
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي 

 رق المتوسطلش لمنظمة الصحة العالمية

 إلى

 الدورة التدريبية للتمويل الصحي من أجل التغطية
 الصحية الشاملة في اليمن 

 5112كانون الثاني/يناير   11-11القاهرة، مصر، 

 املشاركون األفاضل، الزمالء األعزاء

ب بكم يف هذه الدورة التدريبية اخلاصة حول التمويل الصحي من أجل التغطية الصحية الشاملة يطيب يل أن أرح  
. واهلدف من هذه الدورة اليت تستمر على مدار أربعة لوكالة األملانية للتعاون الدويليف اليمن، اليت ننظمها باملشاركة مع ا

تمويل الصحية األساسي وتوفري منتدى تناقشون مسألة التمويل الصحي وما أيام هو بناء القدرات الوطنية يف جمال ال
يات وما تزخر به من فرص لتعزيز أداء نظام التمويل الصحي يف اليمن من أجل التحرُّك َصْوب التغطيِة تواجهه من حتد  

 الصحيِة الشاملة. 

(، الدول األعضاء للسعي 3-/ق01ش م/ل إ، دعت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف قرارها رقم )3102ففي عام 
إىل بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة، بأساليب منها إصالح نظم التمويل الصحي لديها من أجل ضمان ختصيص 
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املوارد الكافية للصحة، واستخدامها على حنو مناسب؛ وكذلك ضمان توفري احلماية املالية جلميع الفئات السكانية، 
الفئات األشد تأثراً. ومنذ ذلك احلني، أقامت املنظمة العديد من األنشطة اإلقليمية واخلاصة بالبلدان وخصوصاً الفقراء و 

هبدف تبادل الدروس املستفادة من التجارب العاملية واإلقليمية للتعرف على ما ُيمكن تطبيقه يف اإلقليم وما ال ُيكن 
ال والشامل للجميع التقين للدول األعضاء من خالل تيسري احلوار الفع  م الدعم تطبيقه. كما دعا القرار املنظمة ألن تقد  

حول السياسات. وعليه، أقيم العديد من التقييمات واملشاورات وجلسات احلوار حول السياسات واملؤمترات الوطنية 
مكنة إلصالح نظام يات اخلاصة بالبلدان وحتديد اخليارات املعلى مدار العامني املاضيني هبدف الوقوف على التحد  

بت الظروف اخلاصة باليمن يف التمويل الصحي من أجل السعي إىل حتقيق هدف التغطية الصحية الشاملة. وقد تسب  
 تأخري تنفيذ أنشطة مماثلة، برغم من تعدد حماوالتنا القيام بذلك.

املعنية املنخرطة يف مسألة التمويل  وبرغم أننا نلتقي اليوم خارج اليمن، فأنا يف غاية السرور ألن أرى مجيع األطراف
الصحي باليمن حاضرين معنا. إننا ملتزمون بدعم اليمن، وبالوصول إليكم أينما كنتم لتلبية احتياجاتكم. وتأيت هذه 
الدورة يف إطار التزام قطعته على نفسي أمام معايل الدكتور رياض ياسني عبداهلل، خالل زيارته للمكتب اإلقليمي الشهر 

 ين أننا ماضون يف تنفيذ الدورة برغم تأخرها مرات عديدة يف السابق.ي، ويسرُّ املاض

إن منظمة الصحة العاملية تتعاون مع العديد من شركاء التنمية والوكاالت الدولية من أجل حشد املوارد الالزمة، 
إصالح نظم التمويل الصحي لديها.  يات اليت تواجهها يف سبيلي للتحد  التقنية منها واملالية، لدعم البلدان يف التصد  

ر، والوكالة روكفلوقد حصلنا على دعم خاص من االحتاد األورويب، ووزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، ومؤسسة 
 األملانية للتعاون الدويل. ويتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل وبتمويل منها للمنظمة يف

إطار جهودنا املشرتكة ملساعدة اليمن يف إصالح نظام التمويل الصحي هبا. وهذا التعاون ليس األول من نوعه بني 
قامت املنظمة والوكالة  3112الوكالة األملانية واملنظمة لدعم اليمن يف توجيه اسرتاتيجية التمويل الصحي هبا، ففي عام 

ة األملانية للتعاون التقين( بإجراء دراسة جدوى، بالتعاون مع منظمة العمل األملانية )اليت كانت تسمى حينئٍذ بالوكال
 الدولية، لتقييم قدرات طرق التمويل الصحي املختلفة سعياً لبلوغ هدف التغطية الصحية الشامل يف اليمن. 

الفرص املتاحة يات كبرية، ولكن يات اليت تواجهها اليمن يف سبيل إصالح نظام التمويل الصحي حتد  إن التحد  
من إمجايل اإلنفاق احلكومي يف عام  %4ي هلا واعدة. فاخنفاض االستثمار العام يف الصحة، والذي كان أقل من للتصد  
من إمجايل اإلنفاق على  %01، وارتفاع حصة اإلنفاق املباشر على الصحة من جيوب املرضى والذي جتاوز 3103

ونا إىل حشد املزيد من األموال من أجل الصحة وإىل وضع ترتيبات منصفة الصحة خالل األعوام األخرية، كالمها يدع
سبق مقابل احلصول على الرعاية الصحية. ففي عام 

م
، سن  اليمن قانون التأمني الصحي 3100ومستدامة للدفع امل

، ولكنهما، برغم االجتماعي، ومن مث أنشأ هيئة عامة للتأمني الصحي االجتماعي وصندوقاً للتأمني الصحي االجتماعي
ذلك، مل يعمال بعد بالكامل. واليزال هناك املزيد من اجلهود اليت جيب بذهلا من أجل ضمان تفعيل هذا القانون يف 
إطار اسرتاتيجية عامة للتمويل الصحي وجتهيز اهليئة العامة للتأمني الصحي االجتماعي باملوارد البشرية واملالية الالزمة 

 هام املنوطة هبا.  لتمكينها من تلبية امل

 P4Health – Providing for)، مت تنظيم بعثة مشرتكة بتنسيق من شبكة "يب فور هيلث" 3104ويف أيار/مايو 
Health) ُّك ، هبدف تقدمي املشورة للحكومة اليمنية بشأن اخليارات املتاحة إلصالح نظام التمويل الصحي اليمين للتحر

ضمت البعثة كل من منظمة الصحة العاملية، والوكالة األملانية للتعاون الدويل،  وقد ب التغطية الصحية الشاملة.وْ صَ 
واالحتاد األورويب، باإلضافة إىل البنك الدويل والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وقد وضعت البعثة خارطة طريق 
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كاالت الشريكة. ولكن لسوء دة لكل من الو إلصالح نظام التمويل الصحي يف اليمن، تشتمل على مسؤوليات حمد  
احلظ، كان عدم استقرار الوضع السياسي يف اليمن حجر عثرة أمام التنفيذ السلس هلذه اخلارطة، ودعانا األمر إلجياد 
سمبٍل مبتكرة لتوفري الدعم الالزم. ولعل تنظيم هذه الدورة يف حضور الشركاء الرئيسيني الذين تواجدوا ضمن بعثة "يب 

 يات املاثلة يف اليمن. د هذه السمبمل لتاليف التحد  فور هيلث" هو أح

إن بناء القدرات الوطنية وإيضاح اخليارات السياساتية اخلاصة باليمن مها اثنان من املهام الستة األساسية اليت 
بناء القدرات أعلنتهما منظمة الصحة العاملية مرارًا وتكرارًا يف برنامج العمل العام اخلاص هبا. وهتدف هذه الدورة إىل 

الوطنية يف جمال متويل الرعاية الصحية، وإىل استعراض الوضع يف اليمن يف ما يتعلق بأداء نظام التمويل الصحي هبا. 
رات وسوف يتم تداول خمتلف اخليارات املتاحة وسيتم تنقيح خارطة الطريق اليت سبق إعدادها وتعديلها وفقًا للتطوُّ 

-3100 يف وقت يعكف فيه اليمن على إعداد اسرتاتيجية وطنية جديدة للصحة )األخرية يف البالد. كل ذلك يأيت

(، وهو الوقت املناسب الذي جيب فيه حتديد االجتاهات واخليارات االسرتاتيجية والوقوف على أوجه الدعم 3131
 املطلوب لتحقيقها.

قصوى عند توجيه اسرتاتيجيات البلدان ومن املهم مالحظة أن إيالء االهتمام ألبعاد التغطية باخلدمة ُيثل ضرورة 
ب التغطية الصحية الشاملة. ومن هنا، سوف يشهد اليوم الثالث من جدول أعمال هذه الدورة وْ ك صَ من أجل التحرُّ 

يًا كبريًا يف سبيل تعزيز التغطية الصحية جلسة خاصة حول تقدمي اخلدمة، مع الرتكيز على جودة اخلدمة بوصفها حتد  
 ليمن. الشاملة يف ا

ني حول ني والدولي  ب التغطية الصحية الشاملة هو التزام سياسي ونداء جيمع كل املناصرين الوطني  وْ ك صَ إن التحرُّ 
يات السياسية يف اليمن أن تصرفنا عن العمل على صياغة الرؤية وخارطة هدف بلوغ احلق يف الصحة. وال ينبغي للتحد  

 طية الصحية الشاملة والبدء يف تنفيذها.  من أجل بلوغ التغنْي الطريق الالزمت َ 

مته من دعم بوجه ه بالشكر للوكالة األملانية للتعاون الدويل على ما قد  أن أغتنم هذه املناسبة لكي أتوج   دُّ وَ وختاماً، أَ 
رق مه يف جمال تعزيز أداء النظم الصحية يف بلدان أخرى داخل إقليم شعام هلذه الدورة، وعلى الدعم الذي تقد  

وإىل املشاركة الفع الة يف جمموعات  ،ع هبا ميسري الدورةاملتوسط. وأدعوكم إىل االستفادة من اخلربات الكبرية اليت يتمت  
 العمل وحلقات النقاش من أجل مواصلة بناء قدراتكم واملسامهة يف بناء مستقبل التمويل الصحي بلدكم الكرمي.

 أمل اللقاء قريباً يف اليمن إن شاء اهلل. متمنياً لكم إقامة طيبة يف القاهرة على

 .مع خالص الشكر

 .والسالمة عليكم ورمحة اهلل وبركاته


