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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول األعمال١٢٧البند 

        الصحة العاملية والسياسة اخلارجية
  الصحة العاملية والسياسة اخلارجية    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
ــشأن           ــة ب ــصحة العاملي ــة ملنظمــة ال ــديرة العام ــه امل ــرا أعدت ــه تقري ــام طي ــل األمــني الع حيي
عي من أجل توفري التغطية الصحية للجميع، عمـال بقـرار اجلمعيـة             القطرية املتعلقة بالس   اخلربات
  .٦٧/٨١ العامة
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عـــن الـــصحة العامليـــة    تقريـــر املـــديرة العامـــة ملنظمـــة الـــصحة العامليـــة         
  اخلارجية والسياسة

    

  موجز  
 التوصيات الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة    يصف هذا التقرير اجلهود الرامية إىل تنفيذ     

  . بشأن الصحة العاملية والسياسة اخلارجية٦٧/٨١
ويــضم التقريــر جتــارب الــدول األعــضاء الــسابقة واحلاليــة املتعلقــة بطريقــة ســعيها إىل     

ليهـا، كمـا يـشتمل علـى حتليـل لتلـك            االقتراب من توفري التغطية الـصحية للجميـع واحلفـاظ ع          
وُينظر يف التقريـر يف الـصالت الـيت تـربط تلـك املـسألة باحلـدود الـدنيا مـن احلمايـة                       . التجارب

ــدف إجيــاد القــدرات           ــيت تتخــذ هب ــوطين واإلجــراءات ال ــى الــصعيد ال ــة املقــررة عل االجتماعي
 أفـضل املعلومـات     املؤسسية وتقامسها وتعزيزهـا مـن أجـل تيـسري وضـع الـسياسات اسـتنادا إىل                

ذلـك تتبـع تـدفق املـصروفات      يف املمكنة عن تصميم نظم تـوفري التغطيـة الـصحية للجميـع، مبـا           
  .جمال الرعاية الصحية من خالل تطبيق أطر حماسبية موحدة يف

وُتقدم أيـضا يف التقريـر نظـرة متعمقـة أوليـة عـن أمهيـة الـشراكات ودورهـا يف حتقيـق                         
لتحديات اليت يواجهها قطاع الرعايـة الـصحية واجلهـات الفاعلـة            نتائج صحية أفضل ومعاجلة ا    

  .ذلك إجياد السبيل حنو توفري تغطية صحية للجميع يف فيه، مبا
وجيري االعتراف يف االستنتاجات بأوجه الترابط اهلامة القائمة بني الـصحة والـسياسة               
 خـدمات الرعايـة   ويسلط الـضوء يف ذلـك اإلطـار علـى أمهيـة حـصول اجلميـع علـى            . اخلارجية

الصحية ذات النوعية العالية وعلى احلماية من املخاطر املالية، أي على عنـصري تـوفري التغطيـة          
وُيشدَّد علـى   . الصحية للجميع اللذين يساعدان يف حتسني الصحة والرفاه االقتصادي للسكان         

 وتنفيـذ   أمهية تقـدمي معلومـات دقيقـة يف الوقـت املناسـب مـن أجـل مـساعدة البلـدان يف وضـع                      
يـشمل   السياسات الرامية إىل االقتراب من توفري التغطية الصحية للجميـع واحلفـاظ عليهـا، مبـا               

  .ضرورة تقاسم اخلربات وتنمية القدرات يف خمتلف البلدان
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  مقدمة  - أوال  
، أن احلـــق ٦٧/٨١الحظـــت اجلمعيـــة العامـــة مـــع القلـــق بوجـــه خـــاص، يف قرارهـــا    - ١
يـزال هـدفا بعيـد املنـال      ميكـن بلوغـه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة ال      التمتع بـأعلى مـستوى       يف

بالنسبة إىل املاليـني مـن النـاس، ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل أهنـم غـري قـادرين علـى دفـع تكـاليف                           
الرعاية الصحية يف مراكز اخلدمة، وجزئيا إىل أن احلاجـة إىل القيـام بـذلك تثنـيهم عـن التمـاس                   

وأُبرزت أمهية كفالة إمكانية حصول اجلميع علـى خـدمات          . ار فيها الرعاية الالزمة أو االستمر   
الرعايــة الــصحية ذات النوعيــة اجليــدة، الــيت تــستند إىل الرعايــة الــصحية األوليــة، وإمكانيــة          
احلصول على األدوية األساسية واخلدمات الطبية األخـرى، إىل جانـب احلاجـة إىل تـوفري نظـم                  

ــة االجتماعيــ  ــة أو إىل    للتمويــل الــصحي واحلماي ة تكفــل عــدم تعــرض النــاس إىل كــوارث مالي
  .الوقوع يف براثن الفقر بسبب املبالغ الكبرية اليت يتعني عليهم دفعها من أمواهلم اخلاصة

وأشارت اجلمعية العامة إىل ضرورة إدراج خدمات الرعاية الصحية يف عـداد العناصـر               - ٢
غطــي تلــك اخلــدمات خمتلــف أعمــال الوقايــة  اهلامــة لتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، حبيــث ت 

  .والعالج والتأهيل وختفيف اآلالم وتعزيز أفضل املمارسات املتعلقة بالصحة
ــة           - ٣ ــن االجتماعــات الرفيع ــدد م ــها ع ــيت أســفر عن ــائج ال ــة بالنت ــة العام ــت اجلمعي ورحب

 والقـرارات   املستوى املتعلقة مبواضيع الـصحة، والتنميـة املـستدامة، والتغطيـة الـصحية للجميـع،              
، اليت جرى التـشديد فيهـا       ٦٦/٢٨٨  و ٦٦/٢  و ٦٥/٢٧٧فيها قراراهتا    اليت انبثقت عنها، مبا   

  .التغطية الشاملة فيما يتعلق بالصحة والتنمية املستدامةعلى أمهية 
ودعيــت الــدول األعــضاء إىل مراعــاة الــصالت القائمــة بــني الــسعي إىل تــوفري التغطيــة    - ٤

الصحية للجميع والعديد من قضايا السياسة اخلارجية األخرى، مثل البعد االجتمـاعي للعوملـة،    
ل املنــصف والتنميـة املــستدامة، واسـتدامة آليــات   والتماسـك واالســتقرار، وحتقيـق النمــو الـشام   

