
  
 

  

  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   ٧متنوعات/ 
٢٠١٣ مايو

A66/DIV./  

  دولي،
  

: 

 قـــــة بالصـــــحة
م يســــبقها فــــي 
آلمـــــال التـــــي 

ــات وتزعـــــــزع 

ـــــد فـــــي  كـــــل بل

 فــــــي العــــــالم، 

متوســــــط منــــــذ 
ذاتهــــــا. وفــــــي 
 البلـــــدان فـــــي 

ماليــــــين  ٩ن 
ل مــــن معــــالم 

 /٦٦ج 
م/ أيار ٢٣ 

 /7

البنك الد
 والستين

  

الء واألصدقاء

المتعلقعالميـــــة 
لــــم ،مخــــاطر  

ء المطـــــامح وا

 الجيل.

ـــرِّق المجتمعـــــــ

مجتمـــــع فـــــي ك

ــــحية بالفعــــــل 

عــــــوام عــــــن الم
ة فــــــي الفتــــــرة ذ
ميـــــة بمســـــاندة 
ــان أكثــــــر مــــــن
س ســــوى القليــــل

جموعة ا
ادسة وا

٢٠١٣و 

  شرية

لمعالي، الزمال

ا األهـــــداف الع
اً د فيهــــا أيضــــ
ــروتين وٕاذكـــــاء

ذاك ان نكون 

رص التـــــــي تُفـــــ

رد فـــــي كـــــل م
  طريق.

 الرعايــــــة الصــــ

زيــــــادة ســــــتة أع
فــــــي المائــــــة ٤

الصـــــحة العالم
 أصــــــبح بإمكـــــ
 إن هــــذا لــــيس

يس مج
مية السا

يار/ مايو

ستقبل البش

ن، أصحاب ال

صـــــبحت فيهـــــا
لحظــــة تهــــد .ل

الســـــتكانة والـــــ
 عالم.

ض، ويمكن أن

 تكـــــــافؤ الفـــــــرص

ـــــة لكـــــل فـــــر عال
ن سيقود الطم 

م مــــــا حققتــــــه 

، بزاً عامــــــ ٧٠
٤٠وى العــــــالم 

تـــــزام منظمـــــة ا
، القهقريــــــةت 

لمنقــــذ للحيــــاة.

 لستون

رئي كيم،
ة العالم
 

أي ٢١ اء

صحة ومس

ريت تشانغ مار 

لحظـــــة أص ة.عـــــ
 قريبــــة المنــــال
ب منَّـــــا نبـــــذ ا

في الع عمومية

على وجه األرض

ى آفـــــــة عـــــــدم

ت صـــــحية فع
 -ذه الجمعية 

ل ألنــــــي أعلــــــم

ــــر اإلنســــــان 
ل علــــــى مســــــتو

ووك الت -غ نـــــ
ات الفيروســــــات
هــــذا العــــالج ال

وال لسادسة

م يونغ ك
ة الصحة

ف، الثالثا

والصالفقر 

الدكتورة م ةعام

ف لحظـــــة رائع
عــــذر بلوغهــــا،

لحظـــــة تتطلـــــب 
العريخ الصحة 

حو الفقر من ع

 يقضـــــــي علـــــــى
  جيل.

ـــــب خـــــدمات يجل
أعضاء هذ - 

 وٕانــــــي متفائــــــل

 متوســــــط عمـــ
يــــــات األطفــــــال
كتور لـــــي جونـ

بمضــــــاد يــــــدز
صــــول علــــى ه

ال العالمية 
  األعمال

تور جيم
جمعية م

جنيف

الع ةس، المدير 

 علـــــى مشـــــارف
مــــا بــــدا أنــــه يتع
.تقبل البشـــــرية

 الفارقة من تار

ظهر جيل يمح

يظهـــــــر جيـــــــل
ذاك الجن نكون 

يظهـــــر جيـــــل ي
 الجيل. وأنتم 

وني التفــــــاؤل. 

، بلــــــغ٢٠١١ 
ــــــع معــــــدل وفي
ـــــذ أعلـــــن الـــــدك

األيمج عــــــالج 
ن الناميــــة الحص

ة الصحة 
من جدول  ٤

مة الدكت
أمام

سيدي الرئيس

إننـــــا نقـــــف 
ة، التــــي طالم

مســـــتق ، مثيـــــل
 بها الفصول ا

يجب أن يظ

يجـــــــب أن ي
رها، ويمكن أن

يجـــــب أن يظ
ذاك وسنكون 

نعــــــم يحــــــدو
  .أنتمتموه 

ففــــــي عــــــام 
. وتراجـــ١٩٩٠

ت العشـــــر منـــ
ع نطــــــاق بــــــرام
ص فــــي البلــــدان

  لحديث.

جمعية 
٤البند 

   
  
  
  

كلم

  
  

  
 

والتنميــــة
شـــــدتها
تميزت 

استقراره

العالم، 

حققت ما

٠عــــــام 
الســـــنوات
توســــــيع
شــــخص
التقدم ا
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وثمـــــة ســـــبب آخـــــر يـــــدعوني إلـــــى التفـــــاؤل. فأنـــــا أعلـــــم أن الرعايـــــة الصـــــحية فـــــي العـــــالم تسترشـــــد بـــــالقيم 
ــــل  .الصــــحيحة ــــة أسســــاً  - وضــــع مــــؤتمر ألمــــا عامــــاً  ٣٥فقب ــــة الصــــحية األولي ــــا للرعاي ــــة  آت أخالقيــــة وفلســــفية قوي

ــــ - إعــــالن ألمــــا لعملنــــا. وأكــــد ى بنــــاء رخــــاء يتســــم آتــــا الربــــاط الــــذي ال ينفصــــم بــــين الصــــحة والجهــــود الراميــــة إل
  سماه واضعو اإلعالن "التنمية بروح العدالة االجتماعية". باإلنصاف أو ما

آتـــــا أهميـــــة الرعايـــــة الصـــــحية األوليـــــة كنمـــــوذج للعمـــــل الصـــــحي يســـــتمد جـــــذوره  - وأظهـــــر إعـــــالن ألمـــــا
مـــــن المجتمــــــع المحلـــــي ويســــــتجيب الحتياجاتــــــه ويراعـــــي طموحاتــــــه االقتصــــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيــــــة. وأرســــــى 

