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توفير الرعاية الصحية اﻷولية
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
وقد نظرت في التقرير المعنون التغطية الص ــحية الش ــاملة :توفير الرعاية الص ــحية اﻷولية من أجل تحقيق
التغطية الصحية الشاملة؛١
ٕواذ تشــير إلى خطة التنمية المس ــتدامة لعام  ،٢٠٣٠التي اعتُ ِمدت في عام  ،٢٠١٥وﻻســيما ﻫدف التنمية
المســتدامة  ٣الذي يدعو الجهات صــاحبة المص ــلحة إلى ضــمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاﻫية في
جميع اﻷعمار؛
ٕواذ تعيد التأكيد على إعﻼن ألما -آتا الطموح واﻻستشرافي ) (١٩٧٨سعياً إلى توفير الصحة للجميع؛
ٕواذ ترحب بعقد المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية اﻷولية :من ألما -آتا إلى تحقيق التغطية الصحية
جددت فيه الدول
الش ـ ـ ـ ــاملة وأﻫداف التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة )أس ـ ـ ـ ــتانا  ٢٥و ٢٦تشـ ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  ،(٢٠١٨الذي ّ
اﻷعض ـ ـ ـ ـ ــاء التزامها بتوفير الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية باتّباع نهج يش ـ ـ ـ ـ ــمل أفراد المجتمع ككل ويتمحور حول توفير
الرعاية الصــحية اﻷولية باعتبارﻫا حجر الزاوية الذي تســتند إليه النظم الصــحية المســتدامة من أجل تحقيق التغطية
الصــحية الشــاملة وأﻫداف التنمية المســتدامة المتعلقة بالصــحة ،وﻻســيما الغاية  ٨-٣بشــأن تحقيق التغطية الصــحية
الشاملة؛
ٕواذ تشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى النهج المعني بالرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية والتغطية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة الوارد في القرار
ج ص ع (٢٠١٦) ١١-٦٩بشأن الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام ،٢٠٣٠
ترحب بإعﻼن أستانا الذي اعتُ ِمد في المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية اﻷولية الذي ُع ِقد بأستانا يوم
-١
ّ
 ٢٥تشرين اﻷول /أكتوبر ٢٠١٨؛
تحث الدول اﻷعضــاء ٢على اتّخاذ تدابير رامية إلى تقاســم وتحقيق رؤية إعﻼن أســتانا والوفاء باﻻلتزامات
-٢
ّ
المقطوعة فيه وفقاً للسياقات الوطنية السائدة؛

 ١الوثيقة ج.١٢/٧٢

 ٢وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي.
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تناشد جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة أن تقوم بما يلي:
مواءمة أعمالها وتأييدﻫا للس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واﻻس ـ ـ ــتراتيجيات والخطط الوطنية بروح الشـ ـ ـ ـراكة والتعاون
)(١
اﻹنمائي الفعال في سبيل تحقيق رؤية إعﻼن أستانا والوفاء باﻻلتزامات المقطوعة فيه؛
دعم الدول اﻷعض ــاء في تعبئة الموارد البش ـرية والتكنولوجية والمالية والمعلوماتية للمس ــاعدة على
)(٢
بناء مرافق رعاية صحية أولية قوية ومستدامة على النحو المتوخى في إعﻼن أستانا؛

-٤

تطلب من المدير العام ما يلي:
أن يدعم الدول اﻷعضــاء ،حســب اﻻقتضــاء ،في مجال تعزيز الرعاية الصــحية اﻷولية ،بوســائل
)(١
منها تحقيق رؤية إعﻼن أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتانا والوفاء باﻻلتزامات المقطوعة فيه بالتنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق مع جميع الجهات المعنية
صاحبة المصلحة؛
أن يتش ـ ـ ــاور مع الدول اﻷعض ـ ـ ــاء ،مع توفيرﻫا المزيد من الخبرة ،في وض ـ ـ ــع إطار عملي بش ـ ـ ــأن
)(٢
توفير االرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية لكي ُيراعى تماماً في برامج عمل المنظمة العامة وميزانياتها البرمجية من
أجل تعزيز النظم الصـ ـ ـ ــحية ودعم البلدان في النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لتوفير الرعاية الصـ ـ ـ ــحية
اﻷولية ،على أن يكون ذلك في الوقت المناسـ ـ ــب حتى يتس ـ ــنى لجمعية الصــ ــحة العالمية الثالثة والس ـ ــبعين
النظر فيه؛
أن يضـ ـ ـ ـ ــمن ترويج المنظمة لرؤية إعﻼن أسـ ـ ـ ـ ــتانا واﻻلتزامات المقطوعة فيه في عملها وجهودﻫا
)(٣
يعزز القدرات المؤسـ ـ ـس ـ ــية والقيادية عبر مس ـ ــتويات المنظمة كافةً ،بما فيها مكاتبها
أن
و
،
ا
عموم
ية
التنظيم
ً
ّ
اﻹقليمية والقُطرية ،وذلك من أجل دعم الدول اﻷعضاء في تعزيز الرعاية الصحية اﻷولية؛
أن يواظـب على تقـديم التقـارير إلى جمعيـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـالميــة من خﻼل المجلس التنفيـذي عن
)(٤
المحرز في تعزيز الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية ،بما في ذلك تحقيق رؤية إعﻼن أس ـ ـ ـ ـ ـ ــتانا واﻻلتزامات
التقدم
ُ
المحرز ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب تحقيق التغطيــة
المقطوعــة فيــه ،وذلــك في إطــار جميع مــا ُيقـ ّـدم من تقــارير عن التقــدم ُ
الصحية الشاملة بحلول عام .٢٠٣٠
الجلسة العامة السادسة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩
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