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  EB144/CONF./5 Rev.1  من جدول األعمال ٥-٥البند 

  
  
  
  

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى 
  للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني 

  بالتغطية الصحية الشاملة
  
  

   والصين وكندا وبوتسوانا بنغالديش مقترح من مشروع قرار
   سيو ر ال واالتحاد ومالطة واليابان وٕاندونيسيا وجورجيا وفنلندا

  وأوروغواي وتايلند وسويسرا النكا  وسري
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

ــاملة: بعد النظر في تقرير  ــ ـــحية الشــ ــ ـــيرالمدير العام عن "التغطية الصـ ــ ـــتوى الرفيع لالجتماع التحضـ  المســـ
  ،"لتغطية الصحية الشاملةاب المعني المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،

 
ــتور المنظمة    )من الديباجة ١الفقرة ( ـــ ـــتوى من التمتع يعترف بأن الذي إذ تذكر بدســ ـــ بأعلى مسـ

الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة 
  ؛السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية

  
ـــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٧٠/١تذكر بالقرار وٕاذ    )من الديباجة ٢الفقرة ( ـــ ــ ـــ ــ الصـــ
ـــتدامة التنمية خطة: عالمنا تحويلوالمعنون " ــ ــ ـــ ــاء ٢٠٣٠ لعام المسـ ــ ــ ـــ " الذي اعتمدت بموجبه الدول األعضــ

 التيللتنمية المســتدامة  المدى والبعيدة الشــاملة العالمية والغايات األهداف من مجموعة بشــأن تاريخياً  قراراً 
ـــي النــاس ىعل تركز ـــ ــ ــ ـــ وتقر بــأن تحقيق التغطيــة ، للتجزئــة قــابلــة غيرو  متكــاملــةوتكون  التحول إلى وتفضــ

ــمان  ـــاهمة كبيرة في ضــ ــاهم مسـ ـــيســ ــاملة سـ ــحية الشــ تمّتع الجميع بأنماط عيش صــــحية وبالرفاهية في الصــ
  ؛جميع األعمار

  
ـــيًا  تعترف وٕاذ   )من الديباجة ٣الفقرة ( ــاسـ ــرطًا أســ التنمية المســــتدامة لتحقيق بأن الصــــحة تعد شــ

  لها؛وحصيلة ومؤشرًا بجميع أبعادها الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
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ــتدامة  تقر بأن أهداف التنمية وٕاذ   )من الديباجة ٤الفقرة ( ــان المســ تســــتهدف إعمال حقوق اإلنســ
ـــخاص األكثر تخلفًا عن الركب في الواجبة للجميع وعدم  ـــول إلى األشــ ترك أحد يتخلف عن الركب والوصــ

 ؛النساء والفتياتالمقام األول من خالل جملة أمور منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
 

خطة قطعوا من خالل اعتماد رؤساء الدول والحكومات تعترف بأن وٕاذ    )من الديباجة ٥الفقرة (
تحقيق التغطية الصـحية بالتزامًا جريئًا وأهدافها ، ٢٠١٥في أيلول/ سـبتمبر  ٢٠٣٠التنمية المسـتدامة لعام 
ــاملة بحلول عام  ــ ـــ ـــحية ، ٢٠٣٠الشــ ــ ـــ بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وٕاتاحة خدمات الرعاية الصــ

  ؛الة والجيدة والميسورة التكلفة للجميعوٕاتاحة األدوية واللقاحات األساسية المأمونة والفعاألساسية الجيدة 
  
ــمنوا،    )من الديباجة ٦الفقرة ( ــاء الدول والحكومات التزموا بأن يضــــ ــ ــًا بأن رؤســ ــ وٕاذ تعترف أيضــ

ــــية واإلنجابية٢٠٣٠بحلول عام  ــــحة الجنسـ ــول الجميع على خدمات رعاية الصـ ــيما من أجل ، وال، حصـــ ــ سـ
  اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية؛تنظيم األسرة واإلعالم والتثقيف وٕادماج الصحة 

  
العالمية  الصادر عن جمعية الصحة ١١-٦٩ع  ص  جتذكر بالقرار وٕاذ    )من الديباجة ٧الفقرة (

بأن التغطية الصحية الشاملة تعني قدرة كل الناس بدون تمييز على الوصول إلى مجموعة التي تسلم فيه 
األسـاسـية الضـرورية الترويجية والوقائية والعالجية والملطفة والتأهيلية محددة وطنيًا من الخدمات الصـحية 

