
االجتامع الرفيع املستوى لألمم املتحدة بشأن 

التغطية الصحية الشاملة يف عام 2019

الغايات وااللتزامات واإلجراءات الرئيسية

 يف أيلول/ سبتمرب 2019، اعتمد زعامء العامل اإلعالن السيايس األكرث طموحاً وشموالً بشأن الصحة يف التاريخ يف االجتامع الرفيع املستوى 

لألمم املتحدة )االجتامع الرفيع املستوى( بشأن التغطية الصحية الشاملة.

ويقع عىل عاتقنا كافًة دوٌر بالُغ األهمية نضطلع به لضامن خضوع هؤالء الزعامء للمساءلة عام قطعوه من وعود، وعن تحويلهم األقوال 

إىل أفعال. وتقتيض الخطوة األوىل أن نعرف بالضبط االلتزامات التي قطعها الزعامء خالل االجتامع الرفيع املستوى.

تلخص هذه الوثيقة الغايات الرئيسية وااللتزامات وإجراءات املتابعة الواردة يف اإلعالن السيايس بشأن التغطية الصحية الشاملة الصادر 

عن االجتامع الرفيع املستوى لألمم املتحدة املعقود يف عام 2019، فيام يتعلق باملطالب الرئيسية للحركة املعنية بالتغطية الصحية 

الشاملة. وقد ُحّدثت الوثيقة يف ضوء أزمة كوفيد-19، التي تعزز أهمية املطالب الرئيسية من منظورْي التغطية الصحية الشاملة 

والتأهب للطوارئ الصحية عىل السواء )انظر ورقة املناقشة بشأن التغطية الصحية الشاملة والطوارئ الصادرة عن رشاكة التغطية 

الصحية الشاملة لعام 2030(، وااللتزامات املحددة للتأهب للطوارئ الواردة يف اإلعالن السيايس.

وتقدم هذه الوثيقة، من خالل الجمع بني الطلبات الرئيسية والتزامات اإلعالن السيايس عىل هذا النحو، مخططاً للدعوة واملساءلة 

االسرتاتيجيتني للجهات صاحبة املصلحة املتعددة بغرض املساعدة عىل ترجمة االلتزامات الصادرة عن االجتامع الرفيع املستوى لألمم 

املتحدة إىل إجراءات عملية.

املطلب الرئييس 
األول: ضامن 

االضطالع بدور قيادي 
سيايس فيام

املطلب الرئييس التأهب للطوارئ
الثاين: عدم ترك أحد 

خلف الركب

املطلب الرئييس املساواة بني الجنسني
الثالث: الترشيع 

والتنظيم

املطلب الرئييس 
الرابع: املحافظة عىل 

جودة الرعاية

املطلب الرئييس 
الخامس: ضخ املزيد 
من االستثامرات عىل 

املطلب الرئييس 
السادس: التحرك معاً

الرتكيز عىل بعض التزامات اإلعالن السيايس املختارة باستخدام املطالب الرئيسية للحركة املعنية 

بالتغطية الصحية الشاملة

يُقرتح استخدام مجاالت املطالب الرئيسية للحركة املعنية بالتغطية الصحية الشاملة كنبذة وصفية لتيسري متابعة واستعراض التقدم املحرز يف النهوض بااللتزامات الواردة يف اإلعالن 

السيايس. وتعد املطالب الرئيسية للحركة املعنية بالتغطية الصحية الشاملة برنامجا مشرتكا طموحا لترسيع التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، قام بإعداده أعضاء رشاكة 

التغطية الصحية الشاملة لعام 2030 وجميع الجهات الفاعلة يف الحركة من أجل التغطية الصحية الشاملة: الربملانيون واملجتمع املدين والقطاع الخاص والوكاالت والشبكات واألوساط 

األكادميية. وقد أُدرجت املطالب الرئيسية للحركة املعنية بالتغطية الصحية الشاملة يف اإلعالن السيايس كأساس لجهود الدعوة املنّسقة التي رّوج لها جميع الرشكاء معاً طوال فرتة 

