
  (مسّودة) ٧٢/٧٠ج  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون    
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٣  

  A72/70 (Draft)     
  
  
  

  للجنة "أ" الثانيالتقرير 
  
  

  (مسـّودة)
  
  

 فالنتيم والاب ســيلفيا ةبرئاســة الدكتور  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٢في  الرابعة والخامســةعقدت اللجنة "أ" جلســتْيها   
  .)اليابان( سوزوكي ياسوهيرو والدكتور )أنغوال( لوتوكوتا

  
 دببن ةة المتعلقالُمرفق الثالثة القراراتوالســـــبعين باعتماد  الثانيةوَتقّرر أن ُتوصـــــي جمعية الصـــــحة العالمية   

  :جدول األعمال التالي
  

  االستراتيجية ذات األولويةالمسائل   -١١
  

  التغطية الصحية الشاملة  ٥-١١
  

  بعنوان:  ، بصيغته المعدلة،قرار واحد
  الرعاية الصحية األولية  -

  
  قرار واحد بعنوان: 

  العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي الرعاية الصحية األولية: الفرص والتحديات  -
  

  قرار واحد بعنوان: 
المســتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بالتغطية الصــحية التحضــير لالجتماع الرفيع   -

  الشاملة
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  من جدول األعمال ٥-١١البند 
  

  توفير الرعاية الصحية األولية
  
  

  ،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
  

أجل تحقيق  األولية منتوفير الرعاية الصـــحية التغطية الصـــحية الشـــاملة: في التقرير المعنون  توقد نظر 
  ١؛التغطية الصحية الشاملة

  
 ف التنميةهد ، والســــيما٢٠١٥في عام  تاعُتِمد التي، ٢٠٣٠لعام التنمية المســــتدامة  خطةإذ تشــــير إلى 

ة إلى ضـــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـــحية وبالرفاهية في صـــاحبة المصـــلح الذي يدعو الجهات ٣المســـتدامة 
  جميع األعمار؛

  
  الصحة للجميع؛وفير سعيًا إلى ت )١٩٧٨(آتا الطموح واالستشرافي  -إعالن ألماوٕاذ تعيد التأكيد على 

  
آتا إلى تحقيق التغطية الصــحة  -وٕاذ ترحب بعقد المؤتمر العالمي بشــأن الرعاية الصــحية األولية: من ألما

، الذي جّددت خالله الدول )٢٠١٨ رتشــــــرين األول/ أكتوب ٢٦و ٢٥(أســــــتانا  الشــــــاملة وأهداف التنمية المســــــتدامة
توفير يتمحور حول ككل و ع يشــــــــــــمل أفراد المجتم نهج باّتباع الرعاية الصــــــــــــحية األوليةوفير األعضــــــــــــاء التزامها بت

لنظم الصـــحية المســـتدامة من أجل تحقيق التغطية ذي تســـتند إليه الاالرعاية الصـــحية األولية باعتبارها حجر الزاوية 
بشــأن تحقيق التغطية الصــحية  ٨-٣وأهداف التنمية المســتدامة المتعلقة بالصــحة، والســيما الغاية الصــحية الشــاملة 

  ؛الشاملة
  

  الوارد في القرار التغطية الصـــــــــــــحية الشـــــــــــــاملة شـــــــــــــير إلى النهج المعني بالرعاية الصـــــــــــــحية األولية و وٕاذ ت
  ،٢٠٣٠لعام  التنمية المستدامة ) بشأن الصحة في خطة٢٠١٦( ١١-٦٩ج ص ع

  
بأستانا يوم  المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية األولية الذي ُعِقد في بإعالن أستانا الذي اعُتِمدترّحب   -١
  ؛٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥
  
والوفاء بااللتزامات  أســتانا إعالنحقيق رؤية تى تقاســم و لرامية إعلى اّتخاذ تدابير  ٢الدول األعضــاء تحثّ   -٢

  ؛السائدة لسياقات الوطنيةلًا وفقالمقطوعة فيه 
  

  جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة أن تقوم بما يلي: ناشدت  -٣
  
للســــــــياســــــــات واالســــــــتراتيجيات والخطط الوطنية بروح الشــــــــراكة والتعاون تأييدها مواءمة أعمالها و   )١(

  ؛فيهوالوفاء بااللتزامات المقطوعة  أستانا إعالنسبيل تحقيق رؤية  اإلنمائي الفعال في

                                                            
 . ٧٢/١٢جالوثيقة    ١
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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دعم الدول األعضـــاء في تعبئة الموارد البشـــرية والتكنولوجية والمالية والمعلوماتية للمســـاعدة على   )٢(
   ؛ستاناأبناء رعاية صحية أولية قوية ومستدامة على النحو المتوخى في إعالن 

  
  :ما يلي المدير العام تطلب من  -٤
  

عزيز الرعاية الصـــحية األولية، بوســـائل حســـب االقتضـــاء، في مجال ت أن يدعم الدول األعضـــاء،  )١(
 بالتنســـــــــــــيق مع جميع الجهات المعنيةوالوفاء بااللتزامات المقطوعة فيه  أســـــــــــــتانا إعالنتحقيق رؤية  انهم

  ة؛صاحبة المصلح
  

أن يتشـــــــاور مع الدول األعضـــــــاء، مع توفيرها المزيد من الخبرة، في وضـــــــع إطار عملي بشـــــــأن   )٢(
توفير االرعاية الصـــــــــــــــحية األولية لكي ُيراعى تمامًا في برامج عمل المنظمة العامة وميزانياتها البرمجية 

لرعاية الصـــــحية بهدف تعزيز النظم الصـــــحية ودعم البلدان في النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لتوفير ا
جمعية الصــــــحة العالمية الثالثة والســــــبعين في الوقت المناســــــب حتى يتســــــنى لاألولية، على أن يكون ذلك 

  النظر فيه؛
  
 وجهودهاها في عملضــــــــــمن ترويج المنظمة لرؤية إعالن أســــــــــتانا وااللتزامات المقطوعة فيه أن ي  )٣(

 ها مكاتبها، بما فيية عبر مســـــتويات المنظمة كافةً مؤســــــســـــية والقيادال اتقدر ال، وأن يعّزز ية عموماً التنظيم
  عزيز الرعاية الصحية األولية؛دعم الدول األعضاء في ت لوذلك من أجاإلقليمية والُقطرية، 

  
من خالل المجلس التنفيــذي عن يواظـب على تقــديم التقــارير إلى جمعيــة الصـــــــــــــــحــة العــالميــة  أن  )٤(

وااللتزامات  إعالن أســـــــــــتاناحقيق  رؤية ألولية، بما في ذلك تالرعاية الصـــــــــــحية ا في تعزيزحرز التقدم المُ 
التغطيــة  وذلــك في إطــار جميع مــا ُيقــّدم من تقــارير عن التقــدم الُمحرز صـــــــــــــــوب تحقيق ،المقطوعــة فيــه

  .٢٠٣٠بحلول عام  الصحية الشاملة
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  من جدول األعمال ٥-١١البند 
  

