
 
  
  
  
  
  

  ١٠ق١٤٤ت  م    بعد المائة الرابعة واألربعونالدورة 
  ٢٠١٩ شباط/ فبراير ١

  EB144.R10    من جدول األعمال ٥-٥البند 
  
  
  

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى 
  للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني 

 بالتغطية الصحية الشاملة
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

 المســــــتوى الرفيع لالجتماع التحضــــــيرالمدير العام عن "التغطية الصــــــحية الشــــــاملة: بعد النظر في تقرير 
  ١،"لتغطية الصحية الشاملةاب المعني المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،

 
التمتع بأعلى مســــــتوى من الصـــــــحة يعترف بأن الذي الصــــــحة العالمية منظمة  إذ تذكر بدســــــتور

يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األســــــــاســــــــية لكل إنســــــــان، دون تمييز بســــــــبب العنصــــــــر أو الدين أو العقيدة 
  ؛السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية

  
لألمم المتحدة والمعنون الصـــــــــــادر عن الجمعية العامة ) ٢٠١٥( ٧٠/١بالقرار أيضـــــــــــًا تذكر وٕاذ 

 تاريخياً  قراراً " الذي اعتمدت بموجبه الدول األعضــــاء ٢٠٣٠ لعام المســــتدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل"
 ىعل تركز التيللتنمية المســــتدامة  المدى والبعيدة الشــــاملة العالمية والغايات األهداف من مجموعة بشــــأن
بأن تحقيق التغطية الصحية سّلم وت ؛للتجزئة قابلة غيرو  متكاملةوتكون  التحولإحداث  إلى وتفضي الناس

  ؛تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارفي ضمان  كبير بشكل همالشاملة سيس
  
التنمية المســـــــتدامة بجميع أبعادها الثالثة لتحقيق بأن الصـــــــحة تعد شـــــــرطًا أســـــــاســـــــيًا  تعترف وٕاذ

  لها؛وحصيلة ومؤشرًا االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
  
إعمال حقوق اإلنســان الواجبة للجميع وعدم  موّجهة صــوب المســتدامة تقر بأن أهداف التنمية وٕاذ

ترك أحد يتخلف عن الركب والوصول إلى األشخاص األكثر تخلفًا عن الركب في المقام األول من خالل 
 ؛النساء والفتياتجملة أمور منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 

 .١٤٤/١٤م تالوثيقة    ١                                                      
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خطة التنمية المســـــــــــــــتدامة قطعوا من خالل اعتماد رؤســــــــــــــــاء الدول والحكومات تعترف بأن وٕاذ 
تحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة بحلول بالتزامًا جريئًا  ،وأهدافها ٢٠١٥في أيلول/ ســــــبتمبر  ٢٠٣٠  لعام
بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وٕاتاحة خدمات الرعاية الصــــحية األســــاســــية الجيدة ، ٢٠٣٠عام 

  ؛والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة للجميعوٕاتاحة األدوية واللقاحات األساسية المأمونة 
  

، حصول ٢٠٣٠وٕاذ تعترف أيضًا بأن رؤساء الدول والحكومات التزموا بأن يضمنوا، بحلول عام 
واإلعالم تنظيم األســــــــــرة ل بما فيها تلك الالزمة ،الجميع على خدمات رعاية الصــــــــــحة الجنســــــــــية واإلنجابية

  والتثقيف وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية؛
  

تدامة٢٠١٦( ١١-٦٩ع  ص  جتذكر بالقرار وٕاذ   ) بشــــــــــــــــأن الصـــــــــــــــحة في خطة التنمية المســـــــــــــــ
مجموعة محددة وطنيًا من  ضــــــــمنًا إتاحة الشــــــــاملة تعنيبأن التغطية الصــــــــحية  ســــــــلم، الذي ي٢٠٣٠  لعام

األدوية األساسية و  الخدمات الصحية األساسية الضرورية الترويجية والوقائية والعالجية والملطفة والتأهيلية
تعريض  معــد ، مع ضـــــــــــــــمــانلكــل النــاس من دون تمييز والجيــدةنــاجعــة وال التكلفــةالمعقولــة والســـــــــــــــليمــة و 

التأكيد بشكل خاص على الشرائح الفقيرة و  مصاعب مالية،ل في الوقت نفسه المستفيدين من هذه الخدمات
  والضعيفة والمهمَّشة من السكان؛

  
 كانون األول/ ١٢الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٦٧/٨١بالقرار أيضًا تذكر وٕاذ 