التحضري لالجتامع الرفيع املستوى لألمم املتحدة. وتتجىل املطالب الرئيسية بشدة يف التزامات اإلعالن السيايس بشأن التغطية الصحية الشاملة.

https://undocs.org/ar/A/RES/74/2
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/UN_HLM/UHC_Key_Asks_final.pdf
https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-news/time-to-get-our-act-together-on-health-emergencies-and-uhc-555361/
https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-news/time-to-get-our-act-together-on-health-emergencies-and-uhc-555361/
https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-news/time-to-get-our-act-together-on-health-emergencies-and-uhc-555361/


 عامتجالا نع رداصلا يسايسلا نالعإلا

 ةدحتملا ممألل ىوتسملا عيفرلا

ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا نأشب
ًاعم كرحتلا :ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا“  ملاع ءانبل 

”ةحص رثكأ

ميثل هذا اإلعالن السيايس التزاماً تاريخياً قطعه الزعامء ويضع التغطية الصحية 

الشاملة يف صميم خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

»نحن، رؤساء الدول والحكومات وممثيل الدول والحكومات، 

املجتمعني يف األمم املتحدة يف 23 أيلول/ سبتمرب 2019«:

5- ندرك أن التغطية الصحية الشاملة أمٌر أسايٌس لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة ليس ما يتعلق منها بالصحة والرفاه فحسب، بل أيضاً ما يتعلق منها 

بالقضاء عىل الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، وضامن التعليم الجيد، وتحقيق 

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، وتوفري العمل الالئق والنمو االقتصادي، 

والحد من أوجه عدم املساواة، وضامن وجود مجتمعات عادلة وجامعة يعمها 

السالم، وبناء الرشاكات وتعزيزها، وأن تحقيق األهداف والغايات املدرجة يف 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ميثل يف الوقت نفسه أمراً بالغ األهمية 

لتحقيق الحياة الصحية والرفاه للجميع، مع الرتكيز عىل النتائج الصحية طوال 

دورة الحياة؛

6- نؤكد من جديد أهمية امللكية الوطنية والدور واملسؤولية الرئيسيني 
للحكومات عىل جميع املستويات يف تحديد طرقها الخاصة بها لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة، وفقاً للسياقات واألولويات الوطنية، ونشدد عىل أهمية 

القيادة السياسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة مبا يتجاوز القطاع الصحي 

من أجل اتّباع نُُهج إرشاك الحكومة بكاملها واملجتمع ككل، وكذلك نُُهج إدماج 

الصحة يف جميع السياسات، والُنهج القامئة عىل اإلنصاف، والُنهج الشاملة 

لكامل مسار الحياة؛

9- نَُسلِّم بأن التغطية الصحية الشاملة تعني أن تُتاح للناس كافًة إمكانية 
الحصول دون متييز عىل املجموعات املقررة وطنياً من الخدمات الصحية 

األساسية الالزمة، اإلرشادية والوقائية والعالجية والتأهيلية واملُلطِّفة، وعىل 

األدوية واللقاحات األساسية املأمونة الفعالة الجيدة النوعية بأسعار معقولة مع 

ضامن أال يتسبب الحصول عىل هذه الخدمات يف أي ضائقة مالية للمستفيدين 

منها، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الرشائح الفقرية والضعيفة واملهمشة من 

السكان؛

حيث تتمحور هذه الوثيقة حول املطالب الرئيسية بشأن التغطية الصحية الشاملة، فإنها 

تتضمن نصوصاً مقتبسًة معدلًة من اإلعالن السيايس، مع اإلشارة إىل أرقام الفقرات ذات الصلة 

يف اإلعالن بشأن كل غاية أو إجراء أو التزام. 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/2 :النص الكامل متاٌح عىل شبكة اإلنرتنت

الغايات الرئيسية

يحدد اإلعالن السيايس مجاالت العمل الرئيسية الالزمة لصياغة 

األغراض السياسية املعنية، وتوجيه عملية التنفيذ، وترسيع وترية 

العمل صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويتضمن اإلعالن أيضاً 

عدة غايات تشكل أساساً قوياً لتتبع التقدم املُحرز.