  العاملون الصحيون المجتمعيون من مقدمي 
  الرعاية الصحية األولية: الفرص والتحديات

  
  

  ،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
  

لعاملين الصـــــــــــــــحيين المجتمعيين من مقدمي الرعاية الصـــــــــــــــحية األولية: تعلق باالتقرير المبعد النظر في 
والمبادئ التوجيهية المرتبطة به والصــادرة عن المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية  ١الفرص والتحديات،

  ٢لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين:
  

ورؤيتها المتمثلة في عدم إهمال أي أحد وأهدافها  ٢٠٣٠إذ تســـترشـــد بطموح خطة التنمية المســـتدامة لعام 
  غاية؛  ١٦٩شر غير القابلة للتجزئة وغاياتها البالغ عددها السبعة ع

 
التغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة تندرج في صــــــــميم أهداف التنمية المســــــــتدامة، وأن تعزيز قطاع وٕاذ تدرك أن 

  الرعاية الصحية األولية واحد من األركان األساسية للنظم الصحية المستدامة؛
  

ال يتجزأ من عملية إقامة نظم صـــــــــــــحية متينة وقادرة على وٕاذ تشـــــــــــــّدد على أن العاملين الصـــــــــــــحيين جزء 
الصـــــــــمود ومأمونة تســـــــــهم في تحقيق أهداف التنمية المســـــــــتدامة وغاياتها المتعلقة بالتغذية والتعليم والصـــــــــحة ونوع 

  الجنس والعمالة والحد من انعدام المساواة؛
��

الجميع بأنماط عيش صـــــــحية ("ضـــــــمان تمّتع  ٣وٕاذ تالحظ بصـــــــفة خاصـــــــة أن هدف التنمية المســـــــتدامة 
وبالرفاهية في جميع األعمار") والغايات المحّددة فيه ســـــــــــُيمضـــــــــــى في بلوغها قدمًا من خالل توظيف اســـــــــــتثمارات 
أســـاســـية واســـتراتيجية في القوى العاملة الصـــحية بالعالم، فضـــًال عن إحداث طفرة كبرى في مجال تخطيط الشـــؤون 

ونشرها واستبقائها وٕادارة شؤونها وتحديد أجورها، وذلك بدعم من نظم قوية تتيح المتعلقة بهذه القوى العاملة وتثقيفها 
  المجال أمام القوى العاملة لتزويد الجميع بخدمات رعاية مـأمونة وعالية الجودة وتمّكنها من تزويدهم بها؛

  
لصحية األولية وتوسيع وٕاذ تسّلم بضرورة اّتباع نهوج تتسّم بالمزيد من االّتساق والشمولية لحماية الرعاية ا

نطاقها بوصفها من ركائز التغطية الصحية الشاملة أثناء الطوارئ، ولضمان االستمرار في تقديم الخدمات الصحية 
  يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛ األساسية وأداء وظائف الصحة العمومية بما

  

                                                            
 .٧٢/١٣جالوثيقة    ١
المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية المبادئ التوجيهية الصــادرة عن    ٢

ـــحـــة العـــالميـــة؛  ــ ــ ـــ ــ ــ ــحيين المجتمعيين. جنيف: منظمـــة الصــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ  . ُمتـــاحـــة على الرابط اإللكتروني التـــالي:٢٠١٨بـــالعـــاملين الصـ
http://www.who.int/hrh/community/guideline-health-support-optimize-hw-programmes/en/  ــــي ـــ ـــالع فــ ـــ ــم االطـــ ـــ (تــــ

 ).٢٠١٩شباط/ فبراير   ٦
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ال اإلنســـــاني والعاملين الصـــــحيين وٕاذ يســـــاورها القلق إزاء الهجمات الموجهة ضـــــد كادر العاملين في المج
والمســــتشــــفيات وســــيارات اإلســــعاف، والتي تقّيد بشــــّدة عملية تقديم المســــاعدة المنقذة لألرواح وتعّوق حماية الســــكان 

  المعرضين للخطر؛
  

وٕاذ تعرب عن بــالغ قلقهــا حيــال المخــاطر األمنيــة الكبيرة التي يواجههــا العــاملون في المجــال اإلنســـــــــــــــــاني 
صـــــــــحيون وكادر العاملين في األمم المتحدة واألفراد المرتبطون بهم، ألنهم يعملون في أوســـــــــاط تنطوي والعاملون ال

  على مخاطر متزايدة؛
  

االســــــتراتيجية الثالث المترابطة   وٕاذ تالحظ كذلك أهمية العاملين الصــــــحيين بالنســــــبة إلى تحقيق األولويات
  ثــــــــالــــــــث عشـــــــــــــــــــــــر،فــــــــيــــــــمــــــــا بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا والــــــــواردة فــــــــي بــــــــرنــــــــامــــــــج عــــــــمــــــــل الــــــــمــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الــــــــعــــــــام الــــــــ

، أال وهي: تحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة والتصــــــّدي للطوارئ الصــــــحية وتعزيز تمّتع الســــــكان ٢٠٢٣-٢٠١٩
  بصحة أوفر؛
��

) بخصـــــوص االســـــتراتيجية العالمية بشـــــأن الموارد البشـــــرية ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عوٕاذ تعيد تأكيد القرار 
االســــــتراتيجية العالمية بشــــــأن الموارد البشــــــرية صــــــحة ، الذي اعتمدت فيه جمعية ال٢٠٣٠الصــــــحية: القوى العاملة 
لتحقيق الحد األمثل من أداء العاملين الصـــــــــــــــحيين ، التي تحّدد الفرص الُمتاحة ٢٠٣٠  الصـــــــــــــــحية: القوى العاملة

  المجتمعيين وجودة أدائهم ونتائجه من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة؛
  

البشــرية الصــحية وتنفيذ مضــامين هيئة موارد ) بشــأن ال٢٠١٧( ٦-٧٠ج ص عأكيد القرار وٕاذ تعيد أيضــًا ت
، بما في ذلك دعوتها الموّجهة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي

بمهارات مناسـبة وبأعداد كافية حفز االسـتثمارات الُموّظفة في ميدان إيجاد وظائف صـحية واجتماعية الئقة بصـدد "
في المواضــــــع الصــــــحيحة، وخصــــــوصــــــًا في البلدان التي تواجه كبرى التحديات في مجال تحقيق التغطية الصــــــحية 

  ؛الشاملة" وتدعيم عملية التدّرج في إعداد حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها
��

الصـــــــادر عن المؤتمر العالمي المعني بالرعاية الصـــــــحية آتا وٕاعالن أســـــــتانا  -وٕاذ تشـــــــير إلى إعالن ألما
) اللذين أكدت فيهما مجّددًا الحكومات ٢٠١٨تشــــــــــــــرين األول/ أكتوبر  ٢٦و ٢٥األولية (أســــــــــــــتانا، كازاخســــــــــــــتان، 

المشـــــاركة على خدمات الرعاية الصـــــحية التي ترّكز على الناس، وســـــّلمت فيهما بأن الموارد البشـــــرية الصـــــحية من 
إيجاد فرص عمل الئق ودفع أجور ســـــاســـــية لتكليل الرعاية الصـــــحية األولية بالنجاح، والتزمت فيهما "بالمكّونات األ