. لكننــــــا مازلنــــــا نجاهــــــد لتــــــوفير رعايــــــة صــــــحية أساســــــية فعالــــــة وعاليــــــة القيمــــــة اً عاليــــــ اً اإلعــــــالن مســــــتوى مرجعيــــــ
مواطنينـــــا. ولألســـــف لـــــم يقـــــم أي بلـــــد مـــــن بـــــين الـــــدول األعضـــــاء فـــــي منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة وعـــــددها لجميــــع 
  دولة ببناء نظام كامل للرعاية الصحية. إننا نستطيع أن نحقق ما هو أفضل، ونحن نعلم ذلك. ١٩٤

ـــــى الربـــــاط بـــــين الرعا -لكـــــن بـــــالروح العظيمـــــة إلعـــــالن ألمـــــا  ـــــز ثانيـــــة عل يـــــة آتـــــا، يجـــــب علينـــــا أن ُنركِّ
الصــــحية والرخــــاء المشــــترك. وفــــي هــــذا الوقــــت، يجــــب علينــــا العمــــل لتحويــــل أعلــــى طموحاتنــــا إلــــى أنظمــــة تبنــــي 

  .اً مجتمعات أفضل صحة وأعلى إنتاجية وأكثر إنصاف

آتــــــا هــــــو تقــــــديم خطــــــط ملموســــــة أو أنظمــــــة قيــــــاس فعالــــــة لتحقيــــــق  -يفعلــــــه إعــــــالن ألمــــــا  لــــــمألن مــــــا 
ت جهـــــــود خـــــــط المواجهـــــــة التـــــــي اســـــــتلهمها اإلعـــــــالن تفتقـــــــر إلـــــــى أهدافـــــــه البـــــــاهرة. وفـــــــي حـــــــاالت كثيـــــــرة، كانـــــــ

اإلســـــتراتيجية، وآليـــــات التنفيـــــذ المســـــتند إلـــــى الشـــــواهد، وأســـــاليب كافيـــــة لجمـــــع البيانـــــات. وينبغـــــي أال يثيـــــر ذلـــــك 
مــــن  اً ال أنتقــــد القيــــادات الصــــحية فــــي العــــالم فــــي ذلــــك الوقــــت. ففــــي الواقــــع، فــــإن كثيــــر  - اً يقينــــ -الدهشــــة، وأنــــا 

   بادرة الصحة للجميع هم أبطالي حتى اليوم.مصممي م

ــــد هــــذا مــــن  ــــم يكــــن أســــالفنا ليحلمــــوا بهــــا. ويزي ــــات التــــي ل ــــدينا المــــوارد واألدوات والبيان ــــوم، أصــــبح ل والي
ــــا  ــــا مــــن األعــــذار. واليــــوم يمكنن ــــا  -مســــؤوليتنا ويجردن ــــر عنهــــا فــــي  -بــــل يجــــب علين ــــيم التــــي تــــم التعبي ربــــط الق

وتحليــــل الــــنظم بمـــــا أســــميه "علــــم تقــــديم الخـــــدمات" وبالقيــــاس الــــدقيق. ويجـــــب  يةباالســـــتراتيجآتــــا  - إعــــالن ألمــــا
  علينا بالفعل أن نبني مجتمعات أفضل صحة.

  إن سياق هذا العمل هو التحرك المتزايد من أجل التغطية الصحية الشاملة.

ــــــاح للنــــــاس جميعــــــ ــــــة الشــــــاملة هــــــي ضــــــمان أن يت ــــــى خــــــدمات  اً وأهــــــداف التغطي إمكانيــــــة الحصــــــول عل
، وحمــــايتهم مــــن الفقــــر العموميــــةصــــحية عاليــــة الجــــودة، ووقايــــة كــــل النــــاس مــــن المخــــاطر التــــي تواجــــه الصــــحة 

بســـــبب اعـــــتالل الصـــــحة، ســـــواء بســـــبب المـــــدفوعات الشخصـــــية مـــــن مـــــالهم الخـــــاص علـــــى الرعايـــــة الصـــــحية أو 
  فقدان الدخل حينما يمرض أحد أفراد األسرة.

ــــ ــــد ف ــــة الشــــاملة، ويســــتطيع كــــل بل ــــة للتغطي ــــي األبعــــاد الثالث ي العــــالم تحســــين أداء منظومتــــه الصــــحية ف
 واالســــــــتراتيجياتوهــــــــي إمكانيــــــــة الحصــــــــول علــــــــى الخدمــــــــة، ونوعيتهــــــــا، ويســــــــر تكلفتهــــــــا. وتختلــــــــف األولويــــــــات 

ــــدان ربــــط خططهــــا  كبيــــراً  اً وخطــــط التنفيــــذ اختالفــــ ــــد آلخــــر. وفــــي كــــل الحــــاالت، يجــــب علــــى مختلــــف البل مــــن بل
ـــــاييس  ـــــدوليون مســـــتعدين لمســـــاندتك. ويجـــــب بمق ـــــع. ويجـــــب أن يكـــــون الشـــــركاء ال صـــــارمة ومالئمـــــة ألرض الواق

أن نحــــول دون أن تتحـــــول التغطيــــة الشـــــاملة فــــي نهايـــــة األمــــر إلـــــى شــــعار أجـــــوف ال يبعــــث فينـــــا  اً علينــــا جميعـــــ
  روح التحدي وال يجبرنا على التغيير أو على التحسُّن كل يوم.

