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التحضير لﻼجتماع الرفيع المستوى
للجمعية العامة لﻸمم المتحدة المعني
بالتغطية الصحية الشاملة
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر في تقرير المدير العام عن "التغطية الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة :التحضـ ـ ــير لﻼجتماع الرفيع المسـ ـ ــتوى
للجمعية العامة لﻸمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملة"؛١
ٕواذ تذكر بدستور منظمة الصحة العالمية الذي يعترف بأن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه
هو أحد الحقوق اﻷس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية لكل إنس ـ ـ ــان ،دون تمييز بس ـ ـ ــبب العنص ـ ـ ــر أو الدين أو العقيدة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية أو الحالة
اﻻقتصادية أو اﻻجتماعية؛
ٕواذ تذكر أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بالقرار  (٢٠١٥) ١/٧٠الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن الجمعية العامة لﻸمم المتحدة والمعنون "تحويل
عالمنا :خطة التنمية المس ـ ــتدامة لعام  "٢٠٣٠الذي اعتمدت بموجبه الدول اﻷعض ـ ــاء ق ار اًر تاريخياً بش ـ ــأن مجموعة
من اﻷهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى للتنمية المستدامة التي تركز على الناس وتفضي إلى إحداث
التحول وتكون متكاملة وغير قابلة للتجزئة؛ وتسـ ـلّم بأن تحقيق التغطية الص ــحية الش ــاملة س ــيسـ ـهم بش ــكل كبير في
ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع اﻷعمار؛
ٕواذ تعترف بأن الصـ ـ ــحة شـ ـ ــرط أس ـ ـ ــاسـ ـ ــي لتحقيق التنمية المسـ ـ ــتدامة بجميع أبعادها الثﻼثة اﻻقتص ـ ـ ــادية
واﻻجتماعية والبيئية وحصيلة ومؤش اًر لها؛
موجهة ص ـ ــوب إعمال حقوق اﻹنس ـ ــان التي هي من حقوق الجميع
ٕواذ تقر بأن أهداف التنمية المس ـ ــتدامة ّ
وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب والوصـ ـ ـ ــول إلى اﻷشـ ـ ـ ــخاص اﻷكثر تخلفاً عن الركب في المقام اﻷول من خﻼل
جملة أمور منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛
ٕواذ تعترف بأن رؤساء الدول والحكومات قطعوا من خﻼل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٣٠في
أيلول /سـ ــبتمبر  ٢٠١٥وأهدافها ،التزاماً جريئاً بتحقيق التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة بحلول عام  ،٢٠٣٠بما في ذلك
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الحماية من المخاطر المالية ٕواتاحة خدمات الرعاية الصــحية اﻷســاســية الجيدة ٕواتاحة اﻷدوية واللقاحات اﻷســاســية
المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة للجميع؛
ٕواذ تعترف أيضـ ـ ـ ـاً بأن رؤس ـ ـ ــاء الدول والحكومات قد التزموا بأن يض ـ ـ ــمنوا ،بحلول عام  ،٢٠٣٠حص ـ ـ ــول
الجميع على خدمات رعاية الص ـ ـ ـ ــحة الجنس ـ ـ ـ ــية واﻹنجابية ،بما فيها تلك الﻼزمة لتنظيم اﻷسـ ـ ـ ـ ـرة واﻹعﻼم والتثقيف
ٕوادماج الصحة اﻹنجابية في اﻻستراتيجيات والبرامج الوطنية؛
ٕواذ تذكر بالقرار ج ص ع (٢٠١٦) ١١-٦٩بشــأن الصــحة في خطة التنمية المســتدامة لعام  ،٢٠٣٠الذي