مجزية للمهنيين الصـــــــــــحيين وغيرهم من كادر العاملين الصـــــــــــحيين على مســـــــــــتوى الرعاية الصـــــــــــحية األولية لتلبية 
  احتياجات الناس الصحية بفعالية في سياق متعّدد التخصصات"؛

 
بما فيها تلك الُموّظفة  ،لى أن توظيف االســـتثمارات في مجال التغطية الصـــحية الشـــاملةك عوٕاذ تشـــّدد كذل

  في مجاالت تثقيف القوى العاملة الصحية وتشغيلها واستبقائها، هو حافز رئيسي لتحقيق النمو االقتصادي؛
  

الصــــــحية المجتمعية داخل وٕاذ تعترف بأنه يتعّين ســــــّد الثغرات التي تتخّلل الموارد البشــــــرية والقوى العاملة 
النظم الصحية، وخاصة من خالل اّتباع نهج متعدد القطاعات يرّكز على المجتمع، وذلك من أجل ضمان وصول 
التغطية الصـــــحية الشـــــاملة والخدمات الصـــــحية الشـــــاملة إلى األماكن التي يصـــــعب الوصـــــول إليها وفئات الســـــكان 

  ؛الضعيفة
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وظائف في قطاعي الصــــــــحة والمجتمع على   ١٠ظائف من أصــــــــل و  ٧ٕاقرارًا منها بأن النســــــــاء يشــــــــغلن و 
الصــعيد العالمي، وأن تســريع وتيرة توظيف االســتثمارات في ميدان إيجاد الوظائف والعمل الالئق في قطاع الرعاية 

(تحقيق  ٥الصــــــحية األولية ســــــيؤثر إيجابيًا على النســــــاء والشــــــباب، ويدعم بالتالي تحقيق هدف التنمية المســــــتدامة 
(تعزيز النمو االقتصـــادي المطرد  ٨ســـاواة بين الجنســـين وتمكين كل النســـاء والفتيات) وهدف التنمية المســـتدامة الم

  والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع)؛
  

البشــــري الذي يدعو لتنفيذ مشــــروع رأس المال  ٢٠١٨وٕاذ تالحظ اســــتهالل مجموعة البنك الدولي في عام 
إلى توظيف المزيد من االســـــتثمارات واالســـــتفادة منها على نحو أفضـــــل في مجاالت كّل من تثقيف الناس وتمتّعهم 
بالصــــــــحة وٕاكســــــــابهم المهارات تســــــــريعًا لوتيرة التقدم الُمحرز صــــــــوب تحقيق أهداف التنمية المســــــــتدامة، وقدرة هذا 

جديدة فيما يخص العاملين الصـــحيين من مقّدمي خدمات الرعاية  المشـــروع على االســـتفادة من توظيف اســـتثمارات
  الصحية األولية؛

��
وٕادراكًا منها للمنشور من بّينات والقائم من مبادئ توجيهية صادرة عن المنظمة بصيغتها الموّحدة الُمدرجة 

د األمثل من البرامج المنظمة بشــأن دعم الســياســات والنظم الصــحية لتحقيق الحالتوجيهية الصــادرة عن في المبادئ 
  المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين بشأن دور هؤالء العاملين ومدى كفاءتهم ومردودية عملهم؛

  
وٕابرازًا منها لدور العاملين الصــــــــحيين المجتمعيين في تعزيز إتاحة الخدمات الصــــــــحية المأمونة والشــــــــاملة 

د من أوجه اإلجحاف، بما فيها تلك المتعلقة باإلقامة ونوع على قدم المســــــاواة بالمناطق الحضــــــرية والريفية وفي الح
الجنس والتعليم والوضع االجتماعي واالقتصادي، فضًال عن دور هؤالء العاملين في كسب ثقة المجتمعات المحلية 

  التي يقومون على خدمتها وٕاشراكها في العمل؛
  

ن المجتمعيين في النظم الصــــــــحية، وكذلك وٕاذ تالحظ بقلق العملية غير المتكافئة لدمج العاملين الصــــــــحيي
محدودية االســـــتفادة من الســـــياســـــات الُمســـــندة بالبّينات ومعايير العمل الدولية والممارســـــات الفضـــــلى إلثراء أنشـــــطة 
تثقيفهم ونشــــرهم واســــتبقائهم وٕادارة شــــؤونهم وتحديد أجورهم، وتالحظ األثر الذي قد يخّلفه ذلك على إتاحة الخدمات 

  الخدمات الصحية وسالمة المرضى؛عمومًا وجودة 
  

المنظمة العالمية لقواعد الممارســــة بشــــأن توظيف العاملين الصــــحيين على المســــتوى وٕاذ تعيد تأكيد مدونة 
التي تدعو الدول األعضــــــــــــــــاء إلى تحقيق المســــــــــــــــاواة في مجال تمّتع العاملين الصـــــــــــــــحيين المحليين منهم  الدولي

  العمل؛والمهاجرين بالحقوق وشروط االستخدام و 
  

وٕاذ تالحظ أن العاملين الصــــحيين المجتمعيين جزء ال يتجزأ من تدابير االســــتجابة الصــــحية الُموّجهة أثناء 
الطوارئ في جميع مراحلها (من وقاية وكشـــــف واســـــتجابة) في مجتمعاتهم المحلية، وأنهم عاملون ال ُيســـــتغنى عنهم 

  رار أثناء الطوارئ،لإلسهام في إيتاء خدمات الرعاية الصحية األولية باستم
  

المنظمة بشــأن دعم الســياســـات والنظم الصــحية لتحقيق الحد التوجيهية الصــادرة عن بالمبادئ  حيط علماً ت  -١
  األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛

  



  A72/(Draft) 70    (مسّودة) ٧٢/٧٠ج

7 

على القيام، حســـب ما تقتضـــيه الســـياقات المحلية والوطنية الســـائدة وبقصـــد  ١جميع الدول األعضـــاء تحثّ   -٢
  بما يلي: ٢،تكليل تقديم الرعاية الصحية األولية بالنجاح وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
مواءمة تصميم البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين، بوسائل منها زيادة االستفادة من   )١(

المنظمة بشــــــــأن دعم التوجيهية الصــــــــادرة عن التكنولوجيا الرقمية، مع البّينات الموّحدة الواردة في المبادئ 
لين الصحيين المجتمعيين، وتنفيذ السياسات والنظم الصحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعام

تلـك البرامج وتقييم أدائهـا مع التركيز بوجـه خـاص على تنفيـذ تلـك البرامج تمكينـًا للعـاملين المـذكورين من 
  إيتاء خدمات رعاية صحية مأمونة وعالية الجودة؛

  
حقيق المنظمة بشــــأن دعم الســــياســــات والنظم الصــــحية لتالتوجيهية الصــــادرة عن تكييف المبادئ   )٢(

الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـــــــــحيين المجتمعيين، حســـــــــب االقتضـــــــــاء، ودعم تطبيق تلك 
المبادئ على المســــــــتوى الوطني في إطار انتهاج اســــــــتراتيجيات معنية باســــــــتخدام القوى العاملة الصــــــــحية 