وجـرى التـشديد علـى الـصلة بـني التغطيـة الـصحية للجميـع وآليـات احلمايـة                    . التمويل الوطنية 
ــة املقــررة علــى الــصعيد الــوطين    يف االجتماعيــة، مبــا ــة االجتماعي ــدنيا للحماي . ذلــك احلــدود ال

ــدول األعــضاء إىل اعتمــاد اســتراتيجيات    ــضا ال  للحــد مــن عــدم تكــافؤ اخلــدمات    وُدعيــت أي
الصحية وضمان حتقيق التنميـة املـستدامة مـن خـالل اتبـاع هنـج متعـدد القطاعـات يركـز علـى                       
حمـددات الــصحة، بطــرق مــن بينــها، حــسب االقتـضاء، األخــذ بنــهج مراعــاة الــصحة يف مجيــع   

  .السياسات
 حتقيـق مجيـع     وأهاب القرار بالـدول األعـضاء تقـدير دور التغطيـة الـصحية للجميـع يف                 - ٥

األهداف اإلمنائية لأللفية اليت يرتبط كل منها باآلخر، وهو ما يؤدي يف هنايـة املطـاف إىل متتـع                   
سـيما النـساء واألطفـال؛ وكفالـة تطـور نظـم التمويـل         عدد أكرب مـن النـاس بـصحة أفـضل، ال       
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ع الصحي لتجنب دفع مبالغ مباشرة كبرية لدى تقدمي اخلدمات مـن خـالل وضـع طريقـة للـدف                  
ويف الوقـت نفـسه، ُشـجعت الـدول         . املسبق مع جتميع املسامهات املالية املتعلقة بالصحة الحقا       

األعضاء على االستمرار يف االستثمار يف نظم تقدمي الرعاية الصحية وتعزيزها مـن أجـل زيـادة                 
هبـــدف تلبيـــة االحتياجـــات الـــصحية للـــسكان   نطـــاق وجـــودة اخلـــدمات واحلفـــاظ عليهمـــا، 

  .الكايف بالقدر
وطلبــت اجلمعيــة العامــة بعــد ذلــك إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة، يف دورهتــا    - ٦

، يــضم “الــصحة العامليــة والــسياسة اخلارجيــة”الثامنــة والــستني، تقريــرا يف إطــار البنــد املعنــون 
ــذ      ــا يف تنفيـ ــة الـــيت جنحـــت هبـ ــة يف الطريقـ ــسابقة واحلاليـ ــارب الـــدول األعـــضاء الـ وحيلـــل جتـ

ذلـك صــلتها   يف يات الراميـة إىل االقتـراب مـن تـوفري التغطيــة الـصحية للجميـع، مبـا       االسـتراتيج 
ويغطي التقرير أيضا الـسبل     . باحلدود الدنيا من احلماية االجتماعية املقررة على الصعيد الوطين        

اليت تتقاسم هبا البلدان املعلومات عن جتارهبا وتسعى مـن خالهلـا إىل إجيـاد القـدرات املؤسـسية                   
ة هبا وتعزيزها، من أجل توفري املعلومات واألدلـة الـيت حتتاجهـا الختـاذ القـرارات املتعلقـة                   اخلاص

بتــصميم نظــم الرعايــة الــصحية والتمويــل الــصحي بغيــة االقتــراب مــن تــوفري التغطيــة الــصحية   
وأشــري علــى وجــه التحديــد يف هــذا الــصدد إىل ضــرورة تتبــع املــصروفات يف جمــال     . للجميــع

  .ن خالل تطبيق أطر حماسبية موحدةالرعاية الصحية م
    

  التغطية الصحية للجميع واحلماية االجتماعية  - ثانيا  
تعين التغطية الـصحية للجميـع أن حيـصل مجيـع النـاس علـى خـدمات الرعايـة الـصحية                       - ٧

وهــي تتعلــق مبفهــومي . الــيت حيتــاجون إليهــا دون التعــرض خلطــر اإلفــالس نتيجــة دفــع كلفتــها 
واحلمايـة مـن    ) ذات النوعيـة اجليـدة    (، أي تـوفري التـدخالت الـصحية الالزمـة           التغطية املترابطني 

املخاطر املالية اليت تضمن أال يقع أحد يف براثن الفقر بسبب املبالغ اليت يـتعني عليـه دفعهـا مـن                     
  .أمواله اخلاصة

حيتاجون إليه من خدمات الرعايـة الـيت    ويساعد توفري اإلمكانية حلصول الناس على ما       - ٨
تقدم ألغـراض الوقايـة والعـالج والتأهيـل وختفيـف اآلالم، ولتعزيـز أفـضل املمارسـات املتعلقـة                    

وهـو أيـضا حيمـي الـسبل االقتـصادية الـيت يـسلكوهنا              . بالصحة، على صون صـحتهم وحتـسينها      
. لكـسب رزقهـم مــن خـالل متكـني األطفــال مـن الــتعلم والبـالغني مـن العمــل وكـسب الــرزق        

 املخـاطر املاليـة دون دفـع النـاس إىل الوقـوع يف بـراثن الفقـر بـسبب                    وحيول عنصر احلمايـة مـن     
ويف الوقـت نفـسه، يقـدر النـاس التغطيـة           . املبالغ الـيت يـتعني علـيهم دفعهـا مـن أمـواهلم اخلاصـة              

ــة الـــصحية الـــيت       ــدمات الرعايـ ــة يف أن خـ ــوفر الثقـ ــا تـ ــا، ألهنـ ــد ذاهتـ ــع يف حـ الـــصحية للجميـ
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حيـاهتم متـوافرة دون معانـاة يف احلـصول عليهـا وبتكلفـة              حيتـاجون إىل اللجـوء إليهـا طـوال           قد
  . معقولة، وهو ما يسهم بالتايل يف راحة البال

وتسهم التغطية الصحية للجميع يف التنمية املستدامة، وهي تستفيد منها وتـوفر وسـيلة            - ٩
ر األمـم   وقـد أشـري إىل أمهيـة التغطيـة الـصحية للجميـع يف مـؤمت               . لقياس التقدم احملرز يف حتقيقها    

وقـد مت التـشديد علـى احلاجـة         ). ٦٦/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة     (املتحدة للتنمية املستدامة    
كـــل امـــرأة، ”مبـــادرة : يلـــي إىل هـــذه التغطيـــة، يف إطـــار عمليـــات دوليـــة أخـــرى، منـــها مـــا

