
 
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٣

  EB134.R7    من جدول األعمال ٤-٩البند 
  
  
  

  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر
  العالج المتكامل طيلة العمر

  
  

  
  المجلس التنفيذي،

  
كعنصــر مــن عناصــر العــالج المتكامــل طيلــة  تعزيــز الرعايــة الملطفــةب الخــاص بعــد أن نظــر فــي التقريــر

  ١العمر،
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته وخصوصًا مـا يتصـل منـه  ٢٢-٥٨ع  ص  جإذ تذكر بالقرار   
  بالرعاية الملطفة؛

  
علــى  الصــادرين عــن لجنــة المخــدرات وعنوانهمــا ٥٤/٦و ٥٣/٤ تأخــذ فــي الحســبان القــرارينوٕاذ   
تعزيز توافر العقاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية "التوالي 

والمـــؤثرات العقليـــة تعزيـــز تـــوافر المخـــدرات "ثـــم " مـــع العمـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى منـــع تســـريبها وتعاطيهـــا
الخاضــعة للمراقبــة الدوليــة بكميــات كافيــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى منــع 

  ؛"تسريبها وتعاطيها
  

تقــر بــالتقرير الخــاص للهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات المعنــون تقريــر الهيئــة الدوليــة لمراقبــة وٕاذ   
ضـمان إتاحتهـا بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة : عة للمراقبـة الدوليـةالمخدرات عن تـوافر العقـاقير الخاضـ

ـــالمواد  ٢والعلميـــة ووثيقـــة إرشـــادات المنظمـــة المعنونـــة ضـــمان التـــوازن فـــي السياســـات الوطنيـــة الخاصـــة ب
  إرشادات بشأن توافر األدوية الخاضعة للمراقبة وٕاتاحتها؛: الخاضعة للمراقبة

  

                                                      
  .١٣٤/٢٨ت  ملوثيقة ا    ١
  .E/INCB/2010/1/Supp.1 لوثيقةا    ٢



 EB134.R7  ٧ق١٣٤ت  م

2 

الصــادر عــن مجلــس األمــم المتحــدة االقتصــادي  ٢٠٠٥/٢٥ار وٕاذ تأخــذ أيضــًا فــي الحســبان القــر   
  ١واالجتماعي بشأن عالج األلم باستعمال المسكنات شبه األفيونية؛

  
ـــالغون وٕاذ    تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن الرعايـــة الملطفـــة هـــي نهـــج يحّســـن نوعيـــة حيـــاة المرضـــى (الب

حيـــاة المـــريض، مـــن خـــالل  واألطفـــال) وأســـرهم ممـــن يواجهـــون المشـــكالت المرتبطـــة بـــالمرض الـــذي يهـــدد
خــدمات الوقايــة وتســكين األلــم عــن طريــق تحديــد األلــم والمشــكالت األخــرى ســواء أكانــت بدنيــة أم نفســية 

  اجتماعية أم روحانية في مراحل مبكرة وتقييمها وعالجها على نحو سليم؛
  

اة األفـراد تعترف بأن الرعاية الملطفة، عند التوصية بها، هي أمر أساسـي لتحسـين نوعيـة حيـوٕاذ   
وعـــافيتهم وأســـباب راحـــتهم وكـــرامتهم، بكونهـــا خـــدمات صـــحية فعالـــة تركـــز علـــى الشـــخص وتقـــّيم حاجـــة 
المرضــى إلــى الحصــول علــى معلومــات كافيــة ومراعيــة لوضــعهم الشخصــي والثقــافي عــن حــالتهم الصــحية 

  وتقدر دورهم المحوري في اتخاذ قرارات بشأن العالج الذي يتلقونه؛
  

إتاحـــة خـــدمات الرعايـــة الملطفـــة واألدويـــة األساســـية المســـتخدمة ألغـــراض طبيــــة تؤكـــد بـــأن وٕاذ   
وعلميـــة والمصـــنعة مـــن مـــواد خاضـــعة للمراقبـــة، بمـــا فيهـــا المســـكنات األفيونيـــة مثـــل المـــورفين، تمشـــيًا مـــع 

