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التحرك صب التغطية الصحية الشاملة:و يات والفُالتحدص وخارطة الطريقر  
  امللخص التنفيذي

1. مة على جدول األعمال العاملي للصحةمل يسبق أن احتلت قضية التغطية الصحية الشاملة هذه املكانة املتقد 
كتلك اليت حتتلها حالياً. فالتطلُّع إىل التحرك صب حتقيق التغطية الصحية الشاملة ليس وليد اليوم، إذ أكَّد و

آتا الصادر يف العام - ، وهي جزء أصيل من إعالن أملا1948عليها دستور منظمة الصحة العاملية يف عام 
1978ظُم الصحية:  2010لعامل للعام د عليها حديثاً التقرير اخلاص بالصحة يف ا، كما شدبعنوان "متويل الن

اعتمدت اللجنة اإلقليمية قراراً أكَّدت فيه على الدور اجلوهري  2012التغطية الشاملة". ويف العام  السبيل إىل
 الذي يلعبه تقوية النظُم الصحية يف مساعدة البلدان على املضي قُدماً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

إىل التغطية الصحية الشاملة على أا إتاحة اخلدمات  2010التقرير اخلاص بالصحة يف العامل للعام ويشري  .2
الصحية الالزمة إىل مجيع الناس (ومنها خدمات الوقاية وتعزيز الصحة واملعاجلة والتأهيل) جبودة كافية، مع 

ضمان أال يتعرمالية. ومن مثَّ فإن نطاق التغطية اء االستفادة من هذه اخلدمات إىل ضائقة ض الناس جر
والفئات السكانية املشمولة  ،ب التكاليف، واخلدماتسنِ :ل يفالصحية الشاملة يشمل أبعاداً ثالث تتمثّ

 بالتغطية.

3. اه منظمة وتقوم على هذا املفهوم وتنطلق منه العناصر األساسية اليت يتكون منها النهج الشامل الذي تتبن
الصحة العاملية حيال التغطية الصحية الشاملة. ويتسق هذا النهج اتساقاً تاماً مع قيم الرعاية الصحية األولية 
ومبادئها؛ فهو األساس الذي يقوم عليه برنامج العمل العام الثاين عشر والفئات اخلمس للعمل يف الفترة 

العناصر اليت يتألف منها النظام الصحي؛ كما يشدد على مجيع تقوية ؛ ويقر هذا النهج بأمهية 2019- 2014
سلِّط الضوء على الرأمهية بناء الشراكات؛ ويز صوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة. صد القوي للتقدم املُحر

وتعكُف املنظمة يف الوقت الراهن على وضع إطار عمل لرصز صوب بلوغ التغطية الصحية د التقدم املُحر
 البنك الدويل.منهم و ،شاملة، بالتعاون مع كافة الشركاءال

اعتماداً على و ،لنظُم الصحيةباعتبار اى تصنيف بلدان اإلقليم إىل ثالث جمموعات رج 2012ويف العام  .4
هذه البلدان ومستوى اإلنفاق الصحي فيها. ط السكان، وأداء النظُم الصحية يف احلصائل الصحية يف أوسا

 موقُيموعات الثالث استناداً إىل األبعاد التقدز صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة يف مجيع بلدان ام املُحر
السالف ذكرها. ويف ما يتعلق باحلماية من املخاطر املالية، فقد استقر نصيب املدفوعات املباشرة من  ةالثالث

صرِم، لكن تفاوتت االجتاهات اليت أظهرا كل جمموعة اجليب من إمجايل اإلنفاق الصحي على مدى العقْد املُن
من جمموعات البلدان الثالث. ففي بلدان اموعة األوىل اخنفض نصيب املدفوعات املباشرة من اجليب من 

يف بلدان اموعة الثانية، وارتفع يف بلدان اموعة الثالثة من  %50، بينما تأرجح حول %17إىل  21%
ت دراسات قليلة حول اإلنصاف يف البلدان الواقعة يف اموعة الثانية أظهرت أن قد أُجرِي. و%69إىل  59%
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جه كوارث مالية وتقع يف الفقر الرتفاع حصتها من املدفوعات املباشرة من اجليب. انسبة كبرية من األسر تو
اً، وأن ما يصل إىل مليون فرد يواجهون كوارث مالية سنوي 16.5وتشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل 

 مليون شخص يقعون يف الفقر ذه الطريقة كل عام.  7.5

تقريباً يف البلدان الواقعة يف اموعة  %100وباحلديث عن التغطية باخلدمات الالزمة، تمثِّل اإلتاحة اجلغرافية  .5
يف  %97و %44يف البلدان الواقعة يف اموعة الثانية، وتتراوح بني  %100إىل  %83األوىل، وتتفاوت بني 

السارية  األمراضالبلدان الواقعة يف اموعة الثالثة. وتتمتع بلدان اموعة األوىل بتغطية كاملة خبدمات رعاية 
مدجمة بالكامل يف ورعاية األمهات واألطفال. بيد أن األمراض غري السارية واإلصابات والصحة النفسية غري 

يف البلدان الواقعة يف اموعة الثانية تتجاوز التغطية بالتمنيع واخلدمات املُقدمة على مستوى الرعاية األولية. 
، %100و %66بينما تتراوح التغطية خبدمات الرعاية السابقة على الوالدة بني  ،يف أكثر هذه البلدان 90%

بني ل انتشار وسائل منع احلمل ، ومعد%100و %74بني  ماهرينوالوالدات حتت إشراف عاملني صحيني 
. أما البلدان الواقعة يف اموعة الثالثة فتشهد تبايناً كبرياً فيما بينها من حيث التغطية خبدمات %60و 38%

الرعاية الصحية األولية الالزمة، بل إن بعض هذه اخلدمات تصل إىل مستويات متدنية بشكل غري مقبول. 
وافر للمواطنني يف البلدان الواقعة يف اموعة األوىل حزمة شاملة من اخلدمات الصحية. وقد طور العديد ويت

من البلدان الواقعة يف اموعة الثانية حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات 
البلدان. أما البلدان الواقعة يف املستشفيات. وتتفاوت يف الوقت الراهن درجة تنفيذ هذه اخلدمات يف هذه 

أربعة بلدان منها حزمة أساسية من اخلدمات الصحية، والكثري من هذه اخلدمات  أعدتاموعة الثالثة فقد 
 ال يعدو كونه حزماً من املزايا األساسية.

6. ويف ما يتعلق بتغطية الفئات السكانية، فمن األمهية مبكان مواصلة رموعات السكانية صلة للتغطية د ااملؤه
ق. إذ تشمل التغطية بالرعاية الالزمة وتلك اليت هلا احلق يف التغطية مبوجب ترتيبات خمتلفة للدفع املسب

مجيع املواطنني يف البلدان الواقعة يف اموعة األوىل. وتتفاوت درجة وطبيعة التغطية املُقدمة إىل احتياجات 
السكان املغتربني يف هذه البلدان. وتتزايد تدرجيياً تغطية املغتربني مبوجب أنظمة تأمينية خاصة. وعلى الرغم 

ن اموعة الثانية من التفتت واالزدواجية، من ارتفاع مستويات األهلية للتغطية، تعاين التغطية يف بلدا
ويتفاوت نطاق الفئات السكانية املؤهلة للتغطية. ويف ظل غياب أنظمة التأمني االجتماعي الراسخة، ووجود 
خدمات صحية يقدمها القطاع العام الذي يعاين من قلة التمويل، تقتصر التغطية يف جزء كبري منها على 

وات املسلحة، بينما تظل شرائح كبرية من السكان دون تغطية بأنظمة الدفع املسبق. ويف العاملني بالدولة والق
الوقت الذي يفترض فيه، مبدئياً، أن تغطي احلكومات مجيع املواطنني، فإن التغطية تتوافر يف أكثر األوقات 

وال تغطي ترتيبات التأمني للعاملني يف القطاع العام. وال توجد أنظمة وطنية للتأمني الصحي االجتماعي، 
 اخلاص أو اتمعي سوى جمموعة صغرية جداً من السكان.

وهناك عدد من التحديات والفرص اليت يف مقدورها التأثري على التقدم املُحرز صوب بلوغ التغطية الصحية  .7
لرؤية، ووضع خارطة الشاملة يف اإلقليم. ومن بني التحديات الرئيسية: احلاجة إىل استدامة االلتزام، ووضوح ا

طريق جيدة ترمي إىل حتقيق التغطية الصحية الشاملة؛ وعدم وجود الترتيبات اخلاصة باحلماية من املخاطر 
موعات السكانية؛ والقصور يف تقدمي اخلدمات الصحية الالزمة؛ وضعف أنظمة املالية لشرائح كبرية من ا

د التغطية الصحية الشاملة. كما أن هناك فرصاً ساحنة ترص املعلومات الصحية اليت مل يراع يف إعدادها أن
ينبغي االستفادة منها لتسريع وترية التقدك العاملي دعماً للتغطية الصحية الشاملة مع تنامي م ومنها التحر
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ة االلتزام من جانب الشركاء يف جمال التنمية وزيادة التزام رامسي السياسات الوطنية يف البلدان املنخفض
 أكثرمماواملتوسطة الدخل، وتوافر استراتيجيات مجربة جيداً وأدوات قوية لدعم التغطية الصحية الشاملة 

 كانت عليه احلال يف املاضي.

وأمام الدول األعضاء واملنظمة والشركاء جمموعة من االستراتيجيات وخارطة طريق لإلجراءات املُقترحة من  .8
ز صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ويأيت مبدأ العدالة واإلنصاف يف أجل تسريع وترية التقدم املُحر

صميم هذا النهج. والغرض هو تقدمي العون إىل البلدان يف وضع خرائط طريق تتسق مع أولوياا ومستوى ما 
ة تكوين رؤية استراتيجية ملواصلو االستراتيجياتإعداد ىل إ ويهدف العملأحرزته هذه البلدان من تقدم. 

التقدجدول  وجيهوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة؛ وتشكيل فريق عمل وطين متعدد القطاعات لتم ص
؛ وتقوية الوحدة املسؤولة عن التنسيق يف ما يتعلق االلتزام وحتديث التشريعاتاألعمال؛ والدعوة إىل حشد 

بينات احمللية وتبادل اخلربات الدولية يف ال إنتاجبالتغطية الصحية الشاملة داخل وزارات الصحة ذه البلدان؛ و
هذا الصدد؛ ورد التقدم، وتشكيل فريق عمل إقليمي من الشركاء يف جمال التنمية والدول األعضاء.ص 
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  قدمةامل
9. مة على جدول األعمال العاملي للصحة مل يسبق أن احتلت قضية التغطية الصحية الشاملة هذه املكانة املتقد

ا وحده أربعة أحداث رفيعة املستوى أعربت مب 2012كتلك اليت حتتلها يف الوقت الراهن. فقد شهد العام 
يدع جماالً للشك عن االلتزام ببلوغ التغطية الصحية الشاملة، وأسفرت هذه األحداث عن: بيان بانكوك،  ال

كانت  2013ن تونس. ويف شباط/فرباير إعالمكسيكو سييت السياسي، و إعالنوبيان كيغايل الوزاري، و
ه منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، وضم ت إىل عقدعد اجتماعاً وزارياًالتغطية الصحية الشاملة موضوع 

ف على التحدخلَصة والتعرسبيل  يات اليت تعترضممثلني من وزارات الصحة واملالية لتبادل الدروس املُست
جدول أعمال  يفالتحرك صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. كما حظي إدراج التغطية الصحية الشاملة 

باهتمام جاد ودراسة مستفيضة يف املشاورة املواضيعية العاملية حول الصحة  2015التنمية الوطنية والدولية بعد 
 )1(. 2013اليت عقدت يف بتسوانا يف أذار/مارس 

فالتطلع إىل بلوغ التغطية الصحية الشاملة مل يكن أبداً وليد اليوم، إذ أكَّد عليها دستور منظمة الصحة العاملية  .10
. وحديثاً )3(الصحة للجميع و 1978آتا الصادر يف العام -، وهي جزء أصيل من إعالن أملا)2( 1948يف عام 

 ةة الشاملة كواحد من املبادئ التوجيهية األربعالتغطية الصحي 2008حدد التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 
"متويل النظُم : 2010وأما التقرير اخلاص بالصحة  )4(اليت يرتكز عليها إصالح الرعاية الصحية األولية. 