. اً ملحوظـــــ تقـــــدماً وتحقِّـــــق ها، إذ تقـــــوم بقيـــــاس النـــــواتج كثيـــــرة تتحـــــدى نفســـــ اً والخبـــــر الســـــار هـــــو أنَّ بلـــــدان
ت الصـــــحية" الـــــذي يهـــــدف إلـــــى تيســـــير حصـــــول الجميـــــع البتدشـــــين "برنـــــامج التحـــــو  ٢٠٠٣عـــــام  إذ قامـــــت تركيـــــا
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علــــــى خــــــدمات صــــــحية ميســــــورة التكلفــــــة عاليــــــة الجــــــودة. ويغطــــــي التــــــأمين الصــــــحي الرســــــمي اآلن أكثــــــر مــــــن 
الســـــكان. وكانـــــت اإلصـــــالحات الصـــــحية مـــــن بـــــين عوامـــــل كثيـــــرة أســـــهمت فـــــي المكاســـــب مـــــن  فـــــي المائـــــة ٩٥

، خفضـــــــت تركيــــــــا معــــــــدل وفيــــــــات ٢٠١٠و ٢٠٠٣الصـــــــحية التــــــــي حققتهــــــــا تركيــــــــا، ففـــــــي الفتــــــــرة بــــــــين عــــــــامي 
  .في المائة ٤٠األطفال الرضع بأكثر من 

وســـــــاعد . ٢٠٠١إلـــــــى عـــــــام  تايلنـــــــدويعـــــــود تـــــــاريخ برنـــــــامج إصـــــــالح التغطيـــــــة الصـــــــحية الشـــــــاملة فـــــــي 
ـــــــر  ـــــــين غي ـــــــة الصـــــــحية، والســـــــيما ب ـــــــي االســـــــتفادة مـــــــن خـــــــدمات الرعاي ـــــــرة ف ـــــــادة كبي ـــــــق زي ـــــــى تحقي ـــــــامج عل البرن

الــــــذين يعــــــانون  التايلنــــــديين، خفــــــض البرنــــــامج عــــــدد ٢٠٠٩المشــــــمولين بمظلــــــة التــــــأمين الصــــــحي. وحتــــــى عــــــام 
  شخص. ٣٠٠ ٠٠٠من تكاليف الرعاية الصحية الكارثية بمقدار 

دشــــــنت برنامجهــــــا للتغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة علــــــى الــــــرغم مــــــن المخــــــاوف  تايلنــــــدودعــــــوني أقــــــّر بــــــأن 
بشـــــــأن االســـــــتدامة الماليـــــــة للبرنـــــــامج والتـــــــي أثارتهـــــــا فـــــــي البدايـــــــة مؤسســـــــتي: مجموعـــــــة البنـــــــك الـــــــدولي. وكـــــــان 

عــــازمين علــــى اتخــــاذ خطــــوات جريئــــة مــــن أجــــل تيســــير حصــــول كــــل الســــكان علــــى  تايلنــــدمســــؤولو الصــــحة فــــي 
  .تايلندمن المثل الذي ضربته  العبراليوم، فإن العالم يستخلص خدمات الرعاية الصحية. و 

علــــــى هــــــذا الطريــــــق. ويتــــــزامن الــــــزخم المتزايــــــد مــــــن  اً تقــــــدم اً وكثيــــــر مــــــن البلــــــدان األخــــــرى تحقــــــق أيضــــــ
  أجل التغطية الصحية الشاملة مع فصل جديد في جهود محاربة الفقر على مستوى العالم.

ففـــــي الشـــــهر الماضـــــي، تعهـــــدت المؤسســـــة التـــــي أرأســـــها، وهـــــي مجموعـــــة البنـــــك الـــــدولي، بالعمـــــل مـــــع 
. وللمــــرة األولــــى حــــددنا تــــاريخ ٢٠٣٠مختلــــف البلــــدان علــــى إنهــــاء الفقــــر المــــدقع فــــي أنحــــاء العــــالم بحلــــول عــــام 

  انتهاء الفقر المدقع.

. اً ثانيـــــــ اً ك، وضـــــــعنا هـــــــدفونحـــــــن نعلـــــــم أنـــــــه ال يكفـــــــي االقتصـــــــار علـــــــى محاربـــــــة الفقـــــــر المـــــــدقع. ولـــــــذل
وســــــنعمل مــــــع البلــــــدان لبنــــــاء الرخــــــاء الــــــذي يشــــــترك فيــــــه الجميــــــع بإنصــــــاف، وذلــــــك مــــــن خــــــالل تعزيــــــز النمــــــو 

فـــــي كـــــل مجتمـــــع. وســـــوف نتتبَّـــــع نمـــــو الـــــدخل بـــــين أفقـــــر  اً االقتصـــــادي الـــــذي يراعـــــي مصـــــالح المحـــــرومين نســـــبي
مــــــن أجــــــل التحســــــين المســــــتمر مــــــن الســــــكان فــــــي كــــــل بلــــــد ونعمــــــل مــــــع زعمــــــاء ذلــــــك البلــــــد  فــــــي المائــــــة ٤٠

ـــــذي يتســـــم باالشـــــتمال واالســـــتدامة  ـــــدم االقتصـــــادي ال ـــــدان العـــــالم التق ـــــق بل ـــــى تحق ـــــذ، حت ـــــات التنفي للسياســـــات وآلي
  .اً وبيئي اً ومالي اً اجتماعي

ــــى نمــــو اقتصــــادي شــــامل وقــــوي.  ــــدان إل ــــز الرخــــاء المشــــترك، تحتــــاج البل ومــــن أجــــل إنهــــاء الفقــــر وتعزي
ــــاء رأس المــــال البشــــري مــــن خــــالل اســــتثمارات فــــي مجــــاالت الرعايــــة الصــــحية ويجــــب عليهــــا، لتعزيــــز النمــــو، ب ن

  والتعليم والحماية االجتماعية لكل مواطنيها.

، يجـــــب علـــــى البلـــــدان أن تحـــــرص ٢٠٣٠مـــــن الفقـــــر المـــــدقع بحلـــــول عـــــام  اً وحتـــــى يصـــــبح العـــــالم خاليـــــ
  ة وميسورة التكلفة.على أن يتوفر لكل مواطنيها إمكانية الحصول على خدمات صحية ذات نوعية جيد

ــــد الرعايــــة الصــــحية فــــي  ــــا الفرصــــة لتوحي ــــر مــــن أي وقــــت مضــــى أنــــه ســــنحت لن ويعنــــي هــــذا اليــــوم أكث
  العالم ومكافحة الفقر بإجراءات تتركز على أهداف واضحة.

