
 
  
  
  
  
 

  ٤-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤

  WHA72.4    من جدول األعمال ٥-١١البند 
  
  
  

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى 
  للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني 

  بالتغطية الصحية الشاملة
  
 

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،  
  

ــاملة:  ــ ـــحية الشــ ــ ـــيربعد النظر في تقرير المدير العام عن "التغطية الصـ ــ ـــتوى الرفيع لالجتماع التحضـ ــ  المسـ
  ١؛لتغطية الصحية الشاملة"اب المعني المتحدة لألمم العامة للجمعية

  
التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه الذي يعترف بأن الصحة العالمية منظمة  ٕاذ تذكر بدستورو 

ــية أو الحالة  ــ ــ ــياســ ــــ ــر أو الدين أو العقيدة الســ ــ ــ ـــبب العنصــ ـــ ــان، دون تمييز بســ ــ ــ ــية لكل إنســ ـــ ـــاســـ ــ هو أحد الحقوق األســـ
  ؛االقتصادية أو االجتماعية

  
ــًا تذكر وٕاذ  ــ ــ ـــ ــ ـــادر عن الجمعية العامة لألمم) ٢٠١٥( ٧٠/١بالقرار أيضــ ـــ ــ ــ  تحويلالمتحدة والمعنون " الصـــ

ــتدامة التنمية خطة: عالمنا ــ ــاء ٢٠٣٠ لعام المسـ ــ ـــأن تاريخياً  قراراً " الذي اعتمدت بموجبه الدول األعضـ  مجموعة بشــ
إحداث  إلى وتفضي الناس ىعل تركز التيللتنمية المستدامة  المدى والبعيدة الشاملة العالمية والغايات األهداف من

ــّلم وت ؛للتجزئة قابلة غيرو  متكاملةوتكون  التحول ــســ ــيســ في  كبير هم بشــــكلبأن تحقيق التغطية الصــــحية الشــــاملة ســ
  ؛تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارضمان 

  
ــرط وٕاذ ــ ــحة شـــ ــ ــي  تعترف بأن الصـــ ـــ ـــاســ ــادية  أســــ ــ ـــتدامة بجميع أبعادها الثالثة االقتصـــ ــ لتحقيق التنمية المســ

  وحصيلة ومؤشرًا لها؛واالجتماعية والبيئية 
  

ــتدامة وٕاذ ــ ــوب تقر بأن أهداف التنمية المسـ ــ ــان  موّجهة صـ لجميع تي هي من حقوق الاإعمال حقوق اإلنســـ
ـــخاص األكثر تخلفًا عن الركب في المقام األول من خالل  ــ ــ ــول إلى األشـ ـــ ــ وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب والوصـ

  ؛نساء والفتياتالجملة أمور منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
 

في  ٢٠٣٠  وٕاذ تعترف بأن رؤساء الدول والحكومات قطعوا من خالل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام
ـــبتمبر  ــاملة بحلول عام  ،وأهدافها ٢٠١٥أيلول/ ســ ـــحية الشـــ ، بما في ذلك ٢٠٣٠التزامًا جريئًا بتحقيق التغطية الصــ

                                                           
 .٧٢/١٤الوثيقة ج   ١
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وٕاتاحة األدوية واللقاحات األســـاســـية ة الصـــحية األســـاســـية الجيدة الحماية من المخاطر المالية وٕاتاحة خدمات الرعاي
  ؛المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة للجميع

  
ـــاء الدول والحكومات  ــ ــًا بأن رؤســـ ــ ــ ـــمنوا، بحلول عام قد وٕاذ تعترف أيضــ ـــ ــول ٢٠٣٠التزموا بأن يضــ ــ ، حصــــ
ـــية واإلنجابية، ــ ـــ ــــحة الجنسـ ــ ــ ـــرة واإلعالم والتثقيف ل بما فيها تلك الالزمة الجميع على خدمات رعاية الصـ ـــ ــ تنظيم األسـ

  وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية؛
  

، الذي ٢٠٣٠  ) بشــأن الصــحة في خطة التنمية المســتدامة لعام٢٠١٦( ١١-٦٩ع  ص  جتذكر بالقرار وٕاذ 
ـــلّ ي ــاملة تعنيم ســ ـــحية الشـــ ــية مجموعة  ضـــــمنًا إتاحة بأن التغطية الصــ ــاســـ ــحية األســـ محددة وطنيًا من الخدمات الصـــ

