
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 لقلي  رر  المتوس إل

 إلى 

 لتغطية الصحية الشاملة:من أجل بلوغ االحلقة العملية اإللقليمية المعنية بالشراء االستراتيجي 
 الخدمةُمقدِّمي دفع مستحقات   مبتكرة لرُ ُسُبل تنفيذ طُ 

 1102 وحزيران/يوني 01-01القاهرة، مصر، 

 ،األفاضل املشاركوناألعزاء، الء يالت والزمالزم

لتغطية الصحية من أجل بلوغ اب بكم يف احللقة العملية اإلقليمية املعنية بعملية الشراء االسرتاتيجي يسعدين أن أرح  
وتأيت هذه احللقة ضمن سلسلة حلقات نتبادل فيها  .اخلدمةم قد مي دفع مستحقات ل ق مبتكرةر  ل تنفيذ ط  ب  س  الشاملة: 

أفضل املمارسات على الصعيد العاملي يف جمال التمويل الصحي وتستهدف بناء القدرات اإلقليمية والوطنية يف موضوع 
ت، د  النهج واألدوات االبتكارية للتمويل الصحي. ويف جمال الشراء االسرتاتيجي، تتناول هذا احللقة أداة متويل صحي غ  

 رغم حاجة مجيع بلدان اإلقليم إليها على خمتلف مستويات التنمية االجتماعية االقتصادية، أقل األدوات استقرارا  
 . ما  اواستخد
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لنا ع خالل السنوات القليلة املاضية؛ حيث عم  يف جمال متويل القطاع الصحي قد توس   عملناويسعدين أن أقول إن 
ت اللجنة ع  ب بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وقد وض  و  ص   ما  د  ا الصحية للمضّي ق  مع الدول األعضاء لتعزيز أنظمته

سكان اإلقليم على رأس قائمة  يات الصحية اليت يواجههاي للتحدّ دّ مسألة التص 2102اإلقليمية لشرق املتوسط يف عام 
أولوياهتا. أما األولويات األخرى اليت حددهتا فكان من بينها دراسة قضية األمن الصحي، وجدول أعمال األمراض 
السارية الذي مل ي ستكمل، وكبح الزيادة املستمرة يف عبء األمراض غري السارية، والوفاء بااللتزامات املتعلقة بصحة األم 

يز استعداد البلدان لالستجابة يف حاالت الطوارئ احلادة وطويلة األمد. ويستلزم العمل على هذه والطفل، وتعز 
ابتكارية جلمع األموال للصحة ولرتشيد  جا  الدول األعضاء ن  تكشف األولويات اخلمس يف الوقت ذاته أن تس

يسري تلك املساعي، ومنها على سبيل استخدامها. أما موضوع التمويل الصحي، فيطرح العديد من األدوات الالزمة لت
 املثال التقييم االقتصادي للقطاع الصحي وعملية الشراء االسرتاتيجية. 

وعنوانه "متويل الن ظم الصحية: السبيل إىل التغطية الشاملة"  2101د التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام وقد شد  
ب بلوغ التغطية الصحية الشاملة.  و  حي يف تسريع خ طى البلدان ص  م متويل القطاع الصظ  على الدور اجلوهري لتفعيل ن  

أمهية متابعة اإلصالحات يف جمال التمويل الصحي من خالل العمل على وظائف التمويل الصحي  على دكما أك  
 ت يف التقرير توصيات واضحة بشأن كيفية حشدوالشراء. ويف هذا الصدد، ورد  التجميع، ، و تحصيلالثالث وهي: ال

اة من مصادر خارجية. ومجع التقرير كذلك الدروس مزيد من املوارد الداخلية للصحة وكيفية زيادة فاعلية املوارد املتلقّ 
ة خفض الدفع املباشر وتعزيز احلماية املالية. ي  غ  املستفادة يف جمال وضع ترتيبات عادلة وذات كفاءة للدفع املسبق ب   

ض زيادة الكفاءة وضمان اإلنصاف ر  أن كيفية إصالح وظيفة الشراء بغ  ، ت ضّمن التقرير توجيهات بشوأخريا  
 واالستمرارية. 