ــــــة الصــــــحية. وال توجــــــد صــــــيغة واحــــــدة  ــــــى تعمــــــيم التغطي ــــــة للوصــــــول إل ــــــدان مســــــارات مختلف تتخــــــذ البل
لعلــــم تقــــديم الخــــدمات الصــــحية فــــي العــــالم  اً جديــــد الً أمــــر، فــــإن هنــــاك اليــــوم مجــــالتحقيــــق ذلــــك. مهمــــا يكــــن مــــن 

  يتيح توفير الشواهد واألدوات التي تقدم خيارات واعدة للبلدان.
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ودعــــوني أضـــــرب مثــــاًال واحـــــدًا فقـــــط. فعلــــى مـــــدى عقـــــود، تحتــــدم المجـــــادالت التـــــي تقــــارن بـــــين نمـــــاذج 
ا ونمـــــــاذج "أفقيـــــــة" متكاملـــــــة. ويـــــــدعم علـــــــم تحقيـــــــق "رأســـــــية" لتقـــــــديم خـــــــدمات صـــــــحية تخـــــــتص بـــــــأمراض بعينهـــــــ

النتـــــائج الشـــــواهد التـــــي تثبـــــت كيـــــف اســـــتطاعت بعـــــض البلـــــدان حـــــل هـــــذه المعضـــــلة مـــــن خـــــالل ابتكـــــار نهـــــج 
"ُقطـــــري": يتمثـــــل فـــــي وضـــــع بـــــرامج تخـــــتص بـــــأمراض معينـــــة ذات أولويـــــة مـــــع تحســـــين نظـــــام الرعايـــــة الصـــــحية 

  ي بلدان مختلفة مثل المكسيك ورواندا.األوسع. وقد شهدنا نجاح هذه النماذج الشاملة ف

ــــــد مــــــا هــــــي  ــــــة الملحــــــة لبل ــــــت األولويــــــة الفوري ــــــاء  اءدوســــــواء كان الســــــكري، أو مكافحــــــة المالريــــــا، أو بق
، فـــــإن والعـــــدوى بفيروســـــه األيـــــدزاألمهـــــات واألطفـــــال علـــــى قيـــــد الحيـــــاة، أو إدارة "الجولـــــة النهائيـــــة" فـــــي مواجهـــــة 

رامج التــــي تخــــتص بــــأمراض معينــــة فــــي إطــــار مســــعى إطــــار التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة يمكــــن أن يســــتخدم البــــ
  قطري لتدعيم نظام الرعاية الصحية.

ــــ نحــــن فــــي مجموعــــة  -نحــــو التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة، هنــــاك تحــــديان نريــــد  اً مــــع ســــعي البلــــدان حثيث
ـــــدولي  ـــــك ال ـــــرتبط هـــــذان المجـــــاالن ارتباطـــــ -البن ـــــ اً التصـــــدي لهمـــــا معكـــــم. وي ـــــالفقر  اً عميق بالهـــــدفين المتصـــــلين ب

  والرخاء المشترك واللذين ذكرتهما لتوي.

، فلنعمــــل علــــى ضــــمان أال تســــقط أســــرة فــــي أي مكــــان فــــي العــــالم فــــي بــــراثن الفقــــر بســــبب تكــــاليف الً أو 
الصـــــــحية. فأفضـــــــل التقـــــــديرات الحاليـــــــة تشـــــــير إلـــــــى أن اإلنفـــــــاق الشخصـــــــي علـــــــى الرعايـــــــة الصـــــــحية  الرعايـــــــة

آخـــــرين  اً مليونـــــ ١٥٠ون شـــــخص فـــــي بـــــراثن الفقـــــر المـــــدقع كـــــل عـــــام، وتعـــــريض مليـــــ ١٠٠ تســـــبب فـــــي ســـــقوطي
لمصــــاعب ماليــــة شــــديدة. وهــــذا شــــكل طــــاغ مــــن أشــــكال الــــبالء الــــذي يعصــــف بالنــــاس ألن ُكُربــــات الفقــــر تفــــاقم 
مـــــن معانـــــاة المـــــرض. وتســـــتطيع البلـــــدان الـــــتخلص مـــــن هـــــذا الظلـــــم مـــــن خـــــالل تطبيـــــق نمـــــاذج منصـــــفة لتمويـــــل 

  جانب إجراءات للحماية االجتماعية مثل التحويالت النقدية لألسر الضعيفة. الرعاية الصحية إلى

، فلنعمــــــل علــــــى ســــــد الــــــنقص فــــــي إمكانيــــــة الحصــــــول علــــــى خــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية وحمايــــــة اً ثانيــــــ
ــــــد. إن تحســــــين نطــــــاق تغطيــــــة  فــــــي المائــــــة ٤٠مــــــن أجــــــل أفقــــــر  العموميــــــةالصــــــحة  مــــــن الســــــكان فــــــي كــــــل بل

ـــــين ا ـــــنهم مـــــن المنافســـــة الخـــــدمات الصـــــحية ونواتجهـــــا ب ـــــاء قـــــدراتهم وتمكي ـــــد أمـــــر ضـــــروري لبن ـــــراء فـــــي أي بل لفق
علـــــى الوظـــــائف الجيـــــدة التـــــي يمكـــــن أن ُتغِيـــــر حيـــــاتهم. ويجـــــب أن نعمـــــل علـــــى ســـــد فجـــــوات الرعايـــــة الصـــــحية، 
ــــاح فيهــــا  ــــاء مجتمعــــات يت ــــا جــــادين فــــي الحــــد مــــن المظــــالم االقتصــــادية، وتنشــــيط اقتصــــاديات البلــــدان وبن إذا كن

  ة عادلة.لكل فرد فرص

وتعـــــد قضـــــية رســـــوم المســـــتخدم عنـــــد نقطـــــة تقـــــديم الخدمـــــة ذات أهميـــــة بالغـــــة. وكـــــل مـــــن ُيقـــــدِّم رعايـــــة 
نفقــــات شخصــــية مــــن أمــــوالهم الخاصــــة مهمــــا صــــغرت قــــد تــــؤدي إلــــى تقلــــيص حــــاد  ةصــــحية للفقــــراء يعلــــم أن أيــــ

