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 الت الصحية ذات األولوية العالية التدخ  من إعداد حزمة 
 تحقيق التغطية الصحية الشاملةمن أجل 

 أهداف االجتماع
 تتمثَّل أهداف االجتماع فيما يلي:

  ُسخ األولية حلزمتني من التدخُّالت الصحية ذات األولوية العالية من عرض العمل الـُمنَجز حىت اآلن، والن
أجل حتقيق التغطية الصحية الشاملة استنادًا إىل اآلراء واملالحظات اليت أبداها رامسو السياسات أثناء 

 ؛2016منتدى السياسات الذي ُعِقد يف أيلول/سبتمرب 
 ة التدخُّالت، ومدى ارتباط مكوناهتا باحتياجات الدول مناقشة النْهج الـُمتَّبع حىت اليوم يف إعداد حزم

 ؛ األعضاء وظروفها اخلاصة، فضالً عن اجلدوى العملية لتنفيذ هذه احلزمة
  مناقشة اخلطوات املستقبلية اليت تقرتحها منظمة الصحة العاملية إلعداد حزمة عامة من اخلدمات ذات

 .األولوية العالية واخلاصة باإلقليم
 أساسية معلومات 

ية وراء بلوغ التغطية الصحية الشاملة يف تعزيز صحة السكان من خالل ضمان تغطية مجيع األفراد ؤ تتمثل الر 
برتتيبات السداد الـُمسَبق، ومتتُّع مجيع األفراد الـُمؤمَّن عليهم باحلماية املالية، وكذلك التغطية جبميع اخلدمات 

 .الضرورية
، فإن التغطية الصحية الشاملة تعين إتاحة الفرصة أمام مجيع 2010لعام  يف العاملللتقرير اخلاص بالصحة ووفقاً 

والعالجية،  ،األفراد للحصول على اخلدمات الصحية اليت حيتاجون إليها )مبا يشمل اخلدمات الوقائية، والتعزيزية
، مها ملصاعب مالية. ومن َثَّ ستخدِ والتأهيلية( جبودة كافية، مع ضمان أال تُعرِّض االستفادة من هذه اخلدمات مُ 

 تتألف التغطية الصحية الشاملة من أبعاد ثالث؛ وهي:
 .توسيع نطاق تغطية السكان 
 .تعزيز احلماية من املخاطر املالية  
 .ضمان التغطية الشاملة حبزمة من اخلدمات األساسية 

يسبق أن حظيت التغطية الصحية الشاملة بأمهية على برنامج العمل الصحي الدويل أعلى من تلك اليت  ومل
حالياً. وهي اآلن إحدى الغايات الرئيسية اليت تسعى أهداف التنمية املستدامة إىل إدراكها. غري أن  حتظى هبا

إذ نصَّ عليها دستور منظمة الصحة العاملية ب التغطية الصحية الشاملة ليس وليد اليوم؛ وْ التطلُّع للتحرُّك صَ 
التقرير اخلاص ، وشدَّد عليها 1978آتا الصادر يف عام -، وهي جزء أصيل من إعالن أملا1948الصادر يف عام 

ويف عام وعنوانه "متويل النُظُم الصحية: السبيل إىل التغطية الصحية الشاملة".  2010بالصحة يف العامل لعام 
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نة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط تعزيز الُنُظم الصحية كواحٍد من األولويات ، حددت اللج2012
اليت يرتكز عليها عمل املنظمة يف اإلقليم، واعتمدت قراراً أكَّد على الدور الرئيسي لتعزيز الُنظُم الصحية يف متكني 

 .البلدان من التحرُّك صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة
، وأُطلعت عليه أُعّد إطار عمل إقليمي بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم شرق املتوسط وقد

. وُحدِّث هذا اإلطار 2014جنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف الدول األعضاء أثناء انعقاد الدورة احلادية والستني للّ 
 .2016جنة اإلقليمية يف تشرين األول/أكتوبر مؤخَّراً لعرضه على الدورة الثالثة والستني للّ 

ص إطار العمل املذكور على إجراءات تتخذها الدول األعضاء لوضع رؤية واسرتاتيجية وطنيتني من أجل نُ ويَـ 
توسيع نطاق تغطية السكان ورصدها، وتعزيز احلماية املالية، وتوسيع نطاق التغطية باخلدمات الضرورية. كما 

