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التغطية الصحية الشاملة
التحضير لﻼجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لﻸمم المتحدة
المعني بالتغطية الصحية الشاملة
تقرير من المدير العام
أحــاط المجلس التنفيــذي علمـاً ،في دورتــه الرابعــة واﻷربعين بعــد المــائــة ،في كــانون الثــاني /ينــاير ،٢٠١٩
-١
١
بنسخة سابقة من هذا التقرير ،واعتمد القرار م ت١٤٤ق.١٠
ُيق ـ ﱠدم هــذا التقرير إلى جمعيــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالمي ــة كي تنظر فيــه وفق ـاً للطلــب الوارد في الفقرة  ٢٤من
-٢
٢
القرار  ١٣٩/٧٢الــذي اعتُمــد في عــام  ،٢٠١٧وقررت فيــه الجمعيــة العــامــة لﻸمم المتحــدة عقــد اجتمــاع رفيع
المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة٣.

التغطية الصحية الشاملة :برنامج عمل صحي بالغ اﻷهمية في العالم بأسره
بعد ُمضـ ـ ـ ــي أكثر من ِعقد على حلول القرن الحادي والعش ـ ـ ـ ـرين ،ﻻيزال المجتمع الصـ ـ ـ ــحي يتصـ ـ ـ ــارع مع
-٣
التحول الوبائي واﻹحص ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات المغيرة لقواعد اللعبة واﻻتجاهات التكنولوجية .وتكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻹحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائيات اﻷخيرة٤
ما يلي:
)أ(

ﻻتزال الخدمات الصحية اﻷساسية غير متاحة لعدد ﻻ يقل عن نصف سكان العالم؛

 ١انظر الوثيقة م ت ،١٤/١٤٤والمحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السادسة عشرة ،الفرع ) ٣باﻹنكليزية(.
 ٢انظر ) http://undocs.org/A/RES/72/139تم اﻻطﻼع في  ٢١شباط /فبراير .(٢٠١٩

 ٣التغطية الصــحية الشــاملة تعني حصــول جميع الناس على الخدمات الصــحية التي يحتاجون إليها ،بما في ذلك خدمات
الصـ ــحة العمومية التي تهدف إلى تعزيز الصـ ــحة والوقاية من اﻷمراض وتوفير العﻼج والتأهيل والرعاية الملطفة التي تتسـ ــم
بدرجة من الجودة تسمح بفعاليتها ،ولكنها تكفل في الوقت نفسه عدم تعرض المستفيد منها لضائقة مالية.
 ٤اﻹحصاءات الصحية الواردة في هذا التقرير مستقاة من المرجع التالي:

World Bank Group/WHO. Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report.
Washington, D.C., and Geneva; 2017.

ج١٤/٧٢

A72/14

)ب( ينفق ما يقرب من  ٨٠٠مليون شخص أكثر من  ٪١٠من ميزانية أسرهم على الرعاية الصحية؛
)ج( يقع نحو  ١٠٠مليون شــخص في براثن الفقر المدقع في كل عام بســبب النفقات الصــحية المباش ـرة
التي يدفعونها من أموالهم الخاصة؛
)د(

تمثل المدفوعات المباشرة ،في المتوسط ،نحو  ٪٣٢من اﻹنفاق على الصحة في كل بلد.

وقد أدت هذه الحقائق إلى إحداث تحول في الفكر التنموي التقليدي ،الذي طالما ركز على تحدي مكافحة
-٤
اﻷمراض .وتواصـل منظمة الصـحة العالمية دعم هذا التركيز الموجه نحو اﻷمراض ،بيد أنها تﻼحظ أن ثمة حاجة
إلى إفساح المجال أمام مواجهة تحديات إضافية ،وﻻسيما تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النظم الصحية.

