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  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر
  العالج المتكامل طيلة العمر

  
  

  مشروع قرار مقترح من أستراليا وشيلي وكولومبيا وغانا وليبيا وماليزيا
  والواليات المتحدة األمريكيةوتركيا وسويسرا  وأسبانياوبنما وجنوب أفريقيا 

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،المتكامل طيلة العمرالرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج عن تعزيز  بعد أن نظر في التقرير
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

الوقايـة مـن السـرطان ومكافحتـه بشـأن  ٢٢-٥٨ع  ص  جتـذكر بـالقرار إذ    من الديباجة ١الفقرة   
  وخصوصًا ما يتصل منه بالرعاية الملطفة؛

  
لجنــة الصــادرين عــن  ٥٤/٦و ٥٣/٤ نقــراريالتأخــذ فــي الحســبان وٕاذ    مــن الديباجــة ٢الفقــرة   

العقاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافيـة تعزيز توافر "على التوالي  وعنوانهماالمخدرات 
تعزيـــز تـــوافر "ثـــم " لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة مـــع العمـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى منـــع تســـريبها وتعاطيهـــا

مؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغـراض الطبيـة والعلميـة مـع العمـل لالمخدرات وا
  ؛"في الوقت ذاته على منع تسريبها وتعاطيها

  
الخاص للهيئة الدولية لمراقبة المخـدرات المعنـون تقريـر تقر بالتقرير وٕاذ    من الديباجة ٣الفقرة   

ضــمان إتاحتهــا بكميــات : الدوليــة لمراقبــة المخــدرات عــن تــوافر العقــاقير الخاضــعة للمراقبــة الدوليــةالهيئــة 
ضمان التوازن في السياسات الوطنية ووثيقة إرشادات المنظمة المعنونة  ٢كافية لألغراض الطبية والعلمية

  راقبة وٕاتاحتها؛إرشادات بشأن توافر األدوية الخاضعة للم: الخاصة بالمواد الخاضعة للمراقبة
  

الصــادر عــن مجلــس  ٢٠٠٥/٢٥القــرار تأخــذ أيضــًا فــي الحســبان  وٕاذ   مــن الديباجــة ٤الفقــرة   
  ٣؛األفيونيةشبه المسكنات  عمالباست ماأللعالج األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي بشأن 

                                                           
  .١٣٤/٢٨ت  ملوثيقة ا    ١
  .E/INCB/2010/1/Supp.1لوثيقة ا    ٢
  .٢٠١١المنقحة في عام  EDM/QSM/2000.4لوثيقة ا    ٣
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حيـاة ة نوعيـن يحّسـأن الرعايـة الملطفـة هـي نهـج تضع فـي اعتبارهـا وٕاذ    من الديباجة ٥الفقرة   
ـــال) وأســـرهم  ـــالغون واألطف ـــاة مرتبطـــة ال تكالمشـــال ونواجهـــي ممـــنالمرضـــى (الب ـــذي يهـــدد حي بـــالمرض ال

كانت أالمريض، من خالل خدمات الوقاية وتسكين األلم عن طريق تحديد األلم والمشكالت األخرى سواء 
  على نحو سليم؛ روحانية في مراحل مبكرة وتقييمها وعالجهاأم نفسية اجتماعية أم بدنية 

  
التوصــية بهــا، هــي أمــر أساســي تعتــرف بــأن الرعايــة الملطفــة، عنــد وٕاذ    مــن الديباجــة ٦الفقــرة   

تركـز علـى بكونهـا خـدمات صـحية فعالـة كـرامتهم، وعـافيتهم وأسـباب راحـتهم و لتحسـين نوعيـة حيـاة األفـراد 
 فيثقـاالو  لوضـعهم الشخصـيالحصـول علـى معلومـات كافيـة ومراعيـة الشخص وتقّيم حاجة المرضى إلـى 

  الذي يتلقونه؛حالتهم الصحية وتقدر دورهم المحوري في اتخاذ قرارات بشأن العالج عن 
  

بــــأن إتاحــــة خــــدمات الرعايــــة الملطفــــة واألدويــــة األساســــية تؤكــــد وٕاذ    مــــن الديباجــــة ٧الفقــــرة   
المستخدمة ألغراض طبية وعلمية والمصنعة من مواد خاضعة للمراقبة، بما فيها المسكنات األفيونية مثـل 

إعمــال فــي تســهم  ١الـثالث بشــأن مكافحــة المخــدرات،اتفاقيــات األمــم المتحــدة الدوليــة المـورفين، تمشــيًا مــع 
  والعافية؛ من الصحةيمكن بلوغه بأعلى مستوى الحق في التمتع 