ــــه. و  ــــم وٕاجحــــاف وال داعــــي ل ــــى ظل ــــدان الســــتفادتهم مــــن الخــــدمات المطلوبــــة. وهــــذا أمــــر ينطــــوي عل تســــتطيع البل
اســـــتبدال نظـــــام رســـــوم المســـــتخدم عنـــــد نقطـــــة تقـــــديم الخدمـــــة بمجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن أشـــــكال التمويـــــل المســـــتدام 

. وقـــد كـــان إلغـــاء مـــدفوعات نقطـــة تقـــديم اً التـــي ال تخـــاطر بوضـــع الفقـــراء فـــي هـــذا اإلســـار الـــذي قـــد يكـــون مميتـــ
  ت بنجاح التغطية الصحية الشاملة.الخدمة أو خفضها بشكل حاد سمة مشتركة لكل األنظمة التي حقق

اآلن دعـــــوني أخبـــــركم عـــــن خمـــــس وســـــائل محـــــددة ستســـــاند بهـــــا مجموعـــــة البنـــــك الـــــدولي بلـــــدان العـــــالم 
  في سعيها نحو التغطية الصحية الشاملة.

، سنســــــتمر فــــــي توســــــيع نطــــــاق أعمالنــــــا التحليليــــــة ومســــــاندتنا لألنظمــــــة الصــــــحية. فتعمــــــيم التغطيــــــة الً أو 
ظمـــــــة الصـــــــحية، وتقـــــــديم المســـــــاندة لألنظمـــــــة هـــــــو المجـــــــال الـــــــذي يمكـــــــن أن تقـــــــدم فيـــــــه هـــــــو تحـــــــٍد تواجهـــــــه األن

  مجموعة البنك الدولي أكبر مساعدة للبلدان على تحسين صحة مواطنيها.
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ــــدولي مــــع الحكومــــة وشــــركاء  ــــك ال ــــرة حيــــث تعمــــل مجموعــــة البن ــــة األخي ــــد زرت أفغانســــتان فــــي اآلون وق
ي أفغانســــــــتان، يكتســـــــب هـــــــذا التعبيــــــــر المجـــــــرد (النظــــــــام آخـــــــرين إلعـــــــادة بنــــــــاء النظـــــــام الصـــــــحي للــــــــبالد. وفـــــــ

لكـــــم قصـــــة. فقبـــــل عـــــدة ســـــنوات، وضـــــعت شـــــكيبة وهـــــي امـــــرأة  . ودعـــــوني أروســـــريعاً  اً الصـــــحي) معنـــــى شخصـــــي
شـــابة مـــن إقلـــيم بـــروان مولودهـــا فـــي المنـــزل ألنـــه لـــم يكـــن هنـــاك مركـــز صـــحي يمكنهـــا الـــذهاب إليـــه. وُأصــــيبت 

آخــــر، فــــي غرفــــة التوليــــد  الً بمضــــاعفات وفقــــدت طفلهــــا. وفــــي وقــــت ســــابق مــــن هــــذا العــــام، وضــــعت شــــكيبة طفــــ
تجهيــــــزات حديثــــــة وعــــــاملين مهــــــرة. واآلن فــــــإن شــــــكيبة وطفلهــــــا الجديــــــد ومــــــزود ب بمركــــــز صــــــحي ُأنشــــــئ حــــــديثاً 

حيــــــــاة أو مــــــــوت كثيــــــــر مــــــــن األمهــــــــات  ينعمــــــــان بصــــــــحة جيــــــــدة. فتحســــــــين األنظمــــــــة الصــــــــحية يعنــــــــي حرفيــــــــاً 
  واألطفال.

ــــــة فــــــي أفغانســــــتان أكثــــــر مــــــن أربعــــــة أمثــــــال بــــــين عــــــامي   ٢٠٠٢وزاد عــــــدد المنشــــــآت الصــــــحية العامل
ـــــرة، شـــــهدت٢٠١١و ـــــات األطفـــــال دون  . وخـــــالل هـــــذه الفت ـــــبالد انخفـــــاض عـــــدد وفي ـــــر مـــــن ســـــن ال الخامســـــة أكث

  .في المائة ٦٠

وقـــــد تواجـــــه البلـــــدان المتوســـــطة الـــــدخل تحـــــديات مختلفـــــة. ويعـــــاني كثيـــــر مـــــن البلـــــدان التـــــي زرتهـــــا مـــــن 
ر حيـــــــث منشـــــــآت طـــــــوارئ جديـــــــدة بالغـــــــة التطـــــــو  مشـــــــكلة بنـــــــاء المستشـــــــفيات. وفـــــــي بعـــــــض البلـــــــدان، شـــــــاهدت

لجــــة طــــوارئ معقــــدة مثــــل حمــــاض الكيتــــوني الســــكري. لكــــن حــــين يخــــرج المــــريض األخصــــائيون مســــتعدون لمعا
ـــــه ال ـــــل هـــــذه المنشـــــآت فإن ـــــول  مـــــن مث ـــــل الب ـــــأمراض مث ـــــة ب ـــــة اليومي ـــــة الروتيني ـــــى العناي يســـــتطيع أن يحصـــــل عل

الســـــكري، وذلـــــك ألن نظـــــام الرعايـــــة األوليـــــة يفتقـــــر إلـــــى التمويـــــل. وال يعقـــــل ضـــــخ مـــــوارد فـــــي مجـــــال االســـــتجابة 
قـــــدة بـــــدون االســـــتثمار فـــــي أنظمـــــة الوقايـــــة وٕادارة األمـــــراض والتـــــي يمكنهـــــا فـــــي الغالـــــب أن تحـــــول للحـــــاالت المع

  دون وقوع هذه الحاالت المعقدة في المقام األول.