ناجعة التكلفة والالمعقولة األدوية األســـاســـية والســـليمة و و الضـــرورية الترويجية والوقائية والعالجية والملطفة والتأهيلية 
ــمانلكل الناس من دون تمييز والجيدة ــــ ــ ــ ـــ ـــتفيدين من هذه الخدمات ، مع ضـ ــ ـــ ــ ــ ـــه  عدم تعريض المســ ــ ــ ـــ ــ في الوقت نفســ

  بشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة والمهمَّشة من السكان؛ مع التركيزمصاعب مالية، ل
  

ـــًا تذكر وٕاذ  ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٦٧/٨١بالقرار أيضـ ـــ ــ ـــ ــ ــ كانون األول/  ١٢الصـ
ــمبر ــة الخارجيةوالمعنون " ٢٠١٢  ديسـ مجتمع المدني " الذي يحث الحكومات ومنظمات الالصـــحة العالمية والســـياســ

ـــاملة ك ـــحية الشـ ــر هام في خطة التنمية الدولية والمنظمات الدولية على التعاون والنهوض بإدراج التغطية الصـ عنصــ
ـــكان وتحقيق منجزات أخرى من  ــك االجتماعي ورفاه السـ ـــف والتماســ ــامل المنصـ ــتدام الشــ ـــيلة لتعزيز النمو المســ ووسـ

  أجل التنمية االجتماعية؛
  

ـــريع وتيرة االنتقال وٕاذ  ــ ـــكل ملحوظ لتسـ ــ ــــؤولية الحكومات عن تكثيف الجهود على نحو عاجل وبشـ تقر بمســ
حصـــول الجميع على خدمات الرعاية الصـــحية الجيدة والميســـورة التكلفة وتؤكد مجددًا المســـؤولية األولية مرحلة إلى 

ت من أجل تحقيق التغطية الصـــحية التي تقع على عاتق الدول األعضـــاء عن تحديد مســـاراتها وتعزيز هذه المســـارا
  الشاملة؛

 
ــالقرار تــــذكروٕاذ  ــــال ٦٩/٣١٣ بــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــامــــة لألمم المتحــــدة  دراصــ  تموز/  ٢٧في والُمعتمــــد عن الجمعيــــة العــ

ـــأ ٢٠١٥  يوليو ـــ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميةبشــ ــ ـــ أعاد تأكيد الذي و  ،ن خطة عمل أديس أبابا الصـ
ــي القوي ب ــتويات ل ات الماثلة أمامتحديلل التصــــديااللتزام الســــياســ تحقيق التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المســ

ــتدامة بروح ا ــًا البلدان على النظر في نابعة لتنمية المسـ ــعيد العالمي، وشـــجع أيضـ من الشـــراكة والتضـــامن على الصـ
ـــتثمارات جيدة في مجال الصــــحة  ـــخ اسـ ــين مواءمة تحديد أهداف إنفاق مالئمة للظروف الوطنية من أجل ضـ وتحســ

  برامج المبادرات الصحية العالمية مع النظم الوطنية؛
  

ــًا وٕاذ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــــادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٧٢/١٣٩بالقرار تذكر أيضــ ــ ــ ـــ ــ كانون األول/  ١٢الصــ
الصحة العالمية والسياسة الخارجية: االهتمام بصحة أشد الفئات ضعفًا من أجل مجتمع والمعنون " ٢٠١٧ديسمبر 

ــتوى للجمعية العامة في عام  ــامل للجميع" الذي قررت فيه الدول األعضـــاء عقد اجتماع رفيع المسـ ــأن  ٢٠١٩شـ بشـ
  التغطية الصحية الشاملة؛

  
ـــادر عن الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة في  ٧٢/١٣٨بــالقرار تــذكر كــذلــك وٕاذ  ــ ـــ ــ ــ ـــ كــانون األول/  ١٢الصـ