ت تقدماً ملحوظاً يف زالتغطية الشاملة"، فقد خلَّص الدروس املستفادة من البلدان اليت أحر السبيل إىلالصحية: 
 )5(. يتمويل الصحالالتحرك صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة مع التركيز على اإلصالحات يف جمال 

11. وعلى املستوى اإلقليمي، فقد أعرت الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط عن مواصلة اهتمامها والتزامها ب
) 3/ق59اعتمدت اللجنة اإلقليمية القرار (ش م/ل إ 2012دف بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ويف العام 

لعبه تقوية النظُم الصحية يف ي الذي تاخلاص بتقوية النظُم الصحية، والذي أكَّدت فيه على الدور اجلوهر
 )6(مساعدة البلدان على املضي قُدماً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

للتغطية الصحية الشاملة؛ أال  ةالورقة عرضاً لألبعاد الرئيسية الثالث وتأسيساً على اجلهود السابقة، تقدم هذه .12
اليت وصلت إليها  املراحل أيضاًالورقة هذه . وتستعرض كانالسووهي: التكاليف املباشرة، واخلدمات، 

البلدان يف حتركها صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتلخص التحديات القائمة والفرص الساحنة للمضي 
قُدماً. كما تقترح الورقة استراتيجية وخارطة طريق وإجراءات ذات صلة ترمي إىل تسريع وترية التقدم 

األدوار واملسؤوليات املنوطة مبختلف أصحاب  صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، مع التأكيد على
املصلحة املعنيني من أجل حتقيق هذا اهلدف. ويولَى اهتمام خاص للمسامهة والشراكات املتعددة القطاعات 

 اليت تدعو إليها احلاجة يف مجيع البلدان بقطع النظر عن مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية ا.

  الشاملة؟ التغطية الصحية هي ما
إىل التغطية الصحية الشاملة على أا إتاحة اخلدمات الصحية  2010يشري التقرير اخلاص بالصحة يف العامل  .13

الضرورية جلميع األفراد (ومنها خدمات الوقاية، وتعزيز الصحة، وخدمات املعاجلة والتأهيل) جبودة كافية 
تفيدون من هذه اخلدمات إىل ضائقة مالية. يس الذينحتقق فعالية هذه اخلدمات، مع ضمان أال يتعرض 

تسهِم يف هي فالتغطية الصحية الشاملة هي تعبري عملي عن االهتمام باإلنصاف الصحي واحلق يف الصحة، و
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النظام  التغطية الصحية الشاملة ضرورة إصالح وتتطلب الرحلة صوبحتقيق التنمية املستدامة وتقليص الفقر. 
                          الصحي بأسره، والتعاطي مع املُحددات االجتماعية والبيئية للصحة.  

على شكل مكعب، وهذه األبعاد هي: التكاليف  ميكن متثيلها وتشمل التغطية الصحية الشاملة أبعاداً ثالثة .14
طاة)، والسكان (ما هي الفئات السكانية املباشرة (نسبة التكاليف املغطاة)، واخلدمات (ما هي اخلدمات املغ

). ويطلَق على هذه األبعاد الثالثة يف بعض األوقات "تكاليف" التغطية، 1اليت تشملها التغطية) (الشكل 
احلماية من  مدىو"عمقها"، و"اتساعها" على التوايل. وبينما يشري البعد اخلاص "بالتكاليف املباشرة" إىل 

لبعد اخلاص "باخلدمات" إىل نطاق اخلدمات اليت تغطيها األموال املُجمعة. أما البعد املخاطر املالية، يشري ا
اخلاص "بالسكان" فإنه يشري إىل الفئات السكانية املُؤهلة واليت هلا احلق يف التغطية واملغطاة فعالً بترتيبات 

موعات سكانية بعينها مؤهلة للتغطية الدفع املسبق وترتيبات جتميع األموال. ويف الوقت الذي قد تكون فيه جم
يرجع الفضل فيها  قانونيةيف ظل ترتيبات معينة للدفع املسبق مبوجب احلقوق الدستورية السائدة أو أحكام 

إىل اخلصائص االجتماعية واالقتصادية، ينبغي التنويه أن األهلية للتغطية ال تستتبع بالضرورة استحقاق احلماية 
التغطية الفعلية باخلدمات الالزمة. ومن هذا املنطلق، فإن  والاملالية والتغطية باخلدمات  الفعالة ضد املخاطر

 ،احلاجة ماسة إىل التحديد املستمر للمجموعات السكانية املُؤهلة للتغطية بالترتيبات املختلفة للدفع املسبق
 .فعالً ذه الترتيباتمنها واملغطاة  ،هلذه التغطيةمنها واملُستحقة 

ويف سياق اإلصالح األوسع نطاقاً للنظام الصحي، فإن جتارب النجاح من البلدان اليت خطت خطوات صوب  .15
بلوغ التغطية الصحية الشاملة تؤكِّد على أمهية إصالح نظام التمويل الصحي من أجل تعزيز احلماية من 

ئيسية يف العناصر األساسية األخرى اليت املخاطر املالية وتعزيز عدالة التمويل، فضالً عن التصدي للفجوات الر
يتألف منها النظام الصحي مثل القوى العاملة يف جمال الصحة، ونظام املعلومات الصحية والتكنولوجيات 

 ما تعنيه التغطية الصحية الشاملة وما ال تعنيه. 1واألدوية األساسية. ويلخص اإلطار 

  
  للتغطية الصحية الشاملة ة. األبعاد الثالث1الشكل 

  )5( 2010املصدر: التقرير اخلاص بالصحة يف العامل، 
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  النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العاملية لبلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة؟ هو ما
التزام منظمة الصحة العاملية يف تبنيها لنهج شامل تدعم من خالله الدول األعضاء يف إحرازها تقدماً  يتضح .16

 صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وتتمحور العناصر الرئيسية اليت يتألف منها هذا النهج حول ما يلي:
ألولية ومبادئها، مما يعضد، ضمن أمور تتسق التغطية الصحية الشاملة اتساقاً تاماً مع قيم الرعاية الصحية ا •

فيما بني القطاعات،  املشترك أخرى، قيم اإلنصاف والعدالة االجتماعية، والتضامن، واملشاركة، والعمل
 التغطية الصحية الشاملة احلق األصيل للجميع يف الصحة. تقدركما 

، 2019-2014العمل العام الثاين عشر  تمثِّل التغطية الصحية الشاملة األساس الذي يرتكز عليه برنامج •
الذي يتضمن مخس فئات من جماالت العمل تسهِم مجيعها يف بلوغ التغطية الصحية الشاملة؛ وهذه الفئات 

العمر مبا يف ذلك صحة  يف مراحلالصحة  )3(األمراض غري السارية؛  )2(األمراض السارية؛  )1(هي: 
 التأهب للطوارئ. )5(تطوير النظام الصحي؛  )4(شيخوخة؛ األمهات واألطفال والتمتع بالصحة يف ال

تؤكد منظمة الصحة العاملية على األمهية البالغة للعدالة يف التمويل واحلماية من املخاطر املالية يف سبيل  •
تأكيد مساوٍ على أمهية تقوية العناصر األخرى اليت مع بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ويتزامن هذا التأكيد 

احلوكمة والقيادة، والقوى العاملة، واملعلومات  تصريف الشؤون أو يتألف منها النظام الصحي مثل
الصحية، واألدوية والتكنولوجيات، والبنية األساسية، مع ضرورة التفاعل بني هذه العناصر لتقدمي خدمات 

 صحية جيدة.
ات وتعول عليها كثرياً. فإدراك عدم قدرة شراكالكما تسلِّط منظمة الصحة العاملية الضوء على أمهية بناء  •

جدول األعمال العاملي يستدعي بناء شراكات مستدامة على الصعيدين  تنفيذما منفرداً على  طرف
 اإلقليمي واحمللي.

وتعكُف املنظمة يف الوقت الراهن على وضع إطار عمل لرصد التقدم املُحرز صوب التغطية الصحية  •
  ن مع كافة الشركاء مبا يف ذلك البنك الدويل.الشاملة، وذلك بالتعاو

  : ما تعنيه التغطية الصحية الشاملة وما ال تعنيه1اإلطار 
تتطلب التغطية الصحية الشاملة ضرورة التغطية بالتدخالت الرئيسية اليت تتناول أكثر األسباب أمهية للمرض  •

احلاجة  تليبللمرامي اإلمنائية لأللفية، و املستكملتنفيذ جدول األعمال غري  يف األمهية البالغة هلاوالوفيات. و
 املتنامية لالستجابة لألمراض غري السارية واإلصابات.

ال تقتصر التغطية الصحية الشاملة على املعاجلة وحسب، بل تتسع لتشمل إتاحة التدخالت األساسية يف  •
طية، يف ما يتصل بالوقاية وتعزيز جماالت الوقاية وتعزيز الصحة، واملعاجلة والتأهيل. وتتضمن هذه التغ

 السكان على حد سواء.املرتكزة على الصحة، اخلدمات الصحية اليت تقدم لألفراد و
تشمل التغطية الصحية الشاملة مجيع العناصر اليت يتألف منها النظام الصحي، دون أن تقتصر على جمرد  •

 متويل الرعاية الصحية.
دمي حزمة حمدودة من احلد األدىن للخدمات أو ضمان التغطية اانية ال تتعلق التغطية الصحية الشاملة بتق •

  جبميع التدخالت الصحية املمكنة، بل تتعلق باستمرار بلوغ األفراد حلقهم يف الصحة.
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  رصد التقدم املُحرز صوب التغطية الصحية الشاملة
  إطار العمل والنهج

 تدخلغري احملتمل بلوغ التغطية الصحية الشاملة ما مل يتم رصدها بفعالية. وبينما تعلن البلدان التزامها، و من  .17
سياسات دف إىل التحرك صوب التغطية الصحية الشاملة، تدعو احلاجة إىل وضع مؤشرات لرصد وتقييم 

عاملية مع البنك الدويل حالياً على وضع إطار وتعمل منظمة الصحة ال) 17(التقدم املُحرز لتحقيق هذا اهلدف. 
 عمل يتفَق عليه عاملياً من أجل رصد وتقييم التقدم الذي حترزه البلدان صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة.

وملا كان رصد التغطية الصحية الشاملة عمالً مستمراً، فإن النهج املُقترح أن تدرسه البلدان يف اإلقليم هو ج  .18
 . 1عاماً وهدفاً مساعداً ىي. إذ ميكن النظر إىل التغطية الصحية الشاملة حبسباا مرمتوضيح

فعندما ينظَر إىل التغطية الصحية الشاملة على أا مرمى عام، يتطلب الرصد إجراء تقييم ألداء النظام  •
م طيفاً واسعاً من الصحي، ويشمل هذا التقييم الوضع الصحي وتأثري التغيريات، وهذا إجراء شامل يستلز

األدوات واألساليب املنهجية املتنوعة وبناء القُدرات الوطنية الالزمة للقيام مبثل هذا املستوى من التقييم. 
 ومن املمكن عرض إجراء هذا التقييم على البلدان مرة كل مخس سنوات بعد االنتهاء من تطويره.

