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  توفير الرعاية الصحية األولية من أجل 
 تحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
 
  إندونيسيا وكازاخستان  مشروع قرار مقترح من

  والمكسيك ومولدوفا وجنوب أفريقيا وتركيا 
  والواليات المتحدة األمريكية

 
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١وقد نظر في التقرير المعنون توفير الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة،
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد مشروع القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
  

ـــير إلى    )من الديباجة ١الفقرة ( ــتدامة إذ تشـ الذي اعُتِمد في ، ٢٠٣٠جدول أعمال التنمية المســ
ي يدعو الجهات المعنية إلى ضمان تمّتع المستدامة الذ من أهداف التنمية ٣، والسيما الهدف ٢٠١٥عام 

  الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار؛
  
آتا الطموح واالستشرافي الذي صدر  -إعالن ألماوٕاذ تعيد التأكيد على    )من الديباجة ٢الفقرة (
  سعيًا إلى تحقيق الصحة للجميع؛ ١٩٧٨في عام 

  
ــــحية األولية: من    )من الديباجة ٣الفقرة ( ــ ــ ـــأن الرعاية الصـ ـــ ــ وٕاذ ترحب بعقد المؤتمر العالمي بشـ

ـــتدامة يومي  -ألما ـــاملة وأهداف التنمية المســ ـــحة الشــ ـــرين األول/  ٢٦-٢٥آتا إلى تحقيق التغطية الصــ تشــ
ــــاء التزامها بتحقيق الرعاية  ٢٠١٨  أكتوبر ــ ــ ـــ ــتان، الذي جّددت خالله الدول األعضـ ــ ـــ ــ ــ ــتانا، كازاخسـ ــ ـــ ــ ــ في أسـ

ـــحية األولي ـــ ـــحية األولية باعتبارها حجر الزاوية الصــ ــ ة عبر نهج مجتمعي جامع يتمحور حول الرعاية الصـــ
ـــاملة وأهداف التنمية ــحية الشـ ــتدامة من أجل تحقيق التغطية الصــ ــحية المســ ــتدامة المتعلقة  للنظم الصــ المســ

  ؛٨-٣سيما الغاية بالصحة، وال
  
التغطية الصحية بالرعاية الصحية األولية و شير إلى النهج المعني وٕاذ ت   )من الديباجة ٤الفقرة (
  "؛٢٠٣٠  جدول أعمال التنمية المستدامةالصحة في المعنون " ١١-٦٩ج ص عالوارد في القرار الشاملة 
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بإعالن أستانا الذي اعُتِمد خالل المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية ترّحب    )من المنطوق ١الفقرة (
  ؛٢٠١٨والعشرين من تشرين األول/ أكتوبر األولية الذي ُعِقد في الخامس 

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ    )من المنطوق ٢الفقرة (

  
 إعالن المنصـــوص عليها فيالرؤية وااللتزامات اّتخاذ تدابير لتنفيذ    )من المنطوق ١-٢الفقرة (

  وفق السياقات الوطنية؛  أستانا
  

  :القيام بما يلي المدير العام تطلب من   )من المنطوق ٣الفقرة (
  

ـــاء،   )من المنطوق ١-٣الفقرة ( ـــ ـــاء، في تعزيز الرعاية  أن يدعم الدول األعضــ ـــ ــب االقتضــ ـــ حســـ
ــــحية األولية، ب ــ ــوص عليها فيتنفيذ الرؤية وااللتزامات ما في ذلك ما يتعلق بالصـــ ـــ ــ  إعالن المنصــ

  بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة؛ أستانا
  

ــاء قبل حلول موعد انعقاد    )من المنطوق ٢-٣الفقرة ( ـــ ــاور مع الدول األعضــ ــ ــــع، بالتشـــ أن يضـــ
كي ُيراعى تمامًا جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، "إطارًا عمليًا للرعاية الصحية األولية"، 

ــحيــة ودعم البلــدان في النهوض  برنــامج عمــل وميزانيــة المنظمــةفي  ــ ــ ـــ ــ ــ بهــدف تعزيز النظم الصــ
  تنفيذ الرعاية الصحية األولية؛بالجهود الوطنية المبذولة ل

  
ـــحــة العــالميــة أن يقــّدم تقريرًا    )من المنطوق ٣-٣الفقرة ( ــ ــ ـــ ــ ــ من خالل بــانتظــام إلى جمعيــة الصـ

الرؤية الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تنفيذ  في تعزيزعن التقدم المحرز المجلس التنفيذي 
ــوص عليها في  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــتانا، كجزء من وااللتزامات المنصـ ــ ــ ـــ ــ ـــ بالتقدم  ات المتعلقةالتبليغجميع إعالن أسـ

  ؛٢٠٣٠بحلول عام  التغطية الصحية الشاملة المحرز صوب تحقيق
  

لرؤية وااللتزامات المنصوص عليها في ل ترويج المنظمةضمن أن ي   )من المنطوق ٤-٣الفقرة (
والقيادات مؤســســية ال ةقدر الفي عمل المنظمة وجهودها التنظيمية العامة، وأن يعّزز  أســتانا إعالن

، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية والُقطرية، لدعم الدول عبر المنظمة على مستويات المنظمة كافةً 
  عزيز الرعاية الصحية األولية؛األعضاء في ت

  
  :جميع الجهات المعنية ذات الصلة تناشد   )من المنطوق ٤الفقرة (

 
ــتراتيجيات والخطط    )من المنطوق ١-٤الفقرة ( ــ ـــات واالســ ــياســـ ــ ق إجراءاتها ودعمها للســ ــــّ أن تنســ

الرؤية وااللتزامات المنصوص  الوطنية بروح من الشراكة والتعاون اإلنمائي الفعال في سبيل تنفيذ
  ؛بشأن الرعاية الصحية األولية إعالن أستانا عليها في

  
ـــاء في تعبئة ا   )من المنطوق ٢-٤الفقرة ( ــ ــ ــرية والتكنولوجية أن تدعم الدول األعضــ ـــ ــ لموارد البشــ

والمالية والمعلوماتية للمساعدة على بناء رعاية صحية أولية قوية ومستدامة على النحو المتوخى 
  .في إعالن أستانا

  
  

=     =     =  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