ــمبر  ـــ ـــح ٢٠١٧ديســـ ــ ــاملة" الذي قررت فيه الوالمعنون "اليوم الدولي للتغطية الصـــ ــ ـــ  يوم أن تعلن جمعية العامةية الشـ
  يومًا دوليًا للتغطية الصحية الشاملة؛بوصفه كانون األول/ ديسمبر  ١٢
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ــاء الدول التزام مجدداً  تؤكد وٕاذ ــأن برنامج العمل  ١-٧١ع  ص  ج القرارالمقطوع في  في المنظمة األعضـــ بشـــ
ــر ــ ـــ ــ ـــ ــ في ذلك   "، بماةأجل تحقيق رؤية األهداف "المليارية الثالثدعم العمل من ، ب٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العام الثالث عشـ

بشــكل  اســتفادة مليار شــخص آخر من التغطية الصــحية الشــاملة وحماية مليار شــخص آخر من الطوارئ الصــحية
  في تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية؛سهام مواصلة اإلكذلك و  أفضل،

  
 ٢٠١٨  أكتوبراألول/  تشــرين ١٠عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في صــادر ال ٧٣/٢ بالقرارتذكر وٕاذ 

ــأ ــياســـي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المســـتوى الثالث المعني بالوقاية من األمراض بشـ ن اإلعالن السـ
ـــارية) ومكافحتها ــ ـــ ـــ ـــول عنص على االلتزام بالذي و  ،غير المعدية (غير السـ ــ ـــ ــ ــجيع على زيادة فرص الحصــ ــ ـــ ــ ــ لى التشـ

ــورة التكلفة والعالية الجودة، مع تأكيد  ــ ـــ ــ ــ ـــخيص وغيرها من التكنولوجيات اآلمنة والفعالة والميسـ ـــ ــ ــ األدوية وأدوات التشــ
ـــلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس)،  ــ أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصــ

بأن حقوق سّلم الذي ي) ٢٠٠١( العموميةحة بشأن اتفاق تريبس والصحة تأكيد إعالن الدو  بصيغته المعدلة، وأيضاً 
، وبخاصــة حقها العموميةالملكية الفكرية ينبغي أن ُتفســر وُتطّبق بما يدعم حق الدول األعضــاء في حماية الصــحة 

ــول الجميع على األدوية، و  ــ ــ ـــ منتجات  الحاجة إلى توفير الحوافز المالئمة البتكارالذي يراعي في تعزيز فرص حصـ
  ؛صحية جديدة

  
ـــحة على االحتياجات وتكون ؤكد ت وٕاذ ــ ــطة البحث والتطوير في مجال الصـــ ــ ــ ــــرورة أن تعتمد أنشــ ــ مجددًا ضــ

مســـندة بالبّينات وتســـترشـــد بالمبادئ األســـاســـية المتمثلة في القدرة على تحمل التكاليف والفعالية والكفاءة واإلنصـــاف 
  وتعتبر مسؤولية مشتركة؛

  
ــحة البدنية والنفســــية ســـابقًا تذكر بجميع القرارات الصـــادرة وٕاذ  ــحة والرامية إلى تعزيز الصـ عن جمعية الصـ

  في تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛سهام والرفاه واإل
 

ـــاملة يعنيطى وئيدة حاليًا بخُ حرز بالغ القلق أن التقدم المُ بتالحظ وٕاذ  ــ ـــ ــحية الشـــ ـــ ـــ  في تحقيق التغطية الصـــ
ــائرة على غير عدة بلدان وجود ــ ــحيحطريق ال ســـ ــ ـــوب الصـــ ــاملة  ٨-٣بلوغ الغاية  صــــ ــ ــــحية الشـــ ــأن التغطية الصـــ ـــ بشــ

  ة في أهداف التنمية المستدامة؛والُمحّدد
  

  أن الصحة هي محرك رئيسي للنمو االقتصادي؛أيضًا تالحظ وٕاذ 
  

ــحة وما تتيحه من موارد لهذا المجال، وال اً حالي أن إنفاق الحكوماتكذلك تالحظ وٕاذ  ــ ــيما في على الصـــ ــــ سـ
ــة البلدانالعديد من  لتحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة، بما في ليس كافيًا  ،ة الدخلالمتوســـطتلك الدخل و  المنخفضـ

  المالية؛ذلك حماية السكان من المخاطر 
  

ــســـات وٕاذ  تقر بأهمية دور المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤســـســـات الخيرية والمؤسـ
ـــرورةاألكاديمية، حســـــب م ـــى الحال، وضــ ــهام قتضــ ــ ـــحية إسـ ـــلة بالتغطية الصـــ ها في تحقيق األهداف الوطنية المتصــ