صب تركيز عملية الرصد بارها هدفاً مساعداً، فسوف يناعتأما عندما ينظَر إىل التغطية الصحية الشاملة ب •
على األبعاد الثالث للتغطية الصحية الشاملة، ويف هذه احلالة ستكون هناك حاجة إىل القيام بإجراء ما 
لكن مبتطلبات أقل، ومن املمكن القيام به واإلبالغ عنه مرة كل سنة. بيد أنه يتعني أن يتواءم هذا اإلجراء 

 منه. ألداء النظام الصحي أو يكون جزءاً يم األوسع نطاقاًمع التقي

يتفَق بعد على جمموعة  وتتناول هذه الورقة عملية رصد التغطية الصحية الشاملة باعتبارها هدفاً مساعداً. ومل
من املؤشرات القابلة للقياس لرصد التغطية الصحية الشاملة يف مجيع البلدان على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 

للتغطية الصحية الشاملة القابلة  ة) إطار عمل للمؤشرات املختارة اليت تغطي األبعاد الثالث1ويوضح اجلدول (
ومع زيادة قوة أنظمة  ،على املدى القصري ،توسط وغريه من األقاليم التابعة للمنظمةللتطبيق على إقليم شرق امل

ا على راملعلومات الصحية وقدرصز صوب حتقيق هذا اهلدف. ومن اجلدير بالذكر أن بعض د التقدم املُحر
  ة.املؤشرات املُقترحة هي مؤشرات للتغطية الفعلية وبعضها اآلخر مؤشرات بديلة للتغطي

  املؤشرات التوضيحية لرصد التغطية الصحية الشاملة .1اجلدول 
  

  مصادر املعلومات  املؤشرات  أبعاد التغطية الصحية الشاملة
التكاليف املباشرة (التغطية 

 –باحلماية من املخاطر املالية" 
  "التكلفة"

النسبة املئوية لألسر اليت تتكبد اإلنفاق الكارثي على 
  الصحة

لألسر اليت تقع يف الفقر بسبب اإلنفاق  النسية املئوية
  املباشر على الصحة من اجليب

كنسبة من اجليب حصة اإلنفاق املباشر على الصحة 
  مئوية من إمجايل اإلنفاق الصحي

  

اإلنفاق الصحي  اتمسوح
  وأوجه االستفادة منه

  حتليل احلسابات الصحية الوطنية

                                                 
   العامة للنظام الصحي.رامي حتقيق املعلى طريق اخلاصة بالسياسات الوسيطة هداف األ باألهداف املساعدةويقصد  1
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  مصادر املعلومات  املؤشرات  أبعاد التغطية الصحية الشاملة
اخلدمات (التغطية باخلدمات 

  "العمق" –الصحية الالزمة) 
النسبة املئوية للسكان املشمولني بالتغطية بالتدخالت 

  الصحية األساسية:
  األمراض السارية

 التغطية بالتطعيم ضد احلصبة -
التغطية باملعاجلة القصرية األمد للسل حتت  -

 (أ)DOTSاإلشراف املباشر 
النسبة املئوية ملرضى السل املتعايشني مع  -

فريوس العوز املناعي ممن يتلقون املعاجلة 
 (ب)مبضادات الفريوسات القهقرية

  الصحة اإلجنابية
 التغطية باخلدمات السابقة على الوالدة -
 عاملون صحيونالوالدات اليت يشرف عليها  -

 نماهرو
 معدل انتشار وسائل منع احلمل -

  (ج)غري السارية والصحة النفسية األمراض
  املؤشرات الرئيسية

نسبة املدخنني الذين تلقوا من العاملني  -
 الصحيني النصائح باإلقالع عن التدخني

نسبة املصابني بارتفاع ضغط الدم الذين  -
 يتلقون املعاجلة لتخفيضه

نسبة السكريني املؤكَّدة إصابتهم الذين حيالون  -
  إىل الفحص العيين الدوري

  ؤشرات املوسعة/األكثر تعقيداًامل
نسبة السيدات اللوايت خضعن للفحص لتحري  -

سرطان الثدي حسب توجيهات الربامج أو 
  (د)السياسات الوطنية يف هذا الشأن

سنة أو  40نسبة األشخاص (البالغني من العمر  -
أكثر واملعرضني خلطر اإلصابة باألمراض 

أو أكثر خالل  %30القلبية الوعائية بنسبة 
عشر سنوات مبا يف ذلك األفراد املصابون 
باألمراض القلبية الوعائية بالفعل) املؤهلني 
لتلقي املعاجلة باألدوية واملشورة للوقاية من 
النوبات القلبية والسكتات الدماغية (مبا يف 

  (هـ)ذلك ضبط السكر)
نسبة األشخاص الذين يعانون من اضطراب  -

االضطراب املزاجي نفسي وخيم (الذهان، و
ثنائي القطب، وحاالت االكتئاب املتوسطة 

  ويستخدمون اخلدمات  ،)(و)إىل الشديدة

وزارة الصحة، ونظام املعلومات 
  الصحية

نظام معلومات برامج الصحة 
  العمومية
  السكانية لألسر اتاملسوح

السكان (األهلية، واالستحقاق، 
  "االتساع" –والتغطية الفعلية) 

املئوية للسكان املؤهلني واملُستحقني للتغطية النسبة 
  واملشمولني فعلياً بالتغطية بترتيبات الدفع املسبق

ترتيبات ممولَة من الضرائب (اإليرادات احلكومية 
  العامة)

  أنظمة التأمني االجتماعي

  من واقع سجالت:
  وزارة الصحة

ارات األخرى اليت تقدم الوز
  الرعاية الصحية

  منظمات التأمني االجتماعي
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  مصادر املعلومات  املؤشرات  أبعاد التغطية الصحية الشاملة
  أنظمة التأمني اخلاص

  أنظمة الدفع املسبق األخرى  
  شركات التأمني اخلاص

اإلنفاق الصحي  اتمسوح
  وأوجه االستفادة منه

التقييم التنظيمي لتحسني التمويل 
  )OASISالصحي وتقويته (

  ــــــــــــــــــ
اإلصدار الفصلي الستراتيجية املعاجلة القصرية األمد للسل حتت اإلشراف املباشر  املصدر: املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.  )أ (

  .DQonline ،(2012على شبكة اإلنترنت (
 .2012. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2012املصدر: التقرير العاملي ملكافحة السل،   )ب (
"باألمراض غري السارية والصحة النفسية" متثل أفضل تقدير للتغطية باخلدمات املرتبطة باألمراض غري السارية والصحة  املقترحة ةاملؤشرات الثالث  )ج (

 مؤشرات أخرى قيد الدراسة.هناك النفسية. وال تزال 
. جنيف، منظمة الصحة 2020-2013جرى تعديل هذه النسبة استناداً إىل خطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها   )د (

 .2013العاملية، 
 .2013. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2020- 2013املصدر: خطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها (هـ) 

  .2013. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2020-2013املصدر: خطة العمل الشاملة للصحة النفسية   )و (

  باحلماية من املخاطر املاليةقياس التغطية 

19.  ما وتستخدمهما منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل لتتبع مستوى احلماية من هناك مؤش يوصران ت
ل حدوث اإلنفاق الكارثي على الصحة، ومعدل املخاطر املالية يف جمال الصحة؛ وهذان املؤشران مها: معد

املباشرة من اجليب على الصحة. ويوضح املؤشر األول عدد األفراد وقوع األفراد يف الفقر بسبب املدفوعات 
من دخوهلم املتاحة)  %40من مجيع مستويات الدخل الذين يعانون من ضائقة مالية (إذ ينفقون أكثر من 

أن بسبب االرتفاع النسيب يف املدفوعات الصحية يف فترة زمنية معينة. أما املؤشر الثاين فيتناول حقيقة مؤداها 
ما بني األفراد القريبني أصالً من خط الفقر. املدفوعات الصغرية نسبياً قد يكون هلا تبعات مالية شديدة والسي

اليت تجرى على اُألسر يف تقدير معدل حدوث اإلنفاق الكارثي على الصحة والوقوع يف  اتوتفيد املسوح
 ر بني اموعات السكانية.أوجه التفاوت واجلوبتقييم  اتالفقر، كما تسمح هذه املسوح

ويف غياب هذين املؤشرين، ميكن استخدام حصة اإلنفاق املباشر من اجليب كنسبة مئوية من إمجايل اإلنفاق  .20
الصحي كبديل عنهما. ويقصد ا تلك املدفوعات (اليت يطلَق عليها أيضاً اسم املدفوعات املباشرة) اليت 

اخلدمات الصحية، وال يدفعها طرف ثالث. وارتفاع حصة اإلنفاق يسددها األفراد واألسر يف نقطة تلقي 
املباشر من اجليب يقوض هدف النظام الصحي يف احلماية من املخاطر املالية، ويؤدي إىل عقبات كبرية 
تعترض سبيل التحرك صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وتشري البينات إىل أنه أينما زادت حصة اإلنفاق 

من إمجايل اإلنفاق الصحي، فإن األسر تواجه خطراً متزايداً من اإلنفاق الكارثي  %20ر من اجليب عن املباش
من الطلب على الرعاية الالزمة واالستفادة منها يف الوقت  قلِّلعلى الصحة والوقوع يف الفقر، وهو ما ي

 )5(املناسب. 

  قياس التغطية باخلدمات الصحية الالزمة

هذا البعد على التغطية باخلدمات ذات األولوية اليت تتصدى للعبء الكبري العتالل صحة السكان.  ويركِّز .21
ومن اجلدير بالتنويه أن مثل هذه التغطية تشمل اخلدمات على مستوى األفراد والتدخالت على مستوى 

سبيل املثال ال احلصر،  السكان قاطبة. وهناك مؤشرات متفَق عليها عاملياً لقياس هذه التغطية، ومنها على
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مؤشرات رصد املرامي اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة واملؤشرات الواردة يف إطار العمل العاملي للرصد 
. كما 2020- 2013املنصوص عليه يف خطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للفترة 

شرات، وهو ما يعد أحد االهتمامات الرئيسية على الطريق صوب ينبغي قياس أوجه التفاوت يف هذه املؤ
بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وسوف حتتاج البلدان إىل الدعم التقين لزيادة قُدراا على مجع البيانات 

غرافية مثل الدخل واإلقليم واملكان وغري ذلك من الفئات واملُصنفة حسب وسائل التصنيف االجتماعية والدمي
 لسكانية مبا يتيح رصد اإلنصاف يف جمال الصحة.ا

  األهلية، واالستحقاق، والتغطية الفعلية - قياس تغطية السكان مبوجب ترتيبات الدفع املسبق 

سيكون توسيع نطاق التغطية السكانية (وهي النسبة املئوية للسكان املؤهلني واملُستحقني للحصول على حزمة  .22
على هذه احلزمة األساسية مبوجب ترتيبات خمتلفة للدفع املسبق) أمراً بالغ  أساسية والذين حيصلون فعالً

األمهية للبلدان من أجل رصد التقدم املُحرز صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. ولن يكون هذا األمر 
بق؛ وجيوز ميسوراً لعدد من األسباب: فسوف تتفاوت حزمة اخلدمات املُقدمة يف ما بني ترتيبات الدفع املس

أن تكون األسرة ذاا أو الفرد نفسه مشموالً بالتغطية مبوجب ترتيب واحد أو أكثر من ترتيبات الدفع 
 اتاملسبق؛ ورمبا ال تتوافر مثل هذه املعلومات من خالل أنظمة املعلومات الصحية الروتينية أو املسوح

ان مشمولني بالتغطية مبوجب أنظمة حكومية السكانية اليت تجرى على األسر. ونظرياً قد يكون مجيع السك
ممولة من الضرائب، بيد أن الواقع العملي قد يشهد خبالف ذلك. وسوف يكون من العسري تأكيد من تشمله 

  التغطية ومن ال تشمله يف مثل هذه الظروف.

بلوغ التغطية الصحية وب م املُحرز صال للتقدد الفعصعلى الرغم مما سبق من القيود، سوف يتطلب الرو .23
الشاملة تأمني احلصول على املعلومات من واقع سجالت وزارة الصحة وغريها من الوزارات اليت تمول 

اإلنفاق على  اتومنظمات التأمني االجتماعي وشركات التأمني اخلاص ومسوح ،الرعاية الصحية وتقدمها
ما علومات بغية حتديد اموعات السكانية، السيالصحة وأوجه االستفادة منه، والتحقق من صحة هذه امل

نت البلدان اليت حققت التغطية الصحية الشاملة ، اليت تشملها التغطية. وقد متكّاملعرضة للمخاطراموعات 
ا من إثبات أن مجيع اموعات السكانية ا ليست مؤهلة أو مستحقة للتغطية فحسب ولكنها مغطاة 

  بالفعل.

  ب بلوغ التغطية الصحية الشاملةومها صلبلدان اإلقليم يف تقدملوقع احلايل ا
يعرض هذا القسم نبذة عامة عن الوضع احلايل للبلدان يف رحلتها صوب التغطية الصحية الشاملة. إذ صنفت  .24

النظُم الصحية البلدان يف اإلقليم إىل ثالث جمموعات على أساس: احلصائل الصحية يف أوساط السكان، وأداء 
للتغطية الصحية الشاملة  ة. ويقوم التحليل على األبعاد الثالث2ذه البلدان، ومستوى اإلنفاق على الصحة فيها

                                                 
البلدان اليت حققت تقدماً كبرياً يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية طيلة العقود املاضية، يدعمها دخل مرتفع وهي:  تشمل اموعة األوىل  2

طة الدخل إىل حد البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة. أما اموعة الثانية فتضم البلدان املتوس
ي: مصر، ومجهورية كبري واليت شهدت البنية األساسية لتقدمي خدمات الصحة العمومية ا تطوراً كبرياً، لكنها تواجه قيوداً على املوارد؛ وهذه البلدان ه

اموعة الثالثة البلدان اليت إيران اإلسالمية، والعراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وفلسطني، واجلمهورية العربية السورية، وتونس. بينما تضم 
البيئية املعقدة، تواجه قيوداً كبرية يف حتسني احلصائل الصحية يف أوساط السكان نتيجة لقلة املوارد الالزمة للصحة وعدم االستقرار السياسي والتحديات 

  )8(ليمن. وهذه البلدان هي: أفغانستان، وجيبويت، وباكستان، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وا
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أفضل البينات املتاحة يف تقييم املوقف، كما يعترف بوجود ) من أجل تقييم التقدم، ويعرض 1(الشكل 
  فجوات يف املعلومات.

