
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بعنوان: ندوة االفتراضيةلملخص ا
19-زمن كوفيدالتغطية الصحية الشاملة في    

 أفضل الممارسات والتحديات البرلمانية
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 رئيس قسم تنمية العالقات البرلمانية  - أميرة القطاف: راجعته

 (2020نوفمبر  24) ادارة الشعبة البرلمانية

 

 مقدمة:

التغطية " بعنوان  عدد من البرلمانين والمختصين حول العالم، أقيمت الندوة اإلفتراضية عبر برنامج زومبمشاركة 
، وذلك يوم الثالثاء الموافق "أفضل الممارسات والتحديات البرلمانية، 19-كوفيد زمنالصحية الشاملة في 

تقييم التقدم نحو التغطية  مساًء بتوقيت البحرين. حيث تم 5:00-3:30من الساعة  م2020نوفمبر  17
ناقش المشاركون ، كما الصحية الشاملة التي حققتها البرلمانات، والتحديات المشتركة في تسريع هذه الجهود

 طرح والتعافي منه، باإلضافة إلى 19-اإلستجابة لكوفيد كيفية إعطاء األولوية للتغطية الصحية الشاملة في
  أمثلة حول كيفية دعم التغطية الصحية الشاملة للتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ.

 

 :المتحدثون الرئيسيون 

)مدير  المراقبة الدائمة ورئيسة مكتب نيويورك، االتحاد البرلماني الدولي -السيدة باتريشيا تورسني   -1
 الحوار(.

البرلماني الدولي المعني بالصحة، وعضو  رئيسة الفريق االستشاري لالتحاد - السيدة غيفن كاتوتا -2
 .برلمان زامبيا

منظمة  - قانون التغطية الصحية الشاملة وقانون النظم الصحية ريقف رئيس –السيد ديفيد كالرك  -3
 .الصحة العالمية

التايالندي، وعضو الفريق االستشاري لالتحاد البرلماني  عضو البرلمان -السيدة بيتشداو توهمينا  -4
 .الدولي المعني بالصحة

 .عضو البرلمان الكندي -السيدة راشيل بالني  -5
 .عضو البرلمان الكندي -السيد سفين سبينجمان  -6

 

 



  

 

أخصائي تنمية العالقات  -ة يند اعداد: محمد راشد بن   3

 البرلمانية 
 رئيس قسم تنمية العالقات البرلمانية  - أميرة القطاف: راجعته

 (2020نوفمبر  24) ادارة الشعبة البرلمانية

 

 المشاركون من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين:

 .سعادة النائب سوسن كمال -1
 .صباح سالم الدوسري  عضولا ةسعاد -2
 رمزي فايز. ةالعضو هال ةسعاد -3

 وقد اعتذر عن المشاركة كل من سعادة النائب ممدوح الصالح، وسعادة العضو عبدالوهاب المنصور. 

الثاني بالمرشحين للمشاركة من المجلسين، لم يؤكد المشاركة من عدمها كل من: الهاتفي وبعد االتصال 
العضو  النفيعي، سعادة النائب معصومة عبدالرحيم، سعادة النائب عمار قمبر، سعادةسعادة النائب إبراهيم 

 د. جهاد الفاضل وسعادة العضو د. ابتسام الدالل. 

أخصائي تنمية العالقات  -ة ينن دمحمد راشد بإلعداد هذا التقرير السيد  من إدارة الشعبة البرلمانية حضرو 
 البرلمانية. 

 

 الندوة:أهم ما جاء في 

أهمية وبيَّن مدى ، 19-: قدم مقدمة حول التحديات التي يواجهها العالم من كوفيد خوسيه يجانير •
أشاد بدور االتحاد  بية، كمانية التي تساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز القرارات الطاالقرارات البرلم

 –البرلماني الدولي في تنظيم جلسات افتراضية لتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة فايروس كوفيد 
19.  

 

وعضو الفريق االستشاري لالتحاد البرلماني  عضو البرلمان التايالندي -السيدة بيتشداو توهمينا •
ن تايلند كانت من أوائل الدول التي أعضو مجلس النواب التايلندي  تصرح :الدولي المعني بالصحة
مرض للشهدت ارتفاع كبير بعدد الحاالت وانتشار حيث  ،من بعد الصين 19 –رصدت فايروس كوفيد 
حيث تم انشاء كبيرة، برلمانية  فضل جهودب ولكن تمت السيطرة على الوباء، في جميع انحاء البالد

منظمة الصحة العالمية.  به تج المتطوعين الذي اشادوانشاء برنام ،لجان لمتابعة ومراقبة األداء الطبي
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كما  .القرى  يف ةً خاصالفايروس  طرق الوقاية منحول نشر الوعي في  بشكل كبير البرلمانساهم كما 
البرلمان حالة. وأضافت أن  3500 راهن ال تتجاوزالوقت ال في الحاالت القائمة أنالسيدة توهمينا  أكدت

ل التايلندي   . 19-اسة طرق دعم االقتصاد ودعم المشاريع المتضررة من كوفيد لجان لدر  شكَّ
، تحدياتأفادت السيدة راشيل أن كندا تواجه عدد من ال :عضو البرلمان الكندي – بالني ليشالسيدة را •

 هيد )مقراطي الجدييالحزب الدأفادت و . ل تكاليف العالجتحم   الجميعبإمكان ليس  من ضمنها أنه
مليون دوالر  100كندا قدمت أكدت بأن كما  ة.حيحث على قوانين تطويرية في مجال الص (عضو فيه

على االستثمار في مجال  تحثَّ و  ،19 –لمؤسسات لدعم الشعب الكندي في مواجهته لفايروس كوفيد 
  .في متناول الجميع وجعلهاالحصول على لقاحات تطوير و الصحة ودعم لا
 

الضعف  أظهرت مواطنكورونا بأن جائحة  السيد سيفاوي  أكد: أفريقياجنوب  -سيفاوي قوروبالسيد  •
  .البرلمان على هذه النقاط لكي يتعامل معها في المستقبلركز وقد  ،بجنوب افريقيا نظام الصحيالفي 

 
 

أهم  بينالتغطية الصحية الشاملة و  ق إلى موضوعر تط: منظمة الصحة العالمية - ديفيد كالركالسيد  •
  :كل من وهي، التغطية ألهدافا
  .المساواة في استخدام الخدمة ✓
 . الخدمة الصحية جودة ✓
  .نتيجة دفع ثمن الخدمات الصحية(تفادي الفقر الحماية المالية ) ✓

الطابع الرسمي على  ييضفه لن يتمكن أي بلد من توفير تغطية صحية شاملة ما لم كما أكد على أن
االلتزام السياسي من خالل إنشاء تفويض قانوني للوصول الشامل إلى الخدمات والمنتجات الصحية في 

أدوات قانون التغطية الصحية الشاملة أساسية لتنفيذ إصالحات التغطية . وشدد على أن قوانينه الوطنية
ناوين، وتوسيع تغطية الخدمات الصحية : إصالحات لمعالجة التفاوتات الصحية والتمييز في العمثل

  وفوائدها، وإصالح وتحسين تقديم الخدمات الصحية وتعزيز المساءلة.

  .مساًء بتوقيت البحرين 5:00** أختتمت الندوة في تمام الساعة 