التغطية الصحية الشاملة في سياق أهداف التنمية المستدامة
جددت الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ــاء ،في خطة التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  ٢٠٣٠التي اعتمدتها الجمعية العامة لﻸمم
-٥
المتحدة في أيلول /سـ ـ ـ ــبتمبر عام  ،٢٠١٥التزامها بتعزيز ص ـ ـ ـ ـحة شـ ـ ـ ــعوبها ورفاهيتهم .ويتضـ ـ ـ ــمن عدد من أهداف
التنمية المستدامة الواردة بخطة عام  ،٢٠٣٠ويبلغ عددها سبعة عشر هدفاً ،غايات تتعلق بالصحة ،مثل الهدف ٣
)ضــمان تمتﱡع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية في جميع اﻷعمار( .والغاية ) ٨-٣تحقيق التغطية الص ــحية
الش ـ ــاملة ،بما في ذلك الحماية من المخاطر الماليةٕ ،وامكانية الحص ـ ــول على خدمات الرعاية الص ـ ــحية اﻷس ـ ــاس ـ ــية
الجيدة الفعالة الميسـ ـ ــورة التكلفة( هي
الجيدة ٕوامكانية حصـ ـ ــول الجميع على اﻷدوية واللقاحات اﻷسـ ـ ــاسـ ـ ــية المأمونة ّ
السبيل إلى تحقيق الهدف  ٣بأكمله ،عﻼوةً على الغايات المتعلقة بالصحة ،وغيره من أهـداف التنمية المستدامة.
وتشــكل التغطية الصــحية الشــاملة غاية في حد ذاتها ،وهي كذلك وســيلة لتحقيق غايات أخرى .ومن المهم
-٦
للغاية معالجة مشـ ــاكل الصـ ــحة العمومية ،ﻷســـباب أهمها ضـــمان أن تبدي النظم الصـ ــحية اﻻســـتجابات المطلوبة.
وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ُيم ﱢكن أيضاً من الوقاية من اﻷمراض وتعزيز الصحة .ومن ثم ،يتضح أن التوسع
في تنفيذ تدخﻼت الصحة العمومية هو السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
المضـ ـ ـ ـ ــي نحو التغطية الصـ ـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ـ ــاملة عملية مسـ ـ ـ ـ ــتمرة .وتتضـ ـ ـ ـ ــمن الغاية  ٨-٣مؤش ـ ـ ـ ـ ـرين ،هما:
-٧
وُ
المؤشر  ١-٨-٣بشأن التغطية بالخدمات الصحية اﻷساسية ،والمؤشر  ٢-٨-٣بشأن نسبة السكان الذين تصرف
أسـ ــرهم المعيشـ ــية نفقات كبيرة على الصـ ــحة .ويمثل هذان المؤشـ ـران أحدث الجهود الرامية إلى رصـــد مس ــيرة العالم
نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