يتماشـــى مع األولويات  الوطنية وتوســـيع نطاق عملها في قطاع الصـــحة وتحقيق التنمية االقتصـــادية، وبما
  والموارد وأوجه الخصوصية على الصعيد الوطني؛

  
المنظمة العالمية لقواعد الممارســـــــة بشـــــــأن توظيف العاملين الصـــــــحيين على تعزيز أهمية مدونة   )٣(

وزيادة فعالية هذه المدونة وتنفيذها، بوســــــــــائل منها التعاون مع وزارات الصــــــــــحة ولجان  المســــــــــتوى الدولي
نية وأرباب العمل من أجل وضـــــــع شـــــــروط عمل عادلة للعاملين الصـــــــحيين وتهيئة بيئة مواتية الخدمة المد

يزاولون عملهم فيها بما يمّكن من فعالية نشــــــــرهم واســــــــتبقائهم وتزويدهم بحوافز كافية إليتاء خدمات رعاية 
  عالية الجودة وٕاقامة عالقات إيجابية مع المرضى؛

  
اســـتراتيجيات أوســـع نطاقًا بشـــأن القوى العاملة الصـــحية وتمويلها، على الحرص في إطار انتهاج   )٤(

تخصــيص موارد كافية من الميزانيات المحلية ومن طائفة واســعة من مصــادر التمويل، حســب االقتضــاء، 
لتحمل التكاليف الرأســـــــــــــــمالية وتلك المتكّررة الالزمة إلنجاح تنفيذ البرامج المعنية بالعاملين الصـــــــــــــــحيين 

ين ودمجهم في القوى العاملة الصـــحية في ســـياق توظيف االســـتثمارات الالزمة في مجال الرعاية المجتمعي
  الصحية األولية والنظم الصحية واالستراتيجيات المعنية بإيجاد فرص العمل، حسب االقتضاء؛

  
تحســـــــــــــين نوعية الخدمات الصـــــــــــــحية التي يقدمها العاملون الصـــــــــــــحيون المجتمعيون وصـــــــــــــونها   )٥(

المنظمة بشأن دعم السياسات التوجيهية الصادرة عن ى مع البّينات الموّحدة الواردة في المبادئ يتماش  بما
والنظم الصـــــــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـــــــحيين المجتمعيين، بوســـــــائل منها 

واإلشراف عليهم بطريقة اختيارهم وتدريبهم قبل الدخول إلى الخدمة ومنحهم الشهادات على أساس الكفاءة 
  تدعمهم؛

  
تدعيم عملية جمع البيانات وتقاســــمها طوعًا عن العاملين الصــــحيين المجتمعيين والبرامج المعنية   )٦(

بهم باالســــتناد إلى التشــــريعات الوطنية وباالســــتفادة من حســــابات القوى العاملة الصــــحية الوطنية، حســــب 

                                                            
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء،    ١
ـــؤولية تقديم مع مراعاة ال   ٢ ــ ـــلطات الوطنية ودون الوطنية في مســ ــترك فيها الســــ ــ ــائد في الدول االتحادية التي تشـــ ــ ـــياق الســـ ســــ

 .الرعاية الصحية
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من أهداف التنمية المســـتدامة  ١-ج-٣ير وطنية عن المؤشـــر االقتضـــاء، بما يمّكن بالتالي من إعداد تقار 
  بشأن كثافة القوى العاملة الصحية ومعدالت توزيعها؛

  
ضــــــمان احترام وحماية جميع أفراد الكادر الطبي وكادر العاملين في المجال اإلنســــــاني ووســــــائط   )٧(

ية المستشفيات والمرافق الطبية نقلهم ومعداتهم مّمن يشاركون حصريًا في أداء مهام طبية، فضًال عن حما
  األخرى؛

  
التوجيهية الصـــــــــادرة عن الشـــــــــركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين والمحليين إلى تأييد تنفيذ المبادئ  تدعو  -٣

المنظمة بشـــــــــأن دعم الســـــــــياســـــــــات والنظم الصـــــــــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصـــــــــحيين 
عاة الســـــــــياق الوطني الســـــــــائد، وٕالى اإلســـــــــهام في رصـــــــــد تنفيذ تلك المبادئ التوجيهية وتقييم المجتمعيين، عقب مرا

  تنفيذها؛
  
المبادرات الصـــــــحية العالمية ووكاالت التمويل الثنائية والمتعّددة األطراف ومصـــــــارف التنمية  عو أيضــــاً تد  -٤

وطني بما يتماشــــــى مع النهج الُمّتبع في إلى دعم البرامج المعنية بالعاملين الصــــــحيين المجتمعيين على الصــــــعيد ال
المنظمة بشــــــأن دعم الســــــياســــــات والنظم الصــــــحية لتحقيق الحد األمثل من التوجيهية الصــــــادرة عن تطبيق المبادئ 

البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين، وبالتالزم مع وضع البرامج واّتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل دعمًا 
المال البشري والقوى العاملة الصحية، حسب االقتضاء، وبما يتواءم مع السياق الوطني السائد والموارد  لتنمية رأس

  الوطنية الُمتاحة؛
  
  ما يلي: المدير العام من تطلب  -٥

  
أن يواصل جمع البيانات وتقييمها عن أداء العاملين الصحيين المجتمعيين وأثرهم ضمانًا إلنشاء   )١(

نة تعّززها، وخصوصًا ضمن السياقات السائدة بالبلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة قاعدة بّينات متي
  الدخل؛

  
المنظمة بشأن دعم السياسات التوجيهية الصادرة عن وأن يحرص على دمج عملية تنفيذ المبادئ   )٢(

وعلى رصد تنفيذ والنظم الصحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين 
مجال التعاون دعمًا لتحقيق التغطية  هذه المبادئ في إطار اضــــــــــــطالعه بأنشــــــــــــطته المعيارية والتقنية في

النظم الصــــــــحية وتنفيذ األولويات الُمحّددة في  الصــــــــحية الشــــــــاملة وتقديم الرعاية الصــــــــحية األولية وتعزيز
، وبحسب أهميتها بالنسبة إلى برنامج يشمل سالمة المرضى  بما  مجال مكافحة األمراض وصحة السكان،

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشر، 
  
التوجيهية الصــــــادرة وأن يزّود الدول األعضــــــاء بالدعم بناًء على طلبها فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ   )٣(

 المنظمة بشـــــــأن دعم الســـــــياســـــــات والنظم الصـــــــحية لتحقيق الحد األمثل من البرامج المعنية بالعاملينعن 
  الصحيين المجتمعيين بما يتماشى مع متطلبات أسواق العمل الصحي الوطنية وأولويات الرعاية الصحية؛

  
وأن يقدم الدعم في مجاالت تبادل المعلومات والتعاون التقني وبحوث التنفيذ المشتركة بين الدول   )٤(