يس ـ ـلّم بأن التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة تعني ضـ ــمناً إتاحة مجموعة محددة وطنياً من الخدمات الصـ ــحية اﻷسـ ــاسـ ــية
الض ــرورية الترويجية والوقائية والعﻼجية والملطفة والتأهيلية واﻷدوية اﻷســاســية والســليمة والمعقولة التكلفة والناجعة
والجيدة لكل الناس من دون تمييز ،مع ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان عدم تعريض المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين من هذه الخدمات في الوقت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
لمصاعب مالية ،مع التركيز بشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة والمه ﱠمشة من السكان؛
ٕواذ تذكر أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بالقرار  ٨١/٦٧الصــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن الجمعية العامة لﻸمم المتحدة في  ١٢كانون اﻷول/
ديس ــمبر  ٢٠١٢والمعنون "الص ــحة العالمية والس ــياس ــة الخارجية" الذي يحث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
والمنظمات الدولية على التعاون والنهوض بإدراج التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة كعنصـ ــر هام في خطة التنمية الدولية
ووسـ ــيلة لتعزيز النمو المسـ ــتدام الشـ ــامل المنصـ ــف والتماسـ ــك اﻻجتماعي ورفاه السـ ــكان وتحقيق منجزات أخرى من
أجل التنمية اﻻجتماعية؛
ٕواذ تقر بمسـ ـ ــؤولية الحكومات عن تكثيف الجهود على نحو عاجل وبشــ ــكل ملحوظ لتس ـ ـ ـريع وتيرة اﻻنتقال
إلى مرحلة حصــول الجميع على خدمات الرعاية الصــحية الجيدة والميس ــورة التكلفة وتؤكد مجدداً المس ــؤولية اﻷولية
التي تقع على عاتق الدول اﻷعضــاء عن تحديد مســاراتها وتعزيز هذه المســا ارت من أجل تحقيق التغطية الصــحية
الشاملة؛
المعتم ــد في  ٢٧تموز/
ٕواذ ت ــذكر ب ــالقرار  ٣١٣/٦٩الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر عن الجمعي ــة الع ــام ــة لﻸمم المتح ــدة و ُ
يوليو  ٢٠١٥بشـ ـ ـ ــأن خطة عمل أديس أبابا الصــ ـ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ،والذي أعاد تأكيد
اﻻلتزام الس ــياس ــي القوي بالتص ــدي للتحديات الماثلة أمام التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المس ــتويات لتحقيق
التنمية المس ــتدامة بروح نابعة من الشـ ـراكة والتض ــامن على الص ــعيد العالمي ،وش ــجع أيضـ ـاً البلدان على النظر في
تحديد أهداف إنفاق مﻼئمة للظروف الوطنية من أجل ضـ ــخ اسـ ــتثمارات جيدة في مجال الصـ ــحة وتحسـ ــين مواءمة
برامج المبادرات الصحية العالمية مع النظم الوطنية؛
ٕواذ تذكر أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بالقرار  ١٣٩/٧٢الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن الجمعية العامة لﻸمم المتحدة في  ١٢كانون اﻷول/
ديسمبر  ٢٠١٧والمعنون "الصحة العالمية والسياسة الخارجية :اﻻهتمام بصحة أشد الفئات ضعفاً من أجل مجتمع
ش ــامل للجميع" الذي قررت فيه الدول اﻷعض ــاء عقد اجتماع رفيع المس ــتوى للجمعية العامة في عام  ٢٠١٩بش ــأن
التغطية الصحية الشاملة؛
ٕواذ تــذكر كــذلــك بــالقرار  ١٣٨/٧٢الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن الجمعيــة العــامــة لﻸمم المتحــدة في  ١٢كــانون اﻷول/
