
 
 

 

 

 

 

 

 2018إعالن صاللة بشأن التغطية الصحية الشاملة 

 الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق املتوسط

في إقليم ري حول "الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة االوز  في االجتماع نينحن املشارك
 :2018أيلول/سبتمبر  5إلى  3ة من في صاللة، بسلطنة ُعمان، في الفتر ن شرق املتوسط"، املجتمعي

والحق في الحق في الرعاية الصحية  إعمال لتغطية الصحية الشاملة فيلالدور الحيوي  إذ ندرك
 ق املتوسط؛في إقليم شر  للجميعالصحة 

اإلعالنات الدولية واإلقليمية السابقة الصادرة بشأن التغطية الصحية الشاملة، وإذ نستذكر 
ما إعالن قطر بشأن الرعاية الصحية األولية لعام  وال ، وإعالن تونس بشأن القيمة مقابل 2008سيَّ

م الصحية ، وإعالن املنامة 2012املال واالستدامة واملساءلة في قطاع الصحة لعام 
ُ
ظ بشأن تمويل النُّ

 ؛2013لعام 

 القرارات السابقة ذات الصلة بالتغطية الصحية الشاملة الصادرة عن الجمعية  وإذ نستذكر
ً
أيضا

العامة لألمم املتحدة، وجمعية الصحة العاملية، واللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق 
ما القرار ش ، الصادر عن اللجنة اإلقليمية لشرق 2013لعام  2-/ق60إ م/ل املتوسط، وال سيَّ

 سط؛املتو 

ر ِّ
يات التي تواجهها  وإذ نقد  ِّ

الجهود التي تبذلها الُبلدان في إقليم شرق املتوسط للوقوف على التحد 
م الصحية، ووضع السياسات واالستراتيجيات الالزمة ملجابهتها؛

ُ
ظ  النُّ

 األهمية القصوى  وإذ ندرك
ُ
ظ حسن و والقدرة على الصمود، التي تتسم بالقوة م الصحية للنُّ

م َصْوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأهمية البرامج التي تتناول الجودة، و اإلدارة،  في التقدُّ
 ،الصحة العامة، واألمراض السارية، واألمراض غير السارية، والصحة اإلنجابية، وصحة األمهات

 مجتمع؛كل فرد و  لكل واملراهقين من أجل تلبية االحتياجات الصحية ،وحديثي الوالدة، واألطفال

دوإذ  ِّ
 
 2030امة لعام التغطية الصحية الشاملة في تحقيق أهداف خطة التنمية املستد إسهام نؤك

 والنمو االقتصادي؛ ،واألمن املتعلقة باإلنصاف،

د ِّ
 
العالقة الوثيقة بين التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي، والحاجة إلى تكامل  وإذ نؤك

ب للطوارئ واالستجابة ل  هااستراتيجيات التأهُّ
ُ
ظ إيالء عناية مع  –م الصحية ، والتعافي منها، وتقوية النُّ

 والنازحين واملهاجرين، خاصة لالجئين، 
ً
 ؛داخليا
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 و  على األهمية الكاملة للجودة وإذ نشدد
ُ
 سالمة املرض ى في ن

ُ
الرعاية الصحية، والتي بدونها م ظ

 يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ ال

د ِّ
 
لدان إقليم شرق من جديد التزامنا بتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع بُ  وإذ نؤك

  هااملتوسط، باعتبار 
ً
 هدفا

ً
 و  فيه مرغوبا

ً
أهداف السياسات على جميع مستويات الدخل  من ممكنا

 لدان املتضررة من الطوارئ؛البُ في الوطني، بما في ذلك 

ن العام يْ أهمية الرعاية الصحية األولية القائمة على طب األسرة في كل من القطاعَ  وإذ ندرك
 والخاص، في ضمان التقدم َصْوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق املتوسط؛

مستويات  اختالف علىط، لدان إقليم شرق املتوس  الدول والحكومات في جميع بُ  رؤساءندعو وإذ 
، إلى اعتماد رؤية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة في فيها التنمية االجتماعية واالقتصادية

  معالم تتضمن –إلى وضع خارطة طريق و سياساتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية، 
ً
 رئيسية

 وأهداف
ً
 من أجل تحقيق هذه الرؤية؛ –واضحة  ا

، بما في ذلك البرملانيون، املعنيين املصلحة أصحابو  ،الصحة، ووزراء املالية وزراءندعو إذ و 
التغطية الصحية وطنية بشأن اتفاقات  وضعإلى  ومنظمات املجتمع املدني، والقطاع الخاص،

 إلى االتفاق العالمي بشأن 
ً
مسؤولية تنفيذ  تحمل، و 2030التغطية الصحية الشاملة الشاملة، استنادا

 تلك االتفاقات؛

اع  ندعووإذ  ى واملجاالت ذات الصلة بالصحة، إل القرار، وراسمي السياسات في مجال الصحةصن 
على التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق املتوسط، وإلى العمل بشأن االرتقاء بي إطار العمل تبن  