»لذلك، نتعهد بتكثيف جهودنا ومواصلة تنفيذ اإلجراءات التالية«:

اإلتاحة والحامية من املخاطر املالية: 24- ترسيع الجهود املبذولة لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة بحلول عام 2030 لضامن حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع طيلة 

مسار الحياة، ويف هذا الصدد نعيد التأكيد عىل عزمنا عىل:

التغطية التدريجية ملليار شخص إضايف بحلول عام 2023، بهدف تغطية  أ - 

جميع األشخاص بحلول عام 2030؛

وقف ارتفاع النفقات الصحية التي يدفعها الناس من جيوبهم الخاصة وعكس  ب - 

االتجاه الصعودي الكاريث لتلك النفقات، والقضاء عىل الفقر الناجم عن 

النفقات املتعلقة بالصحة بحلول عام 2030؛

تعبئة املوارد: 42- توسيع الخدمات الصحية األساسية العالية الجودة، وتعزيز النظم 

الصحية وتعبئة املوارد يف مجال الصحة يف البلدان النامية، مع مالحظة أنه وفقاً 

لتقديرات منظمة الصحة العاملية، فإن إنفاق 3.9 تريليون دوالر إضايف بحلول عام 

2030 ميكن أن مينع 97 مليون حالة وفاة مبكرة وأن يضيف ما بني 3.1 و8.4 
سنوات إىل العمر املتوقع يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل؛

اإلنفاق العام عىل الصحة: 43- تحسني املخصصات الصحية يف امليزانية، وتوسيع الحيز 

املتاح للسياسة املالية مبا فيه الكفاية، وإعطاء األولوية للصحة يف اإلنفاق العام، مع 

ضامن استمرارية أوضاع املالية العامة، وزيادة اإلنفاق العام بشكل مناسب، حسب 

االقتضاء، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الرعاية الصحية األولية، حيثام كان ذلك مناسباً، 

وفًقا للسياقات واألولويات الوطنية، مع مراعاة ما أوصت به منظمة الصحة العاملية من 

تخصيص نسبة مستهدفة إضافية تبلغ 1 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل أو أكرث؛

القوى العاملة الصحية: 60- اتخاذ خطوات فورية ملعالجة النقص العاملي يف العاملني 

الصحيني البالغ 18 مليون عامل، ومعالجة الطلب املتزايد عىل القطاعني الصحي 

واالجتامعي الذي يدعو إىل توفري 40 مليون وظيفة للعاملني الصحيني بحلول عام 

2030؛

https://undocs.org/ar/A/RES/74/2


االلتزامات الواردة يف اإلعالن السيايس

ضامن االضطالع بدور قيادي سيايس 

فيام يجاوز قطاع الصحة
عدم ترك أحد خلف الركب

االلتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من أجل متتع الجميع بأمناط عيش 

صحية وبالرفاهية يف جميع مراحل العمر، كعقد اجتامعي.

السعي لتحقيق اإلنصاف يف إتاحة الخدمات الصحية الجيدة مع توفري الحامية 

املالية.