هذا وقد اخنرطنا، يف إقليمنا، يف مناقشات مع العديد من أصحاب الشأن املعنيني على الصعيدين الوطين والدويل 
نا إىل و الغاية، دع   ههلذ ل الالزمة جلمع األموال للصحة بطريقة تتسم باإلنصاف واالستمرارية. وحتقيقا  ب  س الس  ة تلم  ي  غ  ب   

من عوامل  ة تعزيز الصحة بوصفها عامال  ي  غ  إجراء حوارات تتعلق بالسياسات العامة على الصعيد الوطين وشاركنا فيها؛ ب   
ذنا الشأن املعنيني بزيادة االستثمار يف القطاع الصحي. كما نفّ  حتقيق التنمية االقتصادية وضمان التزام مجيع أصحاب

د  التجميعكثرية يف وظيفة "  أعماال   وذو صلة من ترتيبات  " مع الرتكيز على مساعدة البلدان على الوقوف على ما هو جم 
 وق د يف شهر حزيران/يونياملسبق. وأولينا كذلك عناية خاصة للرتتيبات املتعلقة بالتأمني الصحي االجتماعي؛ وع  دفع ال

طط أيضا   ،من العام املاضي اجتماع إقليمي عن هذا املوضوع لعقد جلسة  حيث رّكز على أركانه وسبل تنفيذه. وخن 
خاصة قبل انعقاد اللجنة اإلقليمية هذا العام لتبادل أحدث األفكار يف جمال التأمني الصحي االجتماعي مع واضعي 

أال وهي وظيفة "الشراء"، اليت عانت أكرب  -ز يف هذه احللقة على الوظيفة الثالثة م أن نرك  السياسات يف اإلقليم. ونعتز 
 معاناة من قلة البحث واالستقرار يف بلدان إقليمنا. 

اخلدمات املقد مة ص على سعر ن  م اخلدمة ت   قد  وكما تعلمون، فإن عملية "الشراء" عالقة تعاقدية بني املشرتي وم  
ة زمنية حمددة مبوجب ترتيبات متويلية بعينها.  نة ملدّ لفئة سكانية معيّ  ا، واخلدمات الواجب متويلهاوجودهت اومقداره

يف  وكانت وزارات الصحة يف إقليمنا مسؤولة دائما  عن شراء اخلدمات الصحية دون أن تدرك أنا تقوم هبذا الدور
من ذلك النوع ي كانت تضطلع به الوزارات يف األساس هو رجع السبب يف ذلك إىل أن الشراء الذ. وي  أغلب األوقات

ف باسم "الشراء السليب". وهو أسلوب تقوم احلكومة مبقتضاه بتمويل املرافق الصحية اململوكة للدولة عر  بات ي  الذي 
ات واملعدات. ويف دخالت اليت تشمل البنية األساسية والعاملني واألدوية واإلمدادم   متويال  مباشرا  عن طريق سداد نظري ال
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رمبا يستفيد األغنياء من اخلدمات أكثر إذ حسب اجملاالت اليت حتظى باألولوية،  ص األموالص  ظل الشراء السليب ال ت  
 هتا.وكفاءمونا الرعاية اليت يقد  تحسني جودة لمي اخلدمة ل ملقد  يمن الفقراء واحملتاجني، وهو ما ينطوي على حافز ضئ

ق عليه اسم "الشراء االسرتاتيجي" ينطوي على عملية استباقية وصرحية التاذ القرار طل  شراء ي  ومثة أسلوب آخر لل
د النتائج املرتبطة هبا د  ومن احملتمل أن حت   ،جاتخر  م   فيما يتعلق بالت قد م ن م  ول   اجيب تقدميهدمات اليت د سلفا  ما اخلد  حت  

