــجاألساســـية للصـــحة العموميـــة 
يـز الـنظم الصـحية كأسـاس لتحسـين ممارسـات الصـحة العموميـة وكوسـيلة لتعز األساسية للصحة العموميـة 

  ؛التغطية الصحية الشاملةتحقيق صوب  والماضية قدماً القادرة على الصمود 
  

تقـع مسـؤوليتها فـي الوظائف األساسـية للصـحة العموميـة وٕاذ تُقر بأن   من الديباجة)  ١١(الفقرة 
علــى  المقــام األول علــى عــاتق الــدول األعضــاء وتــدعم تحقيــق أغــراض التغطيــة الصــحية الشــاملة، وتعمــل

تيســير الجــدوى الماليــة منهــا عــن طريــق الحــد مــن المخــاطر الصــحية وتهديــداتها، وعــبء األمــراض غيــر 
الســارية واألمــراض الســارية، وتســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى ذات الصــلة بالصــحة 

  وغايتها؛
  

التــي تمتــد عبــر موميــة الوظــائف األساســية للصــحة العوٕاذ تالحــظ أن   مــن الديباجــة)  ١٢(الفقــرة 
 لمحــددات االقتصــادية والبيئيــة واالجتماعيــة للصــحةتعــالج ا، بخــالف قطــاع الصــحةالعديــد مــن القطاعــات 

 اتقـــد تعـــاني مـــن نقـــص اإلمـــدادومـــع ذلـــك ف ،صـــحة جميـــع الســـكان وتفيـــدمـــن بـــين جملـــة أمـــور أخـــرى، 
  ؛لعالج األمر تتدخل الحكومة وال

  
ـــر بـــأن التنفيـــذ النـــاجح لوظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية   مـــن الديباجـــة)  ١٣(الفقـــرة  وٕاذ تُق
بنـــاء  عـــدة أمـــور مـــن بينهـــا تصـــريف الشـــؤون والصـــحة العموميـــة، والتـــي قـــد تشـــملقـــدرات يتطلـــب تعزيـــز 

ضــــمان تــــوفير مــــوارد ؛ ســــتراتيجياتواال السياســــاتية الخيــــارات تحديــــدلالمعــــارف وقاعــــدة البينــــات الالزمــــة 
مختلـف المترتبة علـى تقييم الصحة واآلثار الموظفين المهرة والمتفانين؛ و  تالوكاالدعم و مستدامة وكافية، 

لخاصـة بسياسـات فهـم الخطـط ا؛ الواقعة على كل مـن الجنسـين فيمـا يتعلـق بالصـحةو  الخيارات السياساتية
لــك مــن خــالل ٕانشــاء منصـات للحــوار بــين القطاعــات والتصـدي للتحــديات، بمــا فـي ذو القطاعـات األخــرى؛ 

تقيــيم فعاليــة العمــل المشــترك بــين القطاعــات ورســم السياســات المتكاملــة والعمــل مــع المشــاركة المجتمعيــة؛ 
  ؛والرفاهالقطاعات الحكومية األخرى لتعزيز الصحة 

  
) الــــــذي يحــــــث الــــــدول ٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عالقرار بــــــر وٕاذ تــــــذكّ   مــــــن الديباجــــــة)  ١٤(الفقــــــرة 

طـوارئ الصـحة العموميـة والمخـاطر  وصـونها للكشـف عـناألعضاء على تعزيز قدرات الصـحة العموميـة 
التي تهدد الصحة العمومية والتبليغ عنها وتقييمها واالستجابة لها، وذلك كجزء من التزامات البلدان بتنفيـذ 

للـدورة االسـتثنائية للمجلـس ) ٢٠١٥( EBSS3.R1بشكل كامل؛ والقـرار  )٢٠٠٥(الدولية  اللوائح الصحية
التنفيذي بشأن فيروس اإليبوال، والذي أقـر بأهميـة معالجـة الثغـرات المنهجيـة الطويلـة اآلجـل والتـي تكتنـف 

واالســتجابة لهــا بفعاليــة بهــدف تحســين اآلمــن  والكشــف عنهــاالقــدرة علــى الوقايــة مــن التهديــدات الصــحية 
وٕاذ تحـــيط علمـــًا بمـــا يســـتدعيه هـــذا األمـــر مـــن عمـــل علـــى الصـــعيد الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي الصـــحي 
  ؛ومتساوي القدر بين القطاعاتمشترك 

  
المتداخلــــة ألهــــداف التنميــــة المتكاملــــة، و  الطبيعــــةعلــــى ؤكــــد توٕاذ   مــــن الديباجــــة)  ١٥(الفقــــرة 

لمعالجــة المحــددات  ابع شــرعية جديــدوتضــفي طــالمتعــدد القطاعــات  إلــى العمــلالمســتدامة، والتــي تــدعو 
  األوسع نطاقًا للصحة؛
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث   )من المنطوق ١الفقرة (
  
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 

ضمن أهداف التنميـة المسـتدامة والمتعلقـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة وغيرهـا مـن أهـداف التنميـة 
وضوعة على الصعيد الوطني، وتسـريع وتيـرة المستدامة ذات الصلة بالصحة، وفقًا لألولويات الم

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

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

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

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

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

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

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

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

  
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؛
  
ماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية هج التي تتصدى بشكل منهجي للمحددات االجتأن تعزز النُ   )٧(

  الجنسين؛ مراعاة آثار ذلك علىللصحة 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؛
  
  

                                                           
 ظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.، منوحسب االقتضاء   ١
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  المدير العام ما يلي: من تطلب   )منطوقالمن  ٢الفقرة (
  

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

  وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  
أن يعمـل علــى تيســير التعــاون الــدولي ومواصـلة وتعزيــز الــدعم المقــدم للــدول األعضــاء،   )٢(

يـــة المؤسســـية والقـــدرات العلميـــة علـــى طلبهـــا، فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى بنـــاء القـــدرات اإلدار  بنـــاءً 
الالزمة، مع تـوفير الـدعم التقنـي فيمـا يتعلـق بوظـائف الصـحة العموميـة األساسـية، لتعزيـز الـنظم 

] واكتشــافها وتقيمهــا  المخــاطر التــي تهــدد الصــحة العموميــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن [
خاصــــة بالتغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. هج المتعــــددة القطاعــــات والمتكاملــــة الواالســــتجابة لهــــا، والــــنُ 

  وٕاعداد أدوات التيسير في هذا الصدد؛
  
أن يأخــذ زمــام القيــادة، ويعمــل علــى تيســير التعــاون الــدولي وتعزيــز التنســيق فــي مجــال   )٣(

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

  المرتبطة بالصحة؛
  
كجزء من عملية تقديم التقارير إلى جمعية الصـحة  أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار [  )٤(

خطـة التنميـة العالمية عن التقدم المحرز في تحقيـق الغايـات المرتبطـة بالصـحة والمدرجـة ضـمن 
 ، حسب االقتضاء.]٢٠٣٠لعام المستدامة 

  
  

=     =     =  