  لتكاليف املغطاة (احلماية من املخاطر املالية)التكاليف املباشرة: نسبة ا

، 2011مليار دوالر على الصحة يف العام  125تشري التقديرات إىل أن إقليم شرق املتوسط أنفق ما يقْرب من  .25
من السكان يف العامل. ويأيت قرابة  %8.7من إمجايل اإلنفاق الصحي العاملي لنحو  %1.8ويمثِّل هذا الرقم 

  )9(من اإلنفاق الصحي من املدفوعات املباشرة من اجليب.  40%

وعلى الرغم من استقرار حصة اإلنفاق املباشر من اجليب كنسبة مئوية من إمجايل اإلنفاق الصحي على مدى  .26
). 2العقد املنصرم على املستوى اإلقليمي، فقد أظهرت اموعات الثالث للبلدان اجتاهات متباينة (الشكل 

ان الواقعة يف اموعة األوىل استمر اخنفاض حصة املدفوعات املباشرة من اجليب يف إمجايل اإلنفاق ففي البلد
. أما البلدان الواقعة يف اموعة الثانية فقد تأرجحت حصة %17إىل  %21الصحي ذه البلدان، إذ هبط من 

ملباشرة من اجليب ارتفاعها يف لت حصة املدفوعات ا، بينما واص%50املدفوعات املباشرة من اجليب حول 
وقد لوحظت تفاوتات واسعة بني البلدان بل ويف  )9(. %69إىل  %59البلدان الواقعة يف اموعة الثالثة من 

موعتني الثانية والثالثة.البلد الواحد السيما تلك البلدان اليت تنتمي إىل ا  

27. موعة الثانية، وقد  العدالةت دراسات قليلة على وأُجرييف جمال الصحة يف عدد خمتار من البلدان الواقعة يف ا
أظهرت هذه الدراسات أن نسبة كبرية من األسر تواجه كوارث مالية وتقع يف الفقر بسبب ارتفاع 

من  %4.5 -  %2أن  4واملغرب 3املدفوعات املباشرة من اجليب. كما أظهرت دراسات أُجريت يف تونس
بسبب املدفوعات املباشرة من اجليب على الرعاية  الوقوع يف الفقران يواجهون كوارث مالية وخطر السك

على التوايل. بل تواجه  %0.60و  %0.82، وصلت هذه النسبة إىل 5واألردن )10( فلسطنيالصحية. ويف 
وضمن دراسة أُجريت على عدد من  )11( بعض اموعات الضعيفة، السيما الفقراء، خماطر أكثر ارتفاعاً.

، ومصر %0.32البلدان، أُبلغَ عن األرقام التالية لنسبة األسر اليت تواجه اإلنفاق الكارثي على الصحة: جيبويت 
 )12(. %1.66، واليمن %0.17، واملغرب %5.17، ولبنان 2.8%

مليون نسمة  16.5، يقدر أن ما يصل إىل ويف تقدير استقرائي للنتائج اليت خلُصت إليها الدراسات البلدانية .28
يقعون يف الفقر بسبب املدفوعات مليون شخص  %7.5يواجهون كوارث مالية سنوياً، وأن ما يصل إىل 

مليون فرد يواجهون كوارث مالية  150املباشرة من اجليب يف اإلقليم. وتقابل هذه األرقام حوايل 
وعلى الرغم من بعض القيود ) 5( ،على الصعيد العاملي سنوياًفرد يواجهون الوقوع يف الفقر مليون  100و

املفروضة بسبب جودة البيانات املُستخدمة يف هذه الدراسات، فإن هذه النتائج ذات دالالت مهمة للغاية مبا 
  يتعذر معه عدم االلتفات إليها.

                                                 
3 Arfa C, Souiden MA, Achouri N ،2008، بيانات غري منشورة.  
4 Ezzrari A, El Allami El Fellousse LA ، ،2007بيانات غري منشورة.  
5 Abu Saif J ، ،2010بيانات غري منشورة.  
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  اخلدمات املغطاة؟ (التغطية باخلدمات) هي اخلدمات: ما
تركِّز التغطية باخلدمات الصحية الالزمة على جانبني اثنني من جوانب تقدمي اخلدمات؛ ومها أوالً: وجود البنية  .29

البالغة األمهية  املدخالتاألساسية الصحية، والقوى العاملة يف جمال الصحة؛ فالبنية األساسية والقوى العاملة من 
 دمات األساسية للرعاية األولية وما يرتبط ا من حزمة للمزايا.لتقدمي اخلدمات الالزمة؛ وثانياً: التغطية باخل

  أ) وجود البنية األساسية الصحية والقوى العاملة يف جمال الصحة(
نسمة  10000تقدم هذه الورقة قياسني للبنية األساسية الصحية؛ ومها: كثافة مرافق الرعاية الصحية األولية لكل  .30

نسمة. واستناداً إىل التقارير الواردة من البلدان، تتفاوت كثافة مرافق  10000وعدد اَألسرة يف املستشفيات لكل 
مرفقاً يف بلدان اموعة  2.9و 0.6مرفقاً يف بلدان اموعة األوىل؛ و  2.6و  0.2الرعاية الصحية األولية بني 

ويف ما يتعلق بعدد اَألسرة يف املستشفيات فتتراوح  )13(اموعة الثالثة. مرفقاً يف بلدان  1.7و 0.5الثانية؛ و 
سريراً يف بلدان اموعة الثانية؛  37.0و 5.2سريراً يف بلدان اموعة األوىل؛ و 21و  11كثافتها بني 

هذه األرقام بصورة كبرية الوضع يف القطاع  ). وتمثِّل2سريراً يف بلدان اموعة الثالثة (اجلدول  14.2و 4.4و
  العام، باستثناء لبنان، كما تعكس أوجه التفاوت الواسعة داخل كل جمموعة من جمموعات البلدان.
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  . البنية األساسية الصحية والقوى العاملة يف جمال الصحة يف بلدان إقليم شرق املتوسط2اجلدول 
 مرافق الرعاية  البلد

 الصحية األولية لكل
  نسمة 10000

 عدد أسرة
 املستشفيات لكل

  نسمة 10000

 10000 األطباء لكل
  نسمة

والقابالت  املمرضات
  نسمة 10000لكل 

  61.9-22.6  34.9-14.7  21.0-11  2.6-0.2  اموعة األوىل
  43.7-9.0  25.5-3.1  37.0-5.2  2.9-0.6  اموعة الثانية
  6.5-0.8  8.0-0.3  14.2-4.4  1.7-0.5  اموعة الثالثة

، القاهرة، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، 2012، املؤشرات الدميغرافية واالجتماعية والصحية لبلدان شرق املتوسطاملصدر: 
2013 .)13(  

31. موعة األوىل، فعمرافق الرعاية الصحية األولية يعكس زيادة  ى الرغم من أن اخنفاض كثافةلَويف بلدان ا
مها هذه املرافق، االستثمارات والتعويل على املستشفيات، فإن مشولية خدمات الرعاية الصحية األولية اليت تقد

كلها أمور تسهل  ،وجودة اخلدمات ،، وامتداد ساعات العملهلا اخلدمات مكرب اموعات السكانية اليت تقدو
ه اخلدمات إىل غالبية السكان. ويف بلدان اموعة الثانية، كثَّفت لبنان وليبيا استثماراما يف الرعاية إتاحة هذ

فرد. وبوجه عام، زاد التأكيد عن ذي  300مستشفى لكل سرير د اآلن يف هذين البلدين باملستشفيات، ويوج
صحية األولية عرب جمموعات البلدان الثالث.ع يف بناء املستشفيات أكثر من مرافق الرعاية القبل على التوس  

ة األولية حتدياً بسبب عدم وجود البني الصحية أما بلدان اموعة الثالثة، فتمثِّل إتاحة خدمات الرعاية .32
ر الوصول اجلغرايف هلذه اخلدمات وانعدام األمن. وتشري التقديرات األساسية الصحية أو تدمريها، وتعذُّ

هلم وصول جغرايف خلدمات الرعاية  يتاحمن األفراد  %80اخلاصة بالبلدان يف اموعة الثانية أن ما يزيد على 
الصحية األولية، بأن التحد دتكاليفها. ويف  يات الكبرية تتعلق جبودة هذه اخلدمات والقدرة املالية على حتملي

تقريباً،  %100بلدان اموعة األوىل، فعلى الرغم من وصول نسبة إتاحة خدمات الرعاية الصحية األولية إىل 
 سارية والصحة النفسية. وهناك حتدساحنة لتحسني تقدمي اخلدمات يف جمايل األمراض غري ال اًهناك فرصفإن 

على برامج الرعاية الصحية األولية على اجلودة ويف تأكيد القصور ل يف يف مجيع جمموعات البلدان الثالث يتمثَّ
  ى االستجابة للعبء املرضي املتغري.االحتياجات اخلاصة للسكان يف مرحلة الشيخوخة ومدتلبية 

 املمرضاتنسمة وعدد  10000وقد استخدم مؤشران للقوى العاملة يف جمال الصحة؛ ومها: عدد األطباء لكل  .33
طبيباً يف بلدان اموعة األوىل،  34.9و 14.7عدد األطباء بني كثافة فاوت تتنسمة. و 10000والقابالت لكل 

طبيباً يف بلدان اموعة الثالثة. وبالنسبة  8.0و 0.3طبيباً يف بلدان اموعة الثانية، و 25.5و 3.1وبني 
يف بلدان  32.5و 9.0 بلدان اموعة األوىل، ويف 61.9و  22.6والقابالت فتتراوح كثافتهما بني  للممرضات

  ).2يف بلدان اموعة الثالثة (اجلدول  6.5و 0.8اموعة الثانية، و
وتندرج معظم البلدان يف اموعة الثالثة ضمن تلك البلدان اليت تصنف على أا تواجه موقفاً متأزماً يف ما  .34

لكل  1ا يبلغ متوسط كثافة القوى العاملة الصحية حوايل يتعلق باملوارد البشرية يف جمال الصحة. إذ
التقرير  اليت اقترحهاو ،ةمسن 1000لكل  2.3 اليت تبلُغ القيمة املرجعيةنسمة وهو متوسط أقل بكثري من  1000

ويف بلدان اموعة الثانية يبلغ متوسط معدل كثافة القوى العاملة الصحية ) 14(. 2006اخلاص بالصحة 
ي األكثر أمهية يف عجز النظام على تنسيق اإلنتاج والتوزيع واإلنتاجية ل التحدنسمة. ويتمثّ 1000لكل   5.2

 7إىل مستوياا املثلى. أما بلدان اموعة األوىل فيبلغ ا متوسط كثافة القوى العاملة الصحية  اوالوصول 
توسط العاملي للبلدان املتوسطة الدخل. مة، وهو متوسط مقبول ويضاهي املسن 1000عاملني صحيني لكل 
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املمرضات املغتربة واليت قد ترتفع يف حالة كثرياً على القوى العاملة  اعتمادهاهذه البلدان  تواصلومع ذلك 
  )8( يف بعض البلدان. %90إىل 

  ب) التغطية خبدمات الرعاية الصحية األولية األساسية وحزمة من املزايا(
تتفاوت التغطية باخلدمات الصحية األساسية يف ما بني البلدان، ولكن توجد فجوات هامة يتعني التصدي هلا  .35

يف مجيع البلدان بقطع النظر عن مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية ا، عندما يؤخذ يف االعتبار كل من 
الرعاية الصحية األولية. ومت استعراض سبعة لسكان واخلدمات الصحية الفردية يف جمال لالتدخالت الصحية 

األمد للسل حتت اإلشراف املباشر؛ والرعاية  واملعاجلة القصرية صبة؛برامج للتدخالت هي: التطعيم ضد احل
وتوافر وسائل  املهرة؛ والرعاية السابقة على الوالدة، والوالدة حتت إشراف العاملني الصحيني السل؛رضى مب

  ، والصحة النفسية.من األمراض غري السارية ومكافحتها منع احلمل، والوقاية
األمهات وىل، هناك تغطية كاملة خبدمات رعاية األمراض السارية ورعاية ففي البلدان الواقعة يف اموعة األ .36

يف معظم بلدان هذه اموعة، بينما  %90واألطفال. ويف بلدان اموعة الثانية، تزيد التغطية بالتمنيع على 
يف ما بني  فاوت شاسعفاوت التغطية باخلدمات األخرى. أما يف بلدان اموعة الثالثة، فتوجد أوجه تتت

وتصل التغطية ببعض هذه اخلدمات إىل مستويات متدنية بشكل غري  ،البلدان يف ما يتعلق جبميع اخلدمات
بدرجات متفاوتة، يف  ). وتشترك اموعات الثالث يف وجود فجوات هامة، وإن كانت3مقبول (اجلدول 

يف الرعاية  ،منهاما خدمات الوقاية دمج خدمات األمراض غري السارية والصحة النفسية واإلصابات السي
 ضح هذا من معدالت التغطية اليت أبلغت ا البلدان. فبالنسبة لألمراض غري السارية ويت )15(الصحية األولية. 