بـأعلى تسهم في إعمال الحق في التمتع  ٢اتفاقيات األمم المتحدة الدولية الثالث بشأن مكافحة المخدرات،
  والعافية؛ مستوى يمكن بلوغه من الصحة

  
تقــر بــأن الرعايــة الملطفــة هــي مســؤولية أخالقيــة مــن مســؤوليات الــنظم الصــحية، وبأنــه يجــب وٕاذ   

علــى أصــحاب المهــن فــي مجــال الرعايــة الصــحية مــن الناحيــة األخالقيــة أن يخففــوا اآلالم والمعانــاة ســواء 
عالج المرض أو االعتالل،  صرف النظر عن مدى إمكانيةأكانت بدنية أم نفسية اجتماعية أم روحانية، ب

  وبأن الرعاية المقدمة إلى المحتضرين هي عنصر من العناصر الحاسمة للرعاية الملطفة؛
  

مليــون شــخص يحتــاجون فــي الوقــت الحــالي إلــى خــدمات الرعايــة  ٤٠تعتــرف بــأن أكثــر مــن وٕاذ   
لملطفة نتيجة لشيخوخة السكان وارتفـاع نسـبة األمـراض الملطفة سنويًا، وترتقب زيادة الحاجة إلى الرعاية ا

غير السارية وغيرها من األمراض المزمنة في العالم، وتضع فـي اعتبارهـا أهميـة خـدمات الرعايـة الملطفـة 
المقدمة إلى األطفال، وتقر في هذا الصدد بضرورة تزّود الدول األعضاء بتقـديرات كافيـة متعلقـة باألدويـة 

  تركيبات أدوية األطفال؛للمراقبة الدولية، بما فيها الالزمة الخاضعة 
  

ســيما علــى مســتوى  تــدرك الحاجــة الملحــة إلــى إدراج الرعايــة الملطفــة فــي سلســلة الرعايــة، والوٕاذ   
ــًا فــي نظــم الرعايــة الصــحية  الرعايــة األوليــة، وتقــر بــأن عــدم إدمــاج خــدمات الرعايــة الملطفــة إدماجــًا كافي

  سي يسهم في انعدام اإلنصاف في إتاحة مثل هذه الرعاية؛واالجتماعية هو عامل رئي
  

لألغـــراض الطبيـــة  تالحـــظ أن تـــوافر األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة واســـتخدامها المالئـــموٕاذ   
سيما من أجل تخفيـف اآلالم والمعانـاة، أمـران ال يـزاالن غيـر كـافيين فـي عـدة بلـدان، وتسـلط  والعلمية، وال

ومكتب األمم المتحـدة المعنـي األضواء على ضرورة أن تضمن الدول األعضاء، بدعم من أمانة المنظمة 

                                                      
  .٢٠١١المنقحة في عام  EDM/QSM/2000.4لوثيقة ا    ١
ـــدة للمخـــدرات لعـــام     ٢ ـــة األمـــم المتحـــدة الوحي ـــة بموجـــب بروتوكـــول عـــام  ١٩٦١اتفاقي ؛ ١٩٧٢بصـــيغتها المعدل

فحـة االتجـار غيـر المشـروع لمكا؛ واتفاقيـة األمـم المتحـدة ١٩٧١واتفاقية األمم المتحدة بشـأن المـؤثرات العقليـة لعـام 
  .١٩٨٨لعام  العقلية في المخدرات والمؤثرات
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نـــع تســـريب والهيئـــة الدوليـــة لمراقبـــة المخـــدرات، عـــدم تحـــّول الجهـــود الراميـــة إلـــى مبالمخـــدرات والجريمـــة 
المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية عمًال باتفاقيات األمم المتحدة الدوليـة بشـأن مكافحـة 