ــــــة الصــــــحة  ــــــة وحماي ــــــة الصــــــحية القوي ــــــي الرعاي ــــــه الصــــــحية ف ــــــد مــــــا أنظمت ــــــةفحــــــين يركــــــز بل ، العمومي
  ل البلدان لتحقيق ذلك.يمكن السيطرة على تكاليف الرعاية الصحية. وسنعمل مع ك

والتزامنـــــا الثـــــاني هـــــو أننـــــا سنســـــاعد البلـــــدان فـــــي مســـــعى شـــــامل لتحقيـــــق الهـــــدفين الرابـــــع والخـــــامس مـــــن 
األهـــــــداف اإلنمائيـــــــة لأللفيـــــــة والمتصـــــــلين بالوفيـــــــات النفاســـــــية ووفيـــــــات األطفـــــــال. وبلـــــــوغ هـــــــذين الهـــــــدفين مـــــــن 

  أجل المساواة في الرعاية الصحية. األهداف اإلنمائية لأللفية اختبار مهم اللتزامنا بالعمل من

ويجـــــب أن نواصـــــل التركيـــــز علـــــى األهـــــداف اإلنمائيـــــة لأللفيـــــة حتـــــى ونحـــــن نســـــتعد ألجنـــــدة التنميـــــة مـــــا 
. فهــــذه األهــــداف منحــــت كــــل مــــن يعمــــل فــــي المجتمــــع العــــالمي للتنميــــة الطاقــــة والتركيــــز. فــــنحن لــــم ٢٠١٥بعــــد 

  ننته من عملنا. وقد حان الوقت لنقوم بإنهائه.

ــــــي ــــــول/  وف ــــــك  ســــــبتمبرأيل ــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة أن مجموعــــــة البن ــــــي الجمعي ــــــُت ف الماضــــــي، أعلن
الــــــدولي ســــــتعمل مــــــع المــــــانحين إلنشــــــاء آليــــــة تمويــــــل لتوســــــيع نطــــــاق المســــــاندة للهــــــدفين الرابــــــع والخــــــامس مــــــن 

تركيــــز علــــى األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة. ومنــــذ ذلــــك الحــــين، نقــــوم بتوســــيع تمويلنــــا المســــتند إلــــى النتــــائج مــــع ال
ـــــى  ـــــائج عل ـــــق النت ـــــا التمـــــويلي المـــــرتبط بتحقي ـــــد ســـــاعد نهجن ـــــال. وق األهـــــداف المتصـــــلة بصـــــحة األمهـــــات واألطف

. حشــــد مــــوارد إضــــافية مــــن المؤسســــة الدوليــــة للتنميــــة ذراع مجموعــــة البنــــك الــــدولي لمســــاعدة أشــــد البلــــدان فقــــراً 
المـــــــوارد المخصصـــــــة لصـــــــحة وكـــــــان هـــــــذا نجـــــــاح ال نـــــــزاع حولـــــــه: فقـــــــد ضـــــــاعف هـــــــذا الصـــــــندوق االســـــــتئماني 

مليــــــــار دوالر مــــــــن أمــــــــوال  ١,٢خمســــــــة الماضــــــــية، اســــــــتطعنا تعبئــــــــة األمهــــــــات واألطفــــــــال. وخــــــــالل األعــــــــوام ال
 ســــــبتمبرأيلــــــول/ منــــــذ  اً بلــــــد ١٧مليــــــون دوالر مــــــن أجــــــل  ٥٥٨، منهــــــا اً بلــــــد ٢٨المؤسســــــة الدوليــــــة للتنميــــــة فــــــي 

  اء آخرين لتوسيع نطاق هذا الجهد.وحده. واآلن، فإننا نعمل مع النرويج والمملكة المتحدة وشرك
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ويعـــــــد التمويـــــــل المـــــــرتبط بالنتـــــــائج أســـــــلوب ذكـــــــي لممارســـــــة أنشـــــــطة األعمـــــــال. وهـــــــو يتضـــــــمن اتفـــــــاق 
ــــــف الــــــدفع علــــــى  ــــــدمي الخــــــدمات بشــــــأن النتــــــائج الصــــــحية المتوقعــــــة. ويتوق ــــــين الممــــــولين ومق ــــــل مســــــبق ب تموي

ــــل المــــ ــــالتحقق. ويســــمح التموي ــــام جهــــة مســــتقلة ب ــــائج مــــع قي ــــائج أيضــــإنجــــاز النت للمــــواطنين بمحاســــبة  اً رتبط بالنت
  مقدمي الخدمات. فهو يضع المعرفة والقوة في متناول الشخص العادي.

ــــــار للمســــــؤولين أن حــــــوافز  ــــــا لآلث ــــــدا، أظهــــــر تقييمن ــــــي روان ــــــار. فف ــــــة لآلث ــــــرامج تقييمــــــات دقيق ولهــــــذه الب
مـــــن النــــــواتج الصــــــحية.  اً األداء لـــــم توســــــع مـــــن نطــــــاق تغطيــــــة الخـــــدمات وجودتهــــــا فحســــــب، بـــــل حســــــنت أيضــــــ

  وأن األطفال ينمون بسرعة أكبر. اً وخلصت الدراسة إلى أن الرضع يزدادون وزن

ــــا التزامنـــــا الثالـــــث، فهـــــو أن مجموعـــــة البنـــــك الـــــدولي ســـــتعمل مـــــع منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة وشـــــركاء  أمَّ
شــــــباط/ وفــــــي  آخــــــرين لتــــــدعيم جهودنــــــا المتصــــــلة بالقيــــــاس فــــــي مجــــــاالت تتعلَّــــــق بالتغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة.

، اتفـــــق البنـــــك ومنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة علـــــى التعـــــاون فـــــي وضـــــع إطـــــار للرصـــــد والمتابعـــــة للتغطيـــــة فبرايـــــر
الشـــــاملة. وســـــنعرض ذلـــــك اإلطـــــار للتشـــــاور مـــــع البلـــــدان بحلـــــول موعـــــد انعقـــــاد الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة 

  .سبتمبرأيلول/ في 

المثــــــال، ال نقــــــوم بقيــــــاس عــــــدد األفــــــراد الــــــذين وال يتــــــوفر لــــــدينا مــــــا يكفــــــي مــــــن بيانــــــات. فعلــــــى ســــــبيل 
فـــي هاويـــة الفقـــر المـــدقع مـــن جـــراء اإلنفـــاق علـــى الرعايـــة الصـــحية فـــي كـــل بلـــد. وســـنعمل مـــع  اً يســـقطون ســـنوي

  البلدان والشركاء لضمان الحصول على بيانات أفضل كي تستطيع بلدان العالم تحقيق نواتج أفضل.

