
  ٩/مؤتمر /١٣٨م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٧  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
    EB138/CONF./9  من جدول األعمال ١-١٠البند 

  
  
  

  المتكاملة الصحية تعزيز الخدمات
  الناس على تركز التي

  
  

  فنلندا و ٕاستونيا وشيلي و مشروع قرار مقترح من أندورا 
  تايلندو  لكسمبرغو ليبيريا و التفيا واليابان و 

  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١الناس، على تركز التي المتكاملة الصحية بعد أن نظر في التقرير الخاص بإطار الخدمات
  

  بأن تعتمد القرار التالي: جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

ــــع مــــن أهــــداف التنميــــة المســــتدامة "ضــــمان ٣إذ تشــــيد بالهــــدف   مــــن الديباجــــة)  ١(الفقــــرة   الجميــــع تمّت
ـــة التـــي تتنـــاول تحقيـــق ٨-٣األعمـــار"، بمـــا فـــي ذلـــك الغايـــة  جميـــع فـــي وبالرفاهيـــة صـــحية عـــيش بأنمـــاط  التغطي

 الرعايـــــة خـــــدمات علـــــى الحصـــــول وٕامكانيـــــة الماليـــــة، المخـــــاطر مـــــن الحمايـــــة ذلـــــك فـــــي بمـــــا شـــــاملة،ال الصـــــحية
ــــــدة األساســــــية الصــــــحية ــــــة الجي ــــــع حصــــــول وٕامكاني ــــــى الجمي ــــــة عل ــــــة األدوي ــــــة واللقاحــــــات المأمون ــــــدة  والفعال  والجّي
  التكلفة؛  والميسورة

  
ــــالقرار    )الديباجــــة مــــن ٢ الفقــــرة( ــــل هياكــــل بشــــأن اســــتدامة) ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تــــذكر ب  التموي
 والسـيما ،ُنظمالـ هـذه وتعزيز الصحية الخدمات تقديم ُنظم في الشاملة، الذي يدعو إلى االستثمار والتغطية الصحي
 ضـماناً  الصـحية المعلومـات ظـمنُ و  الصـحية ُنظمللـ الكافيـة البشـرية المـوارد وتـوفير وخدماتها األولية الصحية الرعاية
  منصف؛ نحو على الصحية والخدمات الرعاية على المواطنين جميع لحصول

  
بشـأن الرعايـة الصـحية ) ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوٕاذ تؤكـد مجـددًا علـى القـرار    الديباجـة) مـن ٣ الفقرة(
األربعـة، بمـا  العامـة السياسـة الصـحية، والـذي يطلـب تنفيـذ خطـط بشـأن توجهـات ظمنُ الـ تعزيز ذلك في األولية، بما

  الخدمات؛ تقديم عملية صلب في الناس في ذلك وضع
  

مدونـــة المنظمـــة العالميـــة بشـــأن ) ٢٠١٠( ١٦-٦٣ع ص ج بـــالقرار تـــذكر وٕاذ   )الديباجـــة مـــن ٤ الفقـــرة(
 قـوى بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي، وما ورد فيها مـن اعتـراف بـأن وجـود لقواعد الممارسة

  األساسية؛ الصحية الخدمات ولتقديم الصحية الُنظم لتكامل جوهري أمر المتناول وفي مالئمة صحية عاملة

                                                      
  .١٣٨/٣٧م تالوثيقة    ١
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 تعلـــيم فـــي تحويـــل بشـــأن إحـــداث) ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ع ص ج بـــالقرار تـــذكر وٕاذ   )الديباجـــة مـــن ٥ الفقـــرة(
 بشـــأن تعزيـــز) ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عالشـــاملة، والقـــرار  الصـــحية التغطيـــة لتحقيـــق دعمـــاً  الصـــحية العاملـــة القـــوى

 القائمـة والممارسـة المهـن بـين المشـترك التثقيـفذين يشـددان علـى تنفيـذ اسـتراتيجيات لتعزيـز لـوالقبالـة، وال التمـريض
  الناس؛ على المركزة الرعاية خدمات من كجزء التعاون على