 واالجتمـاع الرفيـع املـستوى للجمعيـة         ،٢٠١٠سبتمرب  /، اليت أُعلن بدؤها يف أيلول     “طفل كل
ــول       ــد يف أيلـ ــذي عقـ ــها، الـ ــة ومكافحتـ ــري املعديـ ــراض غـ ــن األمـ ــة مـ ــق بالوقايـ ــة املتعلـ  /العامـ

  .٢٠١١ سبتمرب
تـأمني الـدخل وإمكانيـة حـصول     ”ويتمثل اهلـدف مـن احلمايـة االجتماعيـة يف ضـمان               - ١٠

. )١(“الء اهتمـام خـاص للفئـات الـضعيفة        اجلميع على اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية، مـع إيـ           
ويعين تـأمني الـدخل أن يعلـم النـاس أهنـم سيحـصلون علـى دخـل كـاف يعيـشون عليـه طـوال                          
حيــاهتم، بــصرف النظــر عــن وضــعهم مــن حيــث العمــل، ويــؤمن ذلــك عــادة مــن خــالل             

ة التحويالت النقدية، من قبيل بدالت الطفـل واألم واسـتحقاقات البطالـة واملعاشـات التقاعديـ               
وتشمل إمكانية احلصول على املستوى األساسي على األقل مـن مجيـع اخلـدمات              . لكبار السن 

الضرورية إمكانية احلصول على املياه وخدمات الصرف الـصحي، والتعلـيم، واألمـن الغـذائي،         
  .والسكن، والرعاية الصحية

 احلمايـة   واحلماية الصحية االجتماعية مصطلح مستخدم على نطاق واسع لإلشارة إىل           - ١١
وهـي تـشمل التحـويالت النقديـة     . االجتماعية اليت تتعلق على وجه التحديـد بالرعايـة الـصحية        

املرتبطة باملرض واإلعاقـة واحلمايـة مـن املخـاطر املاليـة املتعلقـة مبـا يـدفع لقـاء تكـاليف الرعايـة                        
  .الصحية واحلصول على أشكال املساعدة الصحية األساسية

يتجـزأ مـن عنـصري احلمايـة الـصحية           ية الصحية للجميع جـزءا ال     ويشكل توفري التغط    - ١٢
ويسهم عنصر تلك التغطية املتعلق باحلمايـة مـن املخـاطر املاليـة يف تـأمني الـدخل،                  . االجتماعية

وحيــول دون دفــع النــاس إىل الوقــوع يف بــراثن الفقــر أو التعــرض لــضائقة ماليــة بــسبب املبــالغ    
ــيت ــن أمــواهل     ال ــيهم دفعهــا م ــسهم احلــصول  . م اخلاصــة لقــاء اخلــدمات الــصحية   يــتعني عل وي
خــدمات الرعايــة الــصحية الالزمــة يف ضــمان عنــصر احلمايــة االجتماعيــة املتعلــق بتــوافر     علــى

  .األساسية اخلدمات
__________ 

  )١(  International Labour Organization, “Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization” 

(Geneva, 2011).  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�
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وكانــت املبــادرة املــشتركة لتــوفري احلــد األدىن مــن احلمايــة االجتماعيــة، الــيت أطلقــت     - ١٣
حة العاملية باعتبارمها الوكـالتني الرائـدتني يف هـذا اجملـال،        منظمة العمل الدولية ومنظمة الص     مع

ــذيني         ــيت حــددها جملــس الرؤســاء التنفي ــة ال ــة األزم ــسع ملواجه ــشتركة الت ــادرات امل إحــدى املب
ودعـت هـذه املبـادرة      . منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق للتصدي لألزمة املاليـة األخـرية           يف

ا من احلماية االجتماعية لكفالة أن يطمـئن سـكاهنا إىل إمكانيـة             البلدان إىل أن تطبق حدودا دني     
  .تأمني الدخل واحلصول على اخلدمات احليوية حىت يف أوقات األزمة االقتصادية واملالية

ويــشكل العمــل ســعيا إىل تطــوير نظــم الرعايــة الــصحية للبلــدان لالقتــراب مــن تــوفري      - ١٤
عنصر املتعلق بالصحة من عناصر توفري احلـد األدىن         التغطية الصحية للجميع جزءا أساسيا من ال      

للحماية االجتماعيـة، وذلـك مـن حيـث كفالـة التغطيـة الـيت تـشمل خـدمات الرعايـة الـصحية                       
وتشمل التغطيـة الـصحية للجميـع    . الالزمة واحلماية من املخاطر املالية املتعلقة بالرعاية الصحية     

احلد األدىن للتغطية والتحول تدرجييا مـع مـرور       الطموح إىل االنتقال سريعا حنو جتاوز مستوى        
الوقــت إىل زيــادة النطــاق الــيت تغطيــه خــدمات الرعايــة الــصحية الالزمــة ذات النوعيــة اجليــدة، 

وجتـسد التغطيـة الـصحية للجميـع واحلمايـة الـصحية االجتماعيـة              . واحلماية مـن املخـاطر املاليـة      
تـشترك فيهـا مجيـع البلـدان، لكنـهما      جمموعـة مـن األهـداف األساسـية علـى صـعيد الـسياسات        

وتـشري  . يقتضيان وجود أي جمموعة معينة من الترتيبات املؤسسية يف نظـام الرعايـة الـصحية               ال
التجارب القطريـة إىل إمكانيـة جنـاح جمموعـة متنوعـة مـن النـهج، وإن كـان ميكـن اسـتخالص                       

  .بعض املبادئ األساسية والسمات املشتركة من تلك التجارب
    

  التجارب القطرية  - ثالثا  
ال تقتصر التحديات اليت تعترض سـبيل االقتـراب مـن تـوفري التغطيـة الـصحية للجميـع                     - ١٥

فحـىت البلـدان    . واحلفاظ بعدئذ على املنجزات اليت حتققت على أي جمموعة حمددة مـن البلـدان             
مات املرتفعة الدخل، اليت يتمتع فيها السكان بـشكل عـام بإمكانيـة جيـدة للحـصول علـى خـد                

الرعايــة الــصحية ذات النوعيــة اجليــدة، والــيت تأخــذ بآليــات فعالــة لتــأمني احلمايــة مــن املخــاطر 
املالية، تواجه ضغطا مستمرا لتوسيع نطاق اخلدمات واحملافظة على احلمايـة مـن املخـاطر املاليـة      
بسبب ازدياد نسبة عـدد الـشيوخ إىل إمجـايل عـدد الـسكان، وتزايـد مطالـب الـسكان إمجـاال،                      