إدماج الصحة يف جميع السياسات: 26- تنفيذ سياسات شديدة التأثري لحامية صحة 

الناس وللمعالجة الشاملة للمحددات االجتامعية واالقتصادية والبيئية واملحددات 

األخرى للصحة من خالل العمل يف جميع القطاعات باتباع نهج إدماج الصحة يف جميع 

السياسات الشاملة للحكومة بأكملها؛

إعطاء األولوية للصحة العمومية: 27- إعطاء األولوية لإلرشاد الصحي والوقاية من 

األمراض، من خالل سياسات الصحة العامة )العمومية( وحسن إدارة النظم الصحية 

والتثقيف والتواصل يف مجال الصحة والتوعية الصحية، وكذلك املدن اآلمنة الصحية 

القادرة عىل الصمود؛

القدرات القيادية: 55- تعزيز قدرة السلطات الحكومية الوطنية عىل القيام بدور 

قيادي وتنسيقي اسرتاتيجي، مع الرتكيز عىل التدخالت املشرتكة بني القطاعات، وكذلك 

تعزيز قدرة السلطات املحلية؛

القيادة السياسية االسرتاتيجية: 59- توفري قيادة اسرتاتيجية بشأن التغطية الصحية 

الشاملة عىل أعىل مستوى سيايس وتشجيع قدر أكرب من االتساق يف السياسات 

واإلجراءات املنسقة من خالل نهج إرشاك الحكومة بكاملها ونهج إدماج الصحة يف 

جميع السياسات، وصياغة استجابة منسقة ومتكاملة ومتعددة القطاعات تشمل 

املجتمع بأكمله؛

التغطية الصحية الشاملة يف حاالت الطوارئ: 73- تشجيع الُنُهج األكرث اتساقاً وشموالً 

لحامية التغطية الصحية الشاملة يف حاالت الطوارئ، عن طريق التعاون الدويل وغريه 

من السبل؛

األمني العام لألمم املتحدة والزخم السيايس: 81- نطلب إىل األمني العام أن يواصل 

العمل مع الدول األعضاء للحفاظ عىل الزخم السيايس بشأن التغطية الصحية الشاملة 

وزيادة تعزيزه؛

تقليل العقبات املالية: 39- السعي النتهاج سياسات فعالة للتمويل الصحي، لالستجابة 

لالحتياجات غري امللباة وإزالة الحواجز املالية التي تحول دون إتاحة الخدمات، وتقليل 

النفقات التي يدفعها الناس من جيوبهم الخاصة التي تؤدي إىل معاناتهم من ضائقات 

مالية وضامن حامية الجميع من املخاطر املالية طوال فرتة الحياة، وخاصًة الفقراء 

والضعفاء ومن يعيشون ظروفاً هشة؛

إتاحة األدوية واملنتجات الصحية: 49- تشجيع التوزيع العادل لألدوية املأمونة 

والفعالة وامليسورة التكلفة واألساسية والجيدة النوعية وزيادة فرص الحصول عليها، مبا 

يف ذلك األدوية الجنيسة واللقاحات والتكنولوجيات التشخيصية والصحية، لضامن توفري 

خدمات صحية جيدة النوعية بأسعار معقولة وتقدميها يف الوقت املناسب؛

القوى العاملة الصحية: 61- تطوير وتحسني وإتاحة التدريب القائم عىل األدلة الذي 

يراعي الثقافات املختلفة واالحتياجات الخاصة للنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتوسيع نطاق التعليم والتدريب املجتمعي يف مجال الصحة من أجل توفري رعاية جيدة 

للناس طيلة مسار حياتهم؛

األشخاص الضعفاء/ املستبعدون: 70- ضامن عدم ترك أحد خلف الركب مع السعي 

إىل الوصول أوالً إىل َمن هم أكرث تأخراً عن الركب، وإىل متكني الضعفاء أو من يعيشون 

ظروفاً هشة وتلبية احتياجاتهم الصحية البدنية والنفسية، مبن يف ذلك جميع األطفال 

والشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة واملصابون بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وكبار 

السن والشعوب األصلية، والالجئون واملرشدون داخلياً واملهاجرون؛

النظم الصحية القادرة عىل الصمود: 72- التشجيع عىل إقامة نظم صحية قوية وقادرة 

عىل الصمود، تشمل الفئات الضعيفة أو التي تعيش ظروفاً هشة، وتكون قادرة عىل 

التنفيذ الفعال للوائح الصحية الدولية )2005(؛

املعلم الرئييس:

79- وضع أهداف وطنية قابلة للقياس وتعزيز الربامج الوطنية للرصد والتقييم، 
دعامً للتتبع املنتظم ملا يُحرز من تقدم يف تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