التغطية بالخدمات
يتباين مس ـ ـ ـ ــتوى التغطية بالخدمات تبايناً كبي اًر بين البلدان .ويبلغ ،حسـ ـ ـ ـ ــبما قيس بالمؤشـ ـ ـ ـ ــر العام للتغطية
-٨
بالخدمات ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن التغطية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ـ ـ ــاملة ،أعلى مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوياته في شـ ـ ـ ـ ـ ــرق آسـ ـ ـ ـ ـ ــيا ) (٧٧وأمريكا الشـ ـ ـ ـ ـ ــمالية
وأوروبــا ) ،(٧٧في حين تعــاني أفريقيــا جنوب الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الكبرى من أدنى قيمــة للمؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ) ،(٤٢يليهــا جنوب
آسيا ) .(٥٣ويرتبط المؤشر بمعدﻻت وفيات اﻷطفال دون سن الخامسة والعمر المأمول ومؤشر التنمية البشرية.
وقد زادت التغطية بالخدمات اﻷس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية منذ عام  .٢٠٠٠أ ﱠما اﻻتجاهات الزمنية للمؤش ـ ـ ــر العام للتغطية
-٩
بالخدمات في ظل التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة ،فليســـت متاحة بعد ،لكن متوسـ ــط التغطية مقابل مجموعة فرعية من
تسعة مؤشرات تَتَُبع مستخدمة في المؤشر العام للسﻼسل الزمنية المتاحة قد شهد زيادة بنسبة  ٪١,٣سنوياً ،حيث
زاد بنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة تبلغ نحو  ٪٢٠من عام  ٢٠٠٠إلى عام  ،٢٠١٥وكانت أسـ ـ ـ ـ ـ ــرع معدﻻت الزيادة في التغطية بالعﻼج
2
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المضـ ـ ــاد للفيروسـ ـ ــات القهقرية الﻼزم لعﻼج المصـ ـ ــابين بفيروس العوز المناعي البشـ ـ ــري )من  ٪٢في عام ٢٠٠٠
المعالَجة ،بمبيدات الحش ـ ـرات للوقاية من المﻼريا )من  ٪١في
إلى  ٪٥٣في عام  ،(٢٠١٦واسـ ــتخدام الناموسـ ــيات ُ
عــام  ٢٠٠٠إلى  ٪٥٤في عــام  .(٢٠١٦وعلى الرغم من أن محــدوديــة البيــانــات تحول دون القيــاس الــدقيق لعــدد
اﻷش ــخاص الذين يتمتعون بقدر واف من التغطية بالخدمات ،فمن الواض ــح أن ما ﻻ يقل عن نص ــف س ــكان العالم
ﻻ يتمتعون بالتغطية الكاملة بالخدمات اﻷساسية.
 -١٠وفيما يتعلق بالخدمات الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية المختارة ،لدى أكثر من مليار شـ ـ ـ ـ ـ ــخص ارتفاع مفرط في ضـ ـ ـ ـ ـ ــغط الدم
ﻻ يمكن التحكم في ــه؛ وﻻ تتمتع أكثر من  ٢٠٠مليون امرأة بق ــدر واف من التغطي ــة بخ ــدم ــات تنظيم اﻷس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة؛
وﻻ يس ــتطيع نحو  ٢٠مليون طفل بدء الس ــلس ــلة اﻷولية للقاح المحتوي على الدفتريا والتيتانوس والس ــعال الديكي أو
إكمالها ،ومن ثم ،يكونون أكثر عرضة لعدم الحصول على اللقاحات اﻷخرى الموصى بها.

