
ن  س�اسات موجز الشاملة  الصح�ة والتغط�ة    19 كوف�د �شأن العام األمني  

7 آ�ت��ر   

 

 

شخص مليون من أ���  بح�اة ال��اء أودى ، 19 كوف�د عن مرة ألول سمعنا أن منذ أشهر �سعة منذ  
ي  آخذة العدوى .العالم حول شخص مليون 30 من أ���  وأصاب

مقلقة عالمات وهناك االرتفاع �ن  
جد�دة لموجات . 

 

ي  واسعة وثغرات ، الصح�ة النظم كفا�ة عدم عن ال��اء كشف
عدم وأوجه ، االجتماع�ة الحما�ة �ن  

ة ه�كل�ة مساواة ء كل وقبل ، بينها وف�ما البلدان داخل كب�ي ي
مع للتعامل العالم استعداد  سوء مدى �ش  

الس�ي  إلحاح من زاد مما ، قبل من أهم�ة أ���  والمرنة الق��ة الصح�ة النظم تكن لم .عالم�ة جائحة  
الشاملة الصح�ة التغط�ة لتحقيق    

 

ي  االستثمار قلة
واالقتصادات المجتمعات ع� مدمر تأث�ي  له �كون أن �مكن الصحة �ن .  

ا  دوالر مل�ار 375 العال�ي  االقتصاد ال��اء �كلف اآلن  حىت  وظ�فة مليون 500 حوا�ي  فقدان تم .شه��� . 
�ة التنم�ة �س�ي  ي  الب�ش

ي  ق�اسها بدأنا أن منذ مرة ألول ، المعا�س االتجاە �ن
1990 عام �ن . 

الصحة لتحقيق  حاسمة أداة الشاملة الصح�ة والتغط�ة اإل�سان حقوق من أسا�ي  حق  الصحة  
للخدمات ال�املة بالتغط�ة يتمتعون ال األقل ع� العالم سكان نصف يزال  ال ، ذلك ومع .للجميع   
ان�ات من  ٪10 عن �قل ال ما شخص مليون 800 من أ���  و�نفق  ، األساس�ة الصح�ة ن لدفع أ�هم م�ي  
الصح�ة الخدمات تكال�ف . 

 

المستدامة التنم�ة خطة من كجزء الشاملة الصح�ة التغط�ة أجل من العمل ع� البلدان جميع وافقت  
�ا�ي الس لإلعالن العالم قادة اعتماد من واحد عام بعد هذا الس�اسة موجز إطالق يتم .2030 لعام  
ام الشاملة الصح�ة التغط�ة �شأن اإلطالق ع� األول العام ن اإلعالن هذا ل�ن .للجميع بالصحة واالل�ت  

ال��اء من اآلن مهدد . 

 

رئ�س�ة  توص�ات خمس هذا  الس�اسة موجز �لخص  

اا�د اإلنتقال  ع� عاجل �شكل الس�طرة ن المؤكدة العامة الصحة تداب�ي  خالل من  19 �وف�دل  الم�ت  
المنسقة العالم�ة جابةواالست . 

التدخالت توف�ي  ال��اء عطل لقد .الجائحة  أثناء األخرى األساس�ة الصح�ة الخدمات تقد�م حما�ة  
المعد�ة غ�ي  واألمراض القلب وأمراض وال�طان المعد�ة لألمراض للتصدي الالزمة األساس�ة اليوم�ة  



الجنس�ة الصحة و�رامج عقل�ةال الصحة خدمات إ� الوصول ع� المساومة �مكن ال .األخرى  
 .واإلنجاب�ة

ي  الجميع حصول من التأ�د
ي   19 كوف�د عالجل واختبارات لقاحات ع� مكان كل �ن

المستقبل �ن .  

ك العمل ���ــــع خالل من المش�ت   

ي  االستثمار ز�ادة الحكومات من يتطلب وهذا .الشاملة  الصح�ة التغط�ة تحقيق 
الالزمة األدوات �ن  

�ات ، المراقبة ثلم ، للصحة العامة المخاطر  �شأن واالتصاالت ، التور�د وسلسلة والمش�ت .  

ا  يتطلب أ�ض�  

�عتمد أال �جب .اإلمكان قدر مال�ة حواجز بدون ، ومنصفة شاملة العامة الصحة برامج تكون أن  
الما�ي  الوضع ع� الصح�ة الخدمات إ� الوصول  

عالم�ة عامة منفعة باعتبارها لها واالستجابة األو�ئة لمواجهة التأهب تع��ز   

ن  ع� النطاق واسعة استثمارات ، هذا سيتطلب ي  المست��ني جميع مشاركة و�تطلب والعال�ي  الوطىن  
المجتمع  قطاعات  

 