بحلول عام 2030؛

املعلم الرئييس:

67- تعزيز نظم املعلومات الصحية وجمع بيانات جيدة النوعية وحسنة 
التوقيت وموثوق بها، لرصد ما يُحرز من تقدم والوقوف عىل الثغرات يف إنجاز 

جميع البلدان لهدف التنمية املستدامة 3 عىل نحو يشمل الجميع، ولضامن أن 

اإلحصاءات املستخدمة يف رصد التقدم تعكس التقدم الفعيل املُحرز عىل أرض 

الواقع، من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛



املحافظة عىل جودة الرعايةالترشيع والتنظيم

بناء نظم صحية جيدة يثق بها الناس واملجتمعات.تهيئة بيئة تنظيمية وقانونية قوية ومواتية تستجيب الحتياجات الناس.

الشفافية يف األسعار: 50- تحسني توافر املنتجات الصحية والقدرة عىل تحمل تكاليفها 

وفعاليتها من خالل زيادة الشفافية يف األسعار عىل امتداد سلسلة القيمة، بوسائل منها 

تحسني القواعد التنظيمية وإقامة تواصل بّناء ورشاكة أقوى مع الجهات املعنية صاحبة 

املصلحة، مبا يف ذلك الصناعات والقطاع الخاص واملجتمع املدين، وفقاً لألُطُر القانونية 

والسياقات القانونية الوطنية واإلقليمية؛

فعالية املؤسسات: 56- بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة وجامعة 

عىل جميع املستويات للقضاء عىل الفساد وضامن العدالة االجتامعية وسيادة القانون 

والحوكمة الرشيدة والصحة للجميع؛

القدرات التنظيمية: 58- تحسني القدرات التنظيمية ومواصلة تعزيز نظام ترشيعي 

وتنظيمي مسؤول وأخالقي يشجع عىل شمول جميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك 

مقدمو الخدمات من القطاعني العام والخاص، ويدعم االبتكار، ويحمي من تضارب 

املصالح والتأثري غري املربر، ويستجيب لالحتياجات املتغرية يف فرتة تشهد تغرياً تكنولوجياً 

رسيعاً؛

التدخالت الجيدة القامئة عىل االحتياجات: 25- تنفيذ تدخالت أكرث فعالية وشديدة 

التأثري ومضمونة الجودة ومتمحورة حول الناس ومراعية للبعد الجنساين ومنظور اإلعاقة 

وقامئة عىل األدلة لتلبية االحتياجات الصحية للجميع طيلة مسار الحياة؛

الرعاية الصحية األولية: 46- توسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية األولية وإعطاؤها 

األولوية باعتبارها حجر الزاوية لنظم صحية مجتمعية مستدامة ومتكاملة تركز عىل 

الناس وأساساً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز فعالية نظام التحويالت الطبية 

بني مستوى الرعاية األولية وغريه من مستويات الرعاية؛

النظم الصحية الجيدة املأمونة التي تركز عىل الناس: 48- تكثيف الجهود الرامية 

إىل بناء وتعزيز النظم الصحية الجيدة التي تركز عىل الناس وتحسني أدائها من 

خالل تحسني سالمة املرىض، باالستناد إىل الرعاية الصحية األولية القوية والسياسات 

واالسرتاتيجيات الوطنية املتسقة للخدمات الصحية الجيدة واملأمونة؛

القوى العاملة الصحية: 62- تكثيف الجهود لتشجيع توظيف واستبقاء العاملني 

الصحيني األكفاء واملهرة واملتحمسني، وتشجيع الحوافز الهادفة إىل ضامن التوزيع العادل 