  الشاملة، وبضرورة التآزر والتعاون في هذا الصدد بين جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية؛
  

  التغطية الصحية الشاملة؛ بخطةتعترف بدور أعضاء البرلمانات في االرتقاء وٕاذ 
  

يتاء ُنظم متينة وشفافة وخاضعة للمساءلة وفعالة إل مجال إقامة االستثمار فيأنه ال غنى عن تالحظ وٕاذ 
الذي  تفي بالغرضالتي و المتمتعة بالمهارات والمتفانية  ع القوى العاملة الصـــحيةيشـــمل توزيَ  الخدمات الصـــحية، بما

  ؛أعّدت ألجله توزيعًا الئقاً 
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امة المالية في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة أمر يعتمد على نظام تعترف بأن تحقيق الفعالية واالستدوٕاذ 
ـــحة العمومية والوقاية من  ـــ ــعة النطاق في مجال الصــ ـــ ــتجابة واتخاذ تدابير واســـ ـــ ــ ــــمود واالسـ ــ ـــحي قادر على الصــ ـــ صــ

ـــحة وتعزيز  ـــدي لمحددات هااألمراض وحماية الصـــ ـــطةوالتصـــ ــ ــم  ها بواسـ ــ ــات على نطاق القطاعاترســ ـــياســــ  ،ككل الســـ
  تعزيز إلمام السكان بالمسائل الصحية؛ نهاوبوسائل م
  

ج و هالن تالحظ أن حاالت الطوارئ المعقدة والمتزايد عددها تعرقل تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة وأنوٕاذ 
ــاملة في حاالت الطوارئ، ب ــحية الشــ ــون التغطية الصــ ـــاملة لصــ ضــــمان و  ا التعاون الدولي،نهموســــائل المتســــقة والشـ

ـــحية  ـــانية، توفير الخدمات الصــ ـــيًا مع المبادئ اإلنســ ـــتمرار توفيرها، تمشــ ـــحة العمومية واســ ـــية ووظائف الصــ ــاســ األســـ
  تكتسي أهمية أساسية؛

  
ــلّ وٕاذ  ــ ــاملة وغير ذلك من جوهري م بالدور التســـ ـــ ــحية الشــ ــ ـــحية األولية في تحقيق التغطية الصـــ للرعاية الصــــ

ـــتدامة والغايات المتعلقة بالصــــحة على النحو المُ  ــتاناتوّخى أهداف التنمية المسـ ــادر عن المؤتمر  في إعالن أســ الصــ
ـــحية األولية ب العالمي المعني ــ ــــتان، الرعاية الصــــ ــ ــ ــتانا، كازاخسـ ــ ـــ ــرين األول/ أكتوبر  ٢٦و ٢٥(أســ ــــ ــ وفي ) ٢٠١٨تشـ

ــاملة من الخدمات والرعاية المركزة على ال ــ ــ ــاف في إتاحة مجموعة شــ ـــ ـــمان اإلنصـــ ـــ ـــاواة بين ناس ضــ ـــ والمراعية للمســ
ـــين والعالية الجودة ــ ـــورة التكلفة،  الجنسـ ــ ـــرة والمتاحة والميسـ ــ ـــهم في تمتع الجميع ت يوالتوالمأمونة والمتكاملة والميسـ ــ سـ

  ؛عافيةبالصحة وال
  

بأن سالمة المرضى وتعزيز النظم الصحية وٕاتاحة خدمات جيدة تعزيزية ووقائية وعالجية  سّلم أيضاً توٕاذ 
  ،أمور أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ، هيخدمات الرعاية الملطفةكذلك، جنبًا إلى جنب مع  وتأهيلية

  
 ما يلي:القيام بعلى  ١الدول األعضاء تحث  -١

 
ــــوب تحقيق الغاية   )١( ــ ــ ــريع وتيرة التقدم المحرز صـــ ـــ ــ ــ ــتدامة بحلول  ٨-٣تســ ـــ ــ من أهداف التنمية المســــ

 ، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب، وخاصة الشرائح السكانية الفقيرة والضعيفة والمهمشة؛ ٢٠٣٠  عام
 
ــتوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المزمع عقده في أنشـــطة دعم   )٢( ــير لالجتماع الرفيع المسـ التحضـ