عم الذي يتعني أن تُقدِّمه املنظمة وسائر الشركاء يف جمال التنمية. وُيستخَدم اإلطار يف حيدد هذا اإلطار الد
ب حتقيق التغطية الصحية وْ الوقت احلايل كأساس تُبََن عليه خرائط الطريق اإلقليمية والوطنية من أجل التحرُّك صَ 

 الشاملة.
لوطنية، حتلياًل حلالة الُنظُم الصحية يف كل وأجرت منظمة الصحة العاملية، بالتعاون الوثيق مع السلطات ا

سم ُقطري لكل بلد من بلدان اإلقليم، حُيدَّث بانتظاٍم وُيسلِّط الضوء البلدان. واستناداً إىل هذا التحليل، أُِعدَّ مرتَ 
يات املاثلة والفرص الساحنة إلحراز تقدُّم يف هذا الشأن، مع الرتكيز بوجٍه خا ٍص على على مواطن القوة والتحدِّ

 األبعاد الثالث للتغطية الصحية الشاملة.
من مواطين البلدان ذات الدخل املرتفع بالتغطية  %100وفيما يتعلق بتغطية السكان، ففي الوقت الذي حيظى 

حبزمٍة من اخلدمات الصحية، فإن كثريًا من البلدان املتوسطة الدخل واألقل دخاًل ال تزال تستكشف اخليارات 
تزال شرائح عريضة من السكان، مبا يف ذلك القطاع غري املتاحة أمامها بُغية توسيع نطاق تغطية السكان. وال 

 عمالة األجنبية والالجئون والنازحون داخلياً، تفتقر إىل التغطية يف تلك البلدان.الرمسي وال
 %6وبالنسبة للحماية من املخاطر املالية، فإن االستثمار يف الصحة منخفض بوجه عام يف اإلقليم، إذ ُُيثِّل 

كان يف العامل يف من الس %8.7من اإلنفاق العاملي على الصحة يف الوقت الذي شكَّل فيه سكان اإلقليم 
. ويرتفع نصيب املدفوعات من اجليب اخلاص على اخلدمات الصحية من إمجايل اإلنفاق على الصحة 2013

، ما يؤدى إىل معاناة عدٍد كبرٍي من األشخاص من مصاعب مالية )يُقدَّر يف بعض البلدان %80ليصل إىل 
 .مليون شخص( كل عام 7.5مليون شخص( والوقوع يف براثن الفقر )يُقدَّر عددهم حبوايل  16.5عددهم بنحو 

ما يف رّة املستشفيات، ال سيّ سِ وفيما يتصل بالتغطية باخلدمات، فإن عدد مرافق الرعاية الصحية األولية وأَ 
نسمة  10 000رّة لكل سِ أَ  4.4ومن مرافق الرعاية الصحية األولية  0.5البلدان املنخفضة الدخل، ما زال حمدوداً: 

 املستشفيات وأن رْب يف بعض البلدان. ويغلب على تقدمي اخلدمات يف بعض البلدان املرتفعة الدخل أن يتم عَ 
العاملة الصحية األجنبية. أما البلدان املتوسطة الدخل، فتعاين هي األخرى من قطاع  ىد باألساس على القو يعتمِ 

فضاًل عن سوء توزيع القوى العاملة الصحية املاهرة. يف حني تعاين البلدان  صحي خاص كبري وغري ُمنظَّم،
ياً يف مجيع  املنخفضة الدخل من نقٍص حاد يف أعداد القوى العاملة الصحية. وال تزال اجلودة واملأمونية متثالن حتدِّ

يف البلدان املرتفعة الدخل  البلدان. وعلى الرغم من إتاحة حزمة سخية من اخلدمات الصحية يتمتع هبا املواطنون
بوجٍه عاٍم، مل تعتمد مجيع البلدان بصفة رمسية حزمًة من اخلدمات الصحية الـُمسَندة بالبيِّنات تشمل الوقاية من 
األمراض وتعزيز الصحة والعالج وإعادة التأهيل. وهذا هو األساس الذي يقوم عليها التعاون بني املكتب 

 .(3) اخلاص بأولويات مكافحة األمراض الثالث اإلصداراإلقليمي ومشروع 
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وما فتئ املكتب اإلقليمي يُكثِّف العمل مع الدول األعضاء على مدار السنوات األربع املاضية من أجل وضع 
وتنفيذ سياسات هتدف إىل توسيع نطاق تغطية السكان وتعزيز احلماية املالية. وفيما يتصل بالُبعد الثالث من 