اﻹنفاق الكارثي على الصحة
 -١١تركز الجهود العالمية المتص ـ ــلة بالتغطية الص ـ ــحية في هذا المجال على مس ـ ــألتين ،هما" :اﻹنفاق الكارثي
على الص ـ ــحة" ،أي الدفع المباش ـ ــر من اﻷموال الش ـ ــخص ـ ــية )دون اس ـ ــتردادها من الغير( الذي يتجاوز قدرة اﻷسـ ـ ـرة
المعيش ـ ــية على الدفع؛ "اﻹنفاق الم ِ
فقر على الص ـ ــحة" ،الذي يحدث عندما تُض ـ ــطر أسـ ـ ـرة ما ،بسـ ـ ــبب حدث ض ـ ــار
ُ
بالص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ،إلى تحويل اﻹنفاق بعيداً عن بنود الميزانية غير المخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ﻷغراض طبية ،مثل الغذاء والمأوى
والملبس ،إلى حد اعتبارها تعيش تحت خط الفقر.
ويبلﱠغ عن حدوث اﻹنفاق الكارثي على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة على أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس عتبتين هما :الدفع المباش ـ ـ ـ ـ ـ ــر الذي يزيد
-١٢
ُ
على  ٪١٠من إجمالي دخل اﻷس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أو اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهﻼكها وما يزيد منه على  .٪٢٥وهذا هو النهج المعتمد في إطار
رصـ ـ ـ ـ ـ ــد أهداف التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة .وعلى الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العالمي ،تشـ ـ ـ ـ ـ ــير التقديرات إلى أن عام  ٢٠١٠شـ ـ ـ ـ ـ ــهد تكبد
 ٨٠٨مﻼيين شــخص )نحو  ٪١١,٧من ســكان العالم( مدفوعات صــحية مباش ـرة تتجاوز عتبة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،٪١٠في حين
تكبد  ١٧٩مليون شخص ) ٪٢,٦من سكان العالم( هذه المدفوعات بما يتجاوز عتبة الـ .٪٢٥
 -١٣وفي عام  ،٢٠١٠ش ــهد إقليم غرب المحيط الهادئ أعلى معدل ،حيث تجاوز عتبة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،(٪١٤,٨) ٪١٠في
حين شهد إقليم جنوب شرق آسيا ثاني أعلى معدل بما يتجاوز عتبة الـ  (٪١٢,٨) ٪١٠وأعلى معدل بما يتجاوز عتبتي
الـ  ٪١٠والـ  ٪٢٥على حد سواء .وزادت نسبة وحجم سكان العالم الذين يواجهون اﻹنفاق الكارثي على الصحة في كﻼ
العتبتين منذ عام  :٢٠٠٠فعند عتبة الـ  ،٪١٠كان اﻹقليمان اللذان شهدا أسرع زيادة في المعدﻻت هما اﻹقليم اﻷفريقي
ٕواقليم ش ـ ـ ــرق المتوس ـ ـ ــط ) ٪٤,٩+س ـ ـ ــنويًا في المتوس ـ ـ ــط( ،وتﻼهما إقليم غرب المحيط الهادئ ) ٪٣,٦+س ـ ـ ــنويًا(ٕ .واقليم
اﻷمريكتين هو اﻹقليم الوحيد الذي انخفض فيه كل من نسـ ــبة وحجم السـ ــكان المعرضـ ــين لﻺنفاق الكارثي على الصـ ــحة
بين عامي  ٢٠٠٥و ٪٢,٠٥-) ٢٠١٠سنوياً في المتوسط(.