للعاملني الصحيني املؤهلني وخاصة يف املناطق الريفية واملناطق التي يصعب الوصول 

إليها واملناطق الناقصة الخدمات ويف املجاالت التي يرتفع فيها الطلب عىل الخدمات؛

القرارات املستندة إىل األدلة: 65- تعزيز القدرة عىل تقييم التدخالت والتكنولوجيات 

الصحية، وجمع البيانات وتحليلها، مع احرتام خصوصية املريض وتعزيز حامية البيانات، 

من أجل التوصل إىل قرارات مستندة إىل األدلة عىل جميع املستويات، مع االعرتاف 

بدور األدوات الصحية الرقمية يف متكني املرىض، ومنحهم إمكانية الوصول إىل معلومات 

الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتعزيز الوعي الصحي، وتقوية مشاركة املريض يف صنع 

القرارات الرسيرية مع الرتكيز عىل التواصل بني املرىض واملهنيني الصحيني؛

االبتكار والتكنولوجيا: 66- االستثامر يف االستخدام األخالقي املبتغي الصحة العامة 

)العمومية( للتكنولوجيات املناسبة القامئة عىل األدلة والسهلة االستعامل، مبا فيها 

التكنولوجيات الرقمية، فضالً عن االبتكار، وتشجيع ذلك االستخدام، بهدف زيادة 

إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية الجيدة والخدمات االجتامعية املتصلة بها 

واملعلومات ذات الصلة، وتحسني مردودية النظم الصحية والكفاءة يف توفري وتقديم 

الرعاية الجيدة؛

املعلم الرئييس:

57- تعزيز األُطُر الترشيعية والتنظيمية وتعزيز اتساق السياسات لتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة، بوسائل منها سن الترشيعات وتنفيذ السياسات التي 

توفر إمكانية أكرب للوصول إىل الخدمات واملنتجات الصحية األساسية واللقاحات 

األساسية، مع تعزيز الوعي أيضاً مبخاطر املنتجات الطبية املتدنية النوعية 

واملغشوشة، وضامن جودة وسالمة الخدمات واملنتجات ومامرسات العاملني 

الصحيني فضالً عن الحامية من املخاطر املالية؛

املعلم الرئييس:

24- إعادة التأكيد عىل عزمنا التغطية التدريجية ملليار شخص إضايف بحلول 
عام 2023، بالخدمات الصحية األساسية العالية الجودة وباألدوية واللقاحات 

األساسية والتكنولوجيات التشخيصية والصحية العالية الجودة واملأمونة والفعالة 

وامليسورة التكلفة، بهدف تغطية جميع األشخاص بحلول عام 2030؛



ضخ املزيد من االستثامرات 

عىل نحو أفضل
التحرك معاً

وضع آليات بني أصحاب املصلحة املتعددين إلرشاك املجتمع بأكمله من أجل استدامة التمويل العام وتنسيق االستثامرات يف مجال الصحة.

إيجاد عامٍل أوفر صحة.

قيم مستهدفة مناسبة وطنياً لإلنفاق: 40- تكثيف الجهود لضامن تحديد قيم 

مستهدفة مناسبة وطنياً لإلنفاق عىل االستثامرات الجيدة يف خدمات الصحة العامة 

)العمومية(، مبا يتامىش مع االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، واالنتقال نحو 

التمويل املستدام من خالل تعبئة املوارد العامة املحلية؛

املالية العامة: 41- ضامن اإلنفاق العام املحيل الكايف عىل الصحة، وعند االقتضاء، 

التوسع يف تخصيص موارد جامعية للصحة، وتعظيم كفاءة اإلنفاق الصحي وضامن 

عدالة توزيعه، مع مراعاة دور استثامرات القطاع الخاص، حسب االقتضاء؛

التمويل الخارجي: 45- توفري موارد مالية كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ بها وقامئة 

عىل األدلة، مع تحسني فعاليتها، لدعم الجهود الوطنية املبذولة يف تحقيق التغطية 

الصحية الشاملة، من خالل القنوات املحلية والثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، مبا 

يف ذلك التعاون الدويل واملساعدة املالية والتقنية، مع النظر يف استخدام آليات التمويل 

