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علـى  شـتملعلـى اعتبـار أنهـا ت التغطية الصحية الشـاملةتنفيذ هذه االستراتيجيات، تنظر البلدان إلى  عندو   -٦
التغطيـة بالخـدمات الصـحية الالزمـة (الوقايـة، والتعزيـز، والعـالج،  لكل شخص عنصرين مترابطين، أال وهما توفير

إلـــى  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةوتهـــدف  ١والتأهيـــل، والرعايـــة الملطِّفـــة)، والتغطيـــة بالحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة.
التغطيـــة لالزمـــة لهـــم دون أن يتعرضـــوا لإلفـــالس. وتشـــمل ضـــمان حصـــول األشـــخاص علـــى الخـــدمات الصـــحية ا

الالزمــة بــدورها العديــد مــن العناصــر المختلفــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، إتاحــة األدويــة  الصــحية الشــاملة
دفوعين األساسية والمنتجات الصحية للجميع، وتوافر األعداد الكافية والتوليفة الصحيحة من العاملين الصحيين المـ

بـــالحوافز والـــذين يتخـــذون مـــواقعهم علـــى مقربـــة مـــن النـــاس، وُنظـــم المعلومـــات التـــي تـــوفر المعلومـــات فـــي الوقـــت 
  المناسب ألغراض صنع القرار.

  
ولتوضــيح ذلــك، بــيَّن اســتعراض مخطــط التغطيــة الشــاملة فــي تايلنــد الــذي ُأجــري مــؤخرًا أن تــوفير التــأمين   -٧

الرســمي أدى إلــى زيــادة إمكانيــة  غّيــريــرادات العامــة للحكومــة) للفقــراء والقطــاع الصــحي (الــذي ُيســدَّد بأكملــه مــن اإل
حصولهم على الخدمات التي يحتاجون إليها وٕالى تحسين الحماية من المخاطر الماليـة. ولكـن لتمكـين هـذا العمـل، 

 تاحةإذلك ضمان  النظام الصحي كافة، بما في جزاءأاألخرى على صعيد من اإلجراءات  تخذت مجموعة متنوعةا
العاملين الصحيين في المناطق الريفيـة، والتصـدي للبـرامج الصـحية ذات األولويـة علـى  استبقاءو األدوية األساسية، 

  المستوى المناسب من النظام الصحي، وتوفير التمويل الكافي لتعزيز الصحة والوقاية.  
  
عمليــة تحتــاج إلــى إحــراز التقــدم علــى جبهــات عــدة، أال  التغطيــة الصــحية الشــاملةويمثــل التحــرك صــوب   -٨

وهــي: نطــاق الخــدمات المتاحــة للنــاس (والتــي تشــمل األدويــة، والمنتجــات الطبيــة، والعــاملين الصــحيين، والهياكــل 
المغطـــاة مـــن تكلفـــة هـــذه الخـــدمات؛ والنســـبة  األساســـية، والمعلومـــات المطلوبـــة لضـــمان الجـــودة العاليـــة)؛ والنســـبة

المغطـــاة مـــن الســـكان. وينبغـــي حمايـــة هـــذه المكاســـب أثنـــاء االنكمـــاش المـــالي أو االقتصـــادي. ولـــيس الغـــرض مـــن 
  تحقيق حد أدنى ثابت من الخدمات. التغطية الصحية الشاملة

  
التغطية بالخدمات الالزمة يؤدي إلى تحسين الصحة أو الحفاظ عليها، فيتيح للناس كسب الدخل، ويتـيح و   -٩

لألطفال التعلم، ويزودهم بذلك بوسيلة لإلفالت من براثن الفقر. وفي الوقت ذاته، فإن الحماية من المخاطر المالية 
اد تكـاليف الخـدمات الصـحية علـى نحـو مباشـر تحول دون وقوع النـاس فـي بـراثن الفقـر نتيجـة الضـطرارهم إلـى سـد

مــن مــالهم الخــاص. وبالتــالي فهــي تســهم فــي الحــد مــن الفقــر وهــي تعريفــًا، وســيلة عمليــة لإلعــراب عــن االهتمــام 
  باإلنصاف في مجال الصحة وبالحق في الصحة.  