 -بين بلدان الجنوب   مابوســائل منها التعاون في –األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيين على حد ســواء 
وفيما يخص العاملين الصـــــــــحيين المجتمعيين وفرق الرعاية الصـــــــــحية األولية واإلشـــــــــراف الداعم، بما فيه 
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اإلشـــــــراف الذي يضـــــــطلع به، في جملة أمور، كبار العاملين الصـــــــحيين المجتمعيين وغيرهم من المهنيين 
  لصيادلة واألطباء)؛الصحيين (مثل الموظفين السريريين والقابالت والممرضين وا

  
وأن يسّلم بدور العاملين الصحيين المجتمعيين أثناء الطوارئ، ويدعم الدول األعضاء بشأن كيفية   )٥(

دمج هؤالء العالمين في أنشـــطة االســـتجابة للطوارئ، حســـب االقتضـــاء، وبما يتواءم مع الســـياقات المحلية 
  والوطنية السائدة والموارد الوطنية الُمتاحة؛

  
أن يعّزز قدرة المنظمة ودورها القيادي في ميدان توفير الموارد البشــــــــــــرية الصــــــــــــحية على جميع و   )٦(

مستويات المنظمة ومن خالل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في العمل وتقديم المساعدة التقنية 
ســـريعًا لوتيرة تنفيذ العالية الجودة والمناســـبة التوقيت على الصـــعيدين العالمي واإلقليمي والصـــعيد القطري ت

) بخصــــــــــوص االســــــــــتراتيجية العالمية بشــــــــــأن الموارد البشــــــــــرية الصــــــــــحية ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عالقرار 
خطة العمل الخمســــية المشــــتركة بين العمالة في مجال الصــــحة": ) بشــــأن "٢٠١٧( ٦-٧٠ص ع  ج  والقرار

مة الصـــــــحة العالمية بشــــــــأن منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـــــــادي ومنظ
) وٕانجاز العمل في المستقبل ٢٠٢١-٢٠١٧العمالة في مجال الصحة وتحقيق النمو االقتصادي الشامل (

  بشأن البرامج المعنية بالعاملين الصحيين المجتمعيين؛
  
وأن يقدم كل ثالث ســـــــــــنوات تقريرًا إلى جمعية الصـــــــــــحة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ هذا القرار،   )٧(
) بخصـــــــــــــــوص ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عدمجــــه في التقــــارير المرحليــــة المقــــدمــــة بــــانتظــــام عن القرار ويــــ

��.٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 
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  من جدول األعمال ٥-١١البند 
  

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة 
  المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملةلألمم 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،  
  

 المســــــتوى الرفيع لالجتماع التحضــــــيربعد النظر في تقرير المدير العام عن "التغطية الصــــــحية الشــــــاملة: 
  ١،لتغطية الصحية الشاملة"اب المعني المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
التمتع بأعلى مســتوى من الصــحة يمكن بلوغه الذي يعترف بأن الصــحة العالمية منظمة  إذ تذكر بدســتور

هو أحد الحقوق األســــــــاســــــــية لكل إنســــــــان، دون تمييز بســــــــبب العنصــــــــر أو الدين أو العقيدة الســــــــياســــــــية أو الحالة 
  ؛االقتصادية أو االجتماعية

  
 تحويللألمم المتحدة والمعنون " الصـــــــــــــادر عن الجمعية العامة) ٢٠١٥( ٧٠/١بالقرار أيضـــــــــــــًا تذكر وٕاذ 

 مجموعة بشـــــأن تاريخياً  قراراً " الذي اعتمدت بموجبه الدول األعضـــــاء ٢٠٣٠ لعام المســـــتدامة التنمية خطة: عالمنا
إحداث  إلى وتفضي الناس ىعل تركز التيللتنمية المستدامة  المدى والبعيدة الشاملة العالمية والغايات األهداف من

في  كبير هم بشــــكلبأن تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة ســــيســــســــّلم وت ؛للتجزئة قابلة غيرو  متكاملةوتكون  التحول
  ؛تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارضمان 

  
تعترف بأن الصــــحة تعد شــــرطًا أســــاســــيًا لتحقيق التنمية المســــتدامة بجميع أبعادها الثالثة االقتصــــادية  وٕاذ

  واالجتماعية والبيئية وحصيلة ومؤشرًا لها؛
  
إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجميع وعدم ترك أحد  موّجهة صوب تقر بأن أهداف التنمية المستدامة وٕاذ

األشـــــخاص األكثر تخلفًا عن الركب في المقام األول من خالل جملة أمور منها يتخلف عن الركب والوصـــــول إلى 
  ؛النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

 
في  ٢٠٣٠  وٕاذ تعترف بأن رؤساء الدول والحكومات قطعوا من خالل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام

، بما في ذلك ٢٠٣٠ًا بتحقيق التغطية الصـــــحية الشـــــاملة بحلول عام التزامًا جريئ ،وأهدافها ٢٠١٥أيلول/ ســـــبتمبر 
وٕاتاحة األدوية واللقاحات األســـاســـية الحماية من المخاطر المالية وٕاتاحة خدمات الرعاية الصـــحية األســـاســـية الجيدة 

  ؛المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة للجميع
  

، حصــــــــول ٢٠٣٠التزموا بأن يضــــــــمنوا، بحلول عام قد مات وٕاذ تعترف أيضــــــــًا بأن رؤســــــــاء الدول والحكو 
تنظيم األســـــــــرة واإلعالم والتثقيف ل بما فيها تلك الالزمة الجميع على خدمات رعاية الصـــــــــحة الجنســـــــــية واإلنجابية،

  وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية؛
  

                                                            
 .٧٢/١٤جالوثيقة    ١
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، الذي ٢٠٣٠  في خطة التنمية المســتدامة لعام) بشــأن الصــحة ٢٠١٦( ١١-٦٩ع  ص  جتذكر بالقرار وٕاذ 
مجموعة محددة وطنيًا من الخدمات الصـــــحية األســـــاســـــية  ضـــــمنًا إتاحة بأن التغطية الصـــــحية الشـــــاملة تعنيســـــلم ي

ناجعة التكلفة والالمعقولة األدوية األســـاســـية والســـليمة و و الضـــرورية الترويجية والوقائية والعالجية والملطفة والتأهيلية 
في الوقت نفســــــــــــــه  عدم تعريض المســــــــــــــتفيدين من هذه الخدمات ، مع ضــــــــــــــمانلكل الناس من دون تمييز والجيدة

  بشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة والمهمَّشة من السكان؛ مع التركيزمصاعب مالية، ل
  

األول/ كانون  ١٢الصــــــــــــــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٦٧/٨١بالقرار أيضــــــــــــــــًا تذكر وٕاذ 
" الذي يحث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الصــــحة العالمية والســــياســــة الخارجيةوالمعنون " ٢٠١٢  ديســــمبر

عنصــــر هام في خطة التنمية الدولية والمنظمات الدولية على التعاون والنهوض بإدراج التغطية الصــــحية الشــــاملة ك
االجتماعي ورفاه الســــكان وتحقيق منجزات أخرى من  ووســــيلة لتعزيز النمو المســــتدام الشــــامل المنصــــف والتماســــك