  األولية األساسية الصحية . التغطية خبدمات الرعاية3اجلدول 
  

جمموعات 
  مشكالت صحة األمهات والصحة اإلجنابية  األمراض غري السارية  البلدان

التغطية   
بالتطعيم ضد 

  احلصبة

التغطية 
باملعاجلة 

القصرية األمد 
للسل حتت 
اإلشراف 

  أاملباشر 

 لتغطية %
مرضى اإليدز 

 15دون سن 
العالج ب عاماً

مبضادات 
الفريوسات 

  بالقهقرية 

التغطية 
باخلدمات 

السابقة على 
  الوالدة

الوالدات حتت 
العاملني إشراف 
  املهرة الصحيني

معدل انتشار 
وسائل منع 

  احلمل

  37-24  100-98  100-98  غري متوافرة  100  100-98  اموعة األوىل
 بيانات( 56- 13  100  99-91  اموعة الثانية

  )بلدان 4 من
66-100  74-100  38-60  

 بيانات( 35-9  100-47  88-64  اموعة الثالثة
  )بلدان 6 من

17-79  17-87  4-38  

، القاهرة، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، 2012، املؤشرات الدميغرافية واالجتماعية والصحية لبلدان إقليم شرق املتوسطاملصدر: 
2012.  

الصحة العاملية لشرق املتوسط، اإلصدار الفصلي الستراتيجية املعاجلة القصرية األمد للسل حتت اإلشراف املباشر على املصدر: املكتب اإلقليمي ملنظمة أ 
  .DQonline ،(2012شبكة اإلنترنت (

نامج العاملي املشترك لألمم املتحدة للربنامج العاملي املشترك لألمم املتحدة ملكافحة اإليدز حول الوباء العاملي لإليدز جنيف، الربالتقرير العاملي املصدر: ب 
   .2013، جنيف، ملكافحة اإليدز
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عن التوافر الكامل لألدوية األساسية ومشولية تقدمي خدمات الوقاية والتحري فقط من البلدان  %18أبلغ 
من البلدان أن مثل هذه التدابري  %59إىل  %55العالجي ضمن الرعاية الصحية األولية، بينما يبلَّغ والتدبري 

). ومل حيظ توافر اخلدمات التأهيلية والرعاية املُلطِّفة والتغطية ذه 2013تنفَّذ (بيانات غري منشورة،  ال
 اخلدمات باالهتمام اجلاد إال مؤخراً.

ملة من اخلدمات الصحية لكن من املمكن أن تستفيد جودة يتوافر لألفراد حزمة شاويف بلدان اموعة األوىل،  .37
الرعاية من بعض التحسينات. وعلى الرغم من استئثار القطاع العام بتقدمي خدمات الرعاية الصحية يف اجلزء 
األكرب منها فإن القطاع اخلاص آخذ يف االتساع وتقدمي خدمات ذات تكنولوجيا عالية. وحيصل السكان من 

ل متزايد على اخلدمات مبوجب أنظمة للتأمني الصحي اخلاص واليت جيري جتريبها أو االرتقاء ا بشك املغتربني
  ).4يف الوقت الراهن بغية توسيع نطاق التغطية واحلد من أوجه التفاوت يف إتاحة هذه التغطية (اجلدول 

واألردن ولبنان واملغرب، حزمة  عدد من بلدان اموعة الثانية، منها مصر ومجهورية إيران اإلسالمية وطوّر .38
أساسية من خدمات الرعاية الصحية األولية، لكن يتفاوت نطاق تنفيذ هذه اخلدمات يف الوقت الراهن. أما 
يف البلدان األخرى مثل ليبيا وتونس، فعلى الرغم من عدم حتديد احلزمة حتديداً صرحياً، يتوافر للسكان 

بلدان اموعة الثالثة طورت كل من أفغانستان وباكستان  اخلدمات األساسية واملتخصصة. ومن بني
والصومال حزمة أساسية من اخلدمات الصحية. ومت تنفيذ هذه احلزمة بشكل جزئي فقط يف هذه والسودان 

لتفاصيل حول حمتويات احلزمة األساسية من اخلدمات الصحية  4البلدان خال أفغانستان. ويعرض اجلدول 
  لكل جمموعة من جمموعات البلدان الثالث. 
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 تغطية حبزمة مزايا اخلدمات الصحيةال 4اجلدول 

 البلدان
إمكانية 
أ احلصول 

 على اخلدمات
الذي يدفع الطرف  الطرف املقدم للخدمة للحزمة األساسيةالعناصر 

 بلتكاليفا

 بلدان
اموعة 

  األوىل

 )ج(اخلدمات الصحية الشـاملة   100%–98%
اليت تقدم ملواطين بلدان جملـس  

 التعاون اخلليجي مبا يف ذلـك 
تغطيــة اموعــات العمريــة 
املختلفة للسكان، ونطاق مـن  

اخلدمات  اليت تتضمن اخلدمات
الصحية املنتظمـة والطارئـة،   
وخدمات الرعاية الصحية املهنية 

  ورعاية األسنان.
وتقدم خدمات األمراض غـري  
السارية والصحة النفسية ولكن 
ال يتم إدماجها بشكل منـتظم،  

فجوات  وجود فضالً عن توثيق
 يف تقدمي هذه اخلدمات.

وزارات الصحة، والس األعلى 
والســلطات للصــحة (قطــر)، 

ــدفاع   ــحية، ووزارات ال الص
ــوات املســلحة  ــرول والق والبت
واحلرس الوطين؛ ومقدمو اخلدمات 

  من القطاع اخلاص

للحكومة  ةالعام اإليرادات
؛ واهليئـة العـام   ةاملركزي

ــاعي؛   ــأمني االجتم للت
والتأمني اخلاص القائم على 

  ر؛ واألسأرباب العمل
 

بلدان 
اموعة 

 الثانية

83%–100% 
 

حزمة أساسية مـن اخلـدمات   
ــاهرة ــحية، ظـ أو  (د)الصـ

، متاحة يف معظـم  (هــ) يةضمن
  البالد.

وتتضمن الرعاية الصحية الوقائية 
والعالجية األوليـة، والرعايـة   

ــفيات،  ــةباملستش ، واألدوي
وخدمات املختربات/التشخيص، 
ــة  ــة األســنان، ورعاي ورعاي
األمراض املزمنـة، واإلحالـة   

مـع بعـض    للرعاية الثالثيـة 
  االختالفات بني البلدان.

 ويف العديد من البلدان، وبرغم
وجود حزمة من املزايا، فإـا  

تطبق سوى بقدر حمـدود،   ال
وتل شـرائح كـبرية مـن    فض

السكان االستفادة من خدمات 
مقدمي الرعاية بالقطاع اخلاص 

  عن طريق الدفع املباشر.

وزارات الصحة؛ وزارات التعليم 
العايل من خـالل املستشـفيات   
اجلامعية؛ وزارات أخـرى مثـل   
الشؤون االجتماعية، والـدفاع،  
ــوات املســلحة؛  ــل؛ الق والعم

املنظمــات شــبه والبلــديات؛ و
احلكومية؛ واملنظمات غري اهلادفة 

والقطاع اخلاص اهلادف إىل للربح؛ 
منظمة األونـروا (الـيت   والربح؛ 
مخسـة ماليـني الجـئ    تغطي 

  فلسطيين)
  
 

اإليرادات احلكومية احملولة 
من وزارة املالية للوزارات؛ 

هيئات التأمني الصـحي  و
ــاري؛  االجتمــاعي اإلجب

برامج التـأمني الصـحي   و
األسر؛ واألموال واخلاصة؛ 

اخلريية؛ واملوارد اخلارجية؛ 
  ومصادر أخرى

 

ــدان  بل
اموعة 
 الثالثة

97%–44% 
 

ــدان  صــحة األمهــات والول
واألطفـال؛ التغذيـة؛ تنظـيم    
األسرة؛ التمنيع؛ ترصد األمراض 
السارية ومكافحتـها (السـل   
واإليدز واملالريـا، األمـراض   

وزارات الصحة، وزارات الداخلية 
والعمل من خالل مرافق الرعايـة  
الصحية األولية؛ والقوات املسلحة؛ 
واملنظمات غري احلكومية املتعاقدة 
مع الـربامج الرأسـية؛ وبـرامج    

اإليرادات احلكومية احملولة 
ارات من وزارة املالية للوز

أو إدارات الصـــــحة 
اهليئات شبه و، باملقاطعات

احلكومية وأرباب العمـل  
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 البلدان
إمكانية 
أ احلصول 

 على اخلدمات
الذي يدفع الطرف  الطرف املقدم للخدمة للحزمة األساسيةالعناصر 

 بلتكاليفا

ــراض  ــادة، أم ــية احل التنفس
اإلسهال)؛ الصـحة النفسـية؛   
الرعاية األولية للعيون؛ التثقيف 
الصحي؛ تعزيز الصحة البيئيـة؛  

ل الـدم،  اإلسعافات األولية ونق
مع بعض االختالفـات بـني   

  البلدان.
رعاية األمراض غري السارية غري 

  بوضوح يف حزمة املزايا ةمدرج
 

ني الصـحيني اتمعـيني؛   العامل
والتقدمي املباشر للخدمات من قبل 

، ني اخلصوصـي نياألطباء املمارس
ومقدمي  واملنظمات غري احلكومية،
  الرعاية الصحية التقليديني

بالقطاع اخلاص؛ واملتربعون 
اخلارجيون، واملنظمات غري 

  احلكومية الدولية، واألسر
 

  )%( احمللية (الريفية واحلضرية على السواء) حمتسبة بالنسبة املئوية احلصول على اخلدمات الصحية  )أ (
   /www.who.int/nha/expenditure_database/en الصحة العاملية، قاعدة البيانات العاملية لإلنفاق على الصحة املصدر: منظمة  )ب (
   حزمة خدمات شاملة  )ج (
  اًأو كلي اًخلدمات الصحية موثقة ومطبقة جزئيحزمة ا  )د (
  موثقة، ولكن قد خيتلف تطبيقها من أحد مرافق الرعاية الصحية األولية آلخرغري اخلدمات الصحية  حزمة) هـ(

  السكان: من هو املشمول بالتغطية؟ (األهلية، واالستحقاق، والتغطية الفعلية من خالل ترتيبات الدفع املسبق)
اثنني من األبعاد بعدين لتدعو التغطية الصحية الشاملة يف معرض تعريفها إىل ضمان تغطية "مجيع األشخاص"  .39

ومها احلماية من املخاطر املالية وتوفري اخلدمات. ومن مث فإن البعد الثالث للتغطية الصحية للتغطية  ةالثالث
 ية االجتماعية يتمثل يف "السكان".الشاملة الذي جيب التوسع فيه من أجل تعزيز احلماية الصح

تتألف اموعات السكانية املشمولة بالتغطية من العاملني يف القطاع الرمسي العام أو اخلاص أو ميكن أن  .40
؛ والسكان العاملني يف القطاع غري الرمسي يف األماكن الريفية أو احلضرية أو ، مع أو بدون أسرهمكليهما

ثل الفقراء واملشردين واألطفال وكبار السن؛ واموعات السكانية اليت تعاين كليهما؛ واموعات الضعيفة م
ي يف وال تستبعد بالضرورة بعضها البعض، مبا يؤد ،من حاالت صحية معينة. وهناك معايري عديدة للتصنيف