كفاية ن  الشراء االسرتاتيجي بني التمويل وتقدمي اخلدمات بطريقة تضم  االحتياجات الصحية للسكان. ويربط يف ضوء 
احلصول على الرعاية الصحية الالزمة. كما يضمن هذا النوع من الشراء أن حتصل مجيع الفئات السكانية على الرعاية 

ن إتاحة س  فيذا  جيدا ، حي  نذ تف  ن   ز العدالة واإلنصاف. وعليه فإن الشراء االسرتاتيجي، لو عز  الصحية اليت حتتاجها بطريقة ت  
 وهذه كلها أهداف التغطية الصحية الشاملة.  -ل تغطية السكان سه  وي   ،ز احلماية املاليةعز  الرعاية الصحية الالزمة، وي  

ن نشرتي اخلدمات؟ ول م ن نشرتيها؟  : ماذا نشرتي؟، هيوجييب الشراء االسرتاتيجي على أربعة أسئلة رئيسية وِم 
 وكيف ندفع إىل م قد مي اخلدمات؟

ز عز  ي  ، و ستخدام املواردالفاقد وإساءة اي قلل ع مبزيد من الصحة مقابل املال، و ل التمت  وتنفيذ الشراء االسرتاتيجي يكف  
موال ية قبل أن تشرع يف تصيص املزيد من األ هبا وزارات املالعن  ومجيع هذه األمور شواغل ومتطلبات عامة ت   -الكفاءة 
 للصحة. 

مت م  ذه األسئلة األربع بشيء من التفصيل. وقد ص  هلكم طيلة األيام الثالثة املقبلة عمل برنامجق طر  وسوف يت
ق سداد ر  ل مهاراهتم يف جماالت منها ط  جلسات تفاعلية وعمل مجاعي وتدريبات لبناء معارف املشاركني وصق  

 .حزم الفوائد األساسيةتصميم مي اخلدمة و قد  ت م  مستحقا

. كما وتعزيزه الشراء االسرتاتيجينظام ث استحدإىل االلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط الدول األعضاء ت ع  د  و 
إطار العمل املعين بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم  2102اعتمدت اللجنة اإلقليمية يف تشرين األول/أكتوبر 

نظمة يف إعداد وتنظيم دورات تدريبية حول التمويل الصحي املعلى دور  ،هو اآلخر ،ط الضوءشرق املتوسط الذي سل  
عددنا عددا  من ما  يف هذا املضمار. وعالوة على ذلك، أد  ضي ق  م   ويف تقدمي الدعم التقين ملساعدة البلدان على ال

ن هذه الوثائق موجزات السياسات حول الشراء وتتضم  . الوثائق األساسية هلذه احللقة العملية، أطلعناكم عليها
ق سداد ر  االسرتاتيجي وكيفية تصميم حزمة الفوائد. كما قمنا مبراجعة اخلربات اإلقليمية يف جمال الشراء االسرتاتيجي وط  

 .عكم على هذه اخلربات كذلكطل  سوف ن  مي اخلدمة، و قد  مستحقات م  

مساعدة بلدانم خرباهتم يف يف هذا اجملال ليشاركونا بعض أفضل اخلرباء م إلينا نض  وإنه ملن دواعي سروري أن ي
ع هذه وإننا ِمتنون هلم على تصيص الوقت وقط   .تصميم وتنفيذ الشراء االسرتاتيجيوبلدان أخرى يف العامل على 

املسافة الطويلة ليكونوا معنا اليوم يف القاهرة. وإنين أدعوكم إىل التفاعل معهم واالستفادة من خرباهتم. وإننا ال ننظر إىل 
طة عمل طويلة مع كافة كون بداية خلحيدوين األمل أن تبل هذه احللقة العملية على أنا نشاط مستقل قائم بذاته، 

 .التمويل الصحيأال وهو  ؛ت اهلامةالدول األعضاء يف أحد اجملاال

 لكم حلقة عملية ناجحة ومثمرة.وأمتن أشكر لكم حسن استماعكم، 


