
 
 

 

 

 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 لقلي  رر  المتوط إل

 أمام

 القاا  غير الرطم   تاملل ةلقليم  وو  ووطي  طاا  التطاية الصحية الااملاإلتجتما  اال
 والفئات المعرضة للمخاطر ف  إلقلي  رر  المتوط 

 5112أيلو /طبتمبر  3-1القاهرة، مصر، 

 ،والسادة   ، السيدات  الزمالء   ، السادة  التنمية   ، شركاء  الكرام   احلضور  

 لقطاع  ا تشملل ة  الشامل الصحية   التغطية   نطاق   توسيع   حول   اإلقليمي   بكم يف هذا االجتماع   يل أن أرحب   طيب  ي  
 التمويل   ممارسي  ، و السياسات   ، ورامسي  من اخلرباء   كوكبة    فيه   ع  تمجتالذي و  ،للمخاطر   املعرضة   والفئات   الرمسي   غي  

، لتبادل   م ن  ، التنمية   ، وشركاء  املدن   اجملتمع   منظمات   ، وممثلي  الصحي    واخلربات   العاملية   والرباهي   البي نات   ح ول  العامل 
 إىل اجلمعية   العامل   أنظار   ه  تتج  ، س  قليلة   أسابيع   . فخالل  العاملي   الصعيد   على   صحية   ل أولوية  القضايا اليت متث   حول   احمللية  
 للخمسة   العاملية   التنمية   خطة   بشأن   للتداول   واحلكومات   الدول   رؤساء   يلتقي   حيث   ،يف نيويورك املتحدة   لألمم   العامة  
قب لة  عاما   عشر  

 
 إطار   يف   املنشودة   ة كواحدة من الغايات  صدارة اخلط يفها مكانت   الشاملة   الصحية   التغطية   . وقد تبوأت  امل

 ."األعمار   يف مجيع   وبالرفاهية   ة  صحي   بأمناط عيش   اجلميع   متت ع   "ضمان   ، أال وهو  الثالث   اهلدف  

أحد  و  هل ،الصحية   الرعاية   يف نظم   والكفاءة   اإلنصاف   وتعزيز   ،الشاملة   الصحية   التغطية   صوب   إن التحرك  
هم ة   املوضوعات  

 
 على التغطية   املنظمة   هبا. وما فتئ  تركيز   األعضاء   مع الدول   العاملية   الصحة   منظمة   يف عمل   واملتشعبة   امل
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 التنمية املستدامة. وهذا التطلع إمنا تعود   أهداف   يكتسب زمخا  جديدا  والتزاما  متجددا  مع اعتماد   الشاملة   الصحية  
، ذلك احلي   . ومنذ  8491عام  آتا الصادر  -أملا وإعالن   8491عام  الصادر   العاملية   الصحة   منظمة   أصوله إىل دستور  

 ت
 
 .النبيل   هذا اهلدف   هبا على إدراك   األعضاء   والدول   نظمة  عمل امل

ديب،  مبدينة   3182األول/ديسمرب عام  يف كانون   الشاملة   الصحية   التغطية   حول   األخي   اإلقليمي   وخالل االجتماع  
 مالية   صعوبات   منأو معاناهتم  الصحية   ويف إقليمنا، من الرعاية   ، حول العامل  األشخاص   ماليي   إىل حرمان   أشرت  
 الفئات   إىل ينتمون هؤالء   أن أغلب   شك   الها. و ل  ها ومتوي  وتقدي    الصحية   اخلدمات   اليت يتم هبا تنظيم   الطريقة   بسبب  

 االجتماعية   من حيث التنمية   اعن مستواه النظر   ، بصرف  لد  يف أي ب   للمخاطر   ة  رض  احتياجا  واألكثر ع   األكثر   السكانية  
 تلك الفئات   لتشمل   الصحية   يف التغطية   ع  ز على التوس  ك  ي  س القادمي   اليومي   وعلى مدار   ا اليوم  ن  . واجتماع  ة  واالقتصادي
 .السكانية  

 بشكل   التغطية   نطاق   إىل "توسيع   األعضاء   ، الدول  3182عام ل دورهتا، يف املتوسط   لشرق   اإلقليمية   اللجنة   دعت   لقد
، غي الرمسي   القطاع   يف   والعاملون  ، الريفية   ، والفئات  احملرومة   مبا يف ذلك الفئات   ،السكان   فئات   ليشم ل مجيع   تدرجيي  

، وتوسيع نطاقها." ، والكفاءة  ، واإلنصاف  اليت تت سم باملساواة   املسب ق   الدفع   ترتيبات   وذلك من خالل إدخال  
 النهوض   بشأن   عمل   إطار   3189/أكتوبر يف تشرين األول   اإلقليمية   اللجنة   اعتمدت(. وقد 3-/ق01 إ م/ل )ش

 خاص اهتمام إيالء األعضاء الدول على اقرتح الذي اإلطار وهو ،املتوسط   شرق   يف إقليم   الشاملة   الصحية   بالتغطية  
 .يف القطاع غي الرمسي، والعاطلي عن العمل، واملهاجرين، والعاملي املغرتبي والعامليالفقراء، ب

 لتغطية  ل أن  ، الشاملة   إىل التغطية   : السبيل  الصحية   النظم   متويل   - يف العامل   بالصحة   اخلاص   أوضح التقرير   ولقد
 يف نطاق   والتوسع   ،من اخلدمات   احلزمة الالزمة   من االستفادة، و املالية   : احلماية  حتديدا   هي ،أبعاد   ثالثة   الشاملة   الصحية  

 ،بالسكان   اخلاص   البعد   ، واستبعاد  والثان   األول   ن  البعدي   صوب   يف أغلب األحيان   ل االنتباه  قد حتو  و . السكان   تغطية  
 رامسو   واصل  . ومع ذلك، ي  باخلدمات   والتغطية   املالية   احلماية   عدي  ب   قياس   أحد عناصر   يف األغلب   وهو ما ي عترب  

 يتصدر   الذي   السؤال   وال يزال   .بالسكان  اخلاص    البعد   ها من زاوية  أغوار   رب   س  و  الشاملة   الصحية   التغطية   اول  تن   السياسات  
 لذا،". و ؟بالتغطية   املشمولة  الفئات  غي   ما" و"؟بالتغطية   لة  املشمو  الفئات   ما": هو   الوطن   النقاش على املستوى   طاوالت  

 .يف مناقشاتكم   بالسياسات   اخلاص   هذا البعد   مراعاة   بكم أهيب  

 الكرام ، احلضور  

 ، ومن بينها وصف  اإلقليم   لبلدان   الصحي   التمويل   حول نظم   من املعلومات   ا  كبي   ا  قدر  األخية   عنا يف السنوات  لقد مج  
 فضال  ، ، والشراء  ، والتجميع  التحصيل   ، وهي  الصحي   لتمويل  ل الثالث   وظائف  الب املتعلقة   والتنظيمية   املؤسسية   اجلوانب  

غي  يف القطاع   العاملي   إىل األشخاص   هو كيفية الوصول   البلدان   يف كل   العام   . والتحدي  الوظائف   تلك   عن إدارة  
. التنفيذ   صعبة   اإلجبارية   وأن النظم   ،جمدية   غي   الطوعية   أن النظم   التجربة   قد أثبتت  فثراء .  أكثرهم، وخصوصا  الرمسي  
، هذا يف بديلة   آليات   من البلدان   ت جمموعة  بن  ت   السبب، وهلذا من  املستفادة   استخالص الدروس   إىل حباجة   وحنن   اجملال 

 .الدول   تلك   جتارب  

ه، بل  سيشهد  انضمام  مزيد  من الفئات  السكاني ة  إليه يف  ال الرمسي   غي   إن القطاع   يث ل مشكلة  للقطاع  الصحي  وحد 
. وبالقدر  ذاته ، تتفق  التنمية  الضريب   الوعاء   ع  أو توسي   السكان   تسجيل   إجراءات  من  نوع   ي  ت بعما مل  تلك البلدان  

االجتماعية  واالقتصادية  متام االتفاق  مع وجود  القطاع  غي الرمسي  وال ت  ت سب ب  بالضرورة  يف احنسار ه. وعلينا أن  نتعرف  
ق ق  صاحل على كيفية تعامل  القطاعات  األخرى  مع املكو ن  غي الرمسي  هبا، ونستخلص  الدروس  املستف ادة  من  ه   ا مبا ُي 
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. فالقطاع  الصحي   ، إذا ما ق  و ر ن  بالقطاعات  األخرى . لذا، سيكون  من الضروري   ذو  القطاع  الصحي  طابع  خاص 
. تتن اسب  التوصل  إىل حلول    مع خصوصيات  هذا القطاع 

إضافة  فئات   وي كنسوى  فئة  واحدة  منها.  ما نظرنا إىل الفئات  املعر ضة  للمخاطر ، سنجد أن  الفقراء  ال يث لون   وإذا
، والعاملون  املغرتبون ، واملرضى  باألمراض  املزمنة ، والالجئون ،  ، وكبار  السن ، والعاطلون  عن العمل  أخرى منها األطفال 

 . عر ضة  للمخاطر ، ورمبا  انتهجت  بلدان  عدة  ن  ه جا  خمتلفة  لتوفر  التغطية  لتلك اجمل وقدوالنازحون  داخل بلداهنم 
 
موعات  امل

كان العامل  املشرتك  الوحيد  يف جتارب  كل هذه البلدان  هو احلاجة  إىل التوسُّع  يف حجم  االستثمارات  العامة  يف القطاع  
.  الصحي 

 والسادة ، السيدات  

ا مدار  األيام  الثالثة  القادمة ، سنسمع  ونناقش  جمموعة  متنوعة  من الت على جارب  الناجحة  للبلدان  يف تصدي  ه 
اخلرباء  الوطنيون  املشاركون   وسيشرح  للتحديات  اليت  واجهت  نظم ها الصحي ة ب غية  االقرتاب  من  التغطية  الصحية  الشاملة . 

. وسوف  يناقش  االجتماع  باستفاضة  األ مثلة  املطروحة  لتحديد  جتارب تلك البلدان  مع احللول  اليت أفلحت  واليت مل  ت فل ح 
.  مدى   إىل مشاركتكم  الفع الة يف  استنباط  الدروس  اليت  استفادهتا  وأتطلع  مالء مة تلك احللول  للدول  األعضاء  باإلقليم 

 البلدان  اليت جنحت  يف مساعي ها، وكذلك مشارك تكم  يف مناقشة  مدى مالء مة تلك الدروس  لإلقليم  والسياق  الوطن  
 السائد  يف بلدان كم.

إىل ذلك، قمنا أيضا  بإعداد م سو دة  خلارطة  طريق  تطرح  جمموعة  من التدخالت  اليت قد ترغب  البلدان  يف  وإضافة  
دراستها ض من  ما تبذله من جهود  لتوفي  التغطية  للشرائح  السكانية  يف القطاع  غي  الرمسي  والفئات  املعرضة  للمخاطر . 

 س و دة 
. وإثراء هاخالل  االجتماع  وأمتىن  مناقشة  هذه  امل ها على البلدان   مبسامهات ك م ق  ب ل  عرض 

 هذا اإلقليم، بلدان خصوصيات مع ليتناسب   تعدي له ينبغي اآلخرين   جتارب   من مستفاد   درس   فأي   حال، كل وعلى
، من هائل   بقدر   يزخر الذي اإلقليم  مبتكرة   حلول   إجياد   إىل ويدعونا تعقيدا ، األمور   ز يادة   إىل أحيانا يؤد ي   ما وهو التنوع 
 .األحوال   حبسب   مواءمتها وي كن

بلدان  عدة  تعكف  حاليا  على النظر  يف مسألة  التأمي  الصحي  االجتماعي  بوصف ه أحد  السبل  جتاه  تعزيز   وهناك
. و  قد يكو ن الوصول  إىل القطاع  غي  الرمسي  والفئات  احلماية  املالية  واحلد  من املدفوعات  املباشرة  من  جيوب  املرضى 

ما مل ت ستخد م مصادر  متويل  مبتكرة  يف تغطية  م ن   ه م   خارج   –املعر ضة  للمخاطر  أكثر صعوبة  يف ظل  هذا النظام  
اتت متث ل مشكلة  حقيقية . ونود  أن أن مسألة  الت فت ت يف  مصادر  التمويل  ب كمااالقتصاد  الرمسي  يف ظل  النظم  السائدة .  

 البلدان  األخرى  مع هذه املسألة . تعامل  نستمع  إىل آرائكم  حول  كيفية  

 والسادة، السيدات

ين .  إن خ ص صنا  وقدالتقدم  صوب  التغطية  الصحية  الشاملة  ال ي كن إحرازه ما مل َي  ضع للرصد  والقياس  اجل ي د 
فنحن  يف  حاجة  ماسة  ألن نسرتشد  ولذا،إحدى اجللسات  ملناقشة  الرصد ، ودراسة  أحدث األفكار يف هذا اجملال. 

، وتعتمد  عليها اعتمادا  كبيا .  فال مبسامهات ك م ونستني  ر  بآرائ ك م. فمنظمة  الصحة  العاملية  ترك ز  على أمهي ة بناء  الشراكات 
حي ة الشاملة، ومن مث، فإن  الضرورة  حتت م علينا بناء   يست طيع  أي   قق اخلط ة العاملي ة للتغطي ة الص  شريك  مبفرد ه أن ُي 

 ست ويي العاملي  واحمللي . 
 شراكات  دائمة  على امل
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ت  الذي  مت  ر  فيه الوق ففيإصالح  القطاع  الصحي  هو جمال  معقد  يتطلب  من ا التزاما  سياسيا  مستمرا .  فإن وأخيا ،
ب  بلدان  ع دي دة  يف اإلقليم  مبراحل  انتقالي ة على األصع دة السي اسية  واالجتماعية  واالقتصادية ، فإن  هذا ه و  الوقت  املناس

مناقشة   إىل االستماع  إىل مسامهاتكم  أثناء   متطلعا  لوضع  التغطية  الصحية  الشاملة  يف صدارة  جدول  أعمال  التنمية . 
. ه مة يف اإلقليم 

 
الس ب ل  للمضي  قدما  هبذه القضية امل  أفضل  

 .اجتماع كم يف والسداد   التوفيق   لكم وأمتىن   