  المخدرات إلى عوائق تنظيمية غير مالئمة تعرقل إتاحة هذه األدوية ألغراض طبية؛
  

تي تنجم عن أعراض قابلة تأخذ في الحسبان أن عدم اإللمام بالرعاية الملطفة يديم المعاناة الوٕاذ   
للعالج ويمكن تجنبها، وتبرز الحاجة إلى توفير التعليم المتواصل والتـدريب الكـافي لجميـع مقـدمي الرعايـة 
الصـــحية فـــي المستشـــفيات وعلـــى مســـتوى المجتمعـــات المحليـــة وغيـــرهم مـــن مقـــدمي الرعايـــة، بمـــن فـــيهم 

  العاملون في منظمات غير حكومية وأفراد أسرهم؛
  

لم بوجود نماذج مختلفة فعالة وعالية المردودية للرعاية الملطفة، وتقر بأن الرعاية الملطفـة وٕاذ تس  
متعـدد التخصصـات لتلبيـة احتياجـات المرضـى وأسـرهم، وتالحـظ أن تـوفير خـدمات الرعايـة تستخدم نهجـًا 

دمي الرعايـة الملطفة الجيدة هو أمر يمكن تحقيقه على األرجح حيثمـا توجـد شـبكات تواصـل متينـة بـين مقـ
الملطفــة المهنيــين ومقــدمي خــدمات الرعايــة الداعمــة (بمــا فيهــا خــدمات الــدعم المعنــوي والمشــورة، حســب 

  والمتطوعين واألسر المتضررة وبين المجتمع ومقدمي الرعاية المسنين والمستحكمين؛) الحاجة
  

(األمـــراض غيـــر وٕاذ تســلم بالحاجـــة إلـــى خـــدمات الرعايـــة الملطفـــة علـــى مســـتوى فئـــات األمـــراض   
السارية واألمراض المعدية بما فيها العدوى بفيروس األيدز ومرض السـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة) وعلـى 

  مستوى كل الفئات العمرية؛
  

ترحـب بـإدراج الرعايـة الملطفـة فـي تعريـف التغطيـة الصـحية الشـاملة وتشـدد علـى ضـرورة أن وٕاذ   
لطفة المتكاملة بشكل منصف بهـدف تلبيـة احتياجـات المرضـى تتيح الخدمات الصحية خدمات الرعاية الم

  في سياق التغطية الصحية الشاملة؛
  

تعتـــرف بالحاجــــة إلــــى آليــــات كافيـــة لتمويــــل بــــرامج الرعايــــة الملطفـــة، بمــــا فــــي ذلــــك األدويــــة وٕاذ   
  سيما في البلدان النامية؛ والمنتجات الطبية، وال

  
العـــالمي صـــلة بالرعايـــة الملطفـــة فـــي إطـــار المنظمـــة ترحـــب بـــإدراج األعمـــال والمؤشـــرات المتوٕاذ   

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

  
قات الرعايـــة تالحـــظ مـــع التقـــدير إدراج األدويـــة الالزمـــة لمكافحـــة اآلالم واألعـــراض فـــي ســـياوٕاذ   

الملطفــة فــي اإلصــدار الثــامن عشــر لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية واإلصــدار الرابــع لقائمــة 
المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لألطفال، وتشيد بجهود المراكز المتعاونة مـع المنظمـة المبذولـة فيمـا 

  ات الرعاية الملطفة؛يتصل بعالج األلم والرعاية الملطفة لتحسين إتاحة خدم
  

تالحـــظ مـــع التقـــدير جهـــود المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمجتمـــع المـــدني المبذولـــة فـــي إطـــار وٕاذ   
المواظبـة علـى إبـراز أهميــة خـدمات الرعايـة الملطفـة، بمــا فـي ذلـك تـوافر المــواد الخاضـعة للمراقبـة الدوليــة 