  أجل التنمية االجتماعية؛
  

تقر بمســــــؤولية الحكومات عن تكثيف الجهود على نحو عاجل وبشــــــكل ملحوظ لتســــــريع وتيرة االنتقال وٕاذ 
ألولية حصـــول الجميع على خدمات الرعاية الصـــحية الجيدة والميســـورة التكلفة وتؤكد مجددًا المســـؤولية امرحلة إلى 

التي تقع على عاتق الدول األعضـــاء عن تحديد مســـاراتها وتعزيز هذه المســـارات من أجل تحقيق التغطية الصـــحية 
  الشاملة؛

 
 تموز/  ٢٧في والُمعتمــــد عن الجمعيــــة العــــامــــة لألمم المتحــــدة  دراصــــــــــــــــــال ٦٩/٣١٣ بــــالقرار تــــذكروٕاذ 

أعاد تأكيد الذي و  ،الدولي الثالث لتمويل التنميةن خطة عمل أديس أبابا الصــــــــادرة عن المؤتمر بشــــــــأ ٢٠١٥  يوليو
تحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المســتويات للتنمية المســتدامة بروح التصــدي لااللتزام الســياســي القوي ب

من الشـــــــراكة والتضـــــــامن على الصـــــــعيد العالمي، وشـــــــجع أيضـــــــًا البلدان على النظر في تحديد أهداف إنفاق نابعة 
للظروف الوطنية من أجل ضـــــــــخ اســـــــــتثمارات جيدة في مجال الصـــــــــحة وتحســـــــــين مواءمة برامج المبادرات مالئمة 

  الصحية العالمية مع النظم الوطنية؛
  

كانون األول/  ١٢الصـــــــــــــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٧٢/١٣٩بالقرار تذكر أيضـــــــــــــــًا وٕاذ 
الخارجية: االهتمام بصحة أشد الفئات ضعفًا من أجل مجتمع الصحة العالمية والسياسة والمعنون " ٢٠١٧ديسمبر 

بشـــأن  ٢٠١٩شـــامل للجميع" الذي قررت فيه الدول األعضـــاء عقد اجتماع رفيع المســـتوى للجمعية العامة في عام 
  التغطية الصحية الشاملة؛

  
األول/ كــانون  ١٢الصــــــــــــــــادر عن الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة في  ٧٢/١٣٨بــالقرار تــذكر كــذلــك وٕاذ 

 يوم أن تعلن جمعية العامةوالمعنون "اليوم الدولي للتغطية الصــــــــحية الشــــــــاملة" الذي قررت فيه ال ٢٠١٧ديســــــــمبر 
  يومًا دوليًا للتغطية الصحية الشاملة؛بوصفه كانون األول/ ديسمبر   ١٢

 
بشـــــأن برنامج العمل  ١-٧١ع  ص  ج القرارالمقطوع في  في المنظمة األعضـــــاء الدول التزام مجدداً  تؤكد وٕاذ

في ذلك   "، بماةدعم العمل من أجل تحقيق رؤية األهداف "المليارية الثالث، ب٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشـــــــــــــــر 
بشــكل  اســتفادة مليار شــخص آخر من التغطية الصــحية الشــاملة وحماية مليار شــخص آخر من الطوارئ الصــحية

  آخر بمزيد من الصحة والعافية؛ في تمتع مليار شخصسهام مواصلة اإلكذلك و  أفضل،
  

 ٢٠١٨ أكتوبراألول/  تشـــرين ١٠عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في صـــادر ال ٧٣/٢ بالقرارتذكر وٕاذ 
ن اإلعالن الســـياســـي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المســـتوى الثالث المعني بالوقاية من األمراض بشـــأ
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التشــــــــــــجيع على زيادة فرص الحصــــــــــــول على نص على االلتزام بالذي و  ،ومكافحتهاغير المعدية (غير الســــــــــــارية) 
األدوية وأدوات التشـــــــــــــخيص وغيرها من التكنولوجيات اآلمنة والفعالة والميســـــــــــــورة التكلفة والعالية الجودة، مع تأكيد 

ة الفكرية (اتفاق تريبس)، أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصـــــــلة بالتجارة من حقوق الملكي
بأن حقوق سّلم الذي ي) ٢٠٠١( العموميةتأكيد إعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة  بصيغته المعدلة، وأيضاً 

، وبخاصــة حقها العموميةالملكية الفكرية ينبغي أن تُفســر وُتطّبق بما يدعم حق الدول األعضــاء في حماية الصــحة 
الحاجة إلى توفير الحوافز المالئمة البتكار منتجات الذي يراعي ى األدوية، و في تعزيز فرص حصــــــــــول الجميع عل

  ؛صحية جديدة
  
مجددًا ضــــــــرورة أن تعتمد أنشــــــــطة البحث والتطوير في مجال الصــــــــحة على االحتياجات وتكون ؤكد ت وٕاذ

والفعالية والكفاءة واإلنصـــاف مســـندة بالبّينات وتســـترشـــد بالمبادئ األســـاســـية المتمثلة في القدرة على تحمل التكاليف 
  وتعتبر مسؤولية مشتركة؛

  
عن جمعية الصــــحة والرامية إلى تعزيز الصــــحة البدنية والنفســــية ســــابقًا تذكر بجميع القرارات الصــــادرة وٕاذ 
  في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛سهام والرفاه واإل
 

 في تحقيق التغطية الصـــــــــــحية الشـــــــــــاملة يعني حاليًا بخطى وئيدةحرز بالغ القلق أن التقدم المُ بتالحظ وٕاذ 
بشـــــــأن التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة  ٨-٣بلوغ الغاية  صـــــــوب الصـــــــحيحطريق ال غير ســـــــائرة على عدة بلدان وجود

  ة في أهداف التنمية المستدامة؛والُمحّدد
  

  أن الصحة هي محرك رئيسي للنمو االقتصادي؛أيضًا تالحظ وٕاذ 
  

ســـــــيما في على الصـــــــحة وما تتيحه من موارد لهذا المجال، وال اً حالي الحكوماتأن إنفاق كذلك تالحظ وٕاذ 
لتحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة، بما في ليس كافيًا  ،ة الدخلالمتوســـطتلك الدخل و  المنخفضـــة البلدانالعديد من 

  المالية؛ذلك حماية السكان من المخاطر 
  

وكيانات القطاع الخاص والمؤســـســـات الخيرية والمؤســـســـات تقر بأهمية دور المنظمات غير الحكومية وٕاذ 
ها في تحقيق األهداف الوطنية المتصــــــلة بالتغطية الصــــــحية إســــــهام األكاديمية، حســــــب مقتضــــــى الحال، وضــــــرورة

  الشاملة، وبضرورة التآزر والتعاون في هذا الصدد بين جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية؛
  

  التغطية الصحية الشاملة؛ بخطةات في االرتقاء تعترف بدور أعضاء البرلمانوٕاذ 
  

الخدمات يتاء االســــتثمار في ُنظم متينة وشــــفافة وخاضــــعة للمســــاءلة وفعالة إلأنه ال غنى عن تالحظ وٕاذ 
  أن توزَّع القوى العاملة الصحية توزيعًا كافيًا وتتمتع بالكفاءات وتحفَّز وتفي بالغرض؛ يشمل الصحية، بما