ديس ـ ـ ــمبر  ٢٠١٧والمعنون "اليوم الدولي للتغطية الص ـ ـ ــحية الشــ ـ ــاملة" الذي قررت فيه الجمعية العامة أن تعلن يوم
 ١٢كانون اﻷول /ديسمبر بوصفه يوماً دولياً للتغطية الصحية الشاملة؛
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ٕواذ تؤكد مجدداً التزام الدول اﻷعضـ ــاء في المنظمة المقطوع في القرار ج ص ع ١-٧١بش ـ ــأن برنامج العمل
العام الثالث عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،٢٠٢٣-٢٠١٩ ،بدعم العمل من أجل تحقيق رؤية اﻷهداف "المليارية الثﻼثة" ،بما في ذلك
اســتفادة مليار شــخص آخر من التغطية الصــحية الشــاملة وحماية مليار شــخص آخر من الطوارئ الصــحية بشــكل
أفضل ،وكذلك مواصلة اﻹسهام في تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية؛
ٕواذ تذكر بالقرار  ٢/٧٣الصــادر عن الجمعية العامة لﻸمم المتحدة في  ١٠تش ـرين اﻷول /أكتوبر ٢٠١٨
بش ــأن اﻹعﻼن الس ــياســي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المس ــتوى الثالث المعني بالوقاية من اﻷمراض
غير المعدية )غير الس ـ ـ ـ ـ ــارية( ومكافحتها ،والذي نص على اﻻلتزام بالتشــ ـ ـ ـ ــجيع على زيادة فرص الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على
اﻷدوية وأدوات التشـ ـ ـ ـ ـ ــخيص وغيرها من التكنولوجيات اﻵمنة والفعالة والميسـ ـ ـ ـ ـ ــورة التكلفة والعالية الجودة ،مع تأكيد
أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصـ ـ ــلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاق تريبس(،
بصيغته المعدلة ،وأيضاً تأكيد إعﻼن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العمومية ) (٢٠٠١الذي يسلّم بأن حقوق
طبق بما يدعم حق الدول اﻷعضــاء في حماية الصــحة العمومية ،وبخاصــة حقها
الملكية الفكرية ينبغي أن تُفســر وتُ ّ
في تعزيز فرص حصــ ـ ـ ــول الجميع على اﻷدوية ،والذي يراعي الحاجة إلى توفير الحوافز المﻼئمة ﻻبتكار منتجات
صحية جديدة؛
ٕواذ تؤكد مجدداً ضـ ـ ـ ــرورة أن تعتمد أنش ـ ـ ــطة البحث والتطوير في مجال الص ـ ـ ــحة على اﻻحتياجات وتكون
بالبينات وتســترشــد بالمبادئ اﻷســاســية المتمثلة في القدرة على تحمل التكاليف والفعالية والكفاءة واﻹنصــاف
مســندة ّ
وتعتبر مسؤولية مشتركة؛
ٕواذ تذكر بجميع الق اررات الص ــادرة س ــابقاً عن جمعية الص ــحة والرامية إلى تعزيز الص ــحة البدنية والنفس ــية
والرفاه واﻹسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
بخطى وئيدة في تحقيق التغطية الصـ ـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ـ ــاملة يعني
المحرز حالياً ُ
ٕواذ تﻼحظ ببالغ القلق أن التقدم ُ
وجود عدة بلدان غير سـ ـ ــائرة على الطريق الصـ ـ ــحيح صـ ـ ــوب بلوغ الغاية  ٨-٣بشـ ـ ــأن التغطية الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة
حددة في أهداف التنمية المستدامة؛
الم ّ
وُ
ٕواذ تﻼحظ أيضاً أن الصحة هي محرك رئيسي للنمو اﻻقتصادي؛
ٕواذ تﻼحظ كذلك أن إنفاق الحكومات حالياً على الص ـ ـ ــحة وما تتيحه من موارد لهذا المجال ،وﻻس ـ ـ ــيما في
العديد من البلدان المنخفض ــة الدخل وتلك المتوس ــطة الدخل ،ليس كافياً لتحقيق التغطية الص ــحية الش ــاملة ،بما في