علـــى النحـــو المبـــين فـــي اتفاقيـــات األمـــم  بكميـــات كافيـــة واســـتخدامها المالئـــم لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة،
  المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات؛
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تعترف بتوافر خدمات الرعاية الملطفة المحدود في كثير من أنحاء العالم واآلالم الجمـة التـي وٕاذ   
يمكــن تجنبهــا ويعــاني منهــا ماليــين المرضــى وأســرهم، وتشــدد علــى الحاجــة إلــى إنشــاء نظــم صــحية تــدرج 

ات الرعاية الملطفة كجزء ال يتجزأ مـن خـدمات عـالج األشـخاص فـي سلسـلة خـدمات الرعايـة أو إلـى خدم
  تعزيزها عند االقتضاء،

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -١

  
الرعايــة الملطِّفــة وتعزيزهــا وتنفيــذها، حســب االقتضــاء، فــي الخاصــة بسياســات الوضــع   )١(

نـات الصحية بحيث ُتدمج خدمات الرعايـة الملطِّفـة المسـندة بالبيِّ سبيل دعم التعزيز الشامل للُنظم 
الرعايــة المتصــلة علــى صــعيد المســتويات كافــة، خــدمات والميســورة التكلفــة والمنصــفة فــي سلســلة 

مـــع التركيـــز علـــى الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، والرعايـــة المجتمعيـــة والرعايـــة فـــي المنـــزل، وخطـــط 
 التغطية الشاملة؛

لتنفيــذ مويــل المحلــي وتخصــيص المــوارد البشــرية الكــافيين، حســب االقتضــاء، ضــمان الت  )٢(
وضع سياسات الرعايـة الملطِّفـة وتنفيـذها، وتنفيـذ المبـادرات  مبادرات الرعاية الملطِّفة بما في ذلك

الخاصة بالتعليم والتدريب وتحسين الجودة، ودعم إتاحة األدوية األساسـية واسـتخدامها علـى نحـو 
 في ذلك استخدام األدوية الخاضعة للمراقبة في التدبير العالجي لألعراض؛رشيد، بما 

تـــوفير الـــدعم األساســـي إلـــى األســـر والمتطـــوعين فـــي المجتمعـــات المحليـــة وغيـــرهم مـــن   )٣(
شـراف المهنيـين المـدربين حسـب االقتضـاء، إاألفراد الذين يضطلعون بـدور مقـدمي الرعايـة تحـت 

 اكات المتعددة القطاعات؛وذلك بطرق من بينها إبرام الشر 

اللـذين  المتواصـليناستهداف إدراج الرعاية الملطِّفة كجـزء ال يتجـزأ مـن التعلـيم والتـدريب   )٤(
يحصــل عليهمـــا مقـــدمو الرعايـــة الصــحية وفقـــًا ألدوارهـــم ومســـؤولياتهم، بمــا يتماشـــى مـــع المبـــادئ 

 التالية:

بشـــــأن الرعايـــــة الملطِّفـــــة  المتواصـــــلينبغــــي دمـــــج التـــــدريب األساســـــي والتعلـــــيم   (أ)
ـــيم الجـــامعي المقـــدم إلـــى جميـــع المهنيـــين فـــي مجـــال الطـــب  كعنصـــر روتينـــي فـــي التعل
والتمريض، وكجزء من التدريب الذي يحصل عليه مقدمو الرعاية في أثناء الخدمة على 
صــعيد الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك العــاملون فــي الرعايــة الصــحية ومقــدمو 

  ن يلبُّون االحتياجات الروحانية للمرضى والمرشدون االجتماعيون؛الخدمات الذي

وينبغي توفير التدريب المتوسط إلى جميع العاملين في الرعايـة الصـحية الـذين   (ب)
يعملون على نحو روتينـي مـع المرضـى المصـابين بـأمراض تهـدد حيـاتهم، بمـا فـي ذلـك 

ب األطفــــال وطــــب المســــنين الــــذين يعملــــون فــــي مجــــال األورام واألمــــراض المعديــــة وطــــ
 والطب الباطني؛