  
 ُنظــــم بشــــأن تعزيــــز) ٢٠٠٧( ٢٧-٦٠ع ص ج القــــرار علــــى مجــــدداً  تؤكــــد وٕاذ  الديباجــــة)  مــــن ٦ الفقــــرة(
 واتخـاذ الصـحية السياسـات وضـع فـي حيويـة أهميـة تكتسي السليمة والذي يقر بأن المعلوماتالصحية،  المعلومات
 اإلنمائيـــة األهـــداف بلـــوغ نحـــو المحـــرز التقـــدم لرصـــد أساســـية أهميـــة تكتســـي كمـــا البّينـــات، إلـــى باالســـتناد القـــرارات
  دوليًا؛ عليها والمتفق بالصحة المتعلقة

  
 المنتجـات تنظـيم ُنظـم بشـأن تعزيـز) ٢٠١٤( ٢٠-٦٧ع ص ج بـالقرار تـذكر وٕاذ  من الديباجة)  ٧(الفقرة 
 العــالج منتجــات ذلــك فــي بمــا البيولوجيــةالعــالج  منتجــات إتاحــةبشــأن ) ٢٠١٤( ٢١-٦٧ع ص جالطبيــة، والقــرار 

 األدويـة إتاحـة بشـأن) ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عوالقـرار ، ونجاعتهـا ومأمونيتهـا جودتهـا وضـمان المماثلـة البيولوجية
بشأن تقييم التدخالت والتكنولوجيـات الصـحية دعمـًا للتغطيـة الصـحية  ) ٢٠١٤(٢٣-٦٧ع  ص  جاألساسية، والقرار 

  الشاملة؛
  

وبعد أن نظـرت فـي تقريـر األمانـة عـن إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي   من الديباجة)  ٨(الفقرة 
  تركز على الناس،

  
  الناس؛ على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات إطار تعتمد من المنطوق)   ١الفقرة (

  
  يلي: القيام بماالدول األعضاء على  تحث من المنطوق)   ٢الفقرة (

  
 بالسياســات للــدول األعضــاء فــي إطــار الخــدمات المقترحــة المتعلقــة والتــدخالت الخيــاراتتنفيــذ   )١(

المحـــددة وطنيـــًا مــن أجـــل تحقيـــق التغطيـــة النـــاس، ووفقـــًا لألولويــات  علـــى تركــز التـــي المتكاملـــة الصــحية
  الصحية الشاملة واستدامتها؛

 
حتياجــات النــاس وأفضــلياتهم وتوقعــاتهم، مــع االعتــراف فــي الظــم الرعايــة الصــحية نُ  لبيــةتزيــادة   )٢(

شراك أصحاب المصـلحة فـي وضـع السياسـات إ الوقت نفسه بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، و 
  وتنفيذها؛

 
تعزيـــز تنســـيق الخـــدمات الصـــحية داخـــل قطـــاع الصـــحة، والتعـــاون بـــين القطاعـــات مـــن أجـــل   )٣(

التصدي للمحددات األعم، وضمان اتباع نهج شامل، بمـا فـي ذلـك تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـراض 
 وتشخيصها وعالجها، وخدمات التدبير العالجي لألمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛

  
الشـــركاء الـــدوليين واإلقليميـــين والـــوطنيين إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بإطـــار الخـــدمات  تـــدعو مـــن المنطـــوق)   ٣الفقـــرة (

  الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من   )من المنطوق ٤الفقرة (
  
 المتكاملــة الصــحية الــدعم التقنــي واإلرشــادات إلــى الــدول األعضــاء لتنفيــذ إطــار الخــدمات تقــديم )١(

  الناس وتطويعه وطنيًا ووضعه موضع التشغيل؛ على تركز التي
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ضــمان المواءمــة بــين جميــع األجــزاء المعنيــة مــن المنظمــة فــي المقــر الرئيســي وعلــى المســتوى  )٢(
 المتكاملــة الصــحية الخــدمات ق بينهــا فــي تعزيــز وتنفيــذ إطــاراإلقليمــي والُقطــري، وٕاشــراكها بنشــاط والتنســي

  الناس؛ على تركز التي
 

االضــطالع بأنشــطة البحــث والتطــوير بشــأن المؤشــرات الخاصــة بتتبــع التقــدم العــالمي فــي إطــار   )٣(
  الناس؛ على تركز التي المتكاملة الصحية الخدمات

 
 علــى تركــز التــي المتكاملــة الصــحية لخــدماتتقــديم تقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ إطــار ا  )٤(

 الصـــحة النـــاس، عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين وجمعيـــة
 العالمية  الثالثة والسبعين، وعلى فترات منتظمة بعد ذلك.

  
  
  

=     =     =  


