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إلى نُُهج أكثر اتساقًا وشموًال لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة  حاجة ملحةفي ضوء الطبيعة طويلة األمد للعديد من األزمات اإلنسانية مستمرة الحدوث، ثمة 
اإلنسانية واإلنمائية في النزاعات الُمسلّحة، والبيئات الهّشة وفي حاالت الطوارئ األخرى. ولتحقيق هذا، نحن بحاجة إلى الجمع بين كٍلّ من الجهات الفاعلة 

القدرة على المجابهة واسعة النطاق، والحفاظ على القدرات األساسية في مجال الصحة العامة، باإلضافة إلى ضمان للمساعدة على النهوض بالنُُظم الصحية، وبناء 
بي، والعاملين تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية للجميع. كما يجب علينا أيًضا وقف الهجمات على منشآت الرعاية الصحية، والعاملين في المجال الط

ت األساسية المساعدة اإلنسانية، والتي من شأنها التأثير سلبًا في قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية، وفي الوقت ذاته الدعم والتوفير للتدخالفي مجال تقديم 
  إلنقاذ األرواح.

 
ض لخطر مواجهة صعوبات بتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحسين تغطية الخدمات الصحية األسا الدعوة إلى العمل التزاًماتُشِكّل هذه  سية الجيدة دون التعرُّ

الت التي بحاجة إلى مالية واإلسراع بإحراز التقدم نحو توفير التغطية الصحية الشاملة لألشخاص المتضررين من النزاعات الُمسلّحة، والبيئات الهّشة، والحا
  الرعاية الصحية وغيرها من حاالت الطوارئ.

 
، فإننا نقر بأنه من حق كل إنسان التمتع بأعلى 2030بتحسين مستوى الصحة وتحقيق الرفاهة للجميع من خالل جدول أعمال  إذ نشير إلى التزامنا الجماعي

من أهداف التنمية المستدامة)، وتعزيز السلم، والعدالة،  3مستوى صحي يمكن بلوغه. إننا ندرك أن ضمان التمتّع بمستوى جيد من الصحة والرفاهة (الهدف 
من أهداف التنمية المستدامة) يمثل حقوقًا غير قابلة للتجزئة. تعد قدرة المؤسسات والخدمات العامة التي تستهدف  16ات القوية الشاملة للجميع (الهدف والمؤسس

عرض للكوارث، والستعادة الثقة المجتمعات المحلية أمًرا أساسيًا لسد الثغرات في البنية التحتية والمهارات في مرحلة ما بعد الصراعات، ومناهضة ازدياد الت
يدة والمنصفة االجتماعية. إننا نلتزم بمبدأ "عدم ترك أي أحد خلف الركب"، الذي يتطلب بذل جهود من نوع خاص من أجل تصميم خدمات الرعاية الصحية الج

 تركيزنا على تحديد الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها؛ لتشمل التي تستنير بأصوات أكثر الفئات ضعفًا وتهميًشا واحتياجاتها وتوفير تلك الخدمات. يجب أن ينصبّ 
اآلمنة، استناًدا إلى  أكثر الفئات ضعفًا وأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى العيش في البيئات الهشة، أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، أو المناطق غير

حن بحاجة إلى تذكُّر األشخاص من ذوي االحتياجات المتعددة والمعقّدة مثل: كبار السن، واألشخاص ذوي المبدأ اإلنساني المتمثل في النزاهة. وعالوة على ذلك، ن
  اإلعاقات، واألشخاص المصابين بأمراٍض عقلية، الذين تقل فرص حصولهم على الرعاية.

 
مجال تقديم المساعدة اإلنسانية المشاركين حصريًا في المهام الطبية  إن توفير الحماية واالحترام للجرحى، والمرضى، والعاملين في المجال الطبي، والعاملين في 

األمر الذي أُشيَر إليه ووسائل النقل والمعدات الخاصة بهم، باإلضافة إلى المستشفيات، والمرافق الطبية األخرى، يكمن في صميم القانون الدولي اإلنساني، وهو 
ندعو جميع الدول األعضاء والجهات الفاعلة األخرى إلى احترام هذه القواعد، ودعم البرامج الرامية إلى منع  ). إننا2016( 2286مجدًدا في قرار مجلس األمن 

الهجمات. ال  الهجمات على الرعاية الصحية والتخفيف من حدتها، ومساندة منظمة الصحة العالمية والمنظمات األخرى في جهودها لجمع البيانات بخصوص هذه
د النظام الصحي يقلل سبل الحصول على الخدمات الطبية لمن هم في أمس الحاجة إليها، ويقّوض قدرة النظام على تحديد حاالت تفّشي ريب في أن العنف ض

  األوبئة والتصدي لها في مرحلة مبكرة، كما يترتب عليه عواقب صحية خطيرة وطويلة األجل.
 