ذلك حماية السكان من المخاطر المالية؛
ٕواذ تقر بأهمية دور المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسـ ـس ــات الخيرية والمؤسـ ـس ــات
اﻷكاديمية ،حس ـ ــب مقتض ـ ــى الحال ،وض ـ ــرورة إس ـ ــهامها في تحقيق اﻷهداف الوطنية المتص ـ ــلة بالتغطية الص ـ ــحية
الشاملة ،وبضرورة التآزر والتعاون في هذا الصدد بين جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية؛
ٕواذ تعترف بدور أعضاء البرلمانات في اﻻرتقاء بخطة التغطية الصحية الشاملة؛
ٕواذ تﻼحظ أنه ﻻ غنى عن اﻻستثمار في مجال إقامة ُنظم متينة وشفافة وخاضعة للمساءلة وفعالة ﻹيتاء
الخدمات الصــحية ،بما يشــمل توزَيع القوى العاملة الصــحية المتمتعة بالمهارات والمتفانية والتي تفي بالغرض الذي
أعدت ﻷجله توزيعاً ﻻئقاً؛
ّ
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ٕواذ تعترف بأن تحقيق الفعالية واﻻستدامة المالية في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة أمر يعتمد على نظام
صـ ـ ـ ــحي قادر على الصـ ـ ـ ــمود واﻻس ـ ـ ــتجابة واتخاذ تدابير واسـ ـ ـ ــعة النطاق في مجال الصـ ـ ـ ــحة العمومية والوقاية من
اﻷمراض وحماية الص ـ ــحة وتعزيزها والتصـ ـ ــدي لمحدداتها بواســ ــطة رسـ ـ ــم الس ـ ــياس ـ ــات على نطاق القطاعات ككل،
وبوسائل منها تعزيز إلمام السكان بالمسائل الصحية؛
ٕواذ تﻼحظ أن حاﻻت الطوارئ المعقدة والمتزايد عددها تعرقل تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة وأن النهوج
المتس ــقة والش ــاملة لصـ ــون التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة في حاﻻت الطوارئ ،بوس ــائل منها التعاون الدولي ،وضـــمان
توفير الخدمات الصـ ــحية اﻷسـ ــاسـ ــية ووظائف الصـ ــحة العمومية واسـ ــتمرار توفيرها ،تمشـ ــياً مع المبادئ اﻹنسـ ــانية،
تكتسي أهمية أساسية؛
ٕواذ تس ـ ـ ـلّم بالدور الجوهري للرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية في تحقيق التغطية الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة وغير ذلك من
توخى في إعﻼن أسـ ــتانا الصـ ــادر عن المؤتمر
الم ّ
أهداف التنمية المســـتدامة والغايات المتعلقة بالص ــحة على النحو ُ
العالمي المعني بالرعاية الصـ ـ ـ ــحية اﻷولية )أسـ ـ ـ ــتانا ،كازاخس ـ ـ ـ ــتان ٢٥ ،و ٢٦تش ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  (٢٠١٨وفي
ضـ ـ ـ ــمان اﻹنص ـ ـ ــاف في إتاحة مجموعة ش ـ ـ ــاملة من الخدمات والرعاية المركزة على الناس والمراعية للمس ـ ـ ــاواة بين
الجنسـ ـ ــين والعالية الجودة والمأمونة والمتكاملة والميس ـ ـ ـرة والمتاحة والميسـ ـ ــورة التكلفة ،والتي تسـ ـ ــهم في تمتع الجميع
بالصحة والعافية؛
ٕواذ ت سلّم أيضاً بأن سﻼمة المرضى وتعزيز النظم الصحية ٕواتاحة خدمات جيدة تعزيزية ووقائية وعﻼجية
وتأهيلية كذلك ،جنباً إلى جنب مع خدمات الرعاية الملطفة ،هي أمور أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة،
-١

تحث الدول اﻷعضاء ١على القيام بما يلي:
تس ـ ـ ـ ـ ـريع وتيرة التقدم المحرز صـ ـ ـ ـ ــوب تحقيق الغاية  ٨-٣من أهداف التنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة بحلول