المشاركة  أنب علماً  بشأن التغطية الصحية الشاملة، والمشاركة فيه على أرفع مستوى ممكن، ٢٠١٩عام 
، والمشاركة في إعداد اإلعالن السياسي العملي المنحى مفضلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات فيه

 توافق اآلراء؛على أساس  المزمع إصداره
 
ــاملة،  )٣( ــ ـــحية الشــ ــــتدامة لتحقيق التغطية الصـــ ـــلة تعبئة موارد كافية ومســ ـــًال عن مواصـــ ــمان  فضـــ ضــــ

تخصـــيص الموارد، من خالل حســـن تصـــريف الشـــؤون، لضـــمان التعاون الكفاءة واإلنصـــاف والشـــفافية في 
 خاص على الحد من انعدام المساواة وانعدام اإلنصاف؛ بوجه  بين القطاعات، عند االقتضاء، والتركيز

 
ــــين دعم  )٤( ــ ــ ــ ـــًا عن طريقتحديد األولويات واتخاذ القرار  ةيعمل تحسـ ـــ ــ ــ ــوصـ ـــ ـــ ــ تعزيز القدرات  ات، وخصـ

 لوذلك من أجالتكنولوجيا، قدرات التدخالت الصــحية وتقييم تنفيذ المؤســســية وتصــريف الشــؤون في مجال 
احترام خصــوصــية المريض  والعمل في الوقت نفســه على تحقيق الكفاءة واتخاذ القرارات المســندة بالبينات،

ها ، بما فيومنتظماً  اً  متزايدالجديدة اســتخداماً  وتعزيز أمن البيانات، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجيات والنهوج
ـــحية المتكاملة ـــفها  التكنولوجيات الرقمية ونظم المعلومات الصـ ــحية بوصـ ــيلة لتعزيز إتاحة الرعاية الصـــ وســ

                                                           
 االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكامل    ١
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تحقيق ل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالســياســات دعماً  ســترشــد بهاالمنصــفة والميســورة التكلفة والشــاملة، ولال
 الشاملة؛لتغطية الصحية ا
 
ــحية األولية وتعزيزها باعتبارها حجر الزاوية إلقامة نظام   )٥( ــ ـــ ــتثمار في الرعاية الصــ ــ ــ ــلة االســـ ــ ــ ــ مواصـ

صـــحي مســـتدام، من أجل تحقيق التغطية الصـــحية الشـــاملة وغيرها من أهداف التنمية المســـتدامة المتعلقة 
ـــاملة من الخدمات والرعاية التي ــ ـــحة، وذلك بهدف توفير طائفة شـ ــ ـــم بالجودة  ز على الناستركّ  بالصـ ــ وتتسـ

ــول عليها وٕاتاحتها وميســــورية تكلفتها، عالوة على توفير وظائف  العالية والمأمونية والتكامل وبيســــر الحصــ
ــتانا ـــ ــحة العمومية على النحو المتوخى في إعالن أســ ــ ــادر عن المؤتمر العالمي المعني الصـــ ــ الرعاية ب الصـــ

ـــحية األولية  ــ ــ ـــ ــتان، الصـــ ــــ ــ ـــ ـــتانا، كازاخســ ـــ ــ ــ ــرين ت  ٢٦و ٢٥(أســـ ـــ ــ ــ وتنفيذ االلتزامات  )٢٠١٨ألول/ أكتوبر اشــــ
 فيه؛   المقطوعة

 
ـــانية والتي تتخطى   )٦( ــحية المراعية لالعتبارات الجنســـ ــ ــتثمار في خدمات الرعاية الصــ ــ ـــلة االســ مواصـــ

ـــحية على قدم  ــاء والفتيات على الرعاية الصـ ــول النســ ــمن حصــ ــحة وتضــ العوائق الجنســــانية في مجال الصــ
ــاواة، وٕاعمال الحق ف ــ ـــاواة بين المســ ـــحة يمكن بلوغه وتحقيق المســـ ـــتوى من الصـــ ي تمتع الجميع بأعلى مســـ

 الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز تلك الخدمات؛ 
 
ــتثمار في   )٧( ــ ـــ ـــحية كافية و  ىقو مجال إعداد االســ ـــ ــ ــجيع توظيف القوى كفوءة عاملة صـ ــ ـــ وملتزمة وتشــ