الصحية الشاملة واخلاص بتوسيع نطاق التغطية باخلدمات الصحية الضرورية، يطلب إطار العمل من أبعاد التغطية 
الدول األعضاء أن ُتصمِّم وتُنفِّذ حزمًة من التدخُّالت ذات األولوية العالية واملستنرية بالبيِّنات واليت تُركِّز على 

من ( اهلدف منها البدء يف تنفيذ مشروع 3اض )األشخاص والسكان. والشراكة مع شبكة أولويات مكافحة األمر 
إعداد حزمة من التدخُّالت ذات التأثري الكبري تستطيع بلدان اإلقليم االستفادة منها يف إعداد حزمة خاصة أجل 

 هبا يف ضوء احتياجاهتا وظروفها اخلاصة.

رين من أجل إعداد حملرِّ واهلدف أن نعمل عن كثب مع فريق مشروع أولويات مكافحة األمراض من املؤلفني وا
حزمٍة شاملٍة من اخلدمات األساسية اليت تُلِّبِّ االحتياجات املتنوعة ألكثر البلدان من الرعاية الصحية استناداً إىل 

صوى أو حزمٍة أساسية يف ضوء البيِّنات والفعالية لقاء التكاليف، باإلضافة إىل إعداد حزمٍة أخرى ذات أولوية قُ 
التأثري الكبري وُيسر التكلفة واجلدوى العملية، من املمكن أن يسرتشد هبا رامسو السياسات يف اعتبارات من قبيل 

 البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

( منتًدى رفيع املستوى للسياسات يف 3ونظَّم املكتب اإلقليمي وفريق مشروع أولويات مكافحة األمراض )
ة عن التوصيات اليت قدَّمها مشروع قَ لمنبثِ ـية من التدخُّالت اهبدف استعراض قائمة أول 2016أيلول/سبتمرب 

(. وقد ُصنِّفت هذه التوصيات إىل جمموعتني من التدخُّالت: إحدامها تتناول 3أولويات مكافحة األمراض )
الصحية زم الرعاية أولويات السياسات املشرتكة بني القطاعات واخلاصة بالتدخُّالت الصحية، والثانية تتناول حِ 

ات تقدمي اخلدمات. وقدَّم رامسو السياسات الذين شاركوا يف املنتدى توصياٍت مهمة بشأن النسخ األولية ومنصّ 
زم التدخُّالت ُتسلِّط الضوء على القضايا اليت حتتاج إىل تنقيح أو توضيح. وسيقوم فريق مشروع أولويات حلِ 

زم التدخُّالت م مستقباًل نسخة ثانية جملموعتني اثنتني من حِ ( مبزيد من التنقيح، على أن تُقدَّ 3مكافحة األمراض )
  ذات األولوية القصوى.

 ضّي ُقُدما  ُسُبل المُ 
باعه يف تنفيذ كلتا جمموعيت التدخُّالت ذات األولوية ْهج خاص باإلقليم يتم اتْ يتمثَّل اهلدف النهائي يف وضع نَـ 

ْقد عدٍد من املشاورات ما سوف يتطلب مشاركة أكرب من جانب الدول األعضاء من خالل عَ  القصوى. وهو
زمها التقنية. وفور االنتهاء من إعداد حزمة إقليمية، سوف تـَُتاح أمام البلدان فرصة الستخدامها يف إعداد حِ 

علق بوضع الرعاية الصحية والتنمية، اخلاصة وفق احتياجاهتا وظروفها. ونظرًا ملا يتميز به اإلقليم من تنوع فيما يت
 سٍخ من احلزمة تستجيب الحتياجات اجملموعات الثالث لبلدان اإلقليم.فرمبا يكون من الضروري النظر يف نُ 

 ةو  النتائج المرجُ 
  ْهج الـُمتَّبع حىت اآلن يف إعداد حزمة التدخُّالت الصحية ذات التعرُّف على آراء الدول األعضاء بشأن النَـ

وية العالية، ومدى ارتباط مكونات هذه احلزمة باحتياجات هذه الدول وظروفها اخلاصة، فضاًل عن األول
  اجلدوى العملية لتنفيذ هذه احلزمة.

  مناقشة اخلطوات التالية اليت تقرتحها املنظمة إلعداد حزمة عامة من اخلدمات الصحية ذات األولوية العالية
 واخلاصة باإلقليم. 