  
مـن مسـؤوليات الـنظم هي مسؤولية أخالقية تقر بأن الرعاية الملطفة وٕاذ    من الديباجة ٨الفقرة   
أصــحاب المهــن فــي مجــال الرعايــة الصــحية مــن الناحيــة األخالقيــة أن يخففــوا  يجــب علــىبأنــه و  ،الصــحية

عـالج  إمكانيـةعن مـدى اآلالم والمعاناة سواء أكانت بدنية أم نفسية اجتماعية أم روحانية، بصرف النظر 
هـي عنصـر مـن العناصـر الحاسـمة للرعايـة المرض أو االعتالل، وبـأن الرعايـة المقدمـة إلـى المحتضـرين 

  الملطفة؛
  

مليون شخص يحتاجون في الوقت الحالي  ٤٠بأن أكثر من تعترف وٕاذ    من الديباجة ٩الفقرة   
شــيخوخة الســكان ل نتيجــةإلــى خــدمات الرعايــة الملطفــة ســنويًا، وترتقــب زيــادة الحاجــة إلــى الرعايــة الملطفــة 

نسبة األمراض غير السارية وغيرهـا مـن األمـراض المزمنـة فـي العـالم، وتضـع فـي اعتبارهـا أهميـة وارتفاع 
د الـــدول األعضـــاء بضـــرورة تـــزوّ وتقـــر فـــي هـــذا الصـــدد فـــة المقدمـــة إلـــى األطفـــال، خـــدمات الرعايـــة الملط

  تركيبات أدوية األطفال؛باألدوية الالزمة الخاضعة للمراقبة الدولية، بما فيها متعلقة بتقديرات كافية 
  

ـــرة    لســـلة الرعايـــة الملطفـــة فـــي ستـــدرك الحاجـــة الملحـــة إلـــى إدراج وٕاذ    مـــن الديباجـــة ١٠الفق
عدم إدماج خدمات الرعاية الملطفة إدماجًا كافيـًا على مستوى الرعاية األولية، وتقر بأن سيما  الرعاية، وال

فــي نظــم الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة هــو عامــل رئيســي يســهم فــي انعــدام اإلنصــاف فــي إتاحــة مثــل هــذه 
  الرعاية؛

  
واســتخدامها عة للمراقبــة الدوليــة أن تــوافر األدويــة الخاضــتالحــظ وٕاذ    مــن الديباجــة ١١الفقــرة   
سيما من أجل تخفيف اآلالم والمعاناة، أمران ال يزاالن غير كـافيين  لألغراض الطبية والعلمية، وال المالئم

فـــي عـــدة بلـــدان، وتســـلط األضـــواء علـــى ضـــرورة أن تضـــمن الـــدول األعضـــاء، بـــدعم مـــن أمانـــة المنظمـــة 
ل الجهـود عـدم تحـوّ ، والهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدراتومكتب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة 

منـــع تســـريب المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة الخاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة عمـــًال باتفاقيـــات األمـــم الراميـــة إلـــى 

                                                           
؛ واتفاقيــة األمــم ١٩٧٢بصــيغتها المعدلــة بموجــب بروتوكــول عــام  ١٩٦١األمــم المتحــدة الوحيــدة للمخــدرات لعــام  اتفاقيــة    ١

لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع فـي المخـدرات والمـؤثرات ؛ واتفاقية األمم المتحدة ١٩٧١المتحدة بشأن المؤثرات العقلية لعام 
  .١٩٨٨لعام  العقلية
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مـــة تعرقـــل إتاحـــة هـــذه األدويـــة عوائـــق تنظيميـــة غيـــر مالئالمتحـــدة الدوليـــة بشـــأن مكافحـــة المخـــدرات إلـــى 
  ألغراض طبية؛

  
المعانـاة  أن عـدم اإللمـام بالرعايـة الملطفـة يـديمتأخـذ فـي الحسـبان وٕاذ    من الديباجـة ١٢الفقرة   

تـوفير التعلـيم المتواصـل والتـدريب وتبـرز الحاجـة إلـى ، ويمكن تجنبهاالتي تنجم عن أعراض قابلة للعالج 
الصــحية فــي المستشــفيات وعلــى مســتوى المجتمعــات المحليــة وغيــرهم مــن الكــافي لجميــع مقــدمي الرعايــة 