وينبغي توفير التدريب المتخصص فـي مجـال الرعايـة الملطِّفـة مـن أجـل إعـداد   (ج)
مهنيي الرعاية الصـحية الـذين سـيتولون إدارة الرعايـة الصـحية المتكاملـة للمرضـى الـذين 

 تتجاوز احتياجاتهم التدبير العالجي الروتيني لألعراض؛
                                                      

  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي وحسب االقتضاء،   ١
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اجــات المحليــة مـــن الرعايــة الملطِّفــة، بمــا فـــي ذلــك المتطلبــات مــن األدويـــة تقيــيم االحتي  )٥(
الالزمـــة للتـــدبير العالجـــي لأللـــم، وتعزيـــز العمـــل التعـــاوني لضـــمان تـــوافر اإلمـــدادات الكافيـــة مـــن 

 األدوية األساسية في الرعاية الملطِّفة وتجنب نقص هذه اإلمدادات؛

التشـــريعات والسياســـات الوطنيـــة والمحليـــة  حاســـتعراض وتنقـــيالقيـــام، حســـب االقتضـــاء، ب  )٦(
مـــن أجـــل  ١المنظمـــة بشـــأن السياســـات فيمـــا يتعلـــق بإرشـــادات بشـــأن األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة

تحســين إتاحــة األدويــة الالزمــة للتــدبير العالجــي لأللــم واســتخدامها علــى نحــو رشــيد، بمــا يتماشــى 
 ؛راتاتفاقيات األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدمع 

تحديث، حسب االقتضاء، القوائم الوطنية لألدوية األساسية، على ضوء األفرع الخاصة   )٧(
بأدويــة عــالج األلــم وأدويــة الرعايــة الملطِّفــة التــي ُأضــيفت مــؤخرًا إلــى قائمــة المنظمــة النموذجيــة 

 ؛قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لألطفاللألدوية األساسية و 

شـــراكات بـــين الحكومـــات وبـــين المجتمعـــات المدنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات تعزيـــز ال  )٨(
المعنية بالمرضى، في سبيل دعم تقـديم الخـدمات إلـى المرضـى الـذين يتطلبـون الرعايـة الملطِّفـة، 

 حسب االقتضاء؛

تنفيــذ ورصــد اإلجــراءات الخاصــة بالرعايــة الملطِّفــة المدرجــة فــي خطــة العمــل العالميـــة   )٩(
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣أن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها للفترة للمنظمة بش

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

ضمان أن الرعاية الملطِّفة تمثـل جـزءًا ال يتجـزأ مـن جميـع الخطـط العالميـة ذات الصـلة   )١(
بشـــأن مكافحـــة األمـــراض والـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الخطـــط التـــي تتعلـــق بـــاألمراض غيـــر 
الســـــارية وبالتغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة، وٕادراج الرعايـــــة الملطِّفـــــة فـــــي خطـــــط التعـــــاون الُقطريـــــة 

 واإلقليمية؛

تحديث أو وضع، حسب االقتضاء، المبادئ التوجيهية واألدوات المسندة بالبيِّنات بشـأن   )٢(
ما في ذلك وضع الرعاية الملطِّفة بما في ذلك خيارات التدبير العالجي لأللم للبالغين واألطفال، ب

المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بشـــأن العـــالج الفارمـــاكولوجي لأللـــم وضـــمان بـــث هـــذه المبـــادئ بثـــًا 
 كافيًا؛

وضع وتعزيز، حسب االقتضاء، المبادئ التوجيهية المسندة بالبيِّنات بشأن دمج الرعايـة   )٣(
الرعايــة الصــحية، الملطِّفــة فــي الــُنظم الصــحية الوطنيــة علــى صــعيد فئــات األمــراض ومســتويات 