يحث الحكومات ومنظمات المجتمع الذي " الصــحة العالمية والســياســة الخارجيةوالمعنون " ٢٠١٢ديســمبر 
عنصر هام في خطة كالتغطية الصحية الشاملة المدني والمنظمات الدولية على التعاون والنهوض بإدراج 

وتحقيق التنمية الدولية ووسيلة لتعزيز النمو المستدام الشامل المنصف والتماسك االجتماعي ورفاه السكان 
  منجزات أخرى من أجل التنمية االجتماعية؛

  
تكثيف الجهود على نحو عاجل وبشـــــكل ملحوظ لتســـــريع وتيرة الحكومات عن تقر بمســـــؤولية وٕاذ 
حصــــول الجميع على خدمات الرعاية الصــــحية الجيدة والميســــورة التكلفة وتؤكد مجددًا مرحلة االنتقال إلى 

من  ألعضــــــاء عن تحديد مســــــاراتها وتعزيز هذه المســــــاراتالمســــــؤولية األولية التي تقع على عاتق الدول ا
  أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

 
 تموز/  ٢٧في والُمعتمد عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  دراصـــــــــــال ٦٩/٣١٣ بالقرار تذكروٕاذ 

أعاد الذي و  ،الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميةخطة عمل أديس أبابا ن بشأ ٢٠١٥يوليو 
تحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المســــتويات للتنمية ل التصــــديتأكيد االلتزام الســــياســــي القوي ب

وشــجع أيضــًا البلدان على النظر في  ،من الشــراكة والتضــامن على الصــعيد العالمينابعة المســتدامة بروح 
وتحســـين مجال الصـــحة جيدة في  تحديد أهداف إنفاق مالئمة للظروف الوطنية من أجل ضـــخ اســـتثمارات

  ؛مواءمة برامج المبادرات الصحية العالمية مع النظم الوطنية
  

كانون  ١٢الصـــــــــــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٧٢/١٣٩بالقرار تذكر أيضـــــــــــــًا وٕاذ 
الفئات ضعفًا االهتمام بصحة أشد الصحة العالمية والسياسة الخارجية: والمعنون " ٢٠١٧ديسمبر  األول/

للجمعية عقد اجتماع رفيع المســــــــــتوى الذي قررت فيه الدول األعضــــــــــاء من أجل مجتمع شــــــــــامل للجميع" 
  بشأن التغطية الصحية الشاملة؛ ٢٠١٩في عام العامة 
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كانون  ١٢المتحدة في الصــــــــــــــــادر عن الجمعية العامة لألمم  ٧٢/١٣٨بالقرار تذكر كذلك وٕاذ 
 العامة جمعيةالذي قررت فيه الاليوم الدولي للتغطية الصـــحية الشـــاملة" والمعنون " ٢٠١٧ديســـمبر  األول/
  يومًا دوليًا للتغطية الصحية الشاملة؛بوصفه ديسمبر  كانون األول/ ١٢ يوم أن تعلن

 
بشــــــــــــــــأن  ١-٧١ع  ص  ج القرارالمقطوع في  في المنظمة األعضــــــــــــــــاء الدول التزام مجدداً  تؤكد وٕاذ

دعم العمل من أجل تحقيق رؤية األهداف "المليارية ب، ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشـــــــــــــر 
استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة وحماية مليار شخص آخر في ذلك   بما"، ةالثالث

في تمتع مليار شــــــخص آخر بمزيد من  ســــــهاممواصــــــلة اإلكذلك و  ،بشــــــكل أفضــــــل الصــــــحيةمن الطوارئ 
  الصحة والعافية؛

  
األول/  تشـــــــــــــــرين ١٠عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في صــــــــــــــــادر ال ٧٣/٢ بالقرارتذكر وٕاذ 

اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الثالث المعني  اإلعالن السياسي المنبثق عنن بشأ ٢٠١٨  أكتوبر
التشـــــــــجيع على نص على االلتزام بالذي و  ،بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير الســـــــــارية) ومكافحتها

زيادة فرص الحصــــول على األدوية وأدوات التشــــخيص وغيرها من التكنولوجيات اآلمنة والفعالة والميســــورة 
جودة، مع تأكيد أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصـــــــلة بالتجارة التكلفة والعالية ال