  
إذ يشعر الناس بمزيد تهما. بالتقدير لما لهما من قيمة في حد ذا التغطية الصحية الشاملةويحظى عنصرا   -١٠

من االطمئنان عندما يعرفون أن الخدمات الصحية التي قد يحتـاجون إليهـا متـوفرة وعاليـة الجـودة وميسـورة التكلفـة. 
ولكن قدرة الناس الفعلية على الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها تسهم أيضًا في تراجع معدالت 

ي جميـع الشـعوب. وجـدير بالـذكر أن القطـاع الصـحي لـيس سـوى أحـد المسـاهمين فـي الوفيات والمراضة والعجـز فـ
هذا التراجع. فهناك نطاق واسع من العوامل األخرى التي تسهم فيه، بما في ذلك السياسات اإلنمائية األوسع نطاقًا 

   ٢والمحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة.

                                                           
منظمــة الصــحة . ٢٠١٠ . التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالمتمويــل الــنظم الصــحية: الســبيل إلــى التغطيــة الشــاملة     ١

  .٢٠١٠العالمية، جنيف، 
، وتقدمان بالترتيـب، تقريـرًا التغطية الصحية الشاملة، اللتين تتعلقان ب١٣٢/١٢م تو ١٣٢/١١م تانظر أيضًا الوثيقتين     ٢

، بمـا ٢٠١٥بعـد عـام مـا ل طـة التنميـةخعن اإلنجازات فـي مجـال األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة، والصـحة فـي 
  : الصحة وأهداف التنمية المستدامة.٢٠في ذلك تطبيق الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +
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، بــين جملــة ٢٠١١لعــام  ٩-٦٤ج ص عفــي القــرار  إلــى المــدير العــام حةوٕاقــرارًا بــذلك، طلبــت جمعيــة الصــ  -١١
أمور، إعداد خطة عمل لألمانة لكي تدعم الدول األعضاء فـي سـعيها إلـى تحقيـق التغطيـة الشـاملة. ويسـتند القـرار 

قـد طلـب أيضـًا تقريـرًا عـن التقـدم الُمحـرز صـوب كـان و  ٢٠٠٥،١لعـام  ٣٣-٥٨ج ص عإلـى القـرار  ٩-٦٤ج ص ع
، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بتمويـــل الصـــحة والحمايـــة االجتماعيـــة للصـــحة علـــى نحـــو التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةحقيـــق ت

، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة واللجــان اإلقليميــة مــا ٢٠٠٥منصــف ومســتدام فــي الــدول األعضــاء. ومنــذ عــام 
حية. ويوضـح ذلـك االلتـزام الجمـاعي بتعزيـز الـُنظم قرارًا يتعلق بتمويل الصحة أو تطـوير الـُنظم الصـ ٨٠يزيد على 

  .  التغطية الصحية الشاملةالصحية وبمبادئ 
  

   التغطية الصحية الشاملةالتقدم الُمحرز صوب تحقيق 
  

زيــادة فيمــا يتعلــق بعلــى الصــعيد العــالمي،  التغطيــة الصــحية الشــاملةصــوب تحقيــق  يســتمر إحــراز التقــدم  -١٢
مســـتويات الحمايـــة مـــن المخـــاطر بتحســـين األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة، و التـــي تخـــص التغطيـــة بالخـــدمات الصـــحية 

  تعزيز الُنظم الصحية على نحو أوسع نطاقًا.  بالمالية، و 
  

عظـــــم أنحـــــاء العـــــالم منـــــذ وُيعـــــد هـــــذا أحـــــد أســـــباب انخفـــــاض معـــــدالت وفيـــــات األطفـــــال واألمهـــــات فـــــي م  -١٣
  .٢٠٠٠ عام
  

ــن الظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية العامــة. وينطــوي دليــل التنميــة  أيضــاً  علــى تحقيــق ذلــك ســاعدو   -١٤ تحسُّ
ن فـي جميـع أنحـاء البشرية على ثالثة عناصر مهمة، أال وهي، الصحة والتعليم والـدخل. ويشـير الـدليل إلـى التحسُّـ

البلـدان نمـوًا. وكـذلك فقـد تراجعـت  ن في أقل، وأسرع ما يحدث هذا التحسُّ ٢٠١١وحتى عام  ٢٠٠٥العالم منذ عام 
فـي مفارقـة واضـحة، إلـى زيـادة التفاوتـات فـي الـدخل  ،نسبة سكان العالم التي تعـيش فـي الفقـر رغـم وجـود مـا يشـير

هـا مـن المحـددات االجتماعيـة غّير في الفترة ذاتها في العديد من البلدان. ومن شأن التحسُّن في هذه المجاالت وفي 
ـــادة نطـــاق الخـــدمات الصـــحية الالزمـــة وجودتهـــا و للصـــحة، أن يســـهِّل ج مـــدى مـــع األمـــوال ألغـــراض الصـــحة، وزي

  تغطيتها، ويؤدي إلى تحسن الصحة. 
  