اﻹنفاق الم ِ
فقر على الصحة
ُ

الم ِفقر على الصحة ليست جزءاً من المؤشر الرسمي ﻷهـ ـ ـ ــداف التنمية المستدامة في حد
 -١٤مؤشرات اﻹنفاق ُ
ذاتها ،ولكنها تربط التغطية الصــحية الشــاملة مباش ـرةً بالهدف  ١من أهداف التنمية المســتدامة )القضــاء على الفقر
بجميع أشكاله في كل مكان( .وهذه المؤشرات التي تقاس بالدوﻻر الدولي ،تستند إلى خطوط الفقر الدولية ،وتحديداً
 ١,٩٠دوﻻر يومياً الذي قيس في عام  ٢٠١١حس ـ ـ ــب تعادل القوة الشـ ـ ـ ـرائية للفقر المدقع و ٣,١٠دوﻻر يومياً الذي
قيس في عام  ٢٠١١حس ــب تعادل القوة الشـ ـرائية للفقر المعتدل .وخطا الفقر هذان منخفض ــان للغاية بما ﻻ يس ــمح
لهما برصـ ــد اﻹفقار في بلدان الش ـ ـريحة العليا من الدخل المتوسـ ــط والبلدان المرتفعة الدخل .ولذلك ،فقد قيس معدل
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اﻹفقار باعتباره الفرق بين عدد الفقراء الذين ينفقون مباشرةً من أموال مدرجة في إجمالي استهﻼك اﻷسرة المعيشية
أو دخلها وعدد الفقراء الذين ﻻ ينفقون مباشرة من أموال مدرجة في إجمالي استهﻼك اﻷسرة المعيشية أو دخلها.
 -١٥وفي عام  ٢٠١٠كان عدد من أ ِ
ُفقروا بســبب اﻹنفاق على الرعاية الصــحية نحو  ٩٧مليون شــخص قياس ـاً
بخط الفقر البالغ  ١,٩٠دوﻻر يومياً ) ٪١,٤من سـ ــكان العالم(؛ أ ﱠما قياسـ ـاً بخط الفقر البالغ  ٣,١٠دوﻻر في اليوم،
فيبلغ العدد  ١٢٢مليون شـ ـ ـ ــخص ) .(٪١,٨وقياس ـ ـ ـ ـاً بخطي الفقر الدوليين هذين ،تقترب معدﻻت اﻹفقار في بلدان
الش ـ ـ ـ ـريحة العليا من الدخل المتوسـ ـ ـ ــط والبلدان المرتفعة الدخل من الصـ ـ ـ ــفر أو تسـ ـ ـ ــاويه .وقياس ـ ـ ـ ـاً بخط الفقر البالغ
 ١,٩٠دوﻻر يومياً في عام  ، ٢٠١٠انخفض عدد اﻷش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص الذين أفقروا في جميع أنحاء العالم ونس ـ ـ ـ ـ ـ ــبتهم بين
عامي  ٢٠٠٠و ٢٠١٠من  ١٣٠مليوناً ) (٪٢,١إلى  ٩٧مليوناً )(٪١,٤؛ وعلى النقيض من ذلك ،وقياس ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بخط
الفقرة البالغ  ٣,١٠دوﻻر يومياً ،زاد كل من نسـ ـ ـ ـ ــبة اﻷشـ ـ ـ ـ ــخاص الذين أُفقروا في جميع أنحاء العالم ونس ـ ـ ـ ـ ــبتهم من
 ١٠٦مﻼيين ) (٪١,٧إلى  ١٢٢مليوناً ).(٪١,٨
 -١٦وفي عام  ،٢٠١٠شـ ـ ــهد إقليما جنوب شـ ـ ــرق آسـ ـ ــيا وأفريقيا أعلى معدﻻت اﻹفقار قياس ـ ـ ـاً بخط الفقر البالغ
 ١,٩٠دوﻻر يومياً ) ٪٣,١٢لﻸول و ٪١,٦٥لﻶخر(؛ أ ﱠما قياسـ ـ ـ ـ ـ ـًا بخط الفقر البالغ  ٣,١٠دوﻻر يومياً ،فقد ش ـ ـ ـ ـ ــهد
إقليما جنوب ش ـ ـ ـ ـ ــرق آس ـ ـ ـ ـ ــيا وغرب المحيط الهادئ أعلى معدﻻت اﻹفقار .وفي الفترة بين عامي  ٢٠٠٠و،٢٠١٠
المفقر على الصـ ــحة قياس ـ ـاً بخطي الفقر البالغين
شـ ــهد إقليما أفريقيا وغرب المحيط الهادئ انخفاضـ ــين في اﻹنفاق ُ
 ١,٩٠دوﻻر و ٣,١٠دوﻻر يومياً ،في حين شـ ـ ـ ـ ــهد إقليم جنوب شـ ـ ـ ـ ــرق آسـ ـ ـ ـ ــيا انخفاض ـ ـ ـ ـ ـاً قياس ـ ـ ـ ـ ـاً بخط الفقر البالغ
 ١,٩٠دوﻻر يومياً ) (٪٢,٥-وزيادةً قياساً بخط الفقر البالغ  ٣,١٠دوﻻر يومياً ).(٪٢,٨+
 -١٧وهناك حاجة ﻻلتزام ودعم س ـ ـ ــياس ـ ـ ــيين قويين ومس ـ ـ ــتمرين ،ومزيد من الحيز المالي الحكومي المخصـ ـ ـ ــص
تحديداً للصـ ـ ــحة ،ومزيد من اﻻسـ ـ ــتثمار في نظم تقديم الخدمات الصـ ـ ــحية والرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية والقوى العاملة
الص ـ ـ ـ ــحية الملتزمة ،وقدرات التنفيذ المعززة .وتتسـ ـ ـ ـ ــاوى كل هذه العناصـ ـ ـ ـ ــر في اﻷهمية لتحقيق التغطية الصـ ـ ـ ـ ــحية
الشاملة.
 -١٨وفي إطار مســاهمة المنظمة في تحقيق خطة التنمية المســتدامة لعام  ،٢٠٣٠وكذلك في تعزيز اتباع نهج
منســق ومتعدد القطاعات في تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة ،ما فتئت اﻷمانة تعمل مع الدول اﻷعضــاء والشــركاء
على تنفيذ برنامج العمل العام الثالث عش ـ ــر ،٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الذي وض ـ ــعته المنظمة .وتعمل المنظمة أيضـ ـ ـاً مع
س ـ ـ ــائر المنظمات الدولية من أجل وض ـ ـ ــع "خطة عمل عالمية تكفل تمتع الجميع بأنماط عيش ص ـ ـ ــحية وبالرفاهية"
بهدف تقديم دعم أفضـ ـ ـ ــل إلى الدول اﻷعضـ ـ ـ ــاء في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة المتعلقة
بالصحة ،ومنها الغاية  ٨-٣المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة.