ــحية واالرتقاء بها وت ـــتبقائهطوير قدراتالعاملة الصــ ــيما في أقل البلدان نموًا و ا في البلدان النامية، ها واسـ الســ
ـــغيرة النامية ــ ـــ ـــرية ا تنفيذ، وذلك عن طريق والدول الجزرية الصــ ـــ ــ ـــأن الموارد البشــ ــ ـــ ـــتراتيجية العالمية بشــ ــ ـــ الســ

 ؛تنفيذًا فعاالً  ٢٠٣٠  الصحية: القوى العاملة
 
ــخيص والتكنولوجيات و تعزيز إتاحة األدوية واللقاحات   )٨( ــ ــ ـــ ــ ــــائل التشـ ــ ــ ـــ ــورة التكلفة وسـ ــ ــ ــ ـــ األخرى الميسـ

 والمأمونة والفعالة والجيدة؛
 
ــادة دعم البحث والتطوير في مجال األدوية واللقاحات   )٩( ـــ ــ ــ ــارية و المضــ ـــ ــ ــ ــواها لألمراض الســ ــ ـــ ــ غير ســ

ـــارية، بما في ذلك أمراض المناطق المدارية المهملة، و  ــًة الســـ ــــرر منها البلدان النامية خاصــــ تلك التي تتضــ
 في المقام األول؛

 
ـــاء، ا  )١٠( ـــب االقتضــ ـــندة بالبّينات، حســ لنظر في دمج خدمات الطب التقليدي التكميلي المأمونة والمســ

ـــعيد الوطني و/ ـــحية على الصـ ـــحية  داخل النظم الصـ ــتوى الرعاية الصــ ــيما على مســ أو دون الوطني، والســ
  واألولويات الوطنية؛  ات السائدةوفقًا للسياقو األولية 

 
ــم بمزي  )١١( ــاملة بوســـائل تعزيز اتباع نهوج تتسـ ــحية الشـ ــمولية لحماية التغطية الصـ ــاق والشـ د من االتسـ

ــحة العمومية ــ ـــية ووظائف الصـــ ــ ــاســ ــ ــحية األســـ ــتمرارية الخدمات الصـــــ ــــمان اســـــ  منها التعاون الدولي، مع ضـــ
 يتماشى مع المبادئ اإلنسانية؛  ها، بماائيتوإ 
 
ــ تعزيز إلمام الســـكان بالمســـائل الصـــحية،  )١٢( الضـــعيفة، لتعزيز مشـــاركة بين الفئات فيما  اً وخصـــوصـ

المرضـى في اتخاذ القرارات السـريرية مع التركيز على التواصـل بين المريض والمهني الصـحي، ومواصــلة 
االســـتثمار في المعلومات الصـــحية التي تتســـم بيســـر الحصـــول عليها ودقتها وســـهولة اســـتيعابها واســـتنادها 

  إلى البينات بوسائل منها اإلنترنت؛
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ين الوقاية وتعزيز الصحة عن طريق التصدي لمحدِّدات الصحة وتحقيق اإلنصاف مواصلة تحس  )١٣(
المجتمع شرائح الحكومة بأكملها و أجهزة في مجال الصحة من خالل اتباع نهوج متعددة القطاعات تشمل 

 القطاع الخاص؛كذلك بأكمله، و 
 
ـــد والتقييم لدعم االنتظام في تتبع التقدم المحر اهج تعزيز من  )١٤( ــ ـــاف في الرصـــ ــ ـــين اإلنصـــ ــ ز في تحســـ

ـــحي والحماية من المخاطر المالية وتحقيق  ــ ــ ــاملة من الخدمات والرعاية داخل النظام الصـــ ــ ــ ــ إتاحة طائفة شــ
  أفضل استفادة منها لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات؛ 

 
ــتفادة ا  )١٥( ـــل وجه، ب نمالســـ ـــاملة على أفضــ ــــحية الشــ ـــنوي للتغطية الصـ ــائل اليوم الدولي الســ ــ  اهنموسـ

 األنشطة المالئمة، وفقًا لالحتياجات واألولويات الوطنية؛  مراعاة
 

ــلحة من قطاع الصــــحة والقطاعات األخرى إلى  تدعو  -٢ ـــاحبة المصــ ــريكة اإلنمائية والجهات صـ الجهات الشــ
ــيق دعمها المقدم ــ ــبلدان لبلوغ ال إلى تنســ ــ ــاملة وتقويها أغراضــ ــ ــــحية الشــ ــلة بتحقيق التغطية الصــ ــ  ة دعمها هذاالمتصــ