دمات ال ى الخ ول عل مان الحص ود لض ذل الجه ى ب ل عل ب أن نعم ات يج لّحة، والبيئ ات المس ي النزاع تدام ف كل مس ق وبش ال عوائ دة ب حية الجي ص
مَّ  و المض ى النح املة عل حية الش ة الص ا بالتغطي ذ التزامن اح تنفي ة إنج وارئ بغي االت الط ن ح ا م حة وغيره ال الص ي مج وارئ ف االت الط ة، وح ن الهش

ل  امج العم ع برن دف م ذا اله ى ه تدامة. يتماش ة المس داف التنمي ي أه وغ ف ى بل ة إل ه الرامي ة وأهداف حة العالمي ة الص ابع لمنظم ر الت ث عش ام الثال للع
  ، األمر الذي وافقت عليه الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية.1"المليارات الثالثة"

 
ال  دول أعم الل ج ن خ ع م ة للجمي ق الرفاه حة وتحقي اء بالص ا باالرتق د التزامن ن جدي د م ا نؤك يّما 2030إنن ون. ، وال س ال، والمراهق اء، واألطف النس

دو د ال ا نؤك وارئ، فإنن االت الط ي ح ه ف طالع ب حية االض ة الص ال الرعاي ي مج ة ف اعدة الدولي ن للمس ذي يمك ألرواح ال ذ ل دور المنق درك ال ر وإذ ن
    الحاسم الذي تلعبه النُظم الصحية الوطنية القوية والمستدامة.

                                                           

  آخر بمستوى أفضل من الصحة والرفاهة.استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وتوفير حماية أفضل لمليار شخص آخر من حاالت الطوارئ الصحية، وتمتُّع مليار شخص   1



  

 

  الشركاء متعددي القطاعات ذوي الصلة من أجل بالعمل بصورة جماعية مع جميع إننا نلتزم 
 

 ا ع ح ل م املة والتعام حية الش ة الص مان التغطي ا لض د أساًس ي تع ا، والت ا، وتعزيزه تفادة منه ا، واالس ة، وحمايته حية الوطني نُُظم الص م ال الت دع
  الطوارئ في مجال الصحة.

 ين ع ب ى الجم ل عل حي يعم اع الص ال القط ي مج ال ف يق فعّ ود تنس مان وج راء  ض ة؛ إلج انية والتنمي اعدة اإلنس الي المس ي مج ركاء ف ات والش الحكوم
دة  ية جي حية أساس دمات ص ديم خ ترك لتق يط المش حي والتخط ام الص تركة للنظ يالت مش لتحل ا  وتموي ع به د الجمي ة األم ات طويل يّما النزاع وال س

  والبيئات الهشة؛

 طة ا ي أنش حية ف ة الص ة الرعاي أن حماي ل بش اج العم م إدم ة دع دمات الرعاي ك خ ي ذل ا ف حية، بم نُُظم الص ز ال تجابة، وتعزي ب، واالس ة، والتأه لوقاي
  الصحية األولية وفي مجال بناء القدرات على مستوى جميع القطاعات ذات الصلة؛

   ة دمات الرعاي ى خ ول عل بل الحص يص س ة بتقل ديد، المرتبط عف الش االت الض ي ح ر ف ذار المبك ات اإلن راض وآلي ة األم م مراقب ز نُُظ م تعزي دع
  الصحية، وأيًضا الفجوات الكامنة في التاريخ الطبي وهوية األشخاص النازحين؛

  ،ة ة األساســـــــــ ـــــــــة وتــــــــوف الخـــــــــدمات الصــــــــح م الرعا ــــــــز اســـــــــتمرارة تقــــــــد ـــــــــات  تع ـــــــــة، والتكنولوج ــــــــة، واألدو ـــــــــة والثان ــــــــة األول مـــــــــا  ذلــــــــك خـــــــــدمات الوقا
اإلضـــــــــافة إ ــــــــة، واالســـــــــتقالل،  اهــ ـــــــــاد، وال ة، والح ــــــــان سـ ـــــــــارات اإل ــــــــة  مراعــــــــــاة االعت ة المتمثلـ ــــــــان سـ ــــــــادئ اإل ـ ــــــــا مــــــــــع الم مـــــــــا يتمـ ــــــــاي ذات الصـــــــــلة،   معــ