)(١
عام  ،٢٠٣٠مع عدم ترك أي أحد خلف الركب ،وخاصة الشرائح السكانية الفقيرة والضعيفة والمهمشة؛
دعم أنش ــطة التحض ــير لﻼجتماع الرفيع المس ــتوى للجمعية العامة لﻸمم المتحدة المزمع عقده في
)(٢
عام  ٢٠١٩بشأن التغطية الصحية الشاملة ،والمشاركة فيه على أرفع مستوى ممكن ،علماً بأن المشاركة
فيه على مستوى رؤساء الدول والحكومات مفضلة ،والمشاركة في إعداد اﻹعﻼن السياسي العملي المنحى
المزمع إصداره على أساس توافق اﻵراء؛
مواص ـ ــلة تعبئة موارد كافية ومسـ ـ ــتدامة لتحقيق التغطية الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة ،فض ـ ـ ـﻼً عن ض ـ ــمان
)(٣
الكفاءة واﻹنصــاف والشــفافية في تخصــيص الموارد ،من خﻼل حســن تص ـريف الشــؤون ،لضــمان التعاون
بين القطاعات ،عند اﻻقتضاء ،والتركيز بوجه خاص على الحد من انعدام المساواة وانعدام اﻹنصاف؛
دعم تحس ـ ـ ـ ـ ــين عملية تحديد اﻷولويات واتخاذ القرارات ،وخص ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـاً عن طريق تعزيز القدرات
)(٤
المؤس ـســية وتص ـريف الشــؤون في مجال تنفيذ التدخﻼت الصــحية وتقييم قدرات التكنولوجيا ،وذلك من أجل
تحقيق الكفاءة واتخاذ الق اررات المســندة بالبينات ،والعمل في الوقت نفســه على احترام خصــوصــية المريض
وتعزيز أمن البيانات ،وتشــجيع اســتخدام التكنولوجيات والنهوج الجديدة اســتخداماً متزايداً ومنتظماً ،بما فيها
التكنولوجيات الرقمية ونظم المعلومات الصـ ــحية المتكاملة بوصـ ــفها وسـ ــيلة لتعزيز إتاحة الرعاية الصـ ــحية

 ١وحسب اﻻقتضاء ،منظمات التكامل اﻻقتصادي اﻹقليمي.
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المنصــفة والميســورة التكلفة والشــاملة ،ولﻼســترشــد بها في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالســياســات دعماً لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة؛
مواص ـ ـ ـ ــلة اﻻس ـ ـ ـ ــتثمار في الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية اﻷولية وتعزيزها باعتبارها حجر الزاوية ﻹقامة نظام
)(٥
صــحي مس ــتدام ،من أجل تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة وغيرها من أهداف التنمية المســتدامة المتعلقة
بالصـ ـ ــحة ،وذلك بهدف توفير طائفة شـ ـ ــاملة من الخدمات والرعاية التي ترّكز على الناس وتتسـ ـ ــم بالجودة
العالية والمأمونية والتكامل وبيس ــر الحص ــول عليها ٕواتاحتها وميس ــورية تكلفتها ،عﻼوة على توفير وظائف
الصـ ـ ــحة العمومية على النحو المتوخى في إعﻼن أسـ ـ ــتانا الصـ ـ ــادر عن المؤتمر العالمي المعني بالرعاية
الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية )أسـ ـ ـ ـ ـ ــتانا ،كازاخسـ ـ ـ ـ ـ ــتان ٢٥ ،و ٢٦تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  (٢٠١٨وتنفيذ اﻻلتزامات
المقطوعة فيه؛
مواص ـ ــلة اﻻس ـ ــتثمار في خدمات الرعاية الص ـ ــحية المراعية لﻼعتبارات الجنس ـ ــانية والتي تتخطى
)(٦
العوائق الجنسـ ــانية في مجال الصـ ــحة وتضـ ــمن حصـ ــول النسـ ــاء والفتيات على الرعاية الصـ ــحية على قدم
المس ـ ــاواةٕ ،واعمال الحق في تمتع الجميع بأعلى مس ـ ــتوى من الص ـ ــحة يمكن بلوغه وتحقيق المس ـ ــاواة بين