 املرتبطة به؛ تنفيذ اإلجراءات

 السياسات الصحية إلى القيام باآلتي: راسمي ندعو فإننا

حزمة خدمات صحية أساسية محددة السياق، تستند إلى حزم املنافع ذات األولوية في  تحديد .1
، مع األخذ ف

ً
 وإقليميا

ً
ي االعتبار عبء األمراض مجال التغطية الصحية الشاملة املحددة عامليا

 الناس؛وأفضليات  االقتصادية، ، واملتطلباتبلدفي كل 

لكي ال يتخلف أحد  –ع املسبق ملختلف الفئات السكانية فترتيبات الد   صياغة إنشاء/إعادة .2
ل على أن  -ب عن الرك موَّ

ُ
من أجل الحد وذلك إلزامية، /أو من خالل مخصصات بامليزانية وت

 ؛واالجتماعية الحماية املاليةاإلنصاف و تعزيز و  ،ؤ من التجز 

 ومتواصل للجودة و  اهتمام قوي  تكريس .3
ُ
 سالمة املرض ى في ن

ُ
 ْينم الرعاية الصحية بكال القطاعَ ظ

ْيه الهادف إلى الربح وغير الهادف إلى الربح العام ق  تأكيد على إشراك الناس ، مع الوالخاص بشِّ
 ؛فرص الوصول إلى الرعاية الصحيةتحسين وتمكينهم من أجل 

 تحسينعلى  العملو طب األسرة،  لتشمل الجيدة الصحية الرعاية بخدمات التغطية نطاق مد .4
وتحسين فرص  ،والرفع من شأنها ئهادأ تحسينو العاملة  القوى  توافر وتعزيز ،التحتية البنية

املوارد املتاحة والتوزيع  أخذ مع –األساسية والتكنولوجيات الصحية  األدوية إلى الوصول 
 ؛بعين االعتبار الـُمنصف
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نطاق هدف التغطية الصحية الشاملة ليشمل غير املواطنين الذين يقيمون داخل توسيع  .5
شة، فئات السائر األراض ي الوطنية، بما في ذلك الالجئون والعمال املهاجرون، وكذلك  املهمَّ

 ؛ويل مبتكرةباستخدام ترتيبات تم

ب الوظ تعزيز .6 اللوائح الصحية تنفيذ الالزمة لائف األساسية للصحة العامة، وقدرات التأهُّ
م( ورصدها، 2005) دوليةال

ُ
ظ نحو تحقيق التغطية والـتحرك الصحية  وذلك من أجل تقوية النُّ

 الصحية الشاملة؛

 مشاركةلتيسير  لحوار حول السياسات وذلكل منصات شاملة متعددة القطاعات إنشاء .7
 و  ،صلحة في صياغة رؤية التغطية الصحية الشاملةأصحاب امل

َ
 ؛هاتنفيذ م  من ث

8.  
 
 العمل اإلنساني والتنمية الربط بين  مبادئ يتبن

 
لدان البُ في باع نهج متكامل والسالم لضمان ات

 املتضررة من الطوارئ؛

ظمتعزيز  .9
ُ
رصد ، بما في ذلك الصحة اإللكترونية، من أجل الوطنيةالصحية املعلومات  ن

 التنمية املستدامة؛ز َصْوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار خطة التقدم الـُمحرَ 

 وْ الَح  ترتيبات تعزيز .10
َ
واملساءلة، والقدرة على االستجابة،  األداء،من أجل تحسين  مةك

 الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي وإحداث تغيير سلوكي إيجابي؛ وتعزيز واملشاركة، 

في التنمية، بما فيها منظمة الصحة العاملية، والبنك الدولي، ووكاالت  ةكيالشر الجهات نناشد 
العمل من أجل ، وبنوك التنمية، األخرى  األمم املتحدة والجهات املانحة الثنائية واملتعددة األطراف

؛ واملمارسات الجيدة العاملية التجارب أفضلل بادُ من خالل: ت ودعمها، وذلك لدانجهود البُ  تنسيق
 النُّ تقوية سياسات حوار الشامل حول ال القدرات الوطنية، ودعموبناء 

ُ
م الصحية من أجل التقدم ظ

َصْوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتسهيل حشد املوارد لتنفيذ االستراتيجيات والخيارات 
 املتفق عليها.

تشغيل الالجئين وكالة األمم املتحدة إلغاثة و نطاق الدعم إلى  توسيعاملجتمع الدولي إلى  ندعو
تقدم الخدمات الصحية  التي )األنروا(، بوصفها إحدى الجهات الهامة  الفلسطينيين في الشرق األدنى
الحيوية لتلك الفئات السكانية  هاخدماتوذلك من أجل مواصلة تقديم  لستة ماليين الجئ فلسطيني،

 على الُبلدان املستضيفة لها.  املعرضة للخطر 
ً
 دون التأثير سلبا

 

 

 


