
 
  
  
  
  
 

  ٢-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤

  WHA72.2    من جدول األعمال ٥-١١البند 
  
  
  

  توفير الرعاية الصحية األولية
  
 

  ،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
  

ــاملة: في التقرير المعنون  توقد نظر  أجل تحقيق  توفير الرعاية الصـــحية األولية منالتغطية الصـــحية الشـ
  ١؛التغطية الصحية الشاملة

  
 ف التنميةهد ، والســـيما٢٠١٥في عام  تاعُتِمد التي، ٢٠٣٠لعام التنمية المســـتدامة  خطةٕاذ تشـــير إلى و 

إلى ضـــمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صـــحية وبالرفاهية في ة صـــاحبة المصـــلح الذي يدعو الجهات ٣المســـتدامة 
  جميع األعمار؛

  
  الصحة للجميع؛وفير سعيًا إلى ت )١٩٧٨(آتا الطموح واالستشرافي  -إعالن ألماوٕاذ تعيد التأكيد على 

  
 الصحيةآتا إلى تحقيق التغطية  -وٕاذ ترحب بعقد المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية األولية: من ألما

ــتدامة ــ ــ ــاملة وأهداف التنمية المســــ ــ ـــ ــتانا  الشـــ ــ ــ ـــرين األول/ أكتوبر ٢٦و ٢٥(أســــ ــ ـــ ه الدول في ، الذي جّددت)٢٠١٨  تشــ
ـــاء التزامها بت ــ ـــ ــ ــحية األوليةوفير األعضــ ــ ــ ـــ ــــمل أفراد المجتم نهج باتّباع الرعاية الصـــ ــ ـــ توفير يتمحور حول ككل و ع يشـــ

لنظم الصــحية المســتدامة من أجل تحقيق التغطية ه اذي تســتند إليلاالرعاية الصــحية األولية باعتبارها حجر الزاوية 
بشــأن تحقيق التغطية الصــحية  ٨-٣الصــحية الشــاملة وأهداف التنمية المســتدامة المتعلقة بالصــحة، والســيما الغاية 

  ؛الشاملة
  

ـــحية األولية و وٕاذ ت ــ ــ ـــ ــ ـــير إلى النهج المعني بالرعاية الصـ ـــ ـــ ــ ـــاملة شــ ـــ ــ ــ ـــحية الشـــ ــ ـــ ــ   الوارد في القرار التغطية الصـــ
  ،٢٠٣٠لعام  التنمية المستدامة ) بشأن الصحة في خطة٢٠١٦( ١١-٦٩ج ص ع

  
بأستانا يوم  المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية األولية الذي ُعِقد في بإعالن أستانا الذي اعُتِمدترّحب   -١

  ؛٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥
  
والوفاء بااللتزامات  أســتانا إعالنحقيق رؤية تى تقاســم و لرامية إعلى اّتخاذ تدابير  ٢الدول األعضــاء تحثّ   -٢

  ؛السائدة لسياقات الوطنيةًا لوفقالمقطوعة فيه 
  
  

                                                           
 . ٧٢/١٢جالوثيقة    ١
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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  جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة أن تقوم بما يلي: ناشدت  -٣
  
ــــراكة والتعاون تأييدها مواءمة أعمالها و   )١( ــ ــتراتيجيات والخطط الوطنية بروح الشــ ــ ــ ــــات واالســ ــ ــياســ ــ للســــ

  ؛والوفاء بااللتزامات المقطوعة فيه أستانا إعالنسبيل تحقيق رؤية  فياإلنمائي الفعال 
  
دعم الدول األعضـــاء في تعبئة الموارد البشـــرية والتكنولوجية والمالية والمعلوماتية للمســـاعدة على   )٢(

   ؛ستاناأرعاية صحية أولية قوية ومستدامة على النحو المتوخى في إعالن مرافق بناء 
  
  :ما يلي المدير العام تطلب من  -٤
  

حســـب االقتضـــاء، في مجال تعزيز الرعاية الصـــحية األولية، بوســـائل  أن يدعم الدول األعضـــاء،  )١(
ــتانا إعالنتحقيق رؤية  انهم ــ ــ ــ ـــ ـــيق مع جميع الجهات المعنيةوالوفاء بااللتزامات المقطوعة فيه  أســ ــ ـــ ـــ  بالتنســ

  ة؛صاحبة المصلح
  

ــــاء، مع تو   )٢( ــ ــاور مع الدول األعضـ ـــ ــأن أن يتشــ ــ ــ ــع إطار عملي بشـ ــ ــ فيرها المزيد من الخبرة، في وضـ
ــــحية األولية لكي ُيراعى تمامًا في برامج عمل المنظمة العامة وميزانياتها البرمجية  من توفير االرعاية الصـــ

ــحية  أجل ـــ ــ ــحية ودعم البلدان في النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لتوفير الرعاية الصــ ــ ـــ تعزيز النظم الصــ
ـــنى لكون ذلك األولية، على أن ي ـــب حتى يتســـ ـــبعين في الوقت المناســـ ـــحة العالمية الثالثة والســـ ــ جمعية الصـ

  النظر فيه؛
  
ــتانا وااللتزامات المقطوعة فيه أن ي  )٣( ــ ــ ــ ــمن ترويج المنظمة لرؤية إعالن أســ ــ ـــ ــ  وجهودهاها في عملضـ

ــتويات المنظمة كافةً ال اتقدر ال، وأن يعّزز ية عموماً التنظيم ــ ــية والقيادية عبر مسـ ــ ــسـ  ها مكاتبهابما في، مؤســـ
  عزيز الرعاية الصحية األولية؛دعم الدول األعضاء في ت لوذلك من أجاإلقليمية والُقطرية، 

  
ــــحـة العـالميــة  أن  )٤( ــ ــ ـــ ــ من خالل المجلس التنفيـذي عن يواظـب على تقـديم التقـارير إلى جمعيـة الصــ

ـــحية األولية، بما في ذلك ت في تعزيزحرز التقدم المُ  ــ ـــ ــ ــ ــتانارؤية حقيق الرعاية الصـ ــ ـــ ــ ــ وااللتزامات  إعالن أســ
ـــوب تحقيق ،المقطوعــة فيــه ـــ ــ ــ ـــ التغطيــة  وذلــك في إطــار جميع مــا ُيقــّدم من تقــارير عن التقــدم الُمحرز صــ

  .٢٠٣٠بحلول عام  الصحية الشاملة
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤الجلسة العامة السادسة، 
  ٦المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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