 . لةوالعداوهو ما قد يهدد عنصري الكفاءة  ،واالزدواجية الذي ال مناص منه بعض احلاالت إىل التشتت
، ويتنوع نطاق اليت حيتاجون إليهامجيع املواطنني يف بلدان اموعة األوىل مشمولون بالتغطية بالرعاية إن  .41

ستخدم برامج التأمني اخلاص بالفعل يف توفري وطبيعة التغطية املقدمة للسكان املغتربني يف هذه البلدان، إذ ت
اململكة العربية السعودية. أما سلطنة عمان فقد وفرت التغطية و اإلمارات العربية املتحدةالتغطية للمغتربني يف 

بلدان يف للمغتربني يف إطار النظام الصحي الوطين. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات األهلية، تعاين التغطية 
خمتلف  للتغطية تنوعاً كبرياً يفاملؤهلني اموعة الثانية من التشتت واالزدواجية. كما يتنوع نطاق السكان 

مع قدر من االزدواجية) واملغرب  %100وتونس ( فلسطني)؛ %100لبنان وليبيا ( –جمموعات البلدان 
ويف ظل نقص متويل اخلدمات الصحية  ،). ويف غياب برامج التأمني الصحي االجتماعي اجليدة66.5%(

والقوات املسلحة، بينما تظل  يف احلكومةبالقطاع العام، فإن التغطية تقتصر بصورة كبرية على املوظفني 
املسبق. ويف بلدان اموعة  شرائح كبرية من السكان يف بلدان اموعة الثانية بال تغطية من برامج الدفع

ففي حني أن الترتيبات احلكومية يفترض من حيث  .هناك تباين واضح بني األهلية واالستحقاقكون الثالثة، ي

http://www.who.int/nha/expenditure_database/en/
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، إال أن ذلك ال يكون متاحاً إال للعاملني بالقطاع العام فقط. وال توجد برامج املبدأ أا تغطي مجيع املواطنني
هذه التغطية. ثل أن بعض اموعات العمالية تتمتع مب رغم ،للتأمني الصحي االجتماعي على املستوى الوطين

 تفيد سوى شرحية ال وهي ،وأخريا، ال تتوافر سوى ترتيبات حمدودة للتأمني اخلاص واتمعي يف بعض البلدان
نظرة عامة عن الترتيبات الرئيسية للتغطية يف اموعات الثالث من  5صغرية من السكان. ويقدم اجلدول 

 البلدان. 

  تغطية التكاليف املباشرة واخلدمات والسكان: األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة

م ولن ميكن إحراز تقد ،عالقة متبادلة وثيقة بني احلماية من املخاطر املالية واخلدمات وتغطية السكان هناك .42
كاف جتاه التغطية الصحية الشاملة إال عندما يتحقق حتسن مثبت باألدلة يف أبعادها الثالثة. والتحدي األكرب 

الذي يواجه التقدموعة ن يف م حنو التغطية الصحية الشاملة يكمموعة الثالثة وكثري من بلدان ابلدان ا
الثانية؛ حيث يفتقر معظمها آلليات احلماية من املخاطر املالية؛ وال يتمتع معظمها بإمكانية احلصول على 
الرعاية األساسية ذات اجلودة املقبولة؛ وعلى الرغم من معيار األهلية، فكثري من اموعات السكانية الضعيفة 

ة ضمعر جتد نفسها هذه البلدان من سكّانجمموعات كبرية  فإن ة. ونتيجة لذلكيتغطية حقيقتظل بال 
واجهة الصعوبات املالية مباالستفادة من اخلدمات أو  بتفاديإما  ،لمخاطرض لمن التعرعالية  الحتماالت

 التغطية قد تبدو مرتفعة، إذْوالفقر. ويف كثري من بلدان اموعة الثانية، برغم أن نسبة السكان املشمولني ب
يف بعضها، نرى أن حزمة اخلدمات املقدمة تفتقر إىل العمق املطلوب لتغطية اخلدمات  %90 حنو تبلغ

وبالتايل  ،األساسية، ومن مث يضطر األفراد إىل الدفع املباشر مقابل حصوهلم على اخلدمات اليت حيتاجوا
خاطر أكرب ملواجهة كارثة مالية والوقوع يف الفقر. أما يف بلدان اموعة األوىل، فيتمتع املواطنون مل يتعرضون

غري أن األمر ذاته ال ينسحب على أقسام من  ،األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة من حيثبتغطية جيدة 
 السكان املغتربني الذين يقيمون ذه البالد.

  ب حتقيق التغطية الصحية الشاملةورض التقدم صالتحديات اليت تعت

43. م صإن التقديات كثرية، ولكنه قادر يف نفس الوقت على اب حتقيق التغطية الشاملة باإلقليم يووجه حتد
االستفادة من الفُروتنطبق على معظم البلدان  ،قطاعات يف طبيعتهاللة. وهذه التحديات شاملة ص املستجد

اًمن الورقة ملخصاالقتصادي والصحي. ويقدم هذا القسم وى تطورها االجتماعي بصرف النظر عن مد 
ص اليت جيب أن تستثمللتحديات والفُرم حنو التغطية الصحية الشاملة.رها البلدان حىت تعج6ل من وترية التقد 

44. تعاملستوىاحلاجة إىل إرادة سياسية رفيعة  د، والتزام مماثل للتحروب التغطية الصحية الشاملة بالرعاية ك ص
هذا االلتزام، جيب على  ضمان توفريالتحدي السائد يف معظم البلدان. ومبجرد  ، مبثابةالصحية عالية اجلودة

 لصياغة.رامسي السياسات تكوين رؤية شاملة وإعداد استراتيجية مسندة بالبينات وخارطة طريق جيدة ا

  

  

                                                 
  )8حتديات وأولويات واختيارات العمل يف املستقبل. (لالطالع على مناقشة تفصيلية، انظر تقوية النظم الصحية يف بلدان إقليم شرق املتوسط:   6



  1تنقيح  - 2مناقشات تقنية /60 ش م/ل إ

19 
 

  . ملخص باموعات السكانية املشمولة بالتغطية مبوجب ترتيبات الدفع املسبق5اجلدول 

من قدرة احلكومات  يقوض، مما حمدودية احليز املايلتعاين بلدان عديدة من بلدان اموعة الثانية والثالثة من  .45
قائمة األولويات يف  يفالصحة  ترتيب تأخرللقطاع الصحي. ويتفاقم هذا إثر  الكايفعلى توفري التمويل 

من % 4و% 3امليزانيات احلكومية؛ إذ يشيع يف عدد من البلدان اخنفاض املخصصات لقطاع الصحة إىل 
15تخصيص بوضع هدف يتمثل بد أعضاء منظمة الوحدة األفريقية ميزانية احلكومة. ويف هذا السياق، تعه %

) وإضافة 16(.2000هد يف إطار إعالن أبوجا عام على األقل من ميزانيتها احلكومية للصحة، وجاء هذا التع
إىل ذلك، اقترحت ورقة مقدلصحةلآليات عملية حلشد مزيد من املوارد  2010ة للجنة اإلقليمية عام م، 

 )17(لوزارة الصحة. %8ا يف ذلك ختصيص واقترحت أهدافًا لتخصيص املوارد احلكومية للصحة، مب

ض األسر عرمن اجليب يف العديد من بلدان اموعتني الثانية والثالثة يباشرة املارتفاع حصة املدفوعات ان  .46
خلطر مواجهة كوارث مالية والوقوع يف الفقر، كما أنه ميثل عائقًا يف طريق تفعيل النظم الصحية العادلة 

 والتحرك يف اجتاه التغطية الصحية الشاملة.

47. يعوعدم  ،بسبب االختالالت يف إنتاج القوى العاملة ،عدم الكفاءةأحد األسباب الكربى يف إهدار املوارد  د
واإلنفاق غري  ،واستخدام التكنولوجيات غري املالئمة ،يف شراء اخلدماتومشكالت  ،مالءمة مزيج املهارات

تتوفر املعلومات حول مستوى  الرعاية الصحية األولية. والعلى  مقارنةً مبا ينفَقاملتناسب على املستشفيات 
من مجيع % 40و% 20إساءة االستخدام واالحتيال باإلقليم، ولكن تشري التقديرات إىل تراوحها عامليا بني 

 )5(ور بالنظم بوجه عام.املوارد بسبب أوجه القص

برامج التأمني الصحي  اإليرادات احلكومية البلد 
 االجتماعي

برامج التأمني الصحي 
 اخلاص

ترتيبات 
 أخرى للدفع

السكان املشمولون 
 بالتغطية

اموعة 
 األوىل

 

ــواطنني  ــع امل مجي
 مشمولون بالتغطية

  قيد النظر، غري مطبقة
  

ــون  ــكان املغترب الس
املقيمون، ولكن تتباين 

  نسب التطبيق
 

منها خمصص % 100  –
 للمواطنني

 اموعة
 الثانية

ــواطنني  ــع امل مجي
مؤهلون من حيـث  
املبدأ؛ ولكن عمليا، 
ــاملون  يكــون الع
بالقطاع العام بشكل 
ــؤهلني  رئيســي م

بالتغطية  ومشمولني
 بالفعل.

تغطي العاملني بالقطـاع  
الرمسي، واملنظمات شـبه  
احلكومية، واموعـات  

  السكانية الضعيفة
 

ــاع  ــاملون بالقط الع
تتباين  – الرمسي اخلاص

 ةالتغطية مـن حمـدود  
ــعة  ــاق إىل واس النط

  النطاق
 

مـــن  90%-40%  –
السكان [يفتقرون 

 للعمق يف التغطية] 

 اموعة
 الثالثة

ــع ــواطنني  مجي امل
مؤهلون من حيـث  
املبدأ؛ ولكن عمليا، 
ــاملون  يكــون الع
ــام   ــاع الع بالقط

ــؤهلني  ــكل م بش
 رئيسي ومشـمولني 

 بالتغطية بالفعل.

ال توجد بعد أي بـرامج  
مطبقـة يف  وهي وطنية؛ 

بعض املناطق اجلغرافية أو 
  قطاعات العملبعض يف 

 

ــاع  ــاملون بالقط الع
اخلاص الرمسي، ولكنها 

 حمدودة النطاق

برامج تأمني 
صــــحي 
ــي  جمتمعـ

  حمدودة
  

 %26حوايل 
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ما  تقدمي اخلدمات الصحية الالزمة يفرض حتديات يف القطاع الصحي العام واخلاص، وهوإن القصور يف  .48
 ميكن تلخيصه يف اآليت:

كما : يواجه كثري من بلدان اموعة الثالثة تعذر الوصول جغرافيا للخدمات الصحية. األساسيةالبنية  •
املوارد البشرية واألدوية واملعدات  نتيجة لنقصاخلدمة  وظائفمرافق الرعاية الصحية  بعض تؤدي ال

األساسية والرد واإلشراف.ص 
ما يف البلدان اليت تعاين نقص القوى العاملة املدربة وسوء توزيعها، والسييعوق العاملة الصحية:  القوى •

 التغطية الصحية الشاملة. صوب حتقيقم التقد ،أزمة يف املوارد البشرية
خدمات القطاع العام ضمن أهم أسباب عدم االستفادة  وتشوه صورةي جودة تدنيأيت جودة اخلدمات:  •

 ما يف بلدان اموعتني الثانية والثالثة.خدمات الرعاية الصحية األولية، والسيمن 
عدم إتاحة حزمة أساسية حمددة من اخلدمات واألدوية واملنتجات األساسية والدالئل إن حزمة اخلدمات:  •

 اإلرشادية العالجية الضرورية يؤثر على جودة الرعاية الصحية.
قطاع العام يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية يف العديد من بلدان ينافس القطاع الصحي اخلاص ال •

اموعة الثالثة والثانية، وعلى حنو متزايد يف بلدان اموعة األوىل. وتتراوح نسبة خدمات العيادات 
ويتباين . %86إىل % 33من  يف بعض البلدان يستفيد منها السكانوالقطاع اخلاص  اليت يقدمهااخلارجية 

نطاق اخلدمات املقدمة، فضالً عن تدين عملية التنظيم وعدم كفاية املعلومات عن العبء املايل 
 للمستفيدين من هذه اخلدمات.