ـــمان أن هذه الخدمات  ــ ــليمة وذات التكلفة المعقولة والفعالة والجيدة، مع ضــ ــ ــ ــية والسـ ــ ــ ــاسـ ــ وٕالى األدوية األســـ
عّرض المستخدمين في الوقت نفسه إلى مصاعب مالية، مع التأكيد بشكل خاص على الشرائح الفقيرة ت ال
  ضعيفة والمهمَّشة من السكان؛وال

  
ـــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٦٧/٨١تذكر بالقرار وٕاذ    )من الديباجة ٨الفقرة ( ــ ـــ ــ الصـــ

ــمبر  كانون األول/ ١٢في  ـــ ــ ـــ ــة الخارجيةوالمعنون " ٢٠١٢ديسـ ــ ــ ـــ ــياســ ــ ــ ـــ ــــحة العالمية والســ ــ ــ يحث الذي " الصـــ
ـــحية الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على التعاون والنهوض بإدراج  التغطية الصــ

عنصــر هام في خطة التنمية الدولية ووســيلة لتعزيز النمو المســتدام الشــامل المنصــف والتماســـك كالشــاملة 
  االجتماعية؛وتحقيق منجزات أخرى من أجل التنمية االجتماعي ورفاه السكان 

  
ــؤوليــة وٕاذ    )من الــديبــاجــة ٩الفقرة ( ـــ ــ ـــ ــ ــ تكثيف الجهود على نحو عــاجــل الحكومــات عن تقر بمسـ

حصــول الجميع على خدمات الرعاية الصــحية الجيدة والميســورة وبشــكل ملحوظ لتســريع وتيرة االنتقال إلى 
ـــؤولية األولية التي تقع على عاتق الدول ا ـــاء التكلفة وتؤكد مجددًا المسـ ـــاراتها وتعزيز ألعضـ عن تحديد مسـ

  من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ هذه المسارات
 

ـــدر ذيال A/RES/69/313 بالقرار تذكروٕاذ    )من الديباجة ١٠الفقرة ( ــ ـــ عن الجمعية العامة  صــ
ــأ ٢٠١٥يوليو  تموز/ ٢٧لألمم المتحدة في  ــ ـــ ــ ــ ـــادرة عن المؤتمر الدولي خطة عمل أديس أبابا ن بشـ ــ ــ ـــ الصــ

ــي القوي بمعالجة تحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على الثالث  ــياســـ لتمويل التنمية وأعاد تأكيد االلتزام الســـ
ــعيد العالمي ــامن على الصــ ــراكة والتضــ ـــتدامة بروح من الشــ ــتويات للتنمية المسـ ـــًا  ،جميع المســ ــجع أيضــ وشــ
ــ ـــ ـــخ اسـ تثمارات جيدة في البلدان على النظر في تحديد أهداف إنفاق مالئمة للظروف الوطنية من أجل ضـــ

  ؛وتحسين مواءمة برامج المبادرات الصحية العالمية مع النظم الوطنيةمجال الصحة 
  
ــًا وٕاذ    )من الديباجة ١١الفقرة ( الصــــادر عن الجمعية العامة لألمم  ٧٢/١٣٩بالقرار تذكر أيضــ

ـــة الخارجية: والمعنون " ٢٠١٧ديســــمبر  كانون األول/ ١٢المتحدة في  ــياسـ ــحة العالمية والســ االهتمام الصــ
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ــعفًا من أجل مجتمع شـــامل للجميع" بصـــحة أشـــد  عقد اجتماع الذي قررت فيه الدول األعضـــاء الفئات ضـ
  بشأن التغطية الصحية الشاملة؛ ٢٠١٩في عام للجمعية العامة رفيع المستوى 

  
ــادر عن الجمعية العامة لألمم  ٧٢/١٣٨بالقرار تذكر كذلك وٕاذ    )من الديباجة ١٢الفقرة ( ــ الصـــ

ــمبر  كانون األول/ ١٢المتحدة في  ـــ ـــاملة" والمعنون " ٢٠١٧ديســ ــ ــحية الشــ ــ ــ الذي اليوم الدولي للتغطية الصـ
  ديسمبر يومًا دوليًا للتغطية الصحية الشاملة؛ كانون األول/ ١٢قررت فيه الدول األعضاء أن تعلن 