التقليدية واملبتكرة، وكذلك الرشاكات مع القطاع الخاص والجهات األخرى صاحبة 

املصلحة، مع االعرتاف بأن التمويل الصحي يتطلب تضامناً عاملياً وجهداً جامعياً؛

االستثامر يف التكنولوجيات الجديدة واالبتكار: 66- االستثامر يف االستخدام األخالقي 

املبتغي الصحة العامة )العمومية( للتكنولوجيات املناسبة القامئة عىل األدلة والسهلة 

االستعامل، مبا فيها التكنولوجيات الرقمية، فضالً عن االبتكار، وتشجيع ذلك االستخدام، 

بهدف زيادة إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية الجيدة والخدمات االجتامعية 

املتصلة بها واملعلومات ذات الصلة، وتحسني مردودية النظم الصحية والكفاءة يف توفري 

وتقديم الرعاية الجيدة؛

االبتكار يف القطاع الخاص: 53- نقر بالدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص يف البحث 

والتطوير يف مجال األدوية املبتكرة؛

نهج إرشاك املجتمع بأكمله: 59- صياغة استجابة منسقة ومتكاملة ومتعددة 

القطاعات تشمل املجتمع بأكمله، مع التسليم بالحاجة إىل مواءمة الدعم املقدم من 

جميع أصحاب املصلحة من أجل تحقيق األهداف الصحية الوطنية؛

الرشاكات العاملية: 77- تنشيط وتعزيز رشاكات عاملية قوية مع جميع أصحاب 

املصلحة املعنيني من أجل دعم جهود الدول األعضاء عىل نحو تعاوين، بوسائل منها 

تقديم الدعم التقني واملساهمة يف بناء القدرات وتعزيز الدعوة، مع البناء عىل ما 

أنجزته الشبكات العاملية الحالية مثل الرشاكة الصحية الدولية من أجل التغطية الصحية 

الشاملة 2030، ويف هذا الصدد، نالحظ العرض التقدميي املرتقب لخطة العمل العاملية 

للحياة الصحية والرفاه للجميع؛

املعلم الرئييس:

43- تحسني املخصصات الصحية يف امليزانية، وتوسيع الحيز املتاح للسياسة 
املالية مبا فيه الكفاية، وإعطاء األولوية للصحة يف اإلنفاق العام، مع ضامن 

استمرارية أوضاع املالية العامة، وزيادة اإلنفاق العام بشكل مناسب، حسب 

االقتضاء، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الرعاية الصحية األولية، حيثام كان ذلك 

مناسباً، وفقاً للسياقات واألولويات الوطنية، مع مراعاة ما أوصت به منظمة 

الصحة العاملية من تخصيص نسبة مستهدفة إضافية تبلغ 1 يف املائة من الناتج 

املحيل اإلجاميل أو أكرث؛

املعلم الرئييس:

54- إرشاك جميع الجهات املعنية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املجتمع املدين 
والقطاع الخاص واألوساط األكادميية، حسب االقتضاء، من خالل إنشاء منصات 

ورشاكات شفافة وتشاركية بني أصحاب مصلحة متعددين، لتوفري إسهامات يف 

وضع السياسات املتعلقة بالصحة وبالبعد االجتامعي ويف تنفيذها وتقييمها، 

واستعراض ما يُحَرز من تقدم يف تحقيق األهداف الوطنية يف مجال التغطية 

الصحية الشاملة؛



’متابعًة لهذا اإلعالن السيايس، فإننا‘:

82- نطلب إىل األمني العام أن يقدم، بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية والوكاالت األخرى املعنية، تقريراً مرحلياً خالل الدورة الخامسة والسبعني للجمعية العامة، وتقريراً خالل 
دورتها السابعة والسبعني يتضمن توصيات بشأن تنفيذ هذا اإلعالن يف سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ليسرتشد به االجتامع الرفيع املستوى الذي سيُعقد يف عام 2023؛

83- نقرر عقد اجتامع رفيع املستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة يف عام 2023 يف نيويورك، بهدف إجراء استعراض شامل لتنفيذ هذا اإلعالن لتحديد الثغرات والحلول من 
أجل ترسيع وترية التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، عىل أن يتم تحديد نطاق وطرائق هذا االستعراض يف موعد ال يتجاوز الدورة الخامسة والسبعني 

للجمعية العامة، مع مراعاة نتائج العمليات القامئة األخرى ذات الصلة بالصحة وتنشيط أعامل الجمعية العامة.