ل أحد هناك شرائح كبرية من بعض اموعات السكانية غري مشمولة بالتغطية بترتيبات الدفع املسبق. ويتمثَّ .49
وب حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف التوسع بنطاق التغطية ليشمل التحديات الكربى اليت تواجه التقدم ص

شرائح كبرية من  حيث يشتمالن علىيف بلدان اموعتني الثالثة والثانية،  7العاملني بالقطاع غري الرمسي
يات السكان الفقراء والريفيني واملشردين. ويعد ضمان التغطية العادلة واملنصفة للسكان املغتربني من التحد

ذات الطبيعة اخلاصة يف بلدان اموعة األوىل، فضالً عن وجود حتد آخر يتمثل يف زيادة عمق التغطية عن 
طريق زيادة حزمة املزايا هلؤالء الذين خيضعون ألشكال خمتلفة من ترتيبات الدفع املسبق. ويف بلدان بعينها، 

أوجه  لظهوري بدوره مني الصحي، وهو ما يؤديكون أفراد األسرة الواحدة خاضعني ألكثر من برنامج للتأ
 قصور يف النظام.

50. ل غري مستعدةم املعلومات الصحية ظُإن نرصد التغطية الصحية الشاملة. وال ميكن إحراز تقدم صب التغطية و
الصحية الشاملة ما مل تكن خاضعة ألنشطة رعاملي ص االتفاق على إطار  هود جيدة. وهنا يلوح يف األفق حتد

د التغطية الصحية الشاملة. ويف هذا السياق، تتباين قدرات بلدان اإلقليم على مجع صد لرموح عمل
املعلومات حول األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة، ولذا فاألمر يستدعي بذل جهود خاصة إلنشاء آليات 

                                                 
استراتيجيات التأقلم العاملون وفق ) 1(من أنشطة سوق العمل اليت تضم جمموعتني خمتلفتني يف طبيعتهما:  اًعريض اًيغطي القطاع غري الرمسي نطاق  7

 تليب االحتياجات األساسية) مثل الوظائف غري الرمسية والوظائف املؤقتة والوظائف غري مدفوعة األجر وزراعة تضمن البقاء على قيد احلياة(أنشطة 
أنشطة العاملون وفق أ) (: فئتان إضافيتان وفيها) غري املشروع استراتيجيات الكسب غري الرمسي (يف العملالعاملون وفق ) 2(وشغل وظائف عديدة؛ 

ب) األنشطة (وجتنب تطبيق الئحة العمل وغريها من اللوائح احلكومية واملؤسسية، وعدم تسجيل الشركات؛  التهرب الضرييبمل غري رمسية مثل ع
  السرية: اجلرمية، والفساد، واألنشطة غري املسجلة لدى مكاتب اإلحصاء. املصدر: البنك الدويل. مفهوم القطاع غري الرمسي
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صلة يف ال ذات من اجلوانب سيكون هناك جانبانملتاحة. وينية اجلمع البيانات تتجاوز أنظمة اإلبالغ الروت
حاجة لعناية خاصة، ومها: رصما أولئك العاملني بالقطاع غري د مدى التغطية الفعلية لألفراد املؤهلني، والسي

الرمسي، وراإلنصاف يف تقدمي اخلدمات ومتويلها عن طريق مجع البيانات مصنفة حسب الدخل  مستوى دص
 والنوع االجتماعي.واملوقع 

 اغتنام الفرصة لتسريع وترية التقدم حنو حتقيق التغطية الصحية الشاملة

 2010ة حترك عاملي جتاه دعم التغطية الصحية الشاملة؛ إذ متخض التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام مثّ .51
املشورة من عدد كبري من وم الصحية عن طلبات للدعم التقين ظُبشأن متويل النك جتاه التغطية البلدان للتحر

حة للتحرك ريات وخارطة الطريق املقتت بشأن التحدت التحليالت اليت أجري) وقد الق18َالصحية الشاملة. (
 التغطية الصحية الشاملة قبوالً لدى الكثري من البلدان، الغنية منها والفقرية. صوب حتقيق

التزام منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل  2013و 2012ت مجعية الصحة العاملية يف دورتيها لعامي دأكَّ .52
ت اجلمعية العامة لألمم ع). كما د19،20بدعم البلدان يف مسعاها حنو حتقيق التغطية الصحية الشاملة . (

 بلوغسامهة التغطية الصحية الشاملة يف ، الدول األعضاء لتثمني م2012املتحدة يف دورا املنعقدة يف ديسمرب 
الصحة وبلوغ احلياة املفعمة بلة يف حتسني ى املتمثّمع حتقيق النتيجة األمس ،املرامي اإلمنائية لأللفية ذات الصلة

التنمية املستدامة. وتعتر التغطية الصحية الشاملة على حنو متزايد جزًءا أصيالً من خطة التنمية املستدامة ملا ب
 )21، فضالً عن كوا مكونا أساسيا يف بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية. (2015بعد عام 

53.  د التزام رامسي السياسات على الصعيد الوطين يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط؛ إتزايى ذ أبد
العديد من البلدان متوسطة الدخل مثل تركيا وتايالند واملكسيك تقدما ملحوظًا يف حتقيق التغطية الصحية 

واهلند عن التزامها  ،املغربوكثري من البلدان مثل إندونيسيا،  تالشاملة خالل العقد املاضي، كما أعرب
بلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل لتسريع وترية ال قوة الدفع لدىتزايد بتحقيق ذلك خالل العقد القادم. وت

التقدم صب حتقيق التغطية الصحية الشاملة، مما جيعلنا بصدد فرصة ال ينبغي إهدارها. و  

تا بشأن الرعاية آى إعالن أملا لدعم التغطية الصحية الشاملة؛ فقد أرس املتقنةتتوفر االستراتيجيات واألدوات  .54
ل داخل اتمع، املتأص املعين بالصحةالصحية األولية أسسا أخالقية وفلسفية قوية تركز على أمهية العمل 

والذي يلبتمع ويتسق مع تطلعاته االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما أن توافر جمموعة ي احتياجات ا
يف جماالت من قبيل متويل الصحة إمنا يتيح الفرصة إلدراك التغطية م الصحية ظُواسعة من أدوات ومقاييس الن

 تا.آالصحية الشاملة على حنو أفضل مما كان ممكنا وقت صدور إعالن أملا 

 م جتاه التغطية الصحية الشاملةستراتيجية وخارطة الطريق إلحراز تقداال

ري يف الصحية الشاملة، كما أنه مكون حمو التغطيةب املعينيف صميم النهج  ةلايأيت مبدأ اإلنصاف والعد  .55
االستراتيجيات املقتا الضوء على ر اإلجراءات اليت ينبغيحة. وتسلط االستراتيجية وخارطة الطريق املرتبطة 

التنمية ملساعدة البلدان على  يف شركاءالاختاذها من جانب البلدان، والدعم املقرر تقدميه من جانب املنظمة و
بم التقدوص حتقيق التغطية الصحية الشاملة. والغض من ذلك هو مساعدة البلدان على ترمجة هذه ر

ز م احملرسق مع أولوياا ومستوى التقدتمبا ياالستراتيجيات إىل خرائط طريق جتاه التغطية الصحية الشاملة 
 حىت الوقت احلايل. 
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 التغطية الصحية الشاملة قُدماً صوب للمضيإعداد رؤية واستراتيجية   )أ (

ما يأيت: توفري اخلدمات الصحية األساسية ذات  ا جيب أن تضمن الرؤية واالستراتيجية واإلجراءات املرتبطة  .56
يف تغطية جمموعات  املتزايدقبول من اجلودة؛ واالعتماد على ترتيبات الدفع املسبق؛ والتوسع املستوى امل

  غري الرمسية الريفية والفقرية.  سكانية خمتلفة، مبا يف ذلك القطاعات

 ما الذي ينبغي على الدول األعضاء أن تفعله

• احلماية من املخاطر التغطية بن: إعادة النظر يف الوضع احلايل للتغطية بترتيبات الدفع املسبق املختلفة واليت تتضم
املالية، والتغطية باخلدمات الصحية الالزمة، وتغطية الفئات السكانية؛ وحتديد اخليارات اليت تالئم كل بلد 

 ترتيبات الدفع املسبق لتنفيذها على املستوي الوطين.ل

 ، واليت تغطيلى حدةع تعزيز آليات حلماية صحة اتمع بتنفيذ ترتيبات الدفع املسبق اليت تالئم كل بلدو إنشاء •
احلماية من وذلك ب، الفقراء والعاملني بالقطاع غري الرمسي اومن بينه ؛كل اموعات السكانية بالتدريج

 املخاطر املالية وتوفري اخلدمات الالزمة.

حزمة من اخلدمات األساسية، مع  إعدادن تعزيز تقدمي اخلدمات وفق مبادئ طب األسرة، واليت تتضمو توسيع •
 ودة الرعاية.جباالهتمام 

األخذ يف االعتبار االنتقال من ترتيبات الشراء السليب إىل ترتيبات شراء استراتيجي مبتكرة لتعزيز الكفاءة  •
وظائف فصل وظائف تقدمي اخلدمات عن واإلنصاف. وسوف يأخذ أسلوب الشراء االستراتيجي يف االعتبار 

م الصحية.ظُمتويل الن 

• متابعة ورصد التقدز حول م احملراليت سكنية الموعات اونطاق  املختلفة قتتم تغطيتها وفق ترتيبات الدفع املسب
 احلماية من املخاطر املالية والتغطية باخلدمات.

  الدعم تقدميشركائها لكيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية و

ق تتسم بالفاعلية واإلنصاف للدفع املسباإلكتوارية إلعداد ترتيبات دعم دراسات اجلدوى والدراسات  •
 .ومبراعاة السياق واالستمرارية

وزارات املالية االقتصاد والتخطيط ووزارات الصحة إلعداد  بنيتيسري احلوار بشأن السياسات الوطنية   •
استراتيجيات مسندلتمويل الصحي املتاحة للتغطية الصحية نات، مع األخذ يف االعتبار خمتلف خيارات اة بالبي

 الشاملة. 

، وهي احلايلتقدمي املشورة حول اجتياز العقبات يف البناء املؤسسي واملمارسة التنظيمية للتمويل الصحي  •
 الكفاءة واإلنصاف يف تنفيذ ترتيبات الدفع املسبق على املستوى الوطين. حتقيق العناصر اليت تعوق

البلدان إلقامة برامج فعالة لطب ألسرة بوصفها وسيلة أساسية لتقدمي خدمات الرعاية الصحية  دعم جهود •
 األساسية عالية اجلودة.
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• تقدمي ملخصات للسياسات ومطبوعات مسندنات حول املوضوعات ذات الصلة، مثل الشراء ة بالبي
ق األخرى، وإطالع صانعي الدفع املسب وترتيبات ،االستراتيجي، وحزم املزايا، والتأمني الصحي االجتماعي

 السياسات عليها.

 القطاعات لتوجيه جدول أعمال التغطية الصحية الشاملة عمل وطين متعدد فريق تشكيل  )ب (

57. يعا يف توجيه فيها ممثلون من خمتلف الدوائر متعددة القطاعات وجود جلنة  دا أساسيعلى املستوى الوطين أمر
 حتقيق بوم صسنوات دف تسريع وترية التقد 10-5 رؤية واستراتيجية وخارطة طريق تستمر عملية وضع

 التغطية الصحية الشاملة.

 ما الذي ينبغي على الدول األعضاء فعله

لتطوير الرؤية  باألطراف املعنيةذات صلة  توجيهيةاملستوى أو جلنة  فريق عمل وطين رفيعتشكيل  •
دف تسريع وترية التقد واالستراتيجية وخارطة الطريقم صالتغطية الصحية الشاملة. حتقيق بو 

ممثلني من وزارات املالية ضم أن ياملستوى حتت قيادة وزارة الصحة و يعمل فريق العمل رفيعضمان أن  •
مي لتأمني الصحي اخلاص، واحتاد مقدوالتخطيط والعمل، ومنظمات التأمني الصحي االجتماعي، ومنظمات ا

 اخلدمات بالقطاع اخلاص وغريها من اموعات ذات االهتمام. 

• العمل وعقد اجتماعات منتظمة للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الرؤية  دة لفريقتكييف االختصاصات املوح
 واالستراتيجية وخارطة الطريق.