التي ُتعنى عناية كافية بالقضايا األخالقية المتعلقة بتقديم الرعايـة الملطِّفـة الشـاملة، مثـل اإلتاحـة 
المنصـــفة، والرعايـــة التـــي تتمحـــور حـــول الشـــخص وتـــوقِّره، ومشـــاركة المجتمـــع المحلـــي، وٕارشـــاد 

 ي االجتماعي؛التعليم حول التدبير العالجي لأللم واألعراض، وتقديم الدعم النفس

                                                      
   ١ 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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االستمرار من خالل برنامج إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة، فـي دعـم الـدول األعضـاء   )٤(
في اسـتعراض التشـريعات والسياسـات الوطنيـة وتحسـينها بهـدف ضـمان خلـق التـوازن بـين الوقايـة 

مالئمـــة مـــن إســـاءة اســـتخدام المـــواد الخاضـــعة للمراقبـــة وتســـريبها واالتجـــار بهـــا، وبـــين اإلتاحـــة ال
اتفاقيــــات األمــــم المتحــــدة الدوليــــة بشــــأن مكافحــــة لألدويــــة الخاضــــعة للمراقبــــة بمــــا يتماشــــى مــــع 

 ؛المخدرات

استكشاف طرق لزيادة تـوافر وٕاتاحـة األدويـة المسـتخدمة فـي الرعايـة الملطِّفـة مـن خـالل   )٥(
ـــدول األعضـــاء والشـــبكات ذات الصـــلة والمجتمـــع المـــدني، ومـــع ســـائر أصـــحا ب التشـــاور مـــع ال

 المصلحة الدوليين، حسب االقتضاء؛

العمــل مــع الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات   )٦(
حة وســائر الســلطات المعنيــة، مــن أجــل تعزيــز تــوافر األدويــة الخاضــعة والجريمــة، ووزارات الصــ

 ه األدوية على نحو متوازن.للمراقبة من أجل التدبير العالجي لأللم واألعراض ومراقبة هذ

مواصلة التعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سبيل دعم الدول األعضـاء فـي   )٧(
وضع تقديرات دقيقة تتيح توفير أدوية عالج األلم والرعاية الملطِّفة بطرق من بينها تحسين تنفيـذ 

الـذي  واد الخاضـعة للمراقبـة الدوليـةدليل بشـأن تقـدير االحتياجـات مـن المـاإلرشادات الواردة في"ال
الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات ومنظمة الصحة العالمية لكي تستخدمه السـلطات الوطنيـة  أعدته

 )"؛٢٠١٢(المختصة 

التعــاون مــع اليونيســيف وســائر الشــركاء المعنيــين فــي تعزيــز الرعايــة الملطِّفــة لألطفــال   )٨(
 وتنفيذها؛

ـــيم التقـــدم الُمحـــرز فـــي مختلـــف   )٩( ـــة الملطِّفـــة علـــى صـــعيد العـــالم، وتقي ـــة الرعاي رصـــد حال
 المبادرات والبرامج بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء الدوليين؛

مـــع الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل التشـــجيع علـــى تـــوفير التمويـــل الكـــافي وتحســـين  العمـــل  )١٠(
التعاون في مجـال بـرامج الرعايـة الملطِّفـة والمبـادرات الخاصـة بالبحـث، والسـيما فـي البلـدان التـي 

، والتـــي ٢٠١٥-٢٠١٤تفتقـــر إلـــى المـــوارد، بمـــا يتماشـــى مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة للفتـــرة 
 لملطِّفة؛ُتعنى بالرعاية ا

تشجيع البحث في مجـال نمـاذج الرعايـة الملطِّفـة التـي ُتعـد فعالـة فـي البلـدان المنخفضـة   )١١(
 والمتوسطة الدخل، مع أخذ الممارسات الجيدة في االعتبار؛

تقــديم التقــارير بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة   )١٢(
 من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٦ التاسعة والستين في عام

  
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣، الثامنةالجلسة 

  ٨/ المحاضر الموجزة/١٣٤م ت
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