  منظمات غير حكومية وأفراد أسرهم؛ فيالعاملون بمن فيهم  ،مقدمي الرعاية
  

نمــــاذج مختلفــــة فعالــــة وعاليــــة المردوديــــة للرعايــــة تســــلم بوجــــود وٕاذ    مــــن الديباجــــة ١٣الفقــــرة   
لتلبيـة احتياجـات المرضـى وأسـرهم، متعـدد التخصصـات تستخدم نهجـًا الملطفة، وتقر بأن الرعاية الملطفة 

هو أمر يمكن تحقيقه على األرجـح حيثمـا توجـد شـبكات توفير خدمات الرعاية الملطفة الجيدة وتالحظ أن 
(بمــا فيهــا خــدمات ومقــدمي خــدمات الرعايــة الداعمــة مقــدمي الرعايــة الملطفــة المهنيــين تواصــل متينــة بــين 
المســـــنين ســـــر المتضـــــررة وبـــــين المجتمـــــع ومقـــــدمي الرعايـــــة واألوالمتطـــــوعين ) والمشـــــورة الـــــدعم المعنـــــوي
  والمستحكمين؛

  
فئــات  مســتوىعلــى خــدمات الرعايــة الملطفــة بالحاجــة إلــى تســلم وٕاذ    مــن الديباجــة ١٤الفقــرة   

الســـل مـــرض األمـــراض (األمـــراض غيـــر الســـارية واألمـــراض المعديـــة بمـــا فيهـــا العـــدوى بفيـــروس األيـــدز و 
  ؛وعلى مستوى كل الفئات العمريةالمقاوم لألدوية المتعددة) 

  
ـــرة    بـــإدراج الرعايـــة الملطفـــة فـــي تعريـــف التغطيـــة الصـــحية ترحـــب وٕاذ    مـــن الديباجـــة ١٥الفق
بشـكل منصـف أن تتيح الخدمات الصحية خـدمات الرعايـة الملطفـة المتكاملـة وتشدد على ضرورة الشاملة 

  في سياق التغطية الصحية الشاملة؛بهدف تلبية احتياجات المرضى 
  

بالحاجـة إلـى آليـات كافيـة لتمويـل بـرامج الرعايـة الملطفـة، تعتـرف وٕاذ    من الديباجـة ١٦الفقرة   
  سيما في البلدان النامية؛ بما في ذلك األدوية والمنتجات الطبية، وال

  
األعمـال والمؤشـرات المتصـلة بالرعايـة الملطفـة فـي رحـب بـإدراج توٕاذ    من الديباجـة ١٧الفقرة   

العــالمي الشــامل لرصــد الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وفــي خطــة العمــل إطــار المنظمــة 
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاللمنظمة العالمية 

  
تالحـــــظ مـــــع التقـــــدير إدراج األدويـــــة الالزمـــــة لمكافحـــــة اآلالم وٕاذ    مـــــن الديباجـــــة ١٨الفقـــــرة   

المنظمــة النموذجيــة لألدويـــة قائمـــة اإلصـــدار الثــامن عشــر لواألعــراض فــي ســياقات الرعايـــة الملطفــة فــي 
واإلصــدار الرابــع لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية لألطفــال، وتشــيد بجهــود المراكــز األساســية 

لتحسـين إتاحـة خـدمات الرعايـة نظمـة المبذولـة فيمـا يتصـل بعـالج األلـم والرعايـة الملطفـة المتعاونة مـع الم
  الملطفة؛

  
جهــود المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع تالحــظ مــع التقــدير وٕاذ    مــن الديباجــة ١٩الفقــرة   
تـوافر المـواد الرعايـة الملطفـة، بمـا فـي ذلـك خـدمات المبذولة في إطـار المواظبـة علـى إبـراز أهميـة المدني 

الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية واستخدامها المالئم لألغراض الطبية والعلمية، على النحـو المبـين 
  في اتفاقيات األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات؛
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ــرة    بتــوافر خــدمات الرعايــة الملطفــة المحــدود فــي كثيــر مــن تعتــرف وٕاذ    مــن الديباجــة ٢٠الفق
واآلالم الجمة التي يمكن تجنبها ويعـاني منهـا ماليـين المرضـى وأسـرهم، وتشـدد علـى الحاجـة العالم  أنحاء

 فــيتــدرج خــدمات الرعايــة الملطفــة كجــزء ال يتجــزأ مــن خــدمات عــالج األشــخاص إلــى إنشــاء نظــم صــحية 
  ،تعزيزها عند االقتضاءإلى  أو سلسلة خدمات الرعاية

