
 
  
  
  
  
  

  ٩ق١٤٤ت  م    بعد المائة الرابعة واألربعونالدورة 
  ٢٠١٩ شباط/ فبراير ١

  EB144.R9    من جدول األعمال ٥-٥البند 
  
  
  

  توفير الرعاية الصحية األولية 
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
  

ف هد ، والســيما٢٠١٥في عام  تاعُتِمد التي، ٢٠٣٠لعام التنمية المســتدامة  خطةإذ تشــير إلى 
ة إلى ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية صاحبة المصلح الذي يدعو الجهات ٣المستدامة  التنمية

  وبالرفاهية في جميع األعمار؛
  

الصـــــحة وفير ســـــعيًا إلى ت )١٩٧٨(آتا الطموح واالســـــتشـــــرافي  -إعالن ألماوٕاذ تعيد التأكيد على 
  للجميع؛

  
آتا إلى تحقيق التغطية  -المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية األولية: من ألماوٕاذ ترحب بعقد 

، الذي جّددت )٢٠١٨ تشرين األول/ أكتوبر ٢٦و ٢٥(أستانا  الصحة الشاملة وأهداف التنمية المستدامة
ككل ع يشـــــــــــمل أفراد المجتم نهج باّتباع الرعاية الصـــــــــــحية األوليةوفير خالله الدول األعضـــــــــــاء التزامها بت

لنظم الصـــــــــــحية ذي تســـــــــــتند إليه الاالرعاية الصـــــــــــحية األولية باعتبارها حجر الزاوية توفير يتمحور حول و 
سيما المستدامة المتعلقة بالصحة، وال المستدامة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية

  ؛املةشالتغطية الصحية ال قبشأن تحقي ٨-٣الغاية 
  

الوارد في القرار التغطية الصــحية الشــاملة النهج المعني بالرعاية الصــحية األولية و شــير إلى وٕاذ ت
  ،٢٠٣٠لعام  التنمية المستدامة خطةالصحة في ) بشأن ٢٠١٦( ١١-٦٩ج ص ع

  
 المؤتمر العالمي بشــــأن الرعاية الصــــحية األولية الذي ُعِقد في بإعالن أســــتانا الذي اعُتِمدترّحب   -١

  ؛٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥بأستانا يوم 
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فاء بااللتزامات و وال أستانا إعالن رؤيةحقيق تى لرامية إعلى اّتخاذ تدابير  ١الدول األعضاء تحثّ   -٢
  ؛السائدة لسياقات الوطنيةًا لوفقالمقطوعة فيه 

  
  ما يلي:أن تقوم بجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة  ناشدت  -٣

  
للســــــــياســــــــات واالســــــــتراتيجيات والخطط الوطنية بروح الشــــــــراكة تأييدها مواءمة أعمالها و   )١(

  ؛فاء بااللتزامات المقطوعة فيهوالو  أستانا إعالنرؤية تحقيق سبيل  والتعاون اإلنمائي الفعال في
  
دعم الدول األعضــــــــــــــــاء في تعبئة الموارد البشـــــــــــــــرية والتكنولوجية والمالية والمعلوماتية   )٢(

   ؛ستاناأللمساعدة على بناء رعاية صحية أولية قوية ومستدامة على النحو المتوخى في إعالن 
  

  :ما يلي المدير العام تطلب من  -٤
  

الرعاية الصــحية األولية، تعزيز مجال حســب االقتضــاء، في  أن يدعم الدول األعضــاء،  )١(
بالتنســــــــيق مع جميع والوفاء بااللتزامات المقطوعة فيه  أســــــــتانا إعالنرؤية تحقيق  انهموســــــــائل ب

  ة؛صاحبة المصلح الجهات المعنية
  

تشـــــاور مع الدول األعضـــــاء قبل حلول موعد انعقاد جمعية الصـــــحة العالمية الثالثة ي أن  )٢(
 كي ُيراعى تمامًا فيللرعاية الصــــــحية األولية ابشــــــأن توفير ا عملي إطارفي وضــــــع  والســــــبعين،

بهدف تعزيز النظم الصــــــــــحية ودعم البلدان في  ة اتها البرمجيوميزانيالمنظمة العامة امج عمل بر 
  الرعاية الصحية األولية؛وفير النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لت

  
ها في عملقطوعة فيه وااللتزامات المإعالن أســــــــــــتانا لرؤية  ضــــــــــــمن ترويج المنظمةيأن   )٣(

، افةً مســتويات المنظمة كعبر  يةمؤســســية والقيادال اتقدر ال، وأن يعّزز عموماً  يةالتنظيم وجهودها
عزيز الرعـايـة دعم الدول األعضــــــــــــــــاء في ت لوذلك من أجـاإلقليميـة والُقطرية،  ها مكـاتبهـابمـا في

  ؛الصحية األولية
  

من خالل المجلس التنفيذي إلى جمعية الصـــــــحة العالمية التقارير م يواظب على تقدي أن  )٤(
 إعالن أســـــــتانارؤية حقيق  الرعاية الصـــــــحية األولية، بما في ذلك ت في تعزيزحرز عن التقدم المُ 

حرز صـــــــــــــوب التقدم المُ وذلك في إطار جميع ما ُيقّدم من تقارير عن  ،لتزامات المقطوعة فيهالوا
  ؛٢٠٣٠بحلول عام  التغطية الصحية الشاملة تحقيق

  
  ٢٠١٩شباط/ فبراير  ١الجلسة السابعة عشرة، 

  ١٧المحاضر الموجزة/ /١٤٤م ت
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 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