  
قيق الفعالية واالستدامة المالية في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة أمر يعتمد على نظام تعترف بأن تحوٕاذ 

صــــــــحي قادر على الصــــــــمود واالســــــــتجابة واتخاذ تدابير واســــــــعة النطاق في مجال الصــــــــحة العمومية والوقاية من 
نطاق الســــــياســــــات على رســــــم  بواســــــطة األمراض وحماية الصــــــحة وتعزيز الصــــــحة والتصــــــدي لمحددات الصــــــحة

  تعزيز إلمام السكان بالمسائل الصحية؛ وبوسائل منها ،ككل القطاعات
  

تالحظ أن حاالت الطوارئ المعقدة والمتزايد عددها تعرقل تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة وأن الُنهج وٕاذ 
ضــــمان و  ا التعاون الدولي،نهموســــائل المتســــقة والشــــاملة لصــــون التغطية الصــــحية الشــــاملة في حاالت الطوارئ، ب
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توفير الخدمات الصـــــحية األســـــاســـــية ووظائف الصـــــحة العمومية واســـــتمرار توفيرها، تمشـــــيًا مع المبادئ اإلنســـــانية، 
  تكتسي أهمية أساسية؛

  
تســــلم بالدور األســــاســــي للرعاية الصــــحية األولية في تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة وغير ذلك من وٕاذ 

الصــــادر عن المؤتمر  في إعالن أســــتاناتوّخى لقة بالصــــحة على النحو المُ أهداف التنمية المســــتدامة والغايات المتع
وفي ) ٢٠١٨تشـــــــــرين أألول/ أكتوبر  ٢٦و ٢٥(أســـــــــتانا، كازاخســـــــــتان، الرعاية الصـــــــــحية األولية ب العالمي المعني

 والمراعية للمســــــــاواة بينناس ضــــــــمان اإلنصــــــــاف في إتاحة مجموعة شــــــــاملة من الخدمات والرعاية المركزة على ال
ســــــهم في تمتع الجميع ت يوالتالجنســــــين والعالية الجودة والمأمونة والمتكاملة والميســــــرة والمتاحة والميســــــورة التكلفة، 

  بالصحة والرفاه؛
  

بأن سالمة المرضى وتعزيز النظم الصحية وٕاتاحة خدمات جيدة تعزيزية ووقائية وعالجية  سّلم أيضاً توٕاذ 
  ،أمور أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ، هيخدمات الرعاية الملطفةكذلك، جنبًا إلى جنب مع  وتأهيلية

  
 ما يلي:القيام بعلى  ١الدول األعضاء تحث  -١

 
من أهداف التنمية المســـــــــــتدامة بحلول  ٨-٣تســـــــــــريع وتيرة التقدم المحرز صـــــــــــوب تحقيق الغاية   )١(

 ، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب، وخاصة الشرائح السكانية الفقيرة والضعيفة والمهمشة؛ ٢٠٣٠  عام
 
ه في التحضـــير لالجتماع الرفيع المســـتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المزمع عقدأنشـــطة دعم   )٢(

المشاركة  أنب علماً  بشأن التغطية الصحية الشاملة، والمشاركة فيه على أرفع مستوى ممكن، ٢٠١٩عام 
، والمشاركة في إعداد اإلعالن السياسي العملي المنحى مفضلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات فيه

 توافق اآلراء؛على أساس  المزمع إصداره
 
ضــــــمان  فضــــــًال عن ومســــــتدامة لتحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة،مواصــــــلة تعبئة موارد كافية   )٣(

الكفاءة واإلنصـــاف والشـــفافية في تخصـــيص الموارد، من خالل حســـن تصـــريف الشـــؤون، لضـــمان التعاون 
 خاص على الحد من انعدام المساواة وانعدام اإلنصاف؛ بوجه  بين القطاعات، عند االقتضاء، والتركيز

 
تعزيز القدرات  ات، وخصـــــــــــوصـــــــــــًا عن طريقتحديد األولويات واتخاذ القرار  ةيعمل تحســـــــــــين دعم  )٤(

تحقيق  لوذلك من أجالتدخالت الصــحية وتقييم التكنولوجيا، تنفيذ المؤســســية وتصــريف الشــؤون في مجال 
احترام خصوصية المريض وتعزيز  والعمل في الوقت نفسه على الكفاءة واتخاذ القرارات المسندة بالبينات،

ها ، بما فيومنتظماً  اً  متزايدبيانات، وتشــــــــــــــجيع اســــــــــــــتخدام التكنولوجيات والنهوج الجديدة اســــــــــــــتخداماً أمن ال
وســـــيلة لتعزيز إتاحة الرعاية الصـــــحية بوصـــــفها  التكنولوجيات الرقمية ونظم المعلومات الصـــــحية المتكاملة

تحقيق ل علقة بالســياســات دعماً في اتخاذ القرارات المت ســترشــد بهاالمنصــفة والميســورة التكلفة والشــاملة، ولال
 لتغطية الصحية الشاملة؛ا
 
مواصـــــــــلة االســـــــــتثمار في الرعاية الصـــــــــحية األولية وتعزيزها باعتبارها حجر الزاوية إلقامة نظام   )٥(

صـــحي مســـتدام، من أجل تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة وغيرها من أهداف التنمية المســـتدامة المتعلقة 
وتتســــــم بالجودة  ترّكز على الناس ر طائفة شــــــاملة من الخدمات والرعاية التيبالصــــــحة، وذلك بهدف توفي
                                                            

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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العالية والمأمونية والتكامل وبيســــر الحصــــول عليها وٕاتاحتها وميســــورية تكلفتها، عالوة على توفير وظائف 
الرعاية ب الصـــــــادر عن المؤتمر العالمي المعني الصـــــــحة العمومية على النحو المتوخى في إعالن أســـــــتانا

وتنفيذ االلتزامات المقطوعة  )٢٠١٨تشرين أألول/ أكتوبر   ٢٦و  ٢٥(أستانا، كازاخستان، الصحية األولية 
 فيه؛ 

 
مواصــــــلة االســــــتثمار في خدمات الرعاية الصــــــحية المراعية لالعتبارات الجنســــــانية والتي تتخطى   )٦(

العوائق الجنســــانية في مجال الصــــحة وتضــــمن حصــــول النســــاء والفتيات على الرعاية الصــــحية على قدم 
ن المســــــاواة، وٕاعمال الحق في تمتع الجميع بأعلى مســــــتوى من الصــــــحة يمكن بلوغه وتحقيق المســــــاواة بي

 الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز تلك الخدمات؛ 
 
وملتزمة وتشـــجيع توظيف القوى العاملة الصـــحية كفوءة عاملة صـــحية كافية و  ىاالســـتثمار في قو   )٧(

الســــــــيما في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية و ها واســــــــتبقائها في البلدان النامية، طوير قدراتواالرتقاء بها وت
الســــــــــــــتراتيجية العالمية بشــــــــــــــأن الموارد البشــــــــــــــرية الصــــــــــــــحية: القوى ا تنفيذعن طريق  لناميةالصــــــــــــــغيرة ا