ـــ بورغــم ذلــك، مــازال يتعــين إنجــاز العمــل الكثيــر. فمــازال هنــاك مــا يقــدَّر   -١٥ مليــون فقيــر فــي العــالم  ١٠٠٠ـ
ت التــي تحــدث تحــت إشــراف عــاملين صــحيين يتلقــى الخــدمات الصــحية التــي يحتــاج إليهــا. وزادت نســبة الــوالدا ال

، علـى سـبيل الكبـرى فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء ٢٠١٠و ٢٠٠٠فقـط مـا بـين عـامي  ٪٤٥إلى  ٪٤٤ماهرين من 
السارية أو عالجها ُتعد  غّيرالمثال، وُيعتقد أن التغطية بالعديد من الخدمات الصحية الالزمة للوقاية من األمراض 

. ويظــل هنــاك قــدر كبيــر مــن التفــاوت فــي التغطيــة بالخــدمات الصــحية وفــي منخفضــة فــي كثيــر مــن أنحــاء العــالم
  مستويات الحماية من المخاطر المالية في داخل البلدان.   

  
ومازال العديد من البلدان يعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين ويجد صعوبة في االحتفاظ بهم في   -١٦

-٢٠٠٧نـت إتاحـة األدويـة األساسـية أعلـى مسـتوًى فـي الفتـرة المناطق التي ال تحصل على الخـدمات الكافيـة. وكا
الخمــس الماضــية، ولكــن تــوافر األدويــة األساســية (الجنيســة) فــي عينــة مــن  الســنوات ممــا كانــت عليــه فــي ٢٠١١

البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان ذات الــدخل األكثــر انخفاضــًا إلــى البلــدان المتوســطة الــدخل لــم تبلــغ نســبته ســوى 
علـــى األدويـــة فـــي المرافـــق الخاصـــة. ولـــم تتـــوافر إمكانيـــة الحصـــول  ٪٦٧فـــي مرافـــق الصـــحة العموميـــة و ٪٥٠,١

                                                           
  ، التقرير المرحلي "أ" عن تعزيز الُنظم الصحية.٦٥/٢٦انظر أيضًا الوثيقة ج     ١
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قـادرة علـى تقـديم البيانـات عـن تغطيـة  غّيـرمليـون شـخص. وتظـل ُنظـم المعلومـات  ١٠٠٠ لـىاألساسية لما يزيد ع
  السارية وعالجها في معظم األماكن.  غّيرمعظم التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض 

  
ــرورغــم زيــادة اإلنفــاق علــى الصــحة، فــإن التمويــل مــازال   -١٧ كــاٍف لضــمان التغطيــة الشــاملة حتــى بالحــد  غّي

األدنى من الخدمات (أي دعم الوقاية، وتعزيـز الصـحة، والتأهيـل، والرعايـة الملطِّفـة) فـي العديـد مـن البلـدان. ووفقـًا 
دوالر  ٤٤ظم الصـحية تطلبـت البلـدان معنيـة بالتمويـل الـدولي االبتكـاري للـنُ الى ة المسـتو فيعـالر لتقديرات فرقة العمـل 

 لتـوفير ٢٠١٥دوالر أمريكـي فـي عـام  ٦٠صـبح يلهـذا المبلـغ زداد يسـو  ٢٠٠٩أمريكي للفرد في المتوسـط فـي عـام 
، كـــان متوســـط اإلنفـــاق علـــى الصـــحة فـــي البلـــدان ٢٠١٠وفـــي عـــام  ١التغطيـــة حتـــى بالحـــد األدنـــى مـــن الخـــدمات.