  
 

ــة ١٣الفقرة ( ــديبــــاجــ ــد وٕاذ  ) من الــ ـــاء الــــدول التزام مجــــدداً  تؤكــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالقرار األعضـ ــة بــ     في المنظمــ
ـــر  ١-٧١ع  ص  ج ــ ــ ـــ ــ ـــأن برنامج العمل العام الثالث عشـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ لدعم العمل من أجل تحقيق رؤية األهداف بشـ

ــاملة وحماية مليار في ذلك   بما"المليارية الثالثية"،  ــحية الشــ ــتفادة مليار شــــخص آخر من التغطية الصــ اســ
ــحية ومواصــــلة  ــخص آخر من الطوارئ الصــ ــحة شــ المســــاهمة في تمتع مليار شــــخص آخر بمزيد من الصــ

  والعافية؛
  
ـــدرال A/RES/73/2 بالقرارتذكر وٕاذ    )من الديباجة ١٤الفقرة ( ــ ــ ـــ ــ ـــ عن الجمعية العامة  ذي صـ

اإلعالن السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية ن بشأ ٢٠١٨ أكتوبراألول/  تشرين ١٠لألمم المتحدة في 
ونص العامة الرفيع المســتوى الثالث المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســارية) ومكافحتها 

ـــخيص وغيرهــا من على االلتزام بــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــول على األدويــة وأدوات التشـ ــ ـــ ــ ــ ـــجيع على زيــادة فرص الحصـــ ـــ ــ ــ ـــ التشــ
ــورة ـــ ــ ــ ـــ التكلفـة والعـاليـة الجودة، مع تـأكيـد أحكـام اتفـاق منظمـة التجـارة  التكنولوجيــات اآلمنـة والفعـالـة والميســـ

ــيغته المعدلة،  ــ ــلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس)، بصـ ــ العالمية المتعلق بالجوانب المتصـ
الذي يقر بأن حقوق الملكية  العموميةبشأن اتفاق تريبس والصحة  ٢٠٠١تأكيد إعالن الدوحة لعام  وأيضاً 

ـــحة ال ـــاء في حماية الصــــ ــ ـــر وُتطّبق بما يدعم حق الدول األعضــ ـــة العموميةفكرية ينبغي أن ُتفســــ ــ ، وبخاصــ
ـــول الجميع على األدوية، ومراعاة الحاجة إلى توفير الحوافز المالئمة البتكار  حقها في تعزيز فرص حصـــ

  ؛منتجات صحية جديدة
  
ـــرورة  وٕاذ   )من الديباجة ١٥الفقرة ( ـــير مجددًا إلى ضــ ـــطة البحث والتطوير في  تعتمدأن تشــ أنشــ

ــية المتمثلة في مجال الصــــحة على االحتياجات  ــاســ ــترشــــد بالمبادئ األســ ــندة بالبّينات وتســ القدرة وتكون مســ
  على تحمل التكاليف والفعالية والكفاءة واإلنصاف وتعتبر مسؤولية مشتركة؛

  
 العالمية الصادرة عن جمعية الصحةجميع القرارات السابقة ب تذكروٕاذ   ) من الديباجة ١٦الفقرة (

  التغطية الصحية الشاملة؛تحقيق والمساهمة في والرفاه تعزيز الصحة البدنية والنفسية والرامية إلى 
 
ــدم الحـــالي البطأن بـــالغ القلق تالحظ مع وٕاذ    )من الـــديبـــاجـــة ١٧الفقرة ( ء المحرز في يالتقـ

ــت التغطية الصــــحية الشــــاملة تحقيق   ٨-٣المســــار الصــــحيح نحو بلوغ الغاية في يعني أن عدة بلدان ليســ
  ؛المندرجة في أهداف التنمية المستدامة

  
  تالحظ أن الصحة هي محرك رئيسي للنمو االقتصادي؛وٕاذ   ) من الديباجة ١٨الفقرة (
  
ـــحةوٕاذ    )من الديباجة ١٩الفقرة ( ـــ ــ ــ وما تتيحه من  تالحظ أن إنفاق الحكومات الحالي على الصــ