لـــــق عليـــــه علـــــم تقـــــديم الخـــــدمات. وهـــــذا مجـــــال جديـــــد، تســـــاعد ، ســـــنقوم بتعميـــــق أعمالنـــــا فيمـــــا نطاً ورابعـــــ
مجموعــــة البنــــك الــــدولي فــــي تشــــكيله اســــتجابة لطلــــب البلــــدان. وهــــو يبنــــي علــــى عقــــود مــــن الخبــــرات فــــي العمــــل 
مـــــع البلـــــدان لتحســـــين الخـــــدمات الُمقدَّمـــــة للفقـــــراء. وعنـــــدما يصـــــل علـــــم تقـــــديم الخـــــدمات إلـــــى مرحلـــــة النضـــــج، 

أدوات  –األطبـــــــاء والممرضـــــــات، المـــــــديرين والفنيـــــــين  –ن فـــــــي الخـــــــط األمـــــــامي فســـــــيعني أنـــــــه ســـــــيتوفر للعـــــــاملي
  أسرع للوصول إلى المعارف لتقديم رعاية أفضل للمواطنين. وٕامكانيةأفضل 

معــــــالي الــــــوزراء، مــــــع ســــــعيكم مــــــن أجــــــل التغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة، نرجــــــو أن تــــــذكروا لنــــــا مــــــا هــــــي 
وصـــــــيلكم أنـــــــتم وفـــــــرقكم بشـــــــبكات مـــــــن صـــــــناع السياســـــــات العوائـــــــق التـــــــي تواجهونهـــــــا فـــــــي التنفيـــــــذ. وســـــــنقوم بت

العـــــــــالم الـــــــــذين واجهـــــــــوا مشـــــــــكالت مماثلـــــــــة. وســـــــــنقوم بحشـــــــــد الخبـــــــــراء  والقـــــــــائمين علـــــــــى التنفيـــــــــذ فـــــــــي أنحـــــــــاء
وخارجهـــــا، بمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن القطـــــاع الخـــــاص الـــــذي يشـــــهد  الـــــدولي المخضـــــرمين مـــــن داخـــــل مجموعـــــة البنـــــك

  .الكثير من أفضل خبرات التنفيذ وتحقيق النتائج

، ستســــتمر مجموعــــة البنــــك الــــدولي فــــي توســــيع نطــــاق أعمالنــــا لتحســــين الصــــحة عبــــر اً وأخيــــر  اً وخامســــ
ــــيم،  ــــم أن السياســــات فــــي مجــــاالت مثــــل الزراعــــة، والطاقــــة النظيفــــة، والتعل تــــدابير فــــي قطاعــــات أخــــرى ألننــــا نعل

يــــنعم بالصــــحة فــــي  علــــى مــــا إذا كــــان المــــواطن اً عظيمــــ اً والصــــرف الصــــحي، وتمكــــين النســــاء، تــــؤثر كلهــــا تــــأثير 
  حياته.

فــــــي هــــــذا المجــــــال. فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، فــــــإن برنــــــامج ســــــيجورو  رائعــــــاً  وقــــــد حققــــــت المكســــــيك عمــــــالً 
ــــــــــوالر ( ــــــــــرص Seguro Popularبوب ــــــــــامج الف ــــــــــي المكســــــــــيك يعمــــــــــل بالتنســــــــــيق مــــــــــع برن ــــــــــأمين الصــــــــــحي ف ) للت

Oportunidades ى اإلنفــــــاق وقلــــــص مــــــن للتحــــــويالت النقديــــــة. وقــــــد زاد برنــــــامج الفــــــرص مــــــن قــــــدرة الفقــــــراء علــــــ
مــــن معــــدل القيــــد فــــي المــــدارس والحصــــول علــــى الخــــدمات الصــــحية بــــين الفقــــراء. وفــــي  اً حــــدة الفقــــر. وزاد أيضــــ

الوقــــت ذاتــــه، حــــّد برنــــامج ســــيجورو بوبــــوالر مــــن اإلنفــــاق الشخصــــي علــــى الرعايــــة الصــــحية واإلنفــــاق فــــي حالــــة 
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تســــتطيع كــــل البلــــدان محاكــــاة المكســــيك فــــي مواردهــــا. . وال اً الطــــوارئ الصــــحية، والســــيما بــــين الفئــــات األشــــد فقــــر 
  لكن هناك خيارات واعدة ألنواع مماثلة من التدابير في جميع البلدان.

فحينمــــــا يســــــعى وزراء الصــــــحة إلــــــى تحقيــــــق التكامــــــل بــــــين التغطيــــــة الصــــــحية الواســــــعة النطــــــاق وبــــــين 
ــــر فبوســــعهم االســــتعانة بمــــا تقدمــــه مجمو  ــــى الحــــد مــــن الفق ــــة إل ــــي الجهــــود الرامي ــــدولي مــــن مشــــورة ف عــــة البنــــك ال

السياســـــات ومـــــوارد معرفيـــــة وقـــــدرة علـــــى جمـــــع مختلـــــف األطـــــراف. فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، سنســـــاعد فـــــي تســـــهيل 
المناقشــــــات مــــــع وزراء الماليــــــة. وقــــــد شــــــهدنا خطــــــوات مبشــــــرة فــــــي هــــــذا االتجــــــاه فــــــي اجتمــــــاع وزراء الصــــــحة 

  والمالية األفارقة في واشنطن الشهر الماضي.

مــــن تغييــــر أوســــع فــــي كيفيــــة  اً عينــــة مــــن مجموعــــة البنــــك الــــدولي يجــــب أن تكــــون جــــزءلكــــن إجــــراءات م
  كمجتمع عالمي للرعاية الصحية. اً عملنا مع

كثيـــــر  اً ى تفتيـــــت تـــــدابير الرعايـــــة الصـــــحية فـــــي العـــــالم إلـــــى أوجـــــه نقـــــص وقصـــــور يعرفهـــــا جيـــــدفقـــــد أد
ـــــــة، وتعـــــــدد أنظمـــــــة الرصـــــــد وا ـــــــذ الموازي ـــــــل هياكـــــــل التنفي ـــــــا، مث ـــــــوزراء هن ـــــــالغ، مـــــــن ال ـــــــات اإلب لمتابعـــــــة ومتطلب

ــــــع وقــــــتهم فــــــي إدارة طلبــــــات مــــــن طائفــــــة مــــــن الشــــــركاء الــــــدوليين ذوي  ومســــــؤولي الــــــوزارات الــــــذين يقضــــــون رب
  النوايا الحسنة.