 م صوبسقة مع اخلطة الصحية الوطنية من أجل إحراز تقدألجل متإعداد استراتيجية وخارطة طريق متوسطة ا •
 التغطية الصحية الشاملة. حتقيق

  كيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية وشركائها أن تقدم الدعم
• نات على دور اللجان متعددة القطاعات يف تعزيز التغطية الصحية الشاملة.تقدمي بي 
 وإطالع البلدان عليها لتكييفها حسب السياق الوطين.جنة للّ معياريةصياغة اختصاصات  •
املساعدة يف إعداد حتليل للموقف بشأن وضع التغطية الصحية الشاملة يف كل الدول األعضاء وحتديد نقاط  •

 ما.دالقوة والضعف والفرص والتحديات واألولويات من أجل املضي قُ
 خطة رئيسية. على شكلارطة الطريق عداد الرؤية واالستراتيجية وخإلتقدمي الدعم التقين  •
دعم عقد االجتماعات الوطنية يف خمتلف املراحل للتوصل إىل توافق يف اآلراء بني أصحاب الشأن املعنيني خالل  •

 العملية األولية.
دور اخلربات العاملية حول جنة اإلقليمية بشأن مساعدة الدول يف تنفيذ توصيات الدورة التاسعة واخلمسني للّ •

 متعددة القطاعات يف توجيه عملية التغطية الصحية الشاملة. اللجان
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 االلتزام وحتديث التشريعات اخلاصة بالتغطية الصحية الشاملة الدعوة إىل  )ج (

اليت جيب .جيب احلصول على التزام حكومي رفيع املستوى ومضمون االستمرار بالتغطية الصحية الشاملة  .58
  والتشريعات. احلمالت اإلعالميةاحلصول عليها من خالل 

 ما الذي ينبغي على الدول األعضاء فعله
أو  الصحي استراتيجية القطاعلة يف السياسة الصحية الوطنية أو يف إظهار التزام حكومي بالتغطية الصحية الشام •

 .مىت أمكن ذلك الوطينلدستور ا إدراجها ضمنالتخطيط االستراتيجي أو يف 
إلنشاء اآلليات الضرورية، مثل التأمني الصحي االجتماعي وسائر ترتيبات وتنقيحها مراجعة التشريعات احلالية  •

 الدفع املسبق، اليت تساعد يف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.

 كيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية وشركائها أن تقدم الدعم
ية ونشرمها على نطاق واسع يف نظمة الصحة العاململج التغطية الصحية الشاملة والعاملية ستراتيجية االعرض  •

املنتديات رفيعة املستوى على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وذلك مثل اللجان اإلقليمية والندوات الوطنية على 
 مستوى السياسات.

وسن تقدمي الدعم التقين إلعداد تشريعات بشأن التغطية الصحية الشاملة تسهم يف تعزيز قيم العدل واإلنصاف،  •
 ، مث ترمجتها على الفور إىل قوانني وآليات مؤسسية مالئمة. شريعاتهذه الت

 ولة عن تنسيق التغطية الصحية الشاملة يف وزارة الصحة تقوية الوحدة املسؤ  )د (

نات ة بالبيدلموقف واقتراح خيارات مسنلوحدة اتصال يف وزارة الصحة إلجراء حتليل  من الضروري إنشاء .59
ولية لوحدة سياسات القرارات. وميكن إسناد هذه املسؤ الختاذ يةلجنة التوجيهالأو  لفريق العمل الوطين

 الصحة أو ختطيط الصحة أو وحدة اقتصادات الصحة.

  ما الذي ينبغي على الدول األعضاء فعله
األمانة وأداء وزارة لتويل دور الوتعزيز وحدة سياسات الصحة أو التخطيط أو وحدة اقتصادات الصحة ب تعيني •

 الوطنية فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة. اللجنة التوجيهيةالعمل/ التقين لفريق العمل
 دراسات حتليلية، وصياغةأو التكليف بإجراء دور األمانة، وإجراء ألداء تزويد الوحدة باملوارد التقنية واملالية  •

 قيق التغطية الصحية الشاملة.ب حتوم احملرز صد التقدصاالستراتيجية أو اخلطة املطلوبة، ور مسودة

  كيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية وشركائها أن تقدم الدعم
 مراجعة قدرة الوحدة التقنية اليت حتددها وزارة الصحة ودعم اجلهود املبذولة يف جمال تطوير القدرات. •
اليت حتظى بتجارب تنظيم حلقات عملية متخصصة واملشاركة يف برامج التدريب واجلوالت الدراسية للبلدان  •

 ناجحة يف جمال التغطية الصحية الشاملة.
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دعم األنشطة الوطنية لتطوير قدرات العاملني الصحيني، واملوظفني احلكوميني، وممثلي اتمع املدين،  •
 واألدوات التقنية لدفع التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة. التوعيةواملؤسسات األكادميية يف جمال 

ويف جمال إجراء حتليل للموارد  ،التقين يف جمال إعداد خطط رئيسية وطنية الحتساب التكلفةتقدمي الدعم  •
 والفجوات من أجل تقييم واقعي ملتطلبات إحراز التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة.

 إجياد بينات حملية وتبادل اخلربات الدولية يف جمال التغطية الصحية الشاملة)  هـ(

الوطنية بشأن التغطية الصحية الشاملة، كما  ةلتوجيه الرؤية واالستراتيجيالالزمة سيكون هناك حاجة للبينات  .60
 ب حتقيق التغطية الصحية الشاملة.وم صالعاملية ألفضل املمارسات يف التقد اخلرباتينبغي تبادل 

  ما الذي ينبغي على الدول األعضاء فعله
املوارد إلجراء الدراسات املختلفة، مثل حتليل احلسابات الوطنية اخلاصة بالصحة،  حشدختصيص أو  •

 وتقويته الصحي التمويل لتحسني التنظيمي التقييمدخل األسر ونفقاا وأوجه االستفادة؛  اتومسوح
OASIS .؛ ودراسات توقعات القوى العاملة ومراجعات أداء النظام الصحي 

  الدعمميكيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية وشركائها تقد
• لتقدمي م الصحية ظُتقدمي الدعم التقين وتطوير القدرات للعمل التحليلي والبحث يف جمال السياسات والن

 استراتيجيات وخطط التغطية الصحية الشاملة. املعلومات إلغناء
نات والدروس املستفادة من اجلوالت الدراسية لتبادل البيتنظيم املؤمترات على املستوى اإلقليمي والوطين ودعم  •

البلدان اليت جنحت يف التقدم صب حتقيق التغطية الصحية الشاملة.و 

 م احملرز صوب التغطية الصحية الشاملةد التقدصر  )و (

61. سوف متس احلاجة إلعداد إطار العمل، إىل جانب ما يلزم من أدوات، لرصد التقدم احملروب التغطية ز ص
  إجراءات تصحيحية يف هذا الشأن.الصحية الشاملة والختاذ 

  ما الذي ينبغي على الدول األعضاء فعله
إطار عمل وطين يرتكز على إطار العمل العاملي/اإلقليمي لتغطية الثالثة أبعاد اخلاصة بالتغطية الصحية  إعداد •

 الشاملة: التكاليف املباشرة، واخلدمات، والسكان.

وحدات معنية باملعلومات الصحية بوزارة الصحة من أجل: رصد التقدم احملرز صوب التغطية الصحية  تعيني •
؛ وحتديد املؤشرات ومصادر املعلومات واملؤسسات والعمل بتعاون عليه تفاقاال متالشاملة بناًء على إطار عمل 

 ة.وثيق مع وحدات االتصال لتنسيق العمل ذي الصلة بالتغطية الصحية الشامل
• إعداد تقارير سنوية أو كل سنتني لتقدمي تقييم موضوعي للتقدم احملرز والقيود اليت تت مواجهتها، واقتراح م

 استراتيجيات للعمل املستقبلي.
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 كيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية وشركائها أن تقدم الدعم
يف بعض األحيان طين ودون الوطين إعداد إطار عمل يسمح برصد التغطية الصحية الشاملة على الصعيدين الو •

 مع التركيز على رصد اإلنصاف يف الصحة.
• عليه تفاقاال متأدىن من املؤشرات يرتكز على إطار عمل  اقتراح حد وقابل للتطبيق ومالئم لرصد التقدز م احملر

 صوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة.
• املعلومات الصحية أو من خالل وسائل إضافية، وبناء  مظُإعداد و/أو تكييف أدوات جلمع املعلومات من ن

 القدرات الوطنية يف جمال استخدام هذه األدوات.
• توفري منوذج لإلبالغ بالتقدم احملرز صب التغطية الصحية الشاملة. و 

 إنشاء فرقة عمل من شركاء التنمية مع الدول األعضاء   )ز (

منظمة الصحة  واليت ستشكِّلهاالعمل/الشبكة اإلقليمية املعنية بالتغطية الصحية الشاملة  سوف يسهم فريق .62
د لدعم البلدان يف جهودها املبذولة يف سبيل التنمية، يف دعم إعداد أسلوب موحيف شركاء الالعاملية مبشاركة 

 حتقيق التغطية الصحية الشاملة.

 ما الذي ينبغي على الدول األعضاء فعله
 واألنشطة اخلاصة بفرقة العمل اإلقليمية للتغطية الصحية الشاملة. االجتماعاتشاركة بفاعلية يف امل •
• ل اخلربات وإبداء التضامن من خالل تقدمي دعم تقين ومايل للتغطية الصحية الشاملة يف اإلقليم.تباد 

 الدعم تقدميشركائها لكيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية و
اليت ستتبعها حول االستراتيجيات واألساليب لالتفاق العمل وتنظيم اجتماعات  فريقحتديد اختصاصات  •

 ب حتقيق التغطية الصحية الشاملة.وص امهلبلدان، بصرف النظر عن مستوى تقدا
تحقيق التغطية الصحية ل اليت تبذهلااملوارد لتقدمي دعم تقين مضمون االستمرار للبلدان يف جهودها  حشد •

 الشاملة.
احلاجة ملوارد إضافية من على عم البلدان ملواجهة التحديات املتعلقة باملوارد بالتأكيد لدى الوكاالت املمولة د •

 أجل إحراز تقدم ملموس صوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة. 

 رسائل ختامية

ينبغي أن تأخذها الدول األعضاء يف اعتبارها عن تسريع وترية  الرئيسية اليترسائل الط الورقة الضوء على لتس .63
م صوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة.التقد 

• وجود رؤية شاملة، واستراتيجية مسندة بالبينات وخارطة طريق فعالة هو أمر ضروري إلحراز تقدم صب و
م بصرف النظر عن مستوى إلحراز هذا التقدحتقيق التغطية الصحية الشاملة، إذ يستطيع كل بلد فعل شيء 

 التنمية به إذا توافرت لديه الرؤية الواضحة واالستراتيجية وخارطة طريق.
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• عتربت م البلدان اليت تعتمد أسلوب متعدد القطاعات بإشراك أصحاب الشأن املعنيني أكثر حظًا يف حتقيق تقد
 سريع جتاه التغطية الصحية الشاملة.

ب املرضى واالقتراب من وزيادة احلماية من املخاطر املالية االبتعاد عن اإلنفاق املباشر من جيضروري لال من •
 ترتيبات الدفع املسبق، مع جتميع املوارد يف شكل تأمني صحي اجتماعي أو إيرادات حكومية عامة أو كليهما. 

ت والسكان فيما بينها. وال ميكن إحراز لة يف احلماية من املخاطر املالية واخلدماتتشابك أبعاد التغطية املتمثّ •
التقدم صوب حتقيق التغطية الصحية الشاملة ما مل يوجباألدلة يف األبعاد الثالثة جمتمعة. ميكن إثباتهن د حتس 

• مكن جلميع البلدان التوسع يف نطاق التغطية من خالل إعداد استراتيجيات فعدف إلصالح النظام ي الة
ل زيادة إنتاج القوى العاملة، واحلصول على األدوية األساسية، وحتسني جودة الصحي ككل، ومن خال

 ، وكذلك من خالل احلماية من املخاطر املالية.املقدمة اخلدمات الصحية
• ال يتسنم صوب التغطية الصحية الشاملة ما مل يتم رصده وقياسه بشكل جيد، إذ ميكن أن يسهم ى إحراز التقد

 ة بشأا يف الوقت املناسب.يى القيود وأخذ إجراءات تصحيحذلك يف التعرف عل
• ميكن لكل البلدان أن تتحرك صى القصري من خالل إبداء التزام سياسيب التغطية الصحية الشاملة على املدو 

إىل حتقيق التغطية  مبسعاهاالتنمية على حد سواء يف شركاء المستدام. وتلتزم منظمة الصحة العاملية وكل 
 الصحية الشاملة.
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