ـــيما في ، والموارد لهذا المجال ــ ــ ــطالعديد من ســـ ــ ـــ لتحقيق ليس كافيًا  ،البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســـ
  ؛الماليةالتغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك حماية السكان من المخاطر 
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المنظمـــات غير الحكوميـــة وكيـــانـــات القطـــاع تقر بـــأهميـــة دور وٕاذ    )من الـــديبـــاجـــة ٢٠الفقرة (
ــى الحال،  ــات األكاديمية، حســــب مقتضــ ــســ ـــات الخيرية والمؤســ ـــسـ وضــــرورة مســــاهمتها في الخاص والمؤسـ

ــاملة، وبضــــرورة تحقيق  ــحية الشــ ــلة بالتغطية الصــ التعاون في هذا الصــــدد التآزر و األهداف الوطنية المتصــ
  بين جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية؛

  
ــاء البرلمــانـات وٕاذ    )من الـديبــاجـة ٢١رة الفق( ــ ـــ ــ ــ ـــ التغطيــة  بخطــةفي االرتقــاء تعترف بـدور أعضــ

  الصحية الشاملة؛
  
ــتثمار في نُ تالحظ وٕاذ   ) من الديباجة ٢٢الفقرة ( ــ ـــ ــــاءلة االسـ ــ ــعة للمســ ــ ــ ــفافة وخاضــ ــ ــ ظم متينة وشــ

ــــحية، بما  ــ ــ ـــ ــ ـــحية العاملة القوى توزَّع ال في ذلك أنوفعالة لتوفير الخدمات الصــ ــ ـــ ـــ ــ توزيعًا كافيًا وتتمتع صــ
  ؛بالكفاءات وتحفَّز وتفي بالغرض

  
ــتدامة المالية في فعالية تحقيق التعترف بأن وٕاذ   ) من الديباجة ٢٣الفقرة ( ـــ ـــ ــ ــ تنفيذ التغطية واالســ

على نظام صحي قادر على الصمود واالستجابة واتخاذ تدابير واسعة النطاق  يعتمدالصحية الشاملة أمر 
ـــدي لمحددات  ــحة والتصــ ــ ـــحة وتعزيز الصـ ــحة العمومية والوقاية من األمراض وحماية الصــ ــ في مجال الصـ

  إلمام السكان بالمسائل الصحية؛تعزيز الصحة عبر السياسات على نطاق القطاعات، بما في ذلك 
  
عرقل تحقيق توالمتزايد عددها  المعقدةحاالت الطوارئ تالحظ أن وٕاذ    )الديباجةمن  ٢٤الفقرة (

ـــاملة وأن  ــ ـــحية الشـ ــ ــاملة في حاالت التغطية الصـ ـــ ــحية الشـ ـــ ــون التغطية الصـ ــ ــــاملة لصــ ــقة والشــ ــ الُنهج المتســ
ــية ووظائف  ــاســــ ــ ــحية األســ ــ ــمان توفير الخدمات الصــ الطوارئ، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي، بضــــ

  ؛أساسيةالصحة العمومية واستمرار توفيرها، تمشيًا مع المبادئ اإلنسانية، تكتسي أهمية 
  
لرعاية الصحية األولية في تحقيق التغطية ل تسلم بالدور األساسيوٕاذ    )من الديباجة ٢٥الفقرة (

وغير ذلك من أهداف التنمية المستدامة والغايات المتعلقة بالصحة على النحو المتصور الصحية الشاملة 
ــحية األولية وفي  ـــأن الرعاية الصـــ ــتانا بشــ ــاملة من في إعالن أســـ ـــاف في إتاحة مجموعة شـــ ـــمان اإلنصــ ضــ

ـــين والعالية الجودة والمأمونة رعاية الو خدمات ال ــ ـــ ــاواة بين الجنســ ـــ ــ ــ ــــخاص والمراعية للمسـ ــ ــ المركزة على األشــ
  ؛والرفاه بالصحةالجميع مما يسهم في تمتع ، والميسرة والمتاحة والميسورة التكلفة المتكاملةو 

  
ـــى وٕاذ    )من الديباجة ٢٦الفقرة ( ــ ـــ ــ ــالمة المرضــ ــ ــ ــ ـــ ــحية تعترف بأن سـ ـــ ــ ــ وٕاتاحة وتعزيز النظم الصـــ

ـــية وتأهيلية وخدمات الرعاية الملطفة تعزيزية ووقائية وعالجية خدمات جيدة  ــ ـــاســـ ـــ تحقيق التغطية لأمور أســ
  ؛الصحية الشاملة