وأدت أيــضا اآلثــار املــستمرة   . وظهــور تكنولوجيــات جديــدة عــادة مــا تكــون أكثــر كلفــة       
ــة ــى          لألزم ــة عل ــسعى إىل احملافظ ــيت ت ــدان ال ــى البل ــة إضــافية عل ــرض ضــغوط مالي ــة إىل ف املالي
  . السابقة إجنازاهتا
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ذلـك، تقـع بلـدان متنوعـة منخفـضة الـدخل ومتوسـطة الـدخل مثـل            مـن   وعلى الـرغم      - ١٦
 ، وغانــا، والــصني، وســرياليون، وروانــدا، وتركيــا، وتايلنــد، والربازيــل،ندونيــسيا وإ،إكــوادور

ــيت         ــصحية ال ــة ال ــدان كــثرية تتخــذ خطــوات لتعــديل نظــم الرعاي واملغــرب، ضــمن جمموعــة بل
ويف جمــال التمويــل الــصحي وحــده، . دها مــن أجــل االقتــراب مــن تــوفري التغطيــة للجميــعتعتمــ

 املعنــون ٢٠١٠ تقريــر اخلــاص بالــصحة يف العــامل لعــامبلــدا، منــذ نــشر ال ٨٠طلــب أكثــر مــن 
، مشورة تقنية مـن منظمـة الـصحة العامليـة     ‘‘السبيل إىل التغطية الشاملة   : متويل النظم الصحية  ”

  .بشأن سبل تغيري نظم التمويل الصحي اخلاصة هبا
يــع وتــبني جتــارب هــذه البلــدان أن التعجيــل بالتقــدم حنــو تــوفري التغطيــة الــصحية للجم   - ١٧

يتطلب إجراءات ملموسة تعزز نظم الرعاية الصحية وهتيء بيئة متكن تلك الـنظم مـن اإلسـهام               
ومثـة الكـثري مـن العقبـات     . بفعالية يف حتسني النتـائج الـصحية والرفـاه االجتمـاعي واالقتـصادي        

ذا وهلـ . اليت تتنوع بني املالية واإلدارية والسياسية، ويواجه معظم البلدان خليطا مـن التحـديات             
وإمنــا جيــب علــى كــل بلــد أن جيــد هنجــا لتلبيــة االحتياجــات    . توجــد خطــة عامــة  الــسبب، ال

  .ومعاجلة املشاكل اخلاصة به حتديدا، واالستفادة من الفرص اليت يتيحها السياق القطري
فالـسعي حنـو   . وعلى الرغم من ذلـك، تـربز يف هـذا الـسياق بعـض املواضـيع املـشتركة              - ١٨

تتعلـق مبجموعـة حـدود دنيـا ثابتـة مـن             وهـي ال  . ة للجميع عمليـة ديناميـة     توفري التغطية الصحي  
طائفــة : خــدمات الرعايــة الــصحية، بــل بــإحراز تقــدم علــى عــدة جبــهات، علــى النحــو التــايل  

اخلـدمات املتاحـة للنــاس ونوعيتـها؛ والقـسط املــشمول بالتغطيـة مـن تكــاليف تلـك اخلــدمات؛        
تـوافر خـدمات الرعايـة الـصحية الالزمـة ونوعيتـها            وتتطلب كفالـة    . ونسبة السكان املشمولني  

ذلــك إمكانيــة حــصول اجلميــع علــى   يف واســتخدامها حتقــق الكــثري مــن العناصــر املختلفــة، مبــا 
األدوية األساسية، ومنتجات وتكنولوجيات الرعاية الصحية؛ وتوافر عدد كاف مـن أخـصائي             

ــذين يغطــون خمتلــف املهــ      ــصحية املتحمــسني للعمــل، ال ــة ال ــون  الرعاي ــة ويعمل ــة الالزم ن الطبي
مكان قريب من الناس؛ وتوافر نظم املعلومات اليت تتيح املعلومات الالزمة الختاذ القـرارات               يف

  .يف الوقت املناسب
وتقتضي نظم التمويـل الـصحي الـيت ميكـن أن تكفـل تـوافر خـدمات الرعايـة الـصحية                       - ١٩
ــيت ميكــن أن      ذات ــاس، وال ــن الن ــالقرب م ــدة ب ــة اجلي ــاس دون خــوف   النوعي ــا الن حيــصل عليه
مجـع اإليـرادات   : الوقوع يف ضائقة مالية، اختاذ إجراءات يف أحد اجملاالت التالية أو مجيعهـا   من

املخصصة للرعاية الصحية؛ وكفالة أن تكـون خـدمات الرعايـة الـصحية ميـسورة التكلفـة مـن                   
مية العامـة، أو التـأمني،      اإليرادات احلكو (خالل آليات الدفع املسبق والتجميع الالحق لألموال        
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؛ والعمل بنشاط من أجـل كفالـة اسـتخدام األمـوال املتاحـة بـأكرب قـدر ممكـن                    )مزيج منهما  أو
  . من الفعالية واإلنصاف

ومن األمثلة العديدة اليت ميكـن إيرادهـا، شـروع شـيلي، يف منتـصف العقـد األول مـن                      - ٢٠
يف احلــصول علــى خــدمات الرعايــة القــرن احلــايل، يف عمليــة إصــالح تأخــذ مببــادئ اإلنــصاف  

وقد بدأت شيلي اإلصـالح     . الصحية، واملساواة يف نوعية اخلدمات واحلماية من املخاطر املالية        
من خالل زيادة صغرية يف ضريبة القيمة املضافة املخصـصة، حيـث وجهـت األمـوال اإلضـافية                  

موعـة حمـددة مـن      إىل آلية تضمن إمكانية حصول كل فرد على خدمات الرعاية الـصحية يف جم             
احلاالت الـصحية الـيت ازداد عـددها مبـرور الوقـت، وأرسـت معـايري النوعيـة اخلاصـة بـالعالج،                

  .ووضعت حدودا واضحة لفترات االنتظار واملبالغ اليت يتعني دفعها من األموال اخلاصة
ووضعت غانا خطة التأمني الصحي الوطين اخلاص هبا يف العقـد املاضـي نتيجـة للـدعم              - ٢١
يتعلــق باالبتعــاد عــن  ومكنــت اخلطــة البلــد مــن القيــام خبطــوات كــبرية فيمــا. لــسياسي القــويا