نطاق اﻻجتماع الرفيع المستوى وطرائقه وشكله وتنظيمه
 -١٩في القرار  ،١٣٩/٧٢الذي اشـ ــتركت في تقديم مشـ ــروعه  ٧١دولة عضـ ــواً متشـ ــابهة في التوجهات ،قررت
الجمعية العامة بتوافق اﻵراء عقد اجتماع رفيع المس ــتوى بشــأن التغطية الصــحية الشــاملة في عام  ،٢٠١٩وطلبت
من رئيس الجمعية العامة والمدير العام لمنظمة الصـ ـ ـ ــحة العالمية العمل في إطار من التعاون الوثيق ،وبالتشـ ـ ـ ــاور
مع الدول اﻷعض ـ ــاء ،للتحضـ ـ ــير لهذا اﻻجتماع بهدف ضـ ـ ــمان التوصـ ـ ــل إلى حصـ ـ ــائل على أكبر قدر من الكفاءة
والفعالية ،بما في ذلك منجزات محتملة.
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 -٢٠وفي الدورة الثالثة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين ،اعتمدت الجمعية العامة القرار  ١٣١/٧٣بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن نطاق اﻻجتماع الرفيع
المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة وطرائقه وشكله وتنظيمه ،الذي يحتوي على اﻷحكام الرئيسية التالية:
الموض ــوع العام لﻼجتماع الرفيع المس ــتوى س ــيكون "التغطية الص ــحية الش ــاملة :التحرك معاً لبناء
)أ (
عالم أكثر صحة"؛
)ب( ســيعقد اﻻجتماع الرفيع المســتوى الذي يســتمر يوماً واحداً في نيويورك في اليوم الســابق للمناقشــة
العامة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والس ـ ــبعين ،من السـ ــاعة التاسـ ــعة صـ ــباحاً إلى الواحدة ظه اًر ومن
مساء ،وسيتألف من جزء افتتاحي ،وجزء عام للمناقشة العامة،
الساعة الثالثة عص اًر إلى الساعة السادسة
ً
وجلستي نقاش ﻷصحاب المصلحة المتعددين ،وجزء ختامي موجز؛
سـ ــيوضـ ــع في اﻻعتبار عند تحديد مواضـ ــيع جلسـ ــتي نقاش أصـ ــحاب المصـ ــلحة المتعددين اتجاه
)ج(
العمليات والمبادرات الصــحية اﻷخرى الجاري تنفيذها وحصــائلها ،عﻼوة على الجلســة التفاعلية ﻷصــحاب
المصــلحة المتعددين ،وذلك بهدف ضــمان التوصــل إلى أكثر الحصــائل والمنجزات المتوقعة فعالية وكفاءة
وتبادل الخبرات والدروس المستفادة لسد ثغرات التنفيذ المتبقية؛
من المزمع أن يعتمد اﻻجتماع الرفيع المس ــتوى إعﻼناً س ــياس ــياً موج اًز وعملي المنحى متفق عليه
)د(
مقدماً بتوافق اﻵراء من خﻼل مفاوضات حكومية دولية؛
مطلوب من رئيس الجمعية العامة ،بدعم من منظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية وغيرها من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاء
)هـ(
المعنيين تنظيم جلس ــة تفاعلية ﻷصـ ــحاب المص ــلحة المتعددين ورئاس ــتها ،قبل نهاية تموز /يوليو ،٢٠١٩
بمشـ ــاركة نشـ ــطة من الممثلين المختصـ ــين الرفيعي المسـ ــتوى من الدول اﻷعضـ ــاء ،والمراقبين في الجمعية
العامة ،والبرلمانيين ،وممثلي الحكومة المحلية ،وكيانات اﻷمم المتحدة ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،والمنظمات غير
الحكومية ذات المركز اﻻس ـ ـ ــتش ـ ـ ــاري لدى المجلس اﻻقتص ـ ـ ــادي واﻻجتماعي ،ومنظمات المجتمع المدني،
والمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات الخيرية ،واﻷوسـ ـ ـ ــاط اﻷكاديمية ،والرابطات الطبية ،والقطاع الخاص ،والمجتمعات المحلية
اﻷوسـ ـ ــع نطاقاً بحيث يضـ ـ ــمن مشــ ــاركة النسـ ـ ــاء واﻷطفال والشـ ـ ــباب وقيادات الشــ ــعوب اﻷصـ ـ ــلية وسـ ـ ــماع
أصواتهم ،وذلك في إطار عملية التحضير؛