  
 على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث   من المنطوق) ١(الفقرة 

 
ــريع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الغاية    من المنطوق) ١-١(الفقرة  ــــ ــ ـــ ــ من أهداف  ٨-٣تســ

ــتدامة بحلول عام  ــ ـــ ــرائح ٢٠٣٠التنمية المســـ ــ ــ ـــة الشــــ ــ ـــ ، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب، وخاصــ
 السكانية الفقيرة والضعيفة والمهمشة؛ 

 

                                                      
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي.   ١
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ــتوى للجمعية العامة لألمم    من المنطوق) ٢-١(الفقرة  ــ ـــ ــ ــير لالجتماع الرفيع المســـ ــ ــ ــ دعم التحضــــ
بشــأن التغطية الصــحية الشــاملة، والمشــاركة فيه على أرفع  ٢٠١٩متحدة المزمع عقده في عام ال

ــاركة في إعداد  مســـتوى ممكن، وُيفضـــل أن يكون على مســـتوى رؤســـاء الدول والحكومات، والمشــ
 اإلعالن السياسي العملي المنحى المزمع إصداره بتوافق اآلراء؛

 
ــــلة تع   من المنطوق) ٣-١(الفقرة  ــ ـــحية مواصـــ ــ ــ ــتدامة لتحقيق التغطية الصــ ـــ ــ بئة موارد كافية ومســ

ـــن  ــيص الموارد، من خالل حسـ ـــفافية في تخصــ ــاف والشـ ـــمان الكفاءة واإلنصــ الشــــاملة، وكذلك ضـ
ــاء، والتركيز الخاص على الحد  ــمان التعاون بين القطاعات، عند االقتضــ ــؤون، لضــ تصــــريف الشــ

 من انعدام المساواة وانعدام اإلنصاف؛ 
 

دعم التحسين في تحديد األولويات واتخاذ القرار وخاصًة من خالل    المنطوق) من ٤-١(الفقرة 
ـــحية وتقييم التكنولوجيا،  ـــؤون في مجال التدخالت الصــ ـــريف الشــ ــية وتصــ ــ ـــسـ تعزيز القدرات المؤســ
ــية المريض وتعزيز أمن  ــ ــ ـــوصـ ــ ــندة بالبينات، مع احترام خصــ ـــ لتحقيق الكفاءة واتخاذ القرارات المســ

، بما في ذلك ومنتظماً  محسناً  تخدام التكنولوجيات والنهوج الجديدة استخداماً البيانات، وتشجيع اس
ــحية المتكاملة كوســـيلة لتعزيز إتاحة الرعاية الصـــحية  التكنولوجيات الرقمية ونظم المعلومات الصـ
ــات دعماً  ــ ــ ـــياســ ــ ــاملة، ولإلفادة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالســـ ــ ــ ــورة التكلفة والشــ ــ ــ ــفة والميســ ـــ  المنصـــ

 للتغطية الصحية الشاملة؛
 

مواصـــلة االســـتثمار في الرعاية الصـــحية األولية وتعزيزها باعتبارها   من المنطوق)  ٥-١(الفقرة 
حجر الزاوية إلقامة نظام صـــحي مســـتدام، من أجل تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة وغيرها من 

ــحة، وذلك بهدف توفير طائ ــ ــ ــ ــتدامة المتعلقة بالصــــ ــ ـــ ــ ــاملة من الخدمات أهداف التنمية المســـ ــ ــ ـــ فة شـــ
والرعاية التي محورها اإلنســان وتتســم بالجودة العالية والمأمونية والتكامل وبيســر الحصــول عليها 
وٕاتاحتها وميســورية تكلفتها، عالوة على توفير وظائف الصــحة العمومية على النحو المتوخى في 

 مقطوعة فيه؛ إعالن أستانا بشأن الرعاية الصحية األولية وتنفيذ االلتزامات ال
 

ــحية المراعية   من المنطوق)  ٦-١(الفقرة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــتثمار في خدمات الرعاية الصـ ــــ ــ ــ ـــ ــلة االســ ــ ــ ـــ ــ ـــ مواصـ
لالعتبارات الجنسانية والتي تتخطى العوائق الجنسانية في مجال الصحة وتضمن حصول النساء 
والفتيات على الرعاية الصــحية على قدم المســاواة، وٕاعمال الحق في تمتع الجميع بأعلى مســتوى 