الجنسين وتمكين النساء والفتيات ،وتعزيز تلك الخدمات؛
اﻻس ـ ـ ـ ــتثمار في مجال إعداد قوى عاملة ص ـ ـ ـ ــحية كافية وكفوءة وملتزمة وتش ـ ـ ـ ــجيع توظيف القوى
)(٧
العاملة الصـ ــحية واﻻرتقاء بها وتطوير قدراتها واسـ ــتبقائها في البلدان النامية ،وﻻسـ ــيما في أقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الص ـ ـ ـ ــغيرة النامية ،وذلك عن طريق تنفيذ اﻻس ـ ـ ـ ــتراتيجية العالمية بش ـ ـ ـ ــأن الموارد البش ـ ـ ـ ــرية
الصحية :القوى العاملة  ٢٠٣٠تنفيذاً فعاﻻً؛
تعزيز إتاحة اﻷدوية واللقاحات ووسـ ـ ـ ـ ـ ــائل التشـ ـ ـ ـ ـ ــخيص والتكنولوجيات اﻷخرى الميسـ ـ ـ ـ ـ ــورة التكلفة
)(٨
والمأمونة والفعالة والجيدة؛
دعم البحث والتطوير في مجال اﻷدوية واللقاحات المضـ ـ ـ ـ ــادة لﻸمراض السـ ـ ـ ـ ــارية وس ـ ـ ـ ـ ـواها غير
)(٩
السـ ـ ــارية ،بما في ذلك أمراض المناطق المدارية المهملة ،وخاصـ ـ ـةً تلك التي تتضـ ـ ــرر منها البلدان النامية
في المقام اﻷول؛
بالبينات ،حسـ ــب اﻻقتضـ ــاء،
) (١٠النظر في دمج خدمات الطب التقليدي التكميلي المأمونة والمسـ ــندة ّ
داخل النظم الصـ ــحية على الصـ ــعيد الوطني و /أو دون الوطني ،وﻻسـ ــيما على مسـ ــتوى الرعاية الصـ ــحية
اﻷولية ووفقاً للسياقات السائدة واﻷولويات الوطنية؛
) (١١تعزيز اتباع نهوج تتس ــم بمزيد من اﻻتس ــاق والش ــمولية لحماية التغطية الص ــحية الش ــاملة بوس ــائل
منها التعاون الدولي ،مع ضـ ـ ــمان اسـ ـ ــتم اررية الخدمات الصـ ـ ــحية اﻷسـ ـ ــاسـ ـ ــية ووظائف الصـ ـ ــحة العمومية
ٕوايتائها ،بما يتماشى مع المبادئ اﻹنسانية؛
) (١٢تعزيز إلمام الس ــكان بالمس ــائل الص ــحية ،وخص ــوصـ ـاً فيما بين الفئات الض ــعيفة ،لتعزيز مش ــاركة
المرضـى في اتخاذ الق اررات السـريرية مع التركيز على التواصـل بين المريض والمهني الصـحي ،ومواصــلة
اﻻســتثمار في المعلومات الصــحية التي تتســم بيســر الحصــول عليها ودقتها وســهولة اســتيعابها واســتنادها
إلى البينات بوسائل منها اﻹنترنت؛
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) (١٣مواصلة تحسين الوقاية وتعزيز الصحة عن طريق التصدي لمح ﱢددات الصحة وتحقيق اﻹنصاف
في مجال الصحة من خﻼل اتباع نهوج متعددة القطاعات تشمل أجهزة الحكومة بأكملها وشرائح المجتمع
بأكمله ،وكذلك القطاع الخاص؛
) (١٤تعزيز مناهج الرص ـ ـ ــد والتقييم لدعم اﻻنتظام في تتبع التقدم المحرز في تحس ـ ـ ــين اﻹنص ـ ـ ــاف في
إتاحة طائفة ش ـ ـ ـ ــاملة من الخدمات والرعاية داخل النظام الصـ ـ ـ ـ ــحي والحماية من المخاطر المالية وتحقيق
أفضل استفادة منها لدى اتخاذ الق اررات المتعلقة بالسياسات؛
) (١٥اﻻس ـ ــتفادة من اليوم الدولي السـ ــنوي للتغطية الصـ ــحية الش ـ ــاملة على أفضـ ــل وجه ،بوس ـ ــائل منها
مراعاة اﻷنشطة المﻼئمة ،وفقاً لﻼحتياجات واﻷولويات الوطنية؛
تدعو الجهات الش ـ ـريكة اﻹنمائية والجهات صـــاحبة المصـ ــلحة من قطاع الصـ ــحة والقطاعات اﻷخرى إلى
-٢
تنسـ ـ ــيق دعمها المقدم إلى البلدان لبلوغ أغ ارضـ ـ ـها المتصـ ـ ــلة بتحقيق التغطية الصـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة وتقوية دعمها هذا