، حســب االقتضــاء، في إعداد خطة ت الشــريكة والجهات صــاحبة المصــلحةهالك الجتة وتحســينه، وتشــجيع مشــارك
ــحية وبالرفاهية  ــأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صــ ــريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق  لمن أجالعمل العالمية بشــ تســ

، )عيش صــحية وبالرفاهية في جميع األعمار ضــمان تمّتع الجميع بأنماط( من أهداف التنمية المســتدامة ٣الهدف 
 ؛ ٢٠٣٠وغيره من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالصحة من أجل تحقيق خطة عام 

 
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

 
ــاءزّود أن ي  )١( ـــ ــ ــ ـــ ــ  المبذولة بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة بدعم كامل في جهودها الدول األعضـ
ــلحة المعنيةى نطاق لع ــاحبة المصــ ـــائر الجهات صــ ــع وسـ ــاملة  ،أوســ ـــحية الشــ ــوب تحقيق التغطية الصـ صــ

بل منها تدعيم عمل المنظمة في مجال ، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز النظم الصحية بسُ ٢٠٣٠بحلول عام 
ــع القواعد والمعايير و  ــاءالمشــــورة إلى الدو ٕاســــداء التقني و  الدعم قدرتها على تقديمتعزيز وضــ في  ل األعضــ

 ؛مجال رسم السياسات
 
ــلة مع االتحاد البرلماني الدولي ل هعملوّثق عرى أن ي  )٢( ـــ ــحية مواصـ ـــ توعية البرلمانيين بالتغطية الصـ

الدعم الســياســي الالزم لتحقيق التغطية  إلى االســتمرار في تقديم في الدعوة كامالً  الشــاملة وٕاشــراكهم إشــراكاً 
 ؛ والمواظبة على تقديمه ،٢٠٣٠الصحية الشاملة بحلول عام 

 
ــات والتحديات والدروس المتعلقة بالتغطية   )٣( ـــ ـــ ـــل الممارسـ ــ ـــ ــتفادة من الخبرات وأفضـ ـــ ــ ــر االســ ــ ــ أن ييســـ

ـــاملة وتبادلها على نطاق  ــحية الشــ ـــاء في المنظمةكل الصـــ ـــتفادة منهاالدول األعضــ وذلك ، ، وأن يؤيد االســ
ـــائل ب ــ ـــوسـ ــ ــب االقتضـ ــ ـــراك الجهات الفاعلة غير الدول، حســ ــــراكة  وكذلك اء،منها إشـــ مبادرات من قبيل الشــ

الجتماع الرفيع المسـتوى للجمعية العامة المعني عقد اللعملية التحضـيرية ل ، ودعماً ٢٠٣٠الصـحية الدولية 
 بالتغطية الصحية الشاملة؛ 

 
ة مسـتنير  مناقشـاتإجراء  لتيسـير مدخًال تقنياً  أن يقدم تقريرًا عن التغطية الصـحية الشـاملة بوصـفه  )٤(

 ؛للجمعية العامة المعني بالتغطية الصحية الشاملة االجتماع الرفيع المستوى حول
 
لدفع خطة التغطية الصـــحية على أتّم وجه من اليوم الدولي للتغطية الصـــحية الشـــاملة ســـتفيد أن ي  )٥(

  بل منها التشجيع على زيادة االلتزام السياسي بتحقيقها؛الشاملة إلى األمام، بسُ 
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ــنتين عن التقـــدم المحرز في تنفيـــذ هــذا القرار، ابتـــداًء من موعــد انعقـــاد أن يقـــدم   )٦( ــ ـــ ــ ــ ـــ تقريرًا كــل سـ
ـــبعين في عــام   جمعيــة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحــة العــالميــة الثــالثــة والسـ ـــ ــ ــ ـــ ـــحــة  ٢٠٢٠الصــ ــ ـــ ــ ــ وانتهــاًء بموعــد انعقــاد جمعيــة الصـــ

   ر، وذلــك في إطــار مــا ُيقــّدم حــاليــًا من تقــارير عن تنفيــذ القرا٢٠٣٠عــام  الثــالثــة والثمــانين في  العــالميــة
  ).٢٠١٦( ١١-٦٩ع  ص  ج

  
  

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