ــــاواة بي ــحة يمكن بلوغه وتحقيق المســ ـــاء والفتيات، وتعزيز تلك من الصــــ ـــين وتمكين النســـ ن الجنســـ
 الخدمات؛ 

 
ــــتثمار في قو   من المنطوق)  ٧-١(الفقرة  ــ ــ ـــ ــ ــحية كافية وذات كفاءة وملتزمة  ىاالســ ــ ــ ـــ ــ ــ عاملة صــ

ــتبقائها في البلدان النامية،  ــ ـــ ــــحية واالرتقاء بها وتدريبها واســ ــ ــجيع توظيف القوى العاملة الصـــ ــ ـــ وتشــ
ول الجزرية الصغيرة النامية من خالل التنفيذ الفعال لالستراتيجية السيما في أقل البلدان نموًا والدو 

 ؛٢٠٣٠العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 
 

ـــخيص والتكنولوجيات و تعزيز إتاحة األدوية واللقاحات    من المنطوق) ٨-١(الفقرة  ــائل التشـــ ــ وســ
 ة؛األخرى الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة والجيد
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ــات لألمراض   من المنطوق)  ٩-١(الفقرة  ــاحــ ــة واللقــ ــال األدويــ دعم البحــــث والتطوير في مجــ
السارية وغير السارية، بما في ذلك أمراض المناطق المدارية المهملة، والسيما تلك التي تتضرر 

 منها البلدان النامية في المقام األول؛
 

ـــدمــــات   من المنطوق)  ١٠-١(الفقرة  ـــة النظر في دمج خـ ــأمونـ ــدي التكميلي المــ ــب التقليــ الطــ
ــعيد الوطني و/ ــ ـــحية على الصـ ــاء، داخل النظم الصــ ــ ــب االقتضـ ــ ــندة بالبّينات، حسـ أو دون  والمســـ
 الوطني، والسيما على مستوى الرعاية الصحية األولية وفقًا للسياق واألولويات الوطنية؛ 

 
ــــم بمزيد من اال  من المنطوق)  ١١-١(الفقرة  ــ ــ ــمولية لحماية تعزيز اتباع نهوج تتسـ ــــ ــ ـــاق والشـ ـــ ــ تسـ

التغطية الصــحية الشــاملة بوســائل منها التعاون الدولي، مع ضــمان اســتمرارية الخدمات الصــحية 
 يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛  األساسية ووظائف الصحة العمومية واستمراريتها، بما

 
ــحية،   من المنطوق)  ١٢-١(الفقرة  ـــ ــ ــائل الصـ ــ ـــ ــكان بالمسـ ــ ـــ ـــيماو تعزيز إلمام السـ ــ ــ بين الفئات  السـ

ــاركة المرضــــى في اتخاذ القرارات الســــريرية مع التركيز على التواصــــل بين  الضــــعيفة، لتعزيز مشــ
ــــر  ــ ــم بيسـ ــ ــــحية التي تتســـ ــ ـــتثمار في المعلومات الصـ ــ ــلة االســ ـــ ـــحي، ومواصــ ــ المريض والمهني الصــ

  الحصول عليها ودقتها وسهولة استيعابها واستنادها إلى البينات بوسائل منها اإلنترنت؛
 
ـــدي    من المنطوق) ١٣-١فقرة (ال ـــ ــــحة عن طريق التصـ ــ ــين الوقاية وتعزيز الصـ ــ ــ ـــلة تحسـ ـــ مواصـ

لمحدِّدات الصـــحة وتحقيق اإلنصـــاف في مجال الصـــحة من خالل اتباع نهوج متعددة القطاعات 
 تشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله، وتشمل القطاع الخاص كذلك؛

 
ـــات    من المنطوق) ١٤-١(الفقرة  ـــ ــ ــ ــــد والتقييم لدعم االنتظام في تتبع التقدم تعزيز منصــــ ــ ــ ـــ الرصـــ

ـــاملة من الخدمات والرعاية داخل النظام  ـــ ــ ـــ ــاف في إتاحة طائفة شــ ــ ـــ ــ ـــ ــــين اإلنصـ ــ ـــ ــ المحرز في تحســ
ــتفادة منها لدى اتخاذ القرارات المتعلقة  الصـــحي والحماية من المخاطر المالية وتحقيق أفضـــل اسـ