ش ــددت الجمعية العامة على ض ــرورة أن يش ــكل اﻻجتماع الرفيع المس ــتوى اس ــتكماﻻً ٕواض ــافة
)و(
إلى العمليات والمبادرات الصحية السابقة والجارية ،بما في ذلك اﻻجتماعان الرفيعا المستوى المعنيان
بفيروس العوز المناعي البشـ ـ ـ ـ ــري /اﻷيدز ومقاومة مضـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات ،ورحبت بالمؤتمر العالمي
المعني بالرعاية الص ــحية اﻷولية )أس ــتانا ،كازاخس ــتان ،تشـ ـرين اﻷول /أكتوبر  (٢٠١٨الذي يمكن أن
يساهم في مناقشات اﻻجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة.

التحضير لحصيلة اﻻجتماع الرفيع المستوى
 -٢١عمﻼً بالطلب الوارد في الفقرة  ٢٤من القرار  ،١٣٩/٧٢س ـ ـ ـ ــوف تس ـ ـ ـ ــترش ـ ـ ـ ــد طبيعة الدعم الذي س ـ ـ ـ ــتقدمه
المنظمة ﻹعداد حص ـ ـ ــائل اﻻجتماع الرفيع المس ـ ـ ــتوى بأجهزتها الرئاس ـ ـ ــية ومنتديات السـ ـ ــياس ـ ـ ــات العالمية /اﻹقليمية
الرفيعة المستوى والشركاء في إعداد مشروع اﻹعﻼن السياسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

5

ج١٤/٧٢

-٢٢

A72/14

وتشمل اﻷغراض الرئيسية للعملية التحضيرية ما يلي:
الس ــماح للدول اﻷعضـ ــاء بالمشـ ــاركة في مناقشـ ــة ودعم عملية إعداد مشـ ــروع اﻹعﻼن السـ ــياسـ ــي
)أ(
المتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ،ﻻعتماده في اﻻجتماع الرفيع المستوى؛
)ب( ترجمة اﻻلتزامات الس ــياس ــية التي تحققت بالفعل في ش ــكل التزامات ملموس ــة للعمل ،بما في ذلك
تحسين القدرات التنفيذية للتغطية الصحية الشاملة؛
دعوة جميع أصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــلحة إلى تنسـ ـ ـ ــيق الدعم المقدم منهم إلى الدول اﻷعضـ ـ ـ ــاء لتحقيق
)ج (
التغطية الصحية الشاملة تدريجياً.