ة ة األساس سان " والمعاي اإل وع العال "اسف   ؛الم

  ،ــــــوة ــــــة مرجــ ــ ــــــائج جماع ة أو توفرهــــــــا وتعمــــــــل مـــــــن أجــــــــل تحقيــــــــق نتــ ــــــح ــــــدمات الصــ ــــــة الـــــــ تــــــــدعم الخــ ــ ة واإلنمائ ســــــــان امج اإل ات والــــــــ ج ات االســــــــ  النهـــــــوض 
ســـــــاء ومشـــــــاركتهن  ـــــــات وال اجـــــــات الفت ة، مـــــــع ضـــــــمان إدمـــــــاج احت ســـــــان ـــــال المســـــــاعدة اإل ـــــــد  مجــ ـــــل الجد مـــــــا يتمـــــــا مـــــــع جـــــــدول األعمـــــــال ألســـــــلوب العمــ

ة الشاملة  حاالت الطوارئ؛  ة الصح ذها لتحقيق التغط م التدخالت وتنف   تصم

   ــــــامل ــــــامل  مجــــــــال الصــــــــحة، والعــ ــــــة الســــــــالمة واألمــــــــن للعــ اعــــــــات المســــــــلحة ورفــــــــع درجــ ــــــالل ال ة خــ ــــــح ــــــــة الصــ ــــــــة الرعا ا لحما ــــــــز الــــــــدعم الســــــــ  تع
ام القـــــــــانون الـــــــــدو  ـــــــالل احـــــــــ ـــــــة مـــــــــن خــ موجـــــــــب القـــــــــرار  مجـــــــــال اإلغاثـــــــــة ومرافـــــــــق اإلغاثــ اماتنـــــــــا  ـــــــارم الل ـــــــذ الصــ ــ امـــــــــه والتنف ســـــــــا وضـــــــــمان االمتثـــــــــال ألح اإل

  لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة؛ 2286

   اعــــــــات المســــــــلحة، والعمــــــــل ة  ال ــــــح ــــــــة الصــ ــــــات عــــــــ الرعا اء الهجمــ ــــــــدة جــــــــرَّ ة المتك ة واالقتصــــــــاد ـــــــ ـ ــــــة ال لفــ الت ــــــام  ــــــــادة مســــــــتوى الــــــــو العــ ل ز شــــــــ
اعات المسلحة؛فعال ع تع  ة  ال ة الصح ة الرعا شأن حما ات األم العام    ز توص

  م المســـــــــاعدة ـــــــال تقـــــــــد ، والعـــــــــامل  مجــ ــــــــال الطـــــــــ ، والعـــــــــامل  المجـ ، والمـــــــــر انـــــــــات موثـــــــــوق بهـــــــــا عـــــــــن الجـــــــــر ـــــــــة إ جمـــــــــع ب ـــــــم الجهـــــــــود الرام دعــ
ـــــــــة، ووســـــــــائل النقـــــــــل، وا ا  المهـــــــــام الطب ــــــــً ـ ة المشـــــــــارك ح ســـــــــان ـــــــــة األخـــــــــرى اإل ات، والمرافـــــــــق الطب شـــــــــف اإلضـــــــــافة إ المس لمعـــــــــدات الخاصـــــــــة بهـــــــــم، 

ــــــة الخــــــــاص  ــ ــــــاق تطبيــــــــق نظــــــــام المراق ــــــك توســــــــيع نطــ ــــــا  ذلــ مــ ــــــــة ووســــــــائل نقلهــــــــم،  ـــــــوع للمرافــــــــق الطب ـ ــــــأن الهجمــــــــات واالســــــــتخدام العســــــــكري غــــــــ الم شــ
ة والمو  ــــــــة الصــــــــح ــــــــة مــــــــن أجــــــــل التصــــــــدي للهجمــــــــات عــــــــ الرعا ــــــــالغ منظمــــــــة الصــــــــحة العالم ــــــــات القائمــــــــة األخــــــــرى  مجــــــــا الرصــــــــد واإل اءمــــــــة مــــــــع اآلل