 ؛تنفيذًا فعاالً  ٢٠٣٠  العاملة
 
وســــــــــــائل التشــــــــــــخيص والتكنولوجيات األخرى الميســــــــــــورة التكلفة و تعزيز إتاحة األدوية واللقاحات   )٨(

 والمأمونة والفعالة والجيدة؛
 
غير ســـــــــــواها لألمراض الســـــــــــارية و المضـــــــــــادة ألدوية واللقاحات دعم البحث والتطوير في مجال ا  )٩(

تلك التي تتضــــــرر منها البلدان النامية خاصــــــًة الســــــارية، بما في ذلك أمراض المناطق المدارية المهملة، و 
 في المقام األول؛

 
النظر في دمج خدمات الطب التقليدي التكميلي المأمونة والمســـــندة بالبّينات، حســـــب االقتضـــــاء،   )١٠(

أو دون الوطني، والســــيما على مســــتوى الرعاية الصـــــحية  داخل النظم الصــــحية على الصــــعيد الوطني و/
  واألولويات الوطنية؛  ات السائدةوفقًا للسياقو األولية 

 
تعزيز اتباع نهوج تتســـم بمزيد من االتســـاق والشـــمولية لحماية التغطية الصـــحية الشـــاملة بوســـائل   )١١(

 ضـــــــمان اســـــــتمرارية الخدمات الصـــــــحية األســـــــاســـــــية ووظائف الصـــــــحة العموميةمنها التعاون الدولي، مع 
 يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛  ها، بماائيتوإ 
 
بين الفئات الضـــعيفة، لتعزيز مشـــاركة فيما  اً وخصـــوصـــ تعزيز إلمام الســـكان بالمســـائل الصـــحية،  )١٢(

مريض والمهني الصــحي، ومواصــلة المرضــى في اتخاذ القرارات الســريرية مع التركيز على التواصــل بين ال
االســـتثمار في المعلومات الصـــحية التي تتســـم بيســـر الحصـــول عليها ودقتها وســـهولة اســـتيعابها واســـتنادها 

  إلى البينات بوسائل منها اإلنترنت؛
 
مواصلة تحسين الوقاية وتعزيز الصحة عن طريق التصدي لمحدِّدات الصحة وتحقيق اإلنصاف   )١٣(

خالل اتباع نهوج متعددة القطاعات تشــــــــــــــمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله،  في مجال الصــــــــــــــحة من
 القطاع الخاص؛كذلك و 
 
الرصــــــــد والتقييم لدعم االنتظام في تتبع التقدم المحرز في تحســــــــين اإلنصــــــــاف في اهج تعزيز من  )١٤(

إتاحة طائفة شــــــــــاملة من الخدمات والرعاية داخل النظام الصــــــــــحي والحماية من المخاطر المالية وتحقيق 
 أفضل استفادة منها لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات؛ 
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 انهموســـــائل ي للتغطية الصـــــحية الشـــــاملة على أفضـــــل وجه، باليوم الدولي الســـــنو  نمالســـــتفادة ا  )١٥(
 األنشطة المالئمة، وفقًا لالحتياجات واألولويات الوطنية؛  مراعاة

 
الجهات الشــــريكة اإلنمائية والجهات صــــاحبة المصــــلحة من قطاع الصــــحة والقطاعات األخرى إلى  تدعو  -٢

 ة دعمها هذاة بتحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة وتقويالمتصــــــلها أغراضــــــبلدان لبلوغ ال إلى تنســــــيق دعمها المقدم
، حســب االقتضــاء، في إعداد خطة ت الشــريكة والجهات صــاحبة المصــلحةهالك الجتة وتحســينه، وتشــجيع مشــارك

تســــريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق  لمن أجالعمل العالمية بشــــأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صــــحية وبالرفاهية 
، )ضــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية في جميع األعمار( هداف التنمية المســتدامةمن أ ٣الهدف 

 ؛ ٢٠٣٠وغيره من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالصحة من أجل تحقيق خطة عام 
 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
 
 المبذولة بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة بدعم كامل في جهودها الدول األعضـــــــــــــــاءزّود أن ي  )١(
صــــوب تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة  ،أوســــع وســــائر الجهات صــــاحبة المصــــلحة المعنيةى نطاق لع

بل منها تدعيم عمل المنظمة في مجال ، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز النظم الصحية بسُ ٢٠٣٠بحلول عام 
في  المشــــورة إلى الدول األعضــــاءٕاســــداء التقني و  الدعم قدرتها على تقديمتعزيز والمعايير و وضــــع القواعد 

 ؛مجال رسم السياسات
 
توعية البرلمانيين بالتغطية الصــــــحية مواصــــــلة مع االتحاد البرلماني الدولي ل هعملوّثق عرى أن ي  )٢(

الدعم الســياســي الالزم لتحقيق التغطية  ديمإلى االســتمرار في تق في الدعوة كامالً  الشــاملة وٕاشــراكهم إشــراكاً 
 ؛ ، والمواظبة على تقديمه٢٠٣٠الصحية الشاملة بحلول عام 

 
أن ييســـــــــر االســـــــــتفادة من الخبرات وأفضـــــــــل الممارســـــــــات والتحديات والدروس المتعلقة بالتغطية   )٣(

وذلك ، فادة منها، وأن يؤيد االســـــتالدول األعضـــــاء في المنظمةكل الصـــــحية الشـــــاملة وتبادلها على نطاق 
مبادرات من قبيل الشــــــراكة  وكذلك منها إشــــــراك الجهات الفاعلة غير الدول، حســــــب االقتضــــــاء،وســــــائل ب

الجتماع الرفيع المسـتوى للجمعية العامة المعني عقد اللعملية التحضـيرية ل ، ودعماً ٢٠٣٠الصـحية الدولية 
 بالتغطية الصحية الشاملة؛ 

 
ة مسـتنير  مناقشـاتإجراء  لتيسـير مدخًال تقنياً  ية الصـحية الشـاملة بوصـفهأن يقدم تقريرًا عن التغط  )٤(

 ؛للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة حول االجتماع الرفيع المستوى
 
لدفع خطة التغطية الصـــحية على أتّم وجه من اليوم الدولي للتغطية الصـــحية الشـــاملة ســـتفيد أن ي  )٥(

  بل منها التشجيع على زيادة االلتزام السياسي بتحقيقها؛الشاملة إلى األمام، بسُ 
 
أن يقـــدم تقريرًا كـــل ســـــــــــــــنتين عن التقـــدم المحرز في تنفيـــذ هـــذا القرار، ابتـــداًء من موعـــد انعقـــاد   )٦(

وانتهــاًء بموعــد انعقــاد جمعيــة الصـــــــــــــــحــة  ٢٠٢٠الصـــــــــــــــحــة العــالميــة الثــالثــة والســـــــــــــــبعين في عــام   جمعيــة
ــًا من تقــارير عن تنفيــذ القرار٢٠٣٠عــام  فيالثــالثــة والثمــانين   العــالميــة    ، وذلــك في إطــار مــا ُيقــّدم حــالي
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