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ    -١ من المنطوق) ١(الفقرة 

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

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

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

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

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

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

 وذلك بطرق من بينها إبرام الشراكات المتعددة القطاعات؛

 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

دريب الذي يحصل عليه مقدمو الرعاية في أثناء الخدمة على والتمريض، وكجزء من الت
صــعيد الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك العــاملون فــي الرعايــة الصــحية ومقــدمو 

  الخدمات الذين يلبُّون االحتياجات الروحانية للمرضى والمرشدون االجتماعيون؛

لرعايـة الصـحية الـذين وينبغي توفير التدريب المتوسط إلى جميع العاملين في ا  (ب)
يعملون على نحو روتينـي مـع المرضـى المصـابين بـأمراض تهـدد حيـاتهم، بمـا فـي ذلـك 
الــــذين يعملــــون فــــي مجــــال األورام واألمــــراض المعديــــة وطــــب األطفــــال وطــــب المســــنين 

 والطب الباطني؛

                                                           
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي االقتضاء،حسب و    ١
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وينبغي توفير التدريب المتخصص فـي مجـال الرعايـة الملطِّفـة مـن أجـل إعـداد   (ج)
لرعاية الصـحية الـذين سـيتولون إدارة الرعايـة الصـحية المتكاملـة للمرضـى الـذين مهنيي ا

 تتجاوز احتياجاتهم التدبير العالجي الروتيني لألعراض؛

تقيــيم االحتياجــات المحليــة مـــن الرعايــة الملطِّفــة، بمــا فـــي ذلــك المتطلبــات مــن األدويـــة   )٥(
وني لضـــمان تـــوافر اإلمـــدادات الكافيـــة مـــن الالزمـــة للتـــدبير العالجـــي لأللـــم، وتعزيـــز العمـــل التعـــا

 األدوية األساسية في الرعاية الملطِّفة وتجنب نقص هذه اإلمدادات؛

اســـتعراض وتنقـــيح، حســـب االقتضـــاء، التشـــريعات والسياســـات الوطنيـــة والمحليـــة بشـــأن   )٦(
من أجـل تحسـين  ١األدوية الخاضعة للمراقبة، وذلك باستخدام إرشادات المنظمة بشأن السياسات

إتاحـــة األدويـــة الالزمـــة للتـــدبير العالجـــي لأللـــم واســـتخدامها علـــى نحـــو رشـــيد، بمـــا يتماشـــى مـــع 
 ؛اتفاقيات األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات

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

 ؛قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لألطفاللألدوية األساسية و 

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

 حسب االقتضاء؛

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

  يلي:المدير العام ما  منتطلب    -٢ من المنطوق) ٢(الفقرة 

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 

 ية؛واإلقليم

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

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

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

الشـاملة، مثـل اإلتاحـة  التي ُتعنى عناية كافية بالقضايا األخالقية المتعلقة بتقديم الرعايـة الملطِّفـة
                                                           

   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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المنصـــفة، والرعايـــة التـــي تتمحـــور حـــول الشـــخص وتـــوقِّره، ومشـــاركة المجتمـــع المحلـــي، وٕارشـــاد 
 التعليم حول التدبير العالجي لأللم واألعراض، وتقديم الدعم النفسي االجتماعي؛

ضـاء االستمرار من خالل برنامج إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة، فـي دعـم الـدول األع  )٤(
في اسـتعراض التشـريعات والسياسـات الوطنيـة وتحسـينها بهـدف ضـمان خلـق التـوازن بـين الوقايـة 
مـــن إســـاءة اســـتخدام المـــواد الخاضـــعة للمراقبـــة وتســـريبها واالتجـــار بهـــا، وبـــين اإلتاحـــة المالئمـــة 

اتفاقيــــات األمــــم المتحــــدة الدوليــــة بشــــأن مكافحــــة لألدويــــة الخاضــــعة للمراقبــــة بمــــا يتماشــــى مــــع 
 ؛مخدراتال

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

 المصلحة الدوليين، حسب االقتضاء؛

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

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

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

الـذي  دليل بشـأن تقـدير االحتياجـات مـن المـواد الخاضـعة للمراقبـة الدوليـةاإلرشادات الواردة في"ال
مية لكي تستخدمه السـلطات الوطنيـة الهيئة الدولية لمراقبة المخّدرات ومنظمة الصحة العال 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
 ل األعضاء والشركاء الدوليين؛المبادرات والبرامج بالتعاون مع الدو 

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

، والتـــي ٢٠١٥-٢٠١٤لفتـــرة تفتقـــر إلـــى المـــوارد، بمـــا يتماشـــى مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة ل
 ُتعنى بالرعاية الملطِّفة؛

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

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

  
=     =     = 