وتحســينه ،وتشــجيع مشــاركة تلك الجهات الش ـريكة والجهات صــاحبة المصــلحة ،حســب اﻻقتضــاء ،في إعداد خطة
العمل العالمية بش ــأن تمتﱡع الجميع بأنماط عيش ص ــحية وبالرفاهية من أجل تسـ ـريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق
الهدف  ٣من أهداف التنمية المســتدامة )ضــمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية في جميع اﻷعمار(،
وغيره من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالصحة من أجل تحقيق خطة عام ٢٠٣٠؛
-٣

تطلب من المدير العام ما يلي:
زود الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بدعم كامل في جهودها المبذولة بالتعاون مع منظومة اﻷمم المتحدة
)(١
أن ي ّ
على نطاق أوسـ ــع وسـ ــائر الجهات صـ ــاحبة المصـ ــلحة المعنية ،صـ ــوب تحقيق التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة
بسبل منها تدعيم عمل المنظمة في مجال
بحلول عام  ،٢٠٣٠وخاصة فيما يتعلق بتعزيز النظم الصحية ُ
وضـ ــع القواعد والمعايير وتعزيز قدرتها على تقديم الدعم التقني ٕواس ــداء المش ــورة إلى الدول اﻷعضـ ــاء في
مجال رسم السياسات؛
أن يوثّق عرى عمله مع اﻻتحاد البرلماني الدولي لمواصـ ـ ــلة توعية البرلمانيين بالتغطية الصـ ـ ــحية
)(٢
ﻼ في الدعوة إلى اﻻســتمرار في تقديم الدعم الســياســي الﻼزم لتحقيق التغطية
الشــاملة ٕواشـراكهم إشـراكاً كام ً
الصحية الشاملة بحلول عام  ،٢٠٣٠والمواظبة على تقديمه؛
أن ييس ـ ـ ـ ــر اﻻس ـ ـ ـ ــتفادة من الخبرات وأفض ـ ـ ـ ــل الممارسـ ـ ـ ــات والتحديات والدروس المتعلقة بالتغطية
)(٣
الصـ ــحية الشـ ــاملة وتبادلها على نطاق كل الدول اﻷعضـ ــاء في المنظمة ،وأن يؤيد اﻻسـ ــتفادة منها ،وذلك
بوسـ ـ ــائل منها إش ـ ـ ـراك الجهات الفاعلة غير الدول ،حسـ ـ ــب اﻻقتض ـ ـ ـاء ،وكذلك مبادرات من قبيل الش ـ ـ ـراكة
الصـحية الدولية  ،٢٠٣٠ودعماً للعملية التحضـيرية لعقد اﻻجتماع الرفيع المسـتوى للجمعية العامة المعني
بالتغطية الصحية الشاملة؛
أن يقدم تقري اًر عن التغطية الصـحية الشـاملة بوصـفه مدخﻼً تقنياً لتيسـير إجراء مناقشـات مسـتنيرة
)(٤
حول اﻻجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة؛
أتم وجه لدفع خطة التغطية الصــحية
)(٥
أن يســتفيد من اليوم الدولي للتغطية الصــحية الشــاملة على ّ
بسبل منها التشجيع على زيادة اﻻلتزام السياسي بتحقيقها؛
الشاملة إلى اﻷمامُ ،
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ـداء من موعــد انعقــاد
)(٦
أن يقــدم تقري اًر كــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين عن التقــدم المحرز في تنفيــذ هــذا القرار ،ابتـ ً
ـاء بموعــد انعقــاد جمعيــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة
جمعيــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالميــة الثــالثــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين في عــام  ٢٠٢٠وانتهـ ً
العــالميــة الثــالثــة والثمــانين في عــام  ،٢٠٣٠وذلــك في إطــار مــا ُيقـ ّـدم حــالي ـاً من تقــارير عن تنفيــذ الق ارر
ج ص ع.(٢٠١٦) ١١-٦٩
الجلسة العامة السادسة ٢٤ ،أيار /مايو ٢٠١٩
ج /٧٢المحاضر الحرفية٦ /
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