التمويل الصحي استنادا إىل الدفع املباشر يف مراكـز اخلدمـة، وهـي أول خطـة محايـة اجتماعيـة          
ــة        ــسكانية الريفي ــشمل اجملموعــات ال ــوطين وت ــصعيد ال ــا علــى ال ــصحة تعتمــدها غان يف جمــال ال

 الـذين   ي جممع التأمني الـذي يـشارك فيـه الـسكان العـاملون يف القطـاع الرمسـ                 والفقرية يف نفس  
  . يسددون اشتراكات إلزامية للتأمني االجتماعي

فبعد االعتمـاد بـشكل   . ولدى تايلند تاريخ طويل من إصالحات نظام الرعاية الصحية    - ٢٢
ن القرن املاضـي،    رئيسي على خطط التأمني الصحي القائمة على االشتراكات يف التسعينات م          

عمليـة إصـالح كــربى كفلـت التغطيـة الــصحية جلميـع الــسكان       ٢٠٠٢ يف عــام نفـذت تايلنـد  
ــة   غــري ــشاملة  . املــشمولني بإحــدى خطــط الــضمان االجتمــاعي الرمسي ــة ال ومتــول خطــة التغطي

بكاملها من اإليرادات العامة للحكومة، حيـث جتمـع األمـوال علـى الـصعيد الـوطين يف وكالـة                    
لة تتعاقد مع مقدمي خدمات من القطاعني العام واخلاص مـن أجـل كفالـة إمكانيـة                 عامة مستق 

وأظهــر اســتعراض . احلــصول علــى جمموعــة حمــددة مــن اخلــدمات وتــوفري احلمايــة املاليــة بــشأهنا
أجــري يف اآلونــة األخــرية أن هــذا اإلصــالح حيــسن إىل حــد كــبري مــن اإلنــصاف يف اســتخدام 

املاليـة علـى حـد سـواء، يف حـني متكـن األسـاليب املـستخدمة                 اخلدمات واحلمايـة مـن املخـاطر        
ــم        يف ــة مبعظـ ــسبيا، مقارنـ ــضة نـ ــة منخفـ ــذه املكاســـب بتكلفـ ــق هـ ــن حتقيـ ــدفع مـ ــد والـ التعاقـ

  .األخرى البلدان
وعلـى الـرغم مـن االختالفـات        . وهذه التجارب ليـست إال بعـضا مـن األمثلـة احلديثـة              - ٢٣
 لـنظم التمويـل الـصحي الـيت تتـيح إحـراز تقـدم         التفاصيل، فهنـاك بعـض الـسمات املـشتركة         يف

ــها     ــع، ومنـ ــصحية للجميـ ــة الـ ــوفري التغطيـ ــو تـ ــبري حنـ ــصادر    )أ: (كـ ــى املـ ــا علـ ــل أساسـ التعويـ
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اإللزامية املدفوعة سلفا يف تأمني معظم إيرادات نظام الرعاية الصحية، وهو األمـر الـذي               /العامة
ئات الضعيفة على الرعاية الـصحية؛      يتسم بأمهية خاصة فيما يتعلق بضمان حصول الفقراء والف        

ترتيبات التجميع اليت حتقق احلد األقصى من االستفادة مـن هـذه اإليـرادات يف تقاسـم                  )ب( و
الـسعي حنـو اسـتخدام هنـج         )ج( املخاطر عن طريق احلد من التجزؤ أو التخفيف من آثـاره؛ و           

حتياجـات الـسكان مـن      استراتيجي يف شراء اخلدمات، أي، اسـتخدام املعلومـات املتاحـة عـن ا             
الرعاية الصحية وكذلك أداء مقدمي اخلدمات كأساس لتخصيص اإليرادات ملقدمي خـدمات            

  .الرعاية الصحية
ويف بعض البلدان، ارتبط إدخال تعديالت علـى اسـتراتيجيات متويـل الرعايـة الـصحية                  - ٢٤

وركينــا فاســو، علــى فقــد أطلقــت ب. ارتباطــا وثيقــا بتغــيري اآلليــات العامــة للحمايــة االجتماعيــة
 حوارا بني العديد من أصحاب املصلحة بشأن الـسياسات العامـة،        ٢٠٠٩سبيل املثال، يف عام     

وشـكلت الرعايـة    . يهدف إىل تنفيذ احلد األدىن مـن احلمايـة االجتماعيـة علـى الـصعيد الـوطين                
وظهـر مقتـرح يـدعو إىل وضـع نظـام شـامل             . الصحية عنصرا أساسيا من عناصـر هـذه العمليـة         

للتأمني الصحي، هبدف اجلمع بني خمتلف أشكال التأمني الصحي يف البلد كخطـوة حنـو تـوفري                 
 هــذا النظــام باعتبــاره جــزءا مــن آليــات شــبكة التأمينــات وينظــر إىل. التغطيــة الــصحية للجميــع

  . االجتماعية واألمان االجتماعي األوسع نطاقا
ل وضــع حــدود دنيــا للحمايــة  وينــدرج توســيع نطــاق احلمايــة االجتماعيــة، مــن خــال   - ٢٥

وقـد مـر    . االجتماعية على الصعيد الوطين، ضمن احملاور الـيت يركـز عليهـا العديـد مـن البلـدان                 
 بلدا ناميا بتجارب ملموسة يف هـذا الـصدد، حيـث قامـت هـذه البلـدان بتوسـيع                    ٣٥أكثر من   

و توسـيع  نطاق تغطيـة نظـم الـضمان االجتمـاعي هبـا خـالل العقـد املاضـي، ويلقـى التحـرك حنـ                
يونيـه  /نطاق احلماية االجتماعيـة اهتمامـا متزايـدا منـذ اعتمـاد مـؤمتر العمـل الـدويل يف حزيـران                    

ــم  ٢٠١٢ وتــشري .  املتعلقــة باحلــدود الوطنيــة الــدنيا للحمايــة االجتماعيــة     ٢٠٢ للتوصــية رق
 بلدا ناميا إىل أن هذه اإلجـراءات قـد حـدت مـن أوجـه                ١٥الدراسات اليت أجريت مؤخرا يف      

  . )٢(ر ومواطن الضعف وعدم املساواةالفق
وتتجلى مثـار اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان مـن أجـل وضـع نظـم وطنيـة لتمويـل الرعايـة                - ٢٦