  .اآلن على إصالحه اً وهذا التفتيت قاتل للناس بمعنى الكلمة. ويجب أن نعمل مع

 اً ). وهــــــي تكتســــــب زخمــــــ+IHPالدوليــــــة للصــــــحة (واالنحيــــــاز إلــــــى تحســــــين النتــــــائج هــــــو نهــــــج الشــــــراكة 
تشــــان فــــي اجتمــــاع لهــــذه الشــــراكة.  مارغريــــت ةالعامــــ ة. وفــــي وقــــت ســــابق مــــن اليــــوم شــــاركت أنــــا والمــــدير اً متزايــــد

ومـــــن األمـــــور التـــــي تبعـــــث علـــــى األمـــــل رؤيـــــة المزيـــــد مـــــن البلـــــدان تضـــــطلع بمســـــؤوليتها وتحـــــدد أجنـــــداتها علـــــى 
  لتنمية يتتبعون صدارة الحكومات.أساس خطط وطنية قوية وتجعل شركاء ا

ننــــــا نعيــــــد تأكيــــــد التزامنــــــا المشــــــترك تجــــــاه الشــــــراكة الدوليــــــة للصــــــحة بوصــــــفها أفضــــــل ســــــبيل لتنفيــــــذ إ و 
لكـــــن معــــالي الـــــوزراء، يجـــــب أن  مبــــادئ الفعاليـــــة اإلنمائيــــة ومســـــاندة البلــــدان التـــــي تعمـــــل علــــى تحقيـــــق النتــــائج.

ين لــــدق الطاولــــة والمطالبــــة بوقــــف هــــذا التفتيــــت القاتــــل مســــتعد اً . ويجــــب أن نكــــون جميعــــاً نســــائل بعضــــنا بعضــــ
الــــذي أعــــاق تنميــــة أنظمــــتكم الصــــحية لــــزمن طويــــل للغايــــة. إن المخــــاطر كبيــــرة والطريــــق وعــــرة لكنــــي أعلــــم أنــــه 

  بوسعنا تحقيق ذلك.

  أصدقائي،

لحظــــة الحســــم. فلــــم يعــــد الســــؤال هــــو مــــا إذا كانــــت العقــــود المقبلــــة ســــتجلب تغييــــرات  إننــــا نواجــــه معــــاً 
كاســــحة فــــي الصـــــحة والتنميــــة واألوضــــاع الجوهريـــــة مــــن حياتنــــا علـــــى هــــذا الكوكــــب، بـــــل بــــات الســــؤال الوحيـــــد 

  هو ما االتجاه الذي ستتخذه هذه التغيرات:

  ؛تجاه كارثة مناخية أم صحة بيئية

  ؛تجاه استقطاب اقتصادي أم رخاء مشترك

  تجاه إقصاء قاتل أم إنصاف في الصحة.
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. والمســـــألة هـــــي مـــــا إذا كنـــــا ســـــنتولى زمـــــام هـــــذا التغيـــــر ونصـــــبح اً يقـــــع حاليـــــإن التغيـــــر قـــــادم، بـــــل هـــــو 
ــــــرارات مــــــن خــــــالل  ــــــد نتخــــــذ ق ــــــا ق ــــــدال مــــــن أن نصــــــبح ضــــــحاياه. والخطــــــر األعظــــــم هــــــو أنن ــــــه، ب المهندســــــين ل

  من االلتزام الشجاع. الً االستكانة، بد

ــــــــة عصــــــــر  ــــــــز بمنجــــــــز  اً ، عصــــــــر اً ذهبيــــــــ اً ومنــــــــذ بدايــــــــة األلفيــــــــة، شــــــــهدت الصــــــــحة العالمي ات القــــــــادة تميَّ
الحاضــــرين فــــي هــــذه القاعــــة. لكــــن هــــل ســــيكتب التــــاريخ أن العصــــر الــــذهبي انقضــــى دون تحقيــــق آمالــــه، ولـــــم 
تبـــــدأ أعظـــــم أعمالـــــه؟ وأنـــــه غـــــرق تحـــــت ثقـــــل الضـــــبابية االقتصـــــادية وعـــــدم قـــــدرة الزعمـــــاء علـــــى التغييـــــر ودفعنـــــا 

  لما يتجاوز حدودنا القديمة؟

، مـــــن هـــــم اً إن اإلجابـــــة تنتظرهـــــا شـــــعوب بالدنـــــا جميعـــــإننـــــا نعلـــــم مـــــا يجـــــب أن تكـــــون عليـــــه اإلجابـــــة. 
  .اً ومن سيولدون الحق اً أحياء حالي

إننـــــا نســـــتطيع إنجـــــاز المزيـــــد. ويمكننـــــا تغييـــــر مســـــار التـــــاريخ لضـــــمان أن كـــــل فـــــرد فـــــي العـــــالم تتـــــوفر 
  لديه خدمات صحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة خالل جيل واحد.

يــــــــأوي مســــــــتقبل  -قلعــــــــة  –ت االقتصــــــــادية كهيكــــــــل واحــــــــد العدالــــــــة الصــــــــحية والتحــــــــوال فلنــــــــبن معــــــــاً 
  البشرية.

  لقد حان وقت العمل.

  .الشاملة أن نكون ذاك الجيل الذي يحقق تعميم التغطية الصحية يجب

  أن نكون ذاك الجيل الذي يحقق التنمية بروح العدالة االجتماعية والبيئية. يجب

ـــــــذي يهـــــــدم أســـــــوار ســـــــجن الفقـــــــر، ويبنـــــــي يجـــــــب ـــــــه الصـــــــحة والكرامـــــــة  أن نكـــــــون ذاك الجيـــــــل ال مكان
  والرخاء لكل الناس.

  لكم. اً شكر 
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