بشـــــــــــأن اتفاق  تأكيد إعالن الدوحة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس)، بصـــــــــــيغته المعدلة، وأيضـــــــــــاً 
بأن حقوق الملكية الفكرية ينبغي أن تُفسر وُتطّبق بما يدعم سّلم الذي ي) ٢٠٠١( العموميةتريبس والصحة 

، وبخاصـــة حقها في تعزيز فرص حصـــول الجميع على العموميةحق الدول األعضـــاء في حماية الصـــحة 
  ؛األدوية، ومراعاة الحاجة إلى توفير الحوافز المالئمة البتكار منتجات صحية جديدة

  
أنشـــــطة البحث والتطوير في مجال الصـــــحة على االحتياجات  أن تعتمدضـــــرورة  مجدداً ؤكد ت وٕاذ

القدرة على تحمل التكاليف والفعالية وتكون مســــــندة بالبّينات وتســــــترشــــــد بالمبادئ األســــــاســــــية المتمثلة في 
  والكفاءة واإلنصاف وتعتبر مسؤولية مشتركة؛

  
تعزيز الصــــحة البدنية والرامية إلى  عن جمعية الصــــحةســــابقًا الصــــادرة  جميع القراراتب تذكروٕاذ 

  التغطية الصحية الشاملة؛تحقيق في سهام واإلوالرفاه والنفسية 
 

التغطية الصـــحية الشـــاملة في تحقيق حاليًا بخطى وئيدة حرز المُ  التقدمأن بالغ القلق ب تالحظوٕاذ 
بشـأن التغطية الصـحية  ٨-٣بلوغ الغاية  صـوب الصـحيحطريق ال غير سـائرة على عدة بلدان وجود يعني

  ؛ة في أهداف التنمية المستدامةالشاملة والُمحّدد
  

  أن الصحة هي محرك رئيسي للنمو االقتصادي؛أيضًا تالحظ وٕاذ 
  

، وما تتيحه من موارد لهذا المجال على الصـــــــــــــــحة اً حالي أن إنفاق الحكوماتكذلك تالحظ وٕاذ 
لتحقيق التغطية ليس كافيًا  ،ة الدخلالمتوســــــــــــطتلك و  الدخل المنخفضــــــــــــة البلدانالعديد من ســــــــــــيما في وال

  ؛الماليةالصحية الشاملة، بما في ذلك حماية السكان من المخاطر 
  

المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤســــــــــــــســــــــــــــات الخيرية تقر بأهمية دور وٕاذ 
األهداف الوطنية المتصـــلة ها في تحقيق إســـهام وضـــرورةوالمؤســـســـات األكاديمية، حســـب مقتضـــى الحال، 

التعاون في هذا الصدد بين جميع الجهات صاحبة المصلحة التآزر و بالتغطية الصحية الشاملة، وبضرورة 
  المعنية؛
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  التغطية الصحية الشاملة؛ بخطةفي االرتقاء تعترف بدور أعضاء البرلمانات وٕاذ 
  

يتاء ظم متينة وشـــــفافة وخاضـــــعة للمســـــاءلة وفعالة إلاالســـــتثمار في نُ أنه ال غنى عن تالحظ وٕاذ 
توزيعًا كافيًا وتتمتع بالكفاءات وتحفَّز وتفي صـــحية العاملة القوى توزَّع ال أن يشـــمل الخدمات الصـــحية، بما

  ؛بالغرض
  

 يعتمدتنفيذ التغطية الصــــحية الشــــاملة أمر واالســــتدامة المالية في فعالية تحقيق التعترف بأن وٕاذ 
على نظام صحي قادر على الصمود واالستجابة واتخاذ تدابير واسعة النطاق في مجال الصحة العمومية 

السياسات رسم  بواسطة والوقاية من األمراض وحماية الصحة وتعزيز الصحة والتصدي لمحددات الصحة
  إلمام السكان بالمسائل الصحية؛تعزيز  وبوسائل منها ،ككل نطاق القطاعاتعلى 

  
عرقل تحقيق التغطية الصـــــــحية الشـــــــاملة توالمتزايد عددها  المعقدةحاالت الطوارئ تالحظ أن وٕاذ 

التعاون  انهموســـائل الطوارئ، ب الُنهج المتســـقة والشـــاملة لصـــون التغطية الصـــحية الشـــاملة في حاالتوأن 
ضــمان توفير الخدمات الصــحية األســاســية ووظائف الصــحة العمومية واســتمرار توفيرها، تمشــيًا و  الدولي،