الصحية، وإيصال اخلدمات، حبيث تقترب أكثر من توفري التغطية الـصحية للجميـع، يف صـورة         
فعلى سبيل املثـال،    . ر املالية حتسينات يف نطاق تغطية املبادرات الرئيسية ويف احلماية من املخاط         

تــبني التقــارير الــسنوية عــن التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حــدوث زيــادة 
__________ 

  )٢(  United Nations Development Programme/International Labour Organization/Global South-South 

Development Academy, “Successful social protection floor experiences” (New York, 2011).  
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 يف معدالت السكان الذين تشملهم معظم املبادرات الراميـة إىل حتـسني    ٢٠٠٠كبرية منذ عام    
اإليدز والـسل   /ناعة البشرية صحة األم والطفل، واملبادرات الرامية إىل مكافحة فريوس نقص امل         

ويف البلدان النامية، زادت معدالت حاالت الـوالدة الـيت تـتم علـى أيـدى أخـصائيني                  . واملالريا
. ٢٠١١ إىل عـام  ٢٠٠٠ يف الفتـرة مـن عـام       يف املائـة   ٦٦ إىل   يف املائـة   ٥٩صحيني مهـرة مـن      

 معاجلـة باملبيـدات     وخالل الفترة نفسها زادت معدالت األطفال الذين ينامون حتت ناموسيات         
، بينمـا شـهدت     يف املائـة   ٣٩ إىل   يف املائـة   ٢احلشرية يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى مـن            

 أكـرب زيـادة سـنوية يف عـدد األشـخاص الـذين يتلقـون        ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٩الفترة من عـام     
  . عالجا مضادا لفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز

 بلـدا لديـه قائمـة باألدويـة األساسـية،           ١٣٠ا يزيـد علـى      ، كـان مـ    ٢٠٠٧وحبلول عام     - ٢٧
 يف املائـة مـن البلـدان ذات الـدخل املـنخفض بتحـديث               ٨١ومن بني تلك البلدان قام ما نسبته        

  . قوائمه خالل السنوات اخلمس املاضية
وتندرج أملانيا والربازيـل وشـيلي وكوبـا وكوسـتاريكا وهولنـدا ضـمن البلـدان الناميـة                    - ٢٨

امت شبكات لتقدمي خدمات الرعاية الـصحية املتكاملـة مـن أجـل كفالـة تزويـد سـكاهنا               اليت أق 
خبدمات رعاية صحية منصفة وشـاملة ومتكاملـة ومـستمرة؛ وهتـدف اإلصـالحات الـيت جتـري                  
حاليا يف العديد من البلدان األخرى إىل تنظيم ومتويل خدمات الرعاية الـصحية األوليـة وتـوفري            

  .دائهااملوظفني الالزمني أل
ــم الرعايــة الــصحية واحلمايــة الــصحية            - ٢٩ وتــشكل هــذه اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز نظ

االجتماعية أحد األسـباب الرئيـسية الخنفـاض معـدالت وفيـات األطفـال واألمهـات يف معظـم                   
ــذ عــام    ــضا إىل    ٢٠٠٠أحنــاء العــامل من ، وإن كانــت بعــض أوجــه التحــسن ميكــن أن تعــزى أي

ــام حتـــسينات طـــرأت علـــى الظـــرو  ــة واالقتـــصادية بـــشكل عـ ــرة مـــن . ف االجتماعيـ ويف الفتـ
، كشف مؤشر التنمية البشرية عـن أوجـه حتـسن طـرأت يف مجيـع                ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٥ عام

 جماالت الصحة والتعليم والدخل القومي، وكان أكثرها سرعة يف أقل البلـدان             ىأحناء العامل عل  
  .نون من الفقرواخنفضت أيضا معدالت سكان العامل الذين يعا. منوا
. وميكن أيضا رؤية أوجه التحسن يف مدى احلماية من املخاطر املالية يف جمـال الـصحة                 - ٣٠

، اخنفض يف املتوسـط اعتمـاد البلـدان علـى املـدفوعات       ٢٠١١ و   ٢٠٠٥ففي الفترة بني عامي     
قابـل  ويف امل  - من األموال اخلاصة لتمويل ما لديها من نظم للرعايـة الـصحية يف مجيـع املنـاطق                

. زاد االعتمــاد علــى التمويــل اجلمــاعي املــدفوع ســلفا الــذي يــوفر احلمايــة مــن املخــاطر املاليــة  
 بلــدا، ميثــل ٢٩فقــد قــام . وأحــرزت بعــض البلــدان بــصفة خاصــة تقــدما كــبريا يف هــذا الــشأن
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خمتلف مستويات الدخل واملناطق، بتخفيض معـدالت اإلنفـاق علـى الرعايـة الـصحية، املتمثلـة                 
  .٢٠٠٥ يف املائة منذ عام ٢٥تقل عن  عات من األموال اخلاصة، بنسبة اليف املدفو

فعـدد فقـراء العـامل الـذين مل حيـصلوا        . ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري مما ينبغـي عملـه            - ٣١
واقتـصرت، علـى   . بعد على خدمات الرعاية الـصحية الـيت حيتـاجون إليهـا يقـدر ببليـون نـسمة        

ة عمليـات الـوالدة الـيت تـتم علـى أيـدي أخـصائيني مهـرة يف جمـال                    سبيل املثال، الزيادة يف نـسب     
 إىل  ٢٠٠٠ يف الفترة مـن عـام        يف املائة  ٤٨ و   يف املائة  ٤٤الرعاية الصحية على ما يتراوح بني       

 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وهى نسبة أدىن بكثري من النـسبة املـستهدفة،               ٢٠١١عام  
ويعتقد أن النطاق الذي يغطيـه العديـد مـن خـدمات     . والدة من عمليات ال   يف املائة  ١٠٠وهى  

الرعاية الصحية املطلوبة للوقاية من األمـراض غـري املعديـة أو عالجهـا مـنخفض يف العديـد مـن             
تـزال أوجـه     وال. بقاع العامل، وإن كان هناك نقص يف البيانات الدقيقة املتوافرة يف هذا الصدد            

 خـدمات الرعايـة الـصحية ويف مـستويات احلمايـة مـن         هالتفاوت كـبرية يف النطـاق الـذي تغطيـ         
  .املخاطر املالية داخل البلدان

وال يزال العديد من البلـدان يواجـه نقـصا حـادا يف أخـصائيي الرعايـة الـصحية، وجيـد                       - ٣٢
وكانت معدالت احلصول على األدوية األساسـية       . صعوبة يف اإلبقاء عليهم يف املناطق احملرومة      

 عن الـسنوات اخلمـس املاضـية،        ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٧كرب يف الفترة من عام      بأسعار معقولة أ  
ــة األساســية     ــوافر األدوي ــدالت ت ــة  (لكــن مع ــيت ال حتمــل أمســاء جتاري ــدان   ) ال ــن البل ــة م يف عين

ــدخل مل تتجــاوز حنــو       ــدان املنخفــضة إىل املتوســطة ال ــدخل والبل ــة ٥٠املنخفــضة ال  يف يف املائ
ويف معظـم احلــاالت، تظــل نظــم  . )٣( يف املرافــق اخلاصــة املائـة يف ٦٧ املرافـق الــصحية العامــة و 

املعلومات عاجزة عن توفري بيانـات بـشأن نطـاق تغطيـة معظـم املبـادرات املتعلقـة بالوقايـة مـن                      
  .األمراض غري املعدية وعالجها

ورغــم زيــادة اإلنفــاق يف جمــال الرعايــة الــصحية، ال تــزال األمــوال غــري كافيــة لتــأمني     - ٣٣
أي لتـوفري الـدعم خلـدمات       ( شاملة توفر حىت احلد األدىن من جمموعة اخلدمات الـصحية            تغطية

الرعاية اليت تقـدم ألغـراض الوقايـة والعـالج والتأهيـل وختفيـف اآلالم، والتـرويج للممارسـات                   
وأشارت تقديرات فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنيـة        . يف العديد من البلدان   ) الصحية السليمة 

 دوالرا ٤٤ل الــدويل املبتكــر لــنظم الرعايــة الــصحية إىل أن البلــدان كانــت حتتــاج إىل    بالتمويــ
، لتــأمني التغطيــة الــصحية ولــو علــى مــستوى احلــد  ٢٠٠٩املتوســط للفــرد الواحــد يف عــام  يف

__________ 
حتويل اخلطابة إىل واقع، تقرير فرقـة العمـل املعنيـة باألهـداف            : الشراكة العاملية من أجل التنمية    األمم املتحدة     )٣(  

 ).٢٠١٢سبتمرب، /نيويورك، أيلول (٢٠١٢اإلمنائية لأللفية لعام 
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. )٤(٢٠١٥ دوالرا يف عـام  ٦٠األدىن من جمموعة اخلدمات، ويتوقـع أن يرتفـع هـذا الـرقم إىل          
توسط نصيب الفرد مـن نفقـات الرعايـة الـصحية يف البلـدان املنخفـضة             ، بلغ م  ٢٠١٠ ويف عام 
 دولة مـن الـدول األعـضاء يف منظمـة الـصحة العامليـة تنفـق                 ٢٢زالت    دوالرا؛ وما  ٣٨الدخل  
 دوالرا للفرد على الرعاية الـصحية مـن مجيـع املـصادر، مبـا يف ذلـك الـدعم املقـدم                      ٤٤أقل من   

  .من اجلهات املاحنة
. مــستويات املــدفوعات مــن األمــوال اخلاصــة مرتفعــة يف العديــد مــن البلــدانتــزال  وال  - ٣٤

 مليــون شــخص مــن كــوارث ماليــة ألهنــم غــري مــشمولني بالقــدر ١٥٠ويعــاين مــا يقــدر بنحــو 
 مليــون شــخص إىل ١٠٠الكــايف بــأي شــكل مــن أشــكال احلمايــة مــن املخــاطر املاليــة، وُدفــع  

  . حتت خط الفقر للسبب نفسه ما
  
  جياد القدرة القطرية على توفري التغطية الصحية للجميع وتعزيزهاإ  -رابعاً   

هناك عدد من املنـاهج البالغـة األمهيـة الـيت ميكـن أن تـستخدم لتوجيـه تنميـة القـدرات                        - ٣٥
واملنـهاج  . الفردية واملؤسسية الالزمة كأساس للمضي قدما حنو توفري التغطية الـصحية للجميـع         

 الــصحية الــذي يهــدف إىل تــوفري نطــاق خــدمات الرعايــة  األول هــو منــهاج خــدمات الرعايــة
خدمات الرعايـة   الصحية املطلوبة ذات النوعية اجليدة على نطاق جغرايف واسع، ويشمل ذلك            

. ألغراض الوقاية والعـالج والتأهيـل وختفيـف اآلالم، والتـرويج للممارسـات الـصحية الـسليمة                
وهو ضروري لكفالة حصول الـسكان علـى اخلـدمات الـصحية الالزمـة بـشكل منـصف، عـن                    
طريق إيالء األولوية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية القريبة من املستفيدين، مـع دعمهـا               

ظام إحالة مناسب، وتوفري عدد كاف من أخـصائيي الرعايـة الـصحية املهـرة، الـذين يغطـون                   بن
التخصصات الطبية الضرورية، وإتاحـة األدويـة األساسـية وغريهـا مـن التكنولوجيـات املرتبطـة                 

ومن الضروري تنمية القدرات املطلوبة للتخطـيط خلـدمات الرعايـة الـصحية             . بالرعاية الصحية 
ــضرورية اجليــــد  ــدعم     الــ ــصحية يــ ــة الــ ــل الرعايــ ــام لتمويــ ــذ نظــ ــع وتنفيــ ــا ولوضــ ة وتوفريهــ

  .اخلدمات إيصال
واملنــهاج الثــاين هــو منــهاج األدلــة الــذي يتطلــب تعزيــز القــدرات املؤســسية واحلفــاظ    - ٣٦

عليها من أجل توفري األدلة وترمجتها على حنو فعال إىل قرارات تتخـذ علـى صـعيد الـسياسات                   
 واســتراتيجيات موجهــة حنــو تــوفري التغطيــة الــصحية للجميــع، العامــة بــشأن تــصميم سياســات

. وتنفيذ تلك السياسات واالستراتيجيات وإجـراء التـصويبات الالزمـة هلـا يف منتـصف الطريـق                
ويف هذا الصدد، ينبغي إيـالء االهتمـام لتطـوير البيانـات املـستقاة مـن نظـم املعلومـات الـصحية                   

__________ 
  .ف ذلكمجيع املتوسطات غري مرجحة ما مل ينص على خال  )٤(  
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اميــة إىل رصــد وتقيــيم الــسياسات، ودعــم تلــك      االعتياديــة ومــن العمليــات والدراســات الر   
ويـشكل إضـفاء الطـابع املؤسـسي     . البيانات وتعزيزها وزيادة استخدامها إىل أقصى حـد ممكـن    

 -  من أنفق كـم علـى مـاذا ومـاذا حتقـق     - على العمليات لكفالة تتبع النفقات الصحية بانتظام 
  . جزءا أساسيا من هذا املنهاج

وقد شدد التقرير اخلـاص     . ا عنصر هام يف تطوير منهاج األدلة      والبحوث جبميع أنواعه    - ٣٧
ــام    ــامل لع ــصحة يف الع ــصحية      ٢٠١٣بال ــة ال ــوفري التغطي ــق مبوضــوع البحــوث يف جمــال ت  املتعل

للجميع على أمهية بناء القـدرات الوطنيـة الالزمـة إلجـراء البحـوث الـسريرية واملتعلقـة بتطبيـق                    
ية على استقاء وحتليـل واسـتخدام املعلومـات لـدعم           والقدرة الوطن . السياسات، على حد سواء   

اختاذ القرار هي أمر ضروري كي يتسىن ألى بلد وضع جمموعة متسقة من التـدابري الراميـة إىل                  
املضي قدما حنو توفري التغطية الصحية للجميع، ورصد التقدم احملرز، والتنبؤ بـالظروف املـتغرية              

ــدان  . والتكيــف معهــا  ــرغم مــن أن البل ــإن    وعلــى ال ــتعلم مــن جتــارب اآلخــرين، ف ــها أن ت  ميكن
الظــروف اخلاصــة بكــل بلــد تتطلــب أن يكــون لديــه قــدرة حتليليــة متكنــه مــن مواءمــة الــدروس  

  .املستفادة مع ظروفه احمللية
 اجلهـود الراميـة إىل تطـوير        ٢٠٠٠ويف قريغيزستان، على سبيل املثـال، بـدأت يف عـام              - ٣٨

ة املتعلقة بالسياسات الصحية، واسـتخدم البلـد نتـائج تلـك       القدرة على إجراء البحوث التطبيقي    
فـالبحوث  . البحوث عند تصميم وتنفيذ إصالحاته املتعلقة بالرعاية الصحية خالل العقد التـايل           

ــة إىل احلــد مــن       ــر الــصحة مــثال بــشأن املرحلــة األوىل مــن اإلصــالحات الرامي الــيت طلبــها وزي
 املستـشفيات وفـرت أدلـة كانـت هنـاك حاجـة             املدفوعات غـري الرمسيـة مـن جانـب املرضـى يف           

ماسة إليها أدت إىل إقناع احلكومة والشركاء اخلارجيني بدعم تطبيق تلـك اإلصـالحات علـى                
  . الصعيد الوطين

ففـي جمـال متويـل    . أما املنهاج الثالـث فيتعلـق بالقـدرات التـشغيلية واحلوكمـة الرشـيدة         - ٣٩
 حتسني الكفاءة واإلنصاف يف استخدام املـوارد عـن          الرعاية الصحية، على سبيل املثال، يتطلب     

طريق الشراء االستراتيجي للخـدمات قـدرة علـى حتليـل البيانـات املتعلقـة باسـتعمال اخلـدمات                   
ويلـزم تـوافر قـدرات      . وأداء مقدمي اخلدمات، وربط تلك البيانات بقـرارات ختـصيص املـوارد           

ايـة الـصحية وتطبيـق اجلـزاءات يف حـاالت           تنظيمية إلنفاذ العقود املتفق عليها مـع مقـدمي الرع         
ويف املقابل، يتطلب التأكد من اتساق هـذه اإلجـراءات مـع    . اإلخالل مبسؤولياهتم جتاه املرضى   

 توافر آليـات تكفـل      ،أهداف نظام الرعاية الصحية ككل واستخدام األموال على النحو األمثل         
  .  عن قرارات الشراء هذهاملساءلة العامة، من قبيل جملس إلدارة الوكالة املسؤولة
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فعلى سبيل املثال، يعزز صندوق التأمني الصحي يف إستونيا املساءلة من خالل تقريـره                - ٤٠
يبلغ فيه فقط عن الشفافية فيما يتعلق باستخدام إيراداته، بـل أيـضا عـن أدائـه                 السنوي الذي ال  

اخلـدمات، وجـودة تلـك      بالنسبة جملموعة من املؤشرات اليت تقيس إمكانية وصول السكان إىل           
اخلدمات، وحتسني سلوكيات الـسكان الـصحية، والكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد، واإلجـراءات           

ويقـدم الـصندوق بانتظـام تقـارير عـن الدراسـات االستقـصائية الـيت تقـيس              . التشغيلية الداخليـة  
شفافية درجة رضا السكان، وقد تلقى الـصندوق يف العديـد مـن املناسـبات جـائزة التميـز يف الـ         

على صعيد القطاع العام، اعترافا بكونه املنظمة احلكومية اإلستونية اليت تقـدم التقريـر الـسنوي              
  . )٥(األكثر شفافية وموضوعية

ورغــــم أن التــــدريب يف جمــــال البحــــوث التطبيقيــــة املتعلقــــة بالــــسياسات الــــصحية    - ٤١
الـذين اكتـسبوا تلـك      واالجتماعية ضروري لزيـادة القـدرة، فـإن جمـرد زيـادة عـدد األشـخاص                 

وإمنـا يـتعني اسـتكمال القـدرات     . املهارات لن يكون كافيا لوضع سياسـات قائمـة علـى األدلـة      
املتــوافرة بطلــب إجــراء حبــوث تتعلــق بالــسياسات واالضــطالع بعمليــات للرصــد مــن جانــب    

ــسيني  ــات    . صــانعي القــرارات الرئي ــدان إىل التوصــل إىل الترتيب ــاج البل ــك، حتت باإلضــافة إىل ذل
املؤسسية املالئمـة الـيت متكنـها مـن االحتفـاظ باألشـخاص الـذين تـدربوا علـى هـذه املهـارات،                       
وذلك للتأكد من أن عملهم يلتزم باألولويـات املتعلقـة بالـسياسات العامـة والتأكـد يف الوقـت                   

ويستلزم هذا األمر توازنات دقيقـة، وجيـب        . ذاته من توخي االستقاللية واملوضوعية يف عملهم      
  .احللول حسب السياق اخلاص بكل بلدتكييف 

ــة الــصحية        - ٤٢ ــوفري التغطي ــق بت ــة فيمــا يتعل ــستندة إىل األدل ــسياسