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صدور هذا التقرير العالمي بشأن الرصد لعام 2019  يأتي
عشية انعقاد االجتماع الرفيع المستوى المعني بالتغطية 
وُيرّحب  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية  في  الشاملة  الصحية 
بهذا المستوى من االلتزام السياسي أكثر من أي وقت مضى 
ألنه التزام ضروري على جبهتين، أوالهما تسريع وتيرة التقدم 
المحرز في المجاالت التي شهدنا فيها تحسينات؛ وثانيهما تذليل 
ببعض  الصحية  الخدمات  إتاحة  عجلة  تبطئ  التي  العقبات 
البلدان وفيما بين فئات معينة من السكان – وعلينا أن نعكس 
االتجاه السائد لتعريض الناس لصعوبات مالية لقاء حصولهم 

على خدمات الرعاية الصحية األساسية.
ومن إيجابيات التقرير أنه يوثق التقدم المحرز على الصعيد 
العالمي في ميدان توسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية األساسية 
ويبّين التحسينات التي أدخلتها جميع األقاليم وفئات الدخل كاّفة، 
علمًا بأن البلدان المنخفضة الدخل هي من تجني أكبر المكاسب 
منها. أما سلبياته فهي استمرار البلدان الفقيرة في التخلف عن 
الركب وتباطؤ وتيرة التقدم المحرز إجمااًل. ويكشف التقرير أيضًا 
النقاب عن زيادة عدد من يتعرضون لصعوبات مالية كبيرة من 
جراء ما يدفعون من جيوبهم الخاصة من تكاليف لقاء حصولهم 
على خدمات الرعاية الصحية األساسية، بيد أن غيرهم من الناس 
يتمتعون بحماية أفضل في البلدان التي ترتفع فيها معدالت اإلنفاق 

العام على الصحة.
ويركز التقرير ألول مرة على القضايا الجنسانية ويبرز كيفية 
الخدمات  إتاحة  على  النفوذ  ومراكز  الجنسانية  المعايير  تأثير 
الصحية. وتزودنا البيانات الصحيحة والمصنفة بطريقة سليمة 
برؤية ال ُيستغنى عنها بشأن معرفة المتخلفين عن الركب وأسباب 
تخلفهم عنه، وتسلط الضوء على المواضع التي يلزم فيها توظيف 
مزيد من االستثمارات. ومن الواضح أن علينا أن نذهب إلى ما 
هو أبعد مّما تقدمه البلدان من معدالت تخفي وراءها حاالت فشل 
في إيتاء الخدمات تسفر عن تخلف الفئات األضعف حيلة عن 
الركب، ألن طريق النجاح يبدأ بقطع التزام رصين بالتركيز على 

فئات السكان األكثر حرمانًا، وعلى رأسهم النساء واألطفال.

وعلينا أيضًا في معرض احتفالنا بما شهدناه بالسنوات القليلة 
الماضية من زيادة في االستثمارات الموظفة في مجال الصحة، 
أن نشّدد على ضرورة االستثمار أواًل وقبل كل شيء في تعزيز 
الرعاية الصحية األولية، وأن نركز على تعزيز الصحة والوقاية 
من األمراض. والخدمات الثانوية والثالثية هي أجزاء مهمة من 
كل نظام صحي، ولكن من المتعذر على أي بلد أن يعتمد على 
للصحة  تعزيزها  بفضل  البلدان  وبمقدور  العالجية.  الرعاية 
االستعانة  إلى  تتحاشى االضطرار  أن  األمراض  والوقاية من 
بها،  إلى االستعانة  أو تؤخر اضطرارها  تكلفة  أكثر  بخدمات 
لتزيد بذلك فعالية اإلنفاق الصحي وتنقذ األرواح وتحقق  زيادة 

في متوسط   عمر السكان المتوقع.
ويوجه التقرير دعوة صريحة للعمل إلى الحكومات بجميع 
البلدان لكي تزيد ما تستثمره من ناتجها المحلي اإلجمالي بنسبة 
قدرها 1٪ وتخصصه لمجال الرعاية الصحية األولية، وهو أمر 
يمكن تحقيقه بفضل توظيف المزيد من االستثمارات أو تحقيق 
المكاسب في مجالي الكفاءة واإلنصاف. والبد من جمع الموارد 
دارتها بكفاءة، ألن  المخصصة لقطاع الصحة وسدادها مقدمًا واإ
هذه الطريقة هي أوثق طريقة تقربنا من إقامة عالم يستفيد فيه 
ن  الجميع من الحق في الصحة بوصفه من حقوق اإلنسان. واإ
االقتصادية  المجاالت  في  خيارات صائبة  إلى  التوصل  أمر 
والمالية واالجتماعية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 
الرعاية  توفير  ميدان  في  لالستثمار  األولوية  إعطاء  بفضل 

الصحية األولية هو أمر بين أيدينا وأيدي قياداتنا السياسية.
هذا، وُيصبى من وراء تحقيق  التغطية الصحية الشاملة إلى 
بلوغ هدف طموح وقابل للتحقيق أيضًا، ألن تحقيقها هو خيار 
سياسي أواًل وقبل كل شيء، وهو السبب الذي يقف وراء األهمية 
الكبرى التي يكتسيها االجتماع الرفيع المستوى لهذا العام. ولعل 
االلتزام السياسي الرصين الذي يبديه زعماء العالم هو المكون 
حراز التقدم على طريق إقامة  األساسي الالزم لتذليل العقبات واإ
األمن  من  أكبر  وقدر  أوفر  بصحة  الناس  فيه  عم  ين عالم 

واإلنصاف.
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تقييم التقدم المحرز في تحديد األولويات

أن  2030 على ضرورة  لعام  المستدامة  التنمية  أهداف  تؤكد 
يحصل جميع الناس على الخدمات الصحية عالية الجودة التي 
يحتاجون إليها دون أي ضيق مالي. ولتحقيق التغطية الصحية 
الشاملة، من الضروري أن تتوفر آلية رصد رسمية لتقييم التقدم 
المحرز. وهذا التقرير يحقق تمامًا هذا الغرض، حيث إنه يسلط 
والحماية  الصحية  للخدمات  العالمية  التغطية  على  الضوء 
الجنسين  بين  بالمساواة  المتصلة  التحديات  ويتناول  المالية، 

السبيل  باعتبارها  األولية  الصحية  الرعاية  واإلنصاف، ويحدد 
نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تحسين تغطية الخدمات - لكن ليس بالسرعة الكافية
الصحية  التغطية  إطار  في  الخدمات  تغطية  ارتفع مؤشر  لقد 
المؤشر  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  يقيس  والذي   الشاملة، 
1-8-3 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، من متوسط عالمي 
قدره 45 )من 100( في عام 2000 إلى 66 في عام 2017. 
وسجلت جميع المناطق وجميع فئات الدخل أرباحًا. وحققت البلدان 

الدخل  ذات  البلدان  في  عدا  ما  المنظمة،  أقاليم  داخل  متباينًا  القطري  المستوى  على  الخدمات  تغطية  مؤشر  كان   ،2017 عام  1 في   الشكل 
المرتفع 

72–76≥77 62–71 46–61 ≤45 Data not available Not applicableبيانات غير متاحةال ينطبق

ملحوظة: هذه الخريطة قامت بإعدادها منظمة الصحة العالمية. إن الحدود أو األلوان أو التسميات المستخدمة في هذه الخريطة وهذا المنشور لتنطوي على أي رأي أو حكم كان من جانب البنك الدولي أو منظمة 
الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، أو أي إقرار أو قبول للحدود المبينة فيها.
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المتصلة  التدخالت  بفضل  تقدم  أكبر  المنخفض  الدخل  ذات 
باألمراض المعدية أساسًا، وبخدمات الصحة اإلنجابية وصحة 
األم والوليد والطفل بدرجة أقل. غير أن أشد البلدان فقرًا والبلدان 
عام.  بشكل  الركب  عن  كثيرًا  متأخرة  النزاعات  من  المتضررة 
وباألرقام المطلقة، تضم البلدان المتوسطة الدخل أكبر عدد من 
السكان الذين يفتقرون إلى التغطية في مجال الخدمات الصحية 

األساسية في عام 2017.

هناك حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة التقدم 
لقد شهدت وتيرة التقدم على الصعيد العالمي وفي العديد من 
البلدان تباطؤًا منذ عام 2010. وإلحراز تقدم البد من تعزيز النظم 
الصحية بصورة معتبرة بغية توفير التغطية الصحية الشاملة، 
والسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض. وينبغي أن تراعي هذه 
التحسينات أيضًا مسألة تحقيق مكاسب بوتيرة أكثر بطئًا في مجال 
خدمات مكافحة األمراض غير السارية. وفي عام 2017، كان 
ما يقرب من نصف سكان العالم )33% إلى 49%( يتمتعون 
بتغطية الخدمات الصحية األساسية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد 
السكان المتمتعين بالتغطية في عصر أهداف التنمية المستدامة 
(2030-2015) بمقدار 1.1 إلى 2.0 مليار شخص، غير أن 
المئوية  النسبة  فإن  وبالتالي،  للسكان.  نمو  يقابله  االتجاه  هذا 
ذا  بالتغطية قد ترتفع بوقع أبطأ. واإ الذين يتمتعون  لألشخاص 
استمرت االتجاهات الحالية حتى عام 2030، فإنه من المتوقع 
أن يتمتع 39% إلى 63% من سكان العالم بتغطية الخدمات 
الصحية األساسية. وبناًء على ذلك، كي يتسنى تحقيق الغاية 

المدرجة في أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالتغطية الصحية 
الشاملة للجميع بحلول عام 2030، يجب أن تتسارع وتيرة التقدم 

بشكل ملحوظ، والبد أن تتضاعف نسبة التغطية.

الحماية المالية - تسير في االتجاه الخاطئ
كانت المكاسب المتصلة بتغطية الخدمات مكّلفة كثيرًا لألفراد 
وعائالتهم. فقد ازدادت النفقات الصحية الباهظة )المؤشر 3-8-2 
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(، التي ُتعّرف بأنها اإلنفاق 
من األموال الخاصة المرتبط باستهالك األسر أو دخلها، بشكل 
مستمر بين عامي 2000 و2015. وارتفعت نسبة السكان الذين 
تتجاوز نفقاتهم الخاصة 10% من ميزانية أسرهم من 9.4% إلى 
12.7%، في حين ارتفعت نسبة السكان الذين تتجاوز نفقاتهم 
الخاصة 25% من ميزانية أسرهم من 1.7% إلى 2.9%. وبالتالي، 
فإن ما يقرب من 930 مليون شخص أنفقوا أكثر من 10% من 
دخل أسرهم على الرعاية الصحية في عام 2015، وأنفق حوالي 
210 مليون شخص أكثر من 25% من هذا الدخل. واستنادًا إلى 
خط فقر نسبي ُحدد بمقدار 60% من متوسط االستهالك أو الدخل 
اليومي للفرد، فقد أدى هذا اإلنفاق إلى ارتفاع النسبة المئوية للسكان 
الفقراء من 1.8% في عام 2000 إلى 2.5% في عام 2015. 
وبشكل عام، فإن الحماية المالية تشهد تدهورًا وليس تحسنًا، على 
الرغم من أن البلدان التي تخصص قدرًا أكبر من االستثمارات 

العامة للصحة تميل إلى تحقيق نتائج أفضل.

يحول ضعف النظم الصحية، إلى جانب عوامل اجتماعية 

الشكل 2 على الصعيد العالمي، شهدت الحماية المالية من اإلنفاق على 
الصحة من األموال الخاصة انخفاضًا مستمرًا بين عامي 2000 و2015، 
استنادًا إلى بيانات تتبع المؤشر 2-8-3 من مؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة بشأن النفقات الصحية الباهظة
الذين  المستدامة(  التنمية  أهداف  2-8-3 من مؤشرات  )المؤشر  للسكان  المئوية  النسبة 

يتجاوز إنفاقهم على الصحة من أموالهم الخاصة 10% أو 25% من ميزانية األسرة
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الشكل 3 على الصعيد العالمي، يتزايد عدد السكان الذين أفقرهم اإلنفاق على 
الصحة من أموالهم الخاصة قياسًا بخط الفقر النسبي البالغ 60% من متوسط 
االستهالك أو الدخل اليومي للفرد على الرغم من تناقصه قياسًا بخطْي الفقر 

المطلق البالغْين 1.90 دوالر أمريكي و3.20 دوالر أمريكي في اليوم
اإلفقار بسبب اإلنفاق على الصحة من األموال الخاصة حسب مختلف خطوط الفقر الدولية
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واقتصادية، دون تحقيق التغطية
أنماط  على  الصحي  للنظام  والخارجية  الداخلية  العوامل  تؤثر 
االستفادة من الخدمات، وكثيرًا ما تتداخل فيما بينها. إن عدم كفاية 
البنية التحتية األساسية، والفجوات في الموارد البشرية، وسوء نوعية 
الصحية  الرعية  ممارسي  في  الثقة  مستوى  وتدني  الخدمات، 
والسلطات الطبية التزال تشّكل عقبات أمام تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العوامل االجتماعية واالقتصادية 
تؤثر تأثيرًا كبيرًا على فرص الحصول على الخدمات الصحية، ومن 
ثم على الحصائل الصحية. ويتمتع الفقراء بمستوى أدنى من التغطية 
واإلصحاح  التمنيع  مثل  األساسية  بالخدمات  يتعلق  فيما  حتى 
والرعاية السابقة للوالدة. وبالنسبة لهذه الخدمات األساسية، تتمتع 
المناطق الريفية عمومًا بمستوى أقل من التغطية مقارنة بالمناطق 
الحضرية، في حين أنه في بعض المناطق مثل غرب المحيط 
الهادئ، أصبح الخمس األفقر من السكان اآلن يتمتع بمستوى أقل 

من التغطية في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية.

نوع الجنس يحدد فرص الحصول على الخدمات الصحية 
وسلوكيات السعي إلى الحصول على الرعاية الصحية

الجنسية  الرعاية الصحية  بينما تتحسن فرص الحصول على 
واإلنجابية والخاصة بالطفل شيئًا فشيئًا، مازال العديد من النساء 
واألطفال ال يحصلون عليها، والسيما في اإلقليم األفريقي. كما 
أن النساء الالتي يعشن تحت وطأة الفقر وفي المناطق الريفية 
مازالن يتمتعن بمستوى أقل من التغطية. وتتزايد األمراض غير 

السارية عند الرجال والنساء على السواء، حيث إنها تمثل أكثر 
الجنسانية  المعايير  وتؤثر  الوفيات.  جميع  من   %70 من 
وعالقات القوة على فرص المرأة في الحصول على الخدمات 
الصحية وخدمات التشخيص في الوقت المناسب، في حين أن 
المفاهيم الضارة حول الذكورة والتسويق العدواني للتبغ والكحول 
في  رغبتهم  من  وتحد  الرجال  لدى  المجازفة  سلوكيات  تعزز 

االستفادة من الخدمات الصحية.

سد الثغرات في البيانات من أجل تحديد أولويات االستثمار 
الصحي

عامة  بصفة  العالمية  الصحية  المعلومات  نظم  يؤدي ضعف 
والقطرية بصفة خاصة إلى ظهور ثغرات في البيانات بالنسبة 
لمعظم البلدان، والسيما فيما يتعلق بتغطية الخدمات والحماية 
المالية ومؤشرات المساواة بين الجنسين واإلنصاف. وفي الواقع، 
فإن مؤشرات متوسط التغطية تخفي تباينات كبيرة بين مختلف 
الفئات االجتماعية واالقتصادية على مستوى البلد. وبناًء على 
ذلك، البد من تعزيز نظم البيانات القطرية ليس فقط لتحديد النسبة 
المئوية لألشخاص الذين يستفيدون من خدمة معينة ولكن أيضًا 
لتحديد مدى الحاجة إلى هذه الخدمات ومدى جودتها. والبد من 
توافر المزيد من البيانات عن مدى استفادة الفقراء في المناطق 
شبه الحضرية والمهاجرين والالجئين وغيرهم من السكان المهمشين 
من تغطية الخدمات والحماية المالية. ويتعين استحداث طرق 
جديدة لتقييم التحسينات في وقتها الفعلي في أداء النظام الصحي.

الشكل 4 يعد االنتفاع بخدمات الصحة اإلنجابية والخاصة باألم والطفل أقل عند األسر الفقيرة مقارنة باألسر الثرية
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ملحوظة: تشمل 96 بلدًا ذات بيانات مستمدة من مسح ديموغرافي وصحي أو دراسات استقصائية جماعية متعددة المؤشرات، آخر مسح/ دراسة استقصائية لكل بلد، الفترة 2010-2017. تتمثل التقديرات في متوسطات 
القيم الُقطرية المرجحة حسب عدد السكان.

المصدر: المسوحات الديموغرافية والصحية والدراسات االستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات.
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تحّسن خدمات اإلصحاح

التماس الرعاية فيما يخص االلتهاب الرئوي 

لقاح الخناق-الكزاز-الشاهوق

الرعاية السابقة للوالدة )4 زيارات على األقل(

تلبية الطلب على تنظيم األسرة

مؤشر التغطية المرّكب

جميع البلدان التي تتوفر عنها بيانات والبالغ عددها 96 بلدًا
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أولويات السياسات بالنسبة ألربع مجموعات من البلدان
على الرغم من أنه ُيطلب إجراء تحليل مفصل لكل من السياق 
السياسة  البلد قبل تقديم توجيهات  السياسي حسب  واالقتصاد 
العامة، فإن تحليالتنا لتغطية الخدمات والحماية المالية تكشف 
عن أربع فئات واسعة من البلدان، مع آثار بارزة على السياسة 

العامة.
بالنسبة للبلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من  •

الشريحة العليا، التي تتسم بمستوى عاٍل من تغطية الخدمات 
ومستوى ضعيف من الضيق المالي، يتمثل التحدي الرئيسي 
في االستمرار في تحقيق مكاسب من حيث الفعالية واإلنصاف.

بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، التي  •
تتسم بمستوى عال من تغطية الخدمات وبمستويات عالية 
أيضًا من الضيق المالي، سيتمثل التحدي الرئيسي في إرساء 
من  باهظة  نفقات  تكبد  من  للحماية  شاملة  عالمية  آليات 

األموال الخاصة.
يتعين على البلدان التي تتسم بمستوى ضعيف من تغطية  •

الخدمات ومستوى عال من الضيق المالي إجراء إصالحات 
والتمويل  الخدمات  بتقديم  المتعلقة  ترتيباتها  على  شاملة 
الصحي، مع إعطاء األولوية لمعالجة أوجه عدم اإلنصاف.

يتعين على البلدان التي تتسم بمستوى ضعيف من تغطية  •
الخدمات ومن الضيق المالي على السواء، والمتمثلة أساسًا 
أن  النزاعات،  من  والمتضررة  الضعف  الشديدة  الدول  في 
ترسي أسس نظمها الصحية، بما في ذلك الموارد البشرية 

وسالسل اإلمداد والبنية التحتية.

الرعاية الصحية األولية – محرك التغطية الصحية الشاملة

تعد الرعاية الصحية األولية المحرك البرنامجي للتغطية الصحية 
الشاملة في معظم السياقات، إن لم يكن كلها. كما أنها تعكس 
غايات  تحقيق  نحو  حاسمة  وتشّكل خطوة  المناسبة  األولويات 
ذ تركز الرعاية الصحية األولية على  التغطية الصحية الشاملة. واإ
تمكين المجتمع المحلي والمساءلة االجتماعية، فهي تعتبر متعددة 
القطاعات ومرتبطة بالتعليم والتغذية والمياه واإلصحاح. كما أنها 
توفر منصة لدمج خدمات مكافحة األمراض السارية المنفصلة سابقًا 
مع الخدمات المتعلقة بصحة النساء واألطفال ومكافحة األمراض 
غير السارية، وبمعالجة التحديات الديموغرافية والوبائية التي تواجه 
معظم البلدان، وباالبتكارات مثل الصحة الرقمية. والتزال تشّكل 
الوسيلة األكثر فعالية من حيث التكلفة لتلبية االحتياجات الصحية 

الشاملة للناس بالقرب من مساكنهم ومجتمعاتهم المحلية.

الشكل 5 المراحل المختلفة التي تمر بها البلدان من حيث تغطية الخدمات والحماية المالية

مؤشر تغطية الخدمات )المؤشر 1-8-3 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، 2015(
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ملحوظات: قيم المؤشر 1-8-3 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتصنيف فئات الدخل لعام 2015. التقديرات المتعلقة بالمؤشر 2-8-3 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة آلخر سنة تتوافر عنها البيانات. 
تصنيف فئات الدخل لعام 2015.

الدولي:  والبنك  العالمية  الصحة  منظمة  من  كل  بتجميعها  قام  التي  المالية  بالحماية  الخاصة  العالمية  البيانات  قاعدة  المستدامة،  التنمية  أهداف  مؤشرات  من   3-8-2 المؤشر  البيانات:   مصادر 
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-financial-protection-v3.jsp. المؤشر 1-8-3 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة )أيلول/ سبتمبر 2019( قاعدة البيانات العالمية بشأن تغطية الخدمات في 

http://apps.who.int/gho/portal/uhc-service-coverage-v3.jsp :إطار التغطية الصحية الشاملة التي قامت بتجميعها منظمة الصحة العالمية

نسبة حدوث اإلنفاق الباهظ )المؤشر 2-8-3 من مؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة – عتبة 10%، آخر سنة(

الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط الدخل المنخفضالشريحة العليا من الدخل المتوسط الدخل المنخفض

http://apps.who.int/gho/portal/uhc-financial-protection-v3.jsp
http://apps.who.int/gho/portal/uhc-service-coverage-v3.jsp
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التمويل من الموارد المحلية واستهداف المساعدات بشكل 
أفضل

يتطلب تحقيق غايات الرعاية الصحية األولية استثمارًا إضافيًا 
تحقيق  أما  سنويًا،  أمريكي  دوالر  مليار   200 بحوالي  يقدر 
أمريكي  دوالر  مليار   170 فيتطلب  الشاملة  الصحية  التغطية 
سنويًا لضمان تقديم حزمة أكثر شمواًل من الخدمات. وقد تبدو 
هذه المبالغ كبيرة ولكنها في الواقع ال تمثل سوى زيادة بنسبة 
5% عن مبلغ 7.5 تريليون دوالر أمريكي الذي أنفق بالفعل 
على الصحة سنويًا على الصعيد العالمي. وقد تؤدي زيادة حجم 
المنخفضة  البلدان  في  األولية  الصحية  الرعاية  تدخالت 
والمتوسطة الدخل إلى إنقاذ 60 مليون شخص وزيادة متوسط 
العمر المتوقع بمقدار 3.7 سنة بحلول عام 2030، كما أن من 
شأن تحقيق غايات التغطية الصحية الشاملة على نطاق أوسع 

أن ينقذ حياة ما يقرب من 100 مليون شخص.
البلدان أن تحقق هذه الغايات بفضل جمع  ويمكن لغالبية 
الموارد المحلية الالزمة لزيادة اإلنفاق العام على الصحة، أو إعادة 
تخصيص اإلنفاق ألغراض الرعاية الصحية األولية، أو باتخاذ 
التدبيرْين معًا. ويكمن الحل في تحسين أداء الضرائب واإليرادات 
المحلية تمشيًا مع خطة عمل أديس أبابا بغية زيادة اإليرادات 
الحكومية. وينبغي لجميع البلدان أن تخصص أو تعيد تخصيص 
ما ال يقل عن 1% آخر من الناتج المحلي اإلجمالي للرعاية 
الصحية األولية. غير أنه بالنسبة ألكثر البلدان فقرًا، بما فيها 

العديد من البلدان المتضررة من النزاعات، قد يكون ذلك غير 
ممكن وغير كاف. ويجب تفادي ُنهج تمويل الصحة التي قد 
تجلب موارد إضافية ولكنها تزيد من تجزئة النظم، وتصبح بالتالي 
عقبات أمام تحقيق التغطية الصحية الشاملة عوض أن تكون 
عوامل مساعدة على تحقيقها. وبداًل من ذلك، يجب أن تركز 
عن  فضاًل  الصحة،  أجل  من  واإلنمائية  اإلنسانية  المساعدة 
البلدان  على  متزايد  بشكل  األجل،  الطويلة  التقنية  المساعدة 
المنخفضة الدخل، من خالل وضع نماذج جديدة ومبتكرة لتقديم 

الخدمات وتعزيز النظم، وتقييم هذه النماذج وتوسيع نطاقها.

التغطية الصحية الشاملة هي خيار سياسي في نهاية 
المطاف

يمكن  ولكن  طموحة  الشاملة  الصحية  التغطية  أهداف  إن 
تحقيقها. ويجب تسريع وتيرة التقدم على نحو عاجل، وفي هذا 
الصدد فإن الرعاية الصحية األولية توفر الوسائل الالزمة لذلك. 
وعالوة على ذلك، هناك مواءمة متزايدة بين الجهات الفاعلة 
العالمية الرئيسية المعنية بالصحة فيما يتعلق بدعم البلدان على 
نحو أكثر انتظامًا واتساقًا، وذلك في إطار مبادرات مثل خطة 
العمل العالمية لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة. 
ولضمان أن يستفيد كل شخص من حق اإلنسان في الصحة، 
يتعين على القادة السياسيين أن يتخذوا الخيارات السليمة، أي 
خيارات اقتصادية ومالية واجتماعية رشيدة فيما يتعلق بالتغطية 

الصحية الشاملة.





 CC BY-NC-ND 2.0 اإلبداعي  المشاع  رخصة  بموجب  الخلفية  تعديل  مع  مستنسخة  اآلسيوي.  التنمية  بنك   © الغالف   صورة 
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/