  ؛أساسيةمع المبادئ اإلنسانية، تكتسي أهمية 
  

وغير ذلك لرعاية الصحية األولية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ل تسلم بالدور األساسيوٕاذ 
الصــــادر  في إعالن أســــتاناتوّخى من أهداف التنمية المســــتدامة والغايات المتعلقة بالصــــحة على النحو المُ 

تشــــــــرين أألول/  ٢٦و ٢٥(أســــــــتانا، كازاخســــــــتان، الرعاية الصــــــــحية األولية ب المعني عن المؤتمر العالمي
المركزة على الرعاية و خدمات الضـــــــــمان اإلنصـــــــــاف في إتاحة مجموعة شـــــــــاملة من وفي ) ٢٠١٨أكتوبر 

والميســـــرة والمتاحة والميســـــورة  المتكاملةوالمراعية للمســـــاواة بين الجنســـــين والعالية الجودة والمأمونة و ناس ال
  ؛والرفاه بالصحةالجميع سهم في تمتع ت يوالت ،التكلفة

  
تعزيزية ووقائية وٕاتاحة خدمات جيدة وتعزيز النظم الصــحية بأن ســالمة المرضــى  أيضــاً  ســّلمتوٕاذ 

تحقيق التغطية لأمور أســـــاســـــية  ، هيخدمات الرعاية الملطفةكذلك، جنبًا إلى جنب مع  وتأهيليةوعالجية 
  ،الشاملةالصحية 

  
 ما يلي:القيام بعلى  ١الدول األعضاء تحث  -١

 
من أهداف التنمية المســــــــتدامة  ٨-٣تحقيق الغاية  بو صــــــــ تســــــــريع وتيرة التقدم المحرز  )١(

، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب، وخاصـــــــــــــة الشـــــــــــــرائح الســـــــــــــكانية الفقيرة ٢٠٣٠بحلول عام 
 والضعيفة والمهمشة؛ 

 
التحضــــير لالجتماع الرفيع المســــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المزمع أنشــــطة دعم   )٢(

 بشــأن التغطية الصــحية الشــاملة، والمشــاركة فيه على أرفع مســتوى ممكن، ٢٠١٩عام  عقده في
، والمشـــــاركة في إعداد مفضـــــلة على مســـــتوى رؤســـــاء الدول والحكومات المشـــــاركة فيه أنب علماً 

 توافق اآلراء؛على أساس  اإلعالن السياسي العملي المنحى المزمع إصداره
 

                                                      
  .اإلقليمي وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي   ١
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 فضــــــًال عن مواصــــــلة تعبئة موارد كافية ومســــــتدامة لتحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة،  )٣(
ضـــمان الكفاءة واإلنصـــاف والشـــفافية في تخصـــيص الموارد، من خالل حســـن تصـــريف الشـــؤون، 

خاص على الحد من انعدام بوجه  لضــــــــــــــمان التعاون بين القطاعات، عند االقتضــــــــــــــاء، والتركيز
 المساواة وانعدام اإلنصاف؛ 

 
تعزيز  وخصــــــــــوصــــــــــًا عن طريق ،اتتحديد األولويات واتخاذ القرار  ةيعمل تحســــــــــين دعم  )٤(

 وذلكالتدخالت الصحية وتقييم التكنولوجيا، تنفيذ القدرات المؤسسية وتصريف الشؤون في مجال 
احترام  والعمل في الوقت نفســـــــــه على تحقيق الكفاءة واتخاذ القرارات المســـــــــندة بالبينات، لمن أج

خصـــــــــوصـــــــــية المريض وتعزيز أمن البيانات، وتشـــــــــجيع اســـــــــتخدام التكنولوجيات والنهوج الجديدة 
 الصــــــــــحية المتكاملةالتكنولوجيات الرقمية ونظم المعلومات  ها، بما فيومنتظماً  اً متزايد اســــــــــتخداماً 
 ســـترشـــدوســـيلة لتعزيز إتاحة الرعاية الصـــحية المنصـــفة والميســـورة التكلفة والشـــاملة، ولالبوصـــفها 

 لتغطية الصحية الشاملة؛تحقيق ال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات دعماً  بها
 
األولية وتعزيزها باعتبارها حجر الزاوية إلقامة مواصــــلة االســــتثمار في الرعاية الصــــحية   )٥(

نظام صـــــــــحي مســـــــــتدام، من أجل تحقيق التغطية الصـــــــــحية الشـــــــــاملة وغيرها من أهداف التنمية 
ترّكز  المســــتدامة المتعلقة بالصــــحة، وذلك بهدف توفير طائفة شــــاملة من الخدمات والرعاية التي