املساواة بن الجنسني

التأكيد عىل املساواة بني الجنسني، وتصحيح ديناميات القوة بني الجنسني، 

وضامن حقوق النساء والفتيات باعتبارها مبادئ أساسية للتغطية الصحية 

الشاملة.

متكني املرأة يف القوى العاملة الصحية: 63- توفري فرص وبيئة عمل أفضل للنساء 

لضامن قيامهن بدورهن وتوليهن مهام قيادية يف القطاع الصحي، وذلك بهدف زيادة 

متثيل النساء كافًة يف القوى العاملة وانخراطهن ومشاركتهن ومتكينهن فيها بصورة 

مجدية، ومعالجة أوجه عدم املساواة والقضاء عىل أمناط التحيز ضد املرأة، مبا يف ذلك 

عدم املساواة يف األجر، مع مالحظة أن النساء، الاليئ يشكلن حالياً 70 يف املائة من 

القوى العاملة الصحية واالجتامعية، ما زلن يواجهن يف كثري من األحيان عقبات كبرية يف 

تويل أدوار القيادة وصنع القرار؛

الصحة الجنسية واإلنجابية: 68- ضامن حصول الجميع بحلول عام 2030 عىل خدمات 

رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، مبا فيها خدمات تنظيم األرسة، وعىل املعلومات 

والتثقيف يف هذا املجال، وإدماج الصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية، 

وضامن إمكانية متتع الجميع بالحقوق يف الصحة الجنسية واإلنجابية وبالحقوق 

اإلنجابية؛

املنظور الجنساين يف جميع السياسات: 69- تعميم مراعاة املنظور الجنساين عىل نطاق 

املنظومة عند تصميم السياسات الصحية وتنفيذها ورصدها، مع مراعاة االحتياجات 

الخاصة لجميع النساء والفتيات، بُغية تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف 

السياسات الصحية ويف تنفيذ النظم الصحية؛

إجراءات املتابعة

uhc2030.org/un-hlm-2019 :ملعرفة املزيد عن االجتامع الرفيع املستوى لألمم املتحدة

أُعّدت هذه الوثيقة يف األصل مبناسبة يوم التغطية الصحية الشاملة 2019، وتم تحديثها يف متوز/ يوليو 2020.

التأهب للطوارئ

التشجيع عىل إقامة نظم صحية قوية وقادرة عىل الصمود من أجل تعزيز 

التأهب للطوارئ الصحية واالستجابة لها.

نظم صحية قادرة عىل الصمود: 72. التشجيع عىل إقامة نظم صحية قوية وقادرة 

عىل الصمود، تشمل الفئات الضعيفة أو التي تعيش يف أوضاع هشة، وتكون قادرة عىل 

التنفيذ الفعال للوائح الصحية الدولية )2005(، وتكفل التأهب للجوائح والوقاية من أي 

فاشيات واكتشافها والتصدي لها؛

التغطية الصحية الشاملة يف حاالت الطوارئ: 73. تشجيع الُنهج األكرث اتساقا وشموال 

لحامية التغطية الصحية الشاملة يف حاالت الطوارئ، بوسائل تشمل التعاون الدويل، 

وضامن استمرارية وتوفري الخدمات الصحية األساسية ووظائف الصحة العامة، متشيا مع 

املبادئ اإلنسانية؛

التأهب واالستجابة: 74. تعزيز نظم التأهب الصحي للطوارئ واالستجابة لها، وتوطيد 

القدرات عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل، تحقيقا ألغراض منها تخفيف آثار تغري 

املناخ والكوارث الطبيعية عىل الصحة؛
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