 بالسياسات؛ 
 

ــتخدام   من المنطوق) ١٥-١(الفقرة  ــ ـــاملة على  اســـ ــ ــحية الشــ ــ ــنوي للتغطية الصـــ ــ اليوم الدولي الســـ
ــطة المالئمة بعين االعتبار، وفقًا لالحتياجات  ــ ــ ـــ ــ ـــل وجه، بما في ذلك من خالل أخذ األنشــ ـــ ـــ ــ أفضــ

 واألولويات الوطنية؛ 
 

الجهات الشــريكة اإلنمائية والجهات صــاحبة المصــلحة من قطاع الصــحة  تدعو   من المنطوق) ٢(الفقرة 
ــلة بتحقيق التغطية  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيق دعمها المقدم في إطار األغراض القطرية المتصـ ـــ ــ ــ ـــ والقطاعات األخرى إلى تنســـ
الصــحية الشــاملة وتقويته وتحســينه، وتشــجيع مشــاركتها، حســب االقتضــاء، في إعداد خطة العمل العالمية 

ــريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق الهدف بشــــأن تمتُّع الجمي ــحية وبالرفاهية لتســ من  ٣ع بأنماط عيش صــ
أهداف التنمية المســـتدامة، وغيره من أهداف التنمية المســـتدامة وغاياتها المتعلقة بالصـــحة من أجل تحقيق 

 ؛ ٢٠٣٠خطة عام 
 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  من المنطوق)  ٣(الفقرة 
 

ــاء، المبذولة بالتعاون مع  تاماً  أن يدعم دعماً    من المنطوق) ١-٣رة (الفق ــ ــ ـــ جهود الدول األعضــ
ـــع نطاقاً  ـــاحبة المصــــلحة المعنية صــــوب تحقيق  منظومة األمم المتحدة األوسـ ــائر الجهات صـ وســ
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بل ، وخاصـــة فيما يتعلق بتعزيز النظم الصـــحية بسُـــ ٢٠٣٠التغطية الصـــحية الشـــاملة بحلول عام 
ـــع القواعد والمعايير وقدرتها على تقديم خدمات التعاون منها تدعيم ع مل المنظمة في مجال وضــ

 التقني والمشورة في مجال السياسات إلى الدول األعضاء؛
 

أن يعمل عن كثب مع االتحاد البرلماني الدولي لتوعية البرلمانيين    من المنطوق) ٢-٣(الفقرة 
ــراكاً  ـــاملة وٕاشــــراكهم إشــ ــحية الشـ ــي  كامالً  بالتغطية الصــ ــياســ في الدعوة والحصــــول على الدعم الســ

 ؛ ٢٠٣٠المستمر الالزم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 
 

ـــات    من المنطوق) ٣-٣(الفقرة  ـــ ــ ــ ــل الممارسـ ــ ــ ـــ ـــتفادة من الخبرات وأفضــ ـــ ـــ ــر ويدعم االســ ــ ــ ـــ أن ييســ
ول األعضـــاء في والتحديات والدروس المتعلقة بالتغطية الصـــحية الشـــاملة وتبادلها على نطاق الد

المنظمة، بســبل منها إشــراك الجهات الفاعلة غير الدول، حســب االقتضــاء، عالوة على مبادرات 
للعملية التحضـــيرية لالجتماع الرفيع المســـتوى  ، ودعماً ٢٠٣٠من قبيل الشـــراكة الصـــحية الدولية 

 للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة؛ 
 

أن يقدم تقريرًا عن التغطية الصحية الشاملة بوصفها مساهمة تقنية    من المنطوق) ٤-٣(الفقرة 
 لتيسير المناقشات الدائرة حول االجتماع الرفيع المستوى؛

 
أن يحقق أفضل استفادة من اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة    من المنطوق) ٥-٣(الفقرة 

نها التشجيع على زيادة االلتزام السياسي بل ملدفع خطة التغطية الصحية الشاملة إلى األمام، بسُ 
  بتحقيقها؛

 
ـــنتين،   من المنطوق)  ٦-٣(الفقرة  ـــ ــ أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار كل ســـ

ـــبعين حتى عام  ــ ــحة العالمية الثالثة والســــ ــ ـــ ، في إطار التبليغ الراهن ٢٠٣٠ابتداًء من جمعية الصــ
 .١١-٦٩ع  ص  ج  عن القرار

  
=     =     =  