ة األمم المتحدة؛ اعات المسلحة  أ ة  حاالت الطوارئ وال ة الصح الرعا   المتعلقة 

 خـــــــص صـــــــحة ال مـــــــا  ة ف ـــــة الصـــــــح ــ ـــــ الرعا ـــــل األجـــــــل للهجمـــــــات عــ ــ ـــــل واألثـــــــر ط ـــــ األجــ شـــــــأن األثـــــــر قصــ حـــــــاث  ذولـــــــة إلجـــــــراء األ ـــــم الجهـــــــود الم ان، دعــ ـــــ ســ
ـــــــــة مثـــــــــــل  ـ امج الحال ـــــــــ ـــــــــع الــ ة مــــــــــن خـــــــــــالل إدماجهــــــــــا مـ ـــــــــة الصـــــــــــح ـ ــــــــة الرعا ــ قهـــــــــــا لحما ــــــــا، وتطب ـــــــــات، والنهـــــــــــوض بهــ ـــــــــل الممارسـ ـــــــــــد أفضـ ممــــــــــا يــــــــــؤدي إ تحد

ات ع إدارة حاالت الطوارئ؛ ات اآلمنة والتدر شف   المس

  ة ارهــــــــا أحــــــــد التــــــــداب الصــــــــح اعت زهــــــــا  ــــــــة وتع ن امج التحصــــــــ الروت اف بــــــــ ــــــــق االعــــــــ ــــــــد الط ــــــل تمه ــــــة األثــــــــر مــــــــن أجــ ــ لفــــــــة وعال ــــــة الت ــــــــة منخفضــ الوقائ
مـــــــا   ، عـــــــانون نقًصـــــــا  الخـــــــدمات، والمستضـــــــعف ان المحـــــــروم الـــــــذين  ـــــ ـــــات الســ ـــــول إ فئــ ـــــ الصـــــــمود للوصــ ـــــ قـــــــدرة عــ ــ ة أقـــــــوى وأ ـــــــة صـــــــح  لـــــــُنظم رعا

ة منقذة لألرواح، وللتخف فة ال تحتاج إ خدمات صح ّ األمراض؛ ذلك المجتمعات المض   ف من حدة مخاطر تف

 اف اإلضــــــــــافة إ  االعــــــــــ ــــــــدة ذات جــــــــــودة محّســــــــــنة،  ــ ــــــــــة جد ة وطب صــــــــــ شخ ــــــــات، ومعــــــــــدات  ــــــــــة، ولقاحــ ــــــــل إتاحــــــــــة أدو ر مــــــــــن أجــ ــــــــث والتطــــــــــ حــ ــــــــــة ال أهم
حــــــــ عـــــــــ الصــــــــع ـــــــال ال ســــــــ  المجــ ل الت ـــــــاالت الطــــــــوارئ. وهــــــــذا يتطلـــــــــب حشــــــــد الجهـــــــــود وســــــــ رهــــــــا  الوقــــــــت المناســـــــــب الحتــــــــواء حــ دين الـــــــــوط تط

ـــــــة، ومنــــــافع الصــــــحة العامـــــــة عــــــ نحــــــو  ـــــعات الوطن ـ مــــــا يتوافـــــــق مــــــع ال انـــــــات والعينــــــات،  ــــــادل الب خــــــص ت مـــــــا  امــــــات ف ، والقواعــــــد واالل ســـــــم والــــــدو ي
ة؛ ار الوقت المناسب والشفاف   الشمول، واخت

 ـــــــــة و ة واإلنمائ ســـــــــان ـــــــرى اإل ـــــــــدور القطـــــــــاع الخـــــــــاص والجهـــــــــات الفاعلـــــــــة األخــ اف  ـــــــات المســـــــــلحة، االعـــــــــ اعــ ة  ال ـــــــدمات الصـــــــــح م الخــ ـــــــهاماتهما  تقـــــــــد ســ
ـــــــا لـــــــــُنظم الصـــــــــحة العامـــــــــة، ودعـــــــــم ـــــــــة، ودعمهمــ د ـــــــــ تقل مجـــــــــة األ املهمـــــــــا مـــــــــع ال ــــــــتفادة مـــــــــن ت ـــــــرى، واالسـ ـــــــات الهشـــــــــة، و حـــــــــاالت الطـــــــــوارئ األخــ ئــ  والب

ة ومرونتها طوال  ة الصح نهما من أجل تحقيق الحد األق من استدامة الرعا لة األمدتحس   مرحلة األزمة  ظل حاالت الطوارئ ط