 -٢٣ويمكن أن تشــمل القضــايا التي يغطيها مشــروع اﻹعﻼن الســياســي المخاوف إزاء الجمود في تنفيذ التغطية
الصحية الشاملة ،والحاجة إلى تنفيذها تنفيذاً نشطاً في جميع أنحاء العالم .ويمكن تحديد التحديات واقتراح إجراءات
ملموس ـ ــة تتخذها اﻷمانة والدول اﻷعض ـ ــاء والش ـ ــركاء في التنمية .ويمكن أن يش ـ ــمل مش ـ ــروع اﻹعﻼن أيضـ ـ ـاً إطار
مس ـ ــاءلة يتيح مس ـ ــاءلة جميع الجهات الفاعلة ،وخاصــ ـةً الحكومات ،على التزامات التغطية الص ـ ــحية الشـ ــاملة .وقد
يتضمن اﻹعﻼن آلية للرصد والتقييم ﻻستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة على المستوى
القطري في أبعادها الثﻼثة المتمثلة في السكان والخدمة وتغطية التكاليف ،من أجل تحديد العقبات ووضع المعايير
للمتابعة حتى حلول الموعد المقرر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،أي عام .٢٠٣٠
 -٢٤وفي إطار العملية التحض ــيرية ،سـ ــتدعم منظمة الصـ ــحة العالمية رئيس الجمعية العامة في تنظيم الجلسـ ــة
التفاعلية ﻷص ـ ـ ــحاب المصـ ـ ــلحة المتعددين ورئاسـ ـ ــتها ،قبل نهاية تموز /يوليو  ،٢٠١٩على النحو المقترح في قرار
الجمعية العامة  ،١٣١/٧٣بمشـ ـ ـ ــاركة فعالة من جميع الشـ ـ ـ ــركاءٕ .واضـ ـ ـ ــافةً إلى ذلك ،سـ ـ ـ ــتنشـ ـ ـ ــط المنظمة في دعم
المنتديات السـ ـ ــياسـ ـ ــاتية العالمية واﻹقليمية ذات الصـ ـ ــلة وتشـ ـ ــارك فيها ،وفي تجميع مسـ ـ ــاهمات جميع الشـ ـ ــركاء في
العملية التحضيرية ،بما في ذلك المجتمع اﻷوسع نطاقاً ،ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 -٢٥وسـ ـ ــتُق ﱢدم جمعية الصـ ـ ــحة العالمية والمجلس التنفيذي مسـ ـ ــاهمة أســ ــاسـ ـ ــية في النقاش المس ـ ــتنير لﻺجراءات
الملموسة المطلوب اتخاذها ،وهو ما يمهد الطريق ﻻتخاذ ق اررات موضوعية في اﻻجتماع الرفيع المستوى.

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
 -٢٦جمعية الصــحة مدعوة إلى اﻹحاطة علماً بهذا التقرير .وهي مدعوة أيضـاً إلى تركيز مناقشــاتها على تقديم
التوجيهات اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التي تم ّكن المجتمع الدولي من بذل جهود منس ـ ـ ـ ـ ـ ــقة من أجل تحقيق التغطية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
الشاملة.
 -٢٧وجمعية الصـ ـ ـ ـ ــحة مدعوة كذلك إلى اعتماد مش ـ ـ ـ ـ ــروع القرار الذي أوص ـ ـ ـ ـ ــى به المجلس التنفيذي في القرار
م ت١٤٤ق .١٠
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