والمأمونية والتكامل وبيســر الحصــول عليها وٕاتاحتها وميســورية وتتســم بالجودة العالية  على الناس
 تكلفتها، عالوة على توفير وظائف الصـــــــــــــــحة العمومية على النحو المتوخى في إعالن أســـــــــــــــتانا

(أســـــــــــــــتانا، كازاخســـــــــــــــتان، الرعاية الصـــــــــــــــحية األولية ب الصــــــــــــــــادر عن المؤتمر العالمي المعني
 وتنفيذ االلتزامات المقطوعة فيه؛  )٢٠١٨تشرين أألول/ أكتوبر   ٢٦و  ٢٥
 
مواصـــــلة االســـــتثمار في خدمات الرعاية الصـــــحية المراعية لالعتبارات الجنســـــانية والتي   )٦(

تتخطى العوائق الجنســــــانية في مجال الصــــــحة وتضــــــمن حصــــــول النســــــاء والفتيات على الرعاية 
الصــــــحية على قدم المســــــاواة، وٕاعمال الحق في تمتع الجميع بأعلى مســــــتوى من الصــــــحة يمكن 

 ن الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز تلك الخدمات؛ بلوغه وتحقيق المساواة بي
 
وملتزمة وتشـــجيع توظيف القوى العاملة كفوءة عاملة صـــحية كافية و  ىاالســـتثمار في قو   )٧(

أقل البلدان نموًا الســيما في و ها واســتبقائها في البلدان النامية، قدرات طويرالصــحية واالرتقاء بها وت
الســـــــتراتيجية العالمية بشـــــــأن الموارد البشـــــــرية ا تنفيذعن طريق  والدول الجزرية الصـــــــغيرة النامية

 ؛تنفيذًا فعاالً  ٢٠٣٠الصحية: القوى العاملة 
 
والتكنولوجيات األخرى الميســــــــــورة وســـــــــائل التشـــــــــخيص و تعزيز إتاحة األدوية واللقاحات   )٨(

 التكلفة والمأمونة والفعالة والجيدة؛
 
ســـــواها لألمراض الســـــارية و المضـــــادة دعم البحث والتطوير في مجال األدوية واللقاحات   )٩(

منها  تلك التي تتضـــــــررخاصـــــــًة غير الســـــــارية، بما في ذلك أمراض المناطق المدارية المهملة، و 
 البلدان النامية في المقام األول؛

 
النظر في دمج خدمات الطب التقليدي التكميلي المأمونة والمســــــــــــندة بالبّينات، حســــــــــــب   )١٠(

أو دون الوطني، والسيما على مستوى  االقتضاء، داخل النظم الصحية على الصعيد الوطني و/
 واألولويات الوطنية؛  ات السائدةوفقًا للسياقو الرعاية الصحية األولية 
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تعزيز اتباع نهوج تتســـم بمزيد من االتســـاق والشـــمولية لحماية التغطية الصـــحية الشـــاملة   )١١(
بوسائل منها التعاون الدولي، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية األساسية ووظائف الصحة 

 يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛  ها، بماائيتوإ  العمومية
 
بين الفئات الضـــعيفة، لتعزيز فيما  اً وخصـــوصـــ تعزيز إلمام الســـكان بالمســـائل الصـــحية،  )١٢(

مشــــاركة المرضــــى في اتخاذ القرارات الســــريرية مع التركيز على التواصــــل بين المريض والمهني 
االســـتثمار في المعلومات الصـــحية التي تتســـم بيســـر الحصـــول عليها ودقتها  الصـــحي، ومواصـــلة

  وسهولة استيعابها واستنادها إلى البينات بوسائل منها اإلنترنت؛
 
مواصــلة تحســين الوقاية وتعزيز الصــحة عن طريق التصــدي لمحدِّدات الصــحة وتحقيق   )١٣(

خالل اتباع نهوج متعددة القطاعات تشــــــــمل الحكومة بأكملها اإلنصــــــــاف في مجال الصــــــــحة من 
 ؛القطاع الخاصكذلك والمجتمع بأكمله، و 

 
الرصـــــــــــــــــد والتقييم لــدعم االنتظــام في تتبع التقــدم المحرز في تحســـــــــــــــين اهج تعزيز منــ  )١٤(

اإلنصــــــــــاف في إتاحة طائفة شــــــــــاملة من الخدمات والرعاية داخل النظام الصــــــــــحي والحماية من 
 المخاطر المالية وتحقيق أفضل استفادة منها لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات؛ 

 
وســائل اليوم الدولي الســنوي للتغطية الصــحية الشــاملة على أفضــل وجه، ب نم الســتفادةا  )١٥(
 ، وفقًا لالحتياجات واألولويات الوطنية؛ األنشطة المالئمة مراعاة انهم
 

الجهات الشــــــــريكة اإلنمائية والجهات صــــــــاحبة المصــــــــلحة من قطاع الصــــــــحة والقطاعات  تدعو  -٢
المتصـــلة بتحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة  هاأغراضـــبلدان لبلوغ ال إلى األخرى إلى تنســـيق دعمها المقدم

، حســب صــاحبة المصــلحة تت الشــريكة والجهاهالك الجتة وتحســينه، وتشــجيع مشــارك دعمها هذا ةوتقوي
 لمن أجاالقتضـــــــاء، في إعداد خطة العمل العالمية بشـــــــأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صـــــــحية وبالرفاهية 

ضـــــــــــمان تمّتع الجميع ( من أهداف التنمية المســـــــــــتدامة ٣تســـــــــــريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
داف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة ، وغيره من أه)بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

 ؛ ٢٠٣٠بالصحة من أجل تحقيق خطة عام 
 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
 
المبذولة بالتعاون مع منظومة األمم  بدعم كامل في جهودها الدول األعضــــــــــــاءزّود أن ي  )١(

وســــــائر الجهات صــــــاحبة المصــــــلحة المعنية صــــــوب تحقيق التغطية  أوســــــعنطاق  ىلع المتحدة
بل منها ، وخاصــــــة فيما يتعلق بتعزيز النظم الصــــــحية بســــــُ ٢٠٣٠الصــــــحية الشــــــاملة بحلول عام 

التقني  الدعم قدرتها على تقديمتعزيز تدعيم عمل المنظمة في مجال وضــــــــــــــع القواعد والمعايير و 
 ؛في مجال رسم السياسات إلى الدول األعضاء المشورةٕاسداء و 
 
توعية البرلمانيين بالتغطية مواصــــــــــــلة مع االتحاد البرلماني الدولي ل هعملوّثق عرى أن ي  )٢(

الالزم  الدعم السياسي إلى االستمرار في تقديم في الدعوة كامالً  وٕاشراكهم إشراكاً الصحية الشاملة 
 ؛ ، والمواظبة على تقديمه٢٠٣٠لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 
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االســـــــــتفادة من الخبرات وأفضـــــــــل الممارســـــــــات والتحديات والدروس المتعلقة  أن ييســـــــــر  )٣(
، وأن يؤيد الدول األعضــــــــــــاء في المنظمةكل بالتغطية الصــــــــــــحية الشــــــــــــاملة وتبادلها على نطاق 

 وكذلك منها إشــراك الجهات الفاعلة غير الدول، حســب االقتضــاء،وســائل بوذلك ، االســتفادة منها
الجتماع عقد اللعملية التحضــــــــيرية ل ، ودعماً ٢٠٣٠مبادرات من قبيل الشــــــــراكة الصــــــــحية الدولية 

 الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة؛ 
 
 مناقشاتإجراء  لتيسير مدخًال تقنياً  أن يقدم تقريرًا عن التغطية الصحية الشاملة بوصفه  )٤(

 ؛للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة ة حول االجتماع الرفيع المستوىمستنير 
 
لدفع خطة التغطية  على أتّم وجهمن اليوم الدولي للتغطية الصـــحية الشـــاملة  ســـتفيدأن ي  )٥(

  بل منها التشجيع على زيادة االلتزام السياسي بتحقيقها؛إلى األمام، بسُ الصحية الشاملة 
 
موعد انعقاد ، ابتداًء من عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القراركل سنتين أن يقدم تقريرًا   )٦(

بموعد انعقاد جمعية الصـــــــحة وانتهاًء  ٢٠٢٠عام  في جمعية الصـــــــحة العالمية الثالثة والســـــــبعين
تنفيــذ عن  قــّدم حــاليــًا من تقــاريرمــا يُ  في إطــاروذلــك ، ٢٠٣٠عــام  العــالميــة الثــالثــة والثمــانين في
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  ٢٠١٩شباط/ فبراير  ١الجلسة السابعة عشرة، 
 ١٧المحاضر الموجزة//١٤٤م ت
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