دوالر أمريكــي للفــرد  ٤٤دولــة عضــوًا التــزال تنفـق أقــل مــن  ٢٦دوالر أمريكــي للفــرد؛ وكانـت  ٣٢المنخفضـة الــدخل 
  على الصحة من إجمالي المصادر بما في ذلك الدعم المقدم من الجهات المانحة.  

  
مـا ُيقـدر  وتظل مستويات السداد المباشـر مـن المـال الخـاص مرتفعـة فـي العديـد مـن أنحـاء العـالم. ويعـاني  -١٨

مشـمولين علـى نحـو كـاٍف بشـكل مـا مـن أشـكال الحمايـة  غّيـرمليون شخص من الكوارث المالية ألنهم  ١٥٠بنحو 
  مليون شخص ُيزج به لهذا السبب، تحت خط الفقر.  ١٠٠من المخاطر المالية، وهناك 

  
الُمحـــرز صـــوب  التقـــدم فـــي، بـــدأت المناقشـــات الرســـمية فـــي األمـــم المتحـــدة فـــي التفكيـــر ٢٠١٣وفـــي عـــام   -١٩

تحقيــق المجموعــة الحاليــة مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة واتخــاذ القــرار بشــأن أهــداف جديــدة لمرحلــة مــا بعــد عــام 
. ومن المهم للغاية تسريع العمل على تحقيق األهداف اإلنمائية الحالية لأللفية، واتخاذ اإلجراءات مـن أجـل ٢٠١٥

الســارية.  غّيــريشــملها اإلعــالن بشــأن األلفيــة، بمــا فــي ذلــك األمــراض التصــدي للعــبء المتزايــد لألمــراض التــي ال 
ويتطلب التقدم صوب تحقيق التغطية الشاملة الجمع بين اإلجـراءات الخاصـة بكـل مشـكلة مـن المشـكالت الصـحية 

  ذات األولوية من خالل تعزيز الُنظم الصحية. 
  

لـدمج مسـارات العمـل الموضـحة أعـاله، وتوجهـًا واضـحًا إطارًا  التغطية الصحية الشاملةيوفر الهدف من و   -٢٠
  للعمل على وضع سياسات واستراتيجيات الصحة الوطنية. 

  
  استجابة األمانة

  
التغطيـة تم وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بدعم الـدول األعضـاء فـي تقـدمها صـوب تحقيـق   -٢١

، تركـز علـى الـدعم ٩-٦٤ج ص عالخطـة التـي طلبـت وضـعها جمعيـة الصـحة فـي القـرار هذه و  ٢.الصحية الشاملة
المقدم إلى البلدان، وتجميع البيِّنات التي تحتاج إليها البلدان وتحليل هذه البيِّنـات  والدعم الخاص بالسياساتالتقني 

ز تبادل الخبرات بين البلدان وتدعمـه، إقـرارًا بأنـه سـينبغي علـى الب لـدان تصـميم الحلـول وفقـًا وبثها. وكذلك فهي تعزِّ
  الحتياجاتها الخاصة.  

  
ويوفر جانـب مـن جوانـب الـدعم التقنـي التـي تشـملها الخطـة، المعلومـات عـن كيفيـة تقيـيم البلـدان لوضـعها   -٢٢

وكفــاءة ُنظمهــا الصــحية. وتصــّب هــذه البيِّنــات فــي الحــوارات الجاريــة بشــأن  التغطيــة الصــحية الشــاملةفيمــا يتعلــق ب
  ات وفي تنفيذ الخطط للمضي قدمًا.  السياس

                                                           
  حة ما لم ُيذكر خالف ذلك.مرجَّ  غّيرجميع المتوسطات     ١
٢    Health systems financing: the path to universal health coverage, plan of action is available at: 

http://www.who.int/health_financing/en/index.html.                                                                                                       
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ويتمثل هدف خطة العمل في ضـمان حصـول جميـع البلـدان علـى الـدعم التقنـي فـي الوقـت المناسـب كلمـا   -٢٣
التقريــر الخــاص بلــدًا دعــم المنظمــة بالفعــل فــي مجــال تمويــل الصــحة منــذ نشــر  ٧٠تطلبــه. وقــد طلــب أكثــر مــن 

شـــبكة تـــوفير أجـــل الوفـــاء بالطلـــب المتزايـــد، تتعـــاون األمانـــة مـــع الشـــركاء فـــي  ومـــن .٢٠١٠بالصـــحة فـــي العـــالم 
    التنسيق من أجل الصحة في أفريقيا.ومبادرة  الخدمات الصحية

  
   ٣٣-٥٨ج ص عورغــم أن خطــة العمــل تركــز فــي المقــام األول علــى تمويــل الصــحة، فــإن تركيــز القــرارين   -٢٤
مجـــال تمويـــل الصـــحة ُيعـــد جـــزءًا مـــن العمـــل فـــي  والـــدعم الخـــاص بالسياســـاتعلـــى الـــدعم التقنـــي  ٩-٦٤ج ص عو

السياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط  حـــول الخـــاص بالسياســـاتاألوســـع نطاقـــًا مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن الحـــوار 
يحــدد العقبــات فــي ســبيل  لخاصــة بالسياســاتاالصــحية الوطنيــة فــي مجملهــا. والتحليــل الــذي يصــب فــي الحــوارات 

لصــحي، ويــؤدي إلــى وضــع خطــط الحقــة إلزالــة هــذه العقبــات المضــي قــدمًا بغــض النظــر عــن موقعهــا مــن النظــام ا
  وتنفيذها.  

  
الســارية إلــى زيــادة االهتمــام بــدور خــدمات الرعايــة  غّيــرعلــى ســبيل المثــال، أدى الــوعي بعــبء األمــراض و   -٢٥

أن  األولية في تقديم الرعاية الطويلة األجل والمزمنة، ومواضع الوقاية وتعزيز الصـحة، والـدور المالئـم الـذي ينبغـي
تضــــطلع بــــه المستشــــفيات. ويســــتمر بــــذل الجهــــود لــــدعم الــــدول األعضــــاء فــــي ســــعيها إلــــى زيــــادة إتاحــــة األدويــــة 
والتكنولوجيـــات األساســـية بأســـعار ميســـورة؛ وٕاعـــداد قـــوى عاملـــة قويـــة ومدفوعـــة بـــالحوافز واالحتفـــاظ بهـــا؛ وتحســـين 

األمثلة على ذلك برنامج اإلقليم األوروبـي تصريف الشؤون الصحية. وكذلك يجري تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ ومن 
التغطيـة الصـحية ، والـذي يركـز علـى ٢٠١١لتدريب راسمي السياسات في مجال تمويل الصـحة الـذي بـدأ فـي عـام 

  .الشاملة
  

الموضــح أعــاله، والــذي يتعلــق بالنظــام الصــحي ككــل، أدى إلــى إضــفاء  الخــاص بالسياســاتونهــج الحــوار   -٢٦
دمـج  ي اعتراها التشتت. وكذلك فقد دعمالجهود الرامية إلى تحقيق االتساق بين الُنظم الت المزيد من المنهجية على

الصـحية، بالتنسـيق مــع جهـود الشـراكة الصــحية بـرامج مكافحـة األمـراض فــي الجهـود العامـة المبذولـة لتعزيــز الـُنظم 
  الدولية لزيادة اتساق ومواءمة المساعدة.  ويتمثل الهدف في إيجاد تركيز واضح على الحصائل.  

  
، التغطيــة الصــحية الشــاملةوٕاقــرارًا بــأن البلــدان ســتختار أن تتَّبــع بنفســها التقــدم الــذي تحــرزه صــوب تحقيــق   -٢٧

للمشــكالت الصــحية الخاصــة بهــا ولمــا يتــوفر لهــا مــن قــدرة علــى الرصــد والتقيــيم، تعمــل  وفقــاً  تختلــفبطــرق  وذلــك
  األمانة مع الشركاء على وضع واقتراح مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض. 

  
 التغطية الصحية الشاملةوستكون بعض المؤشرات الجديدة مالئمة أيضًا لمناقشة ما إذا كان ينبغي إدراج   -٢٨

، وكيفيـة تنفيـذ ذلـك. ٢٠١٥إطار األهداف اإلنمائية لأللفية لمرحلـة مـا بعـد عـام  ضمنكهدف له غايات ومؤشرات 
فـي  التغطيـة الصـحية الشـاملةومن المقرر عقد اجتماع على المسـتوى الـوزاري بشـأن التقـدم الُمحـرز صـوب تحقيـق 

  ع البنك الدولي.، ُينظَّم بالتعاون م٢٠١٣/ فبراير شباط
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٩
  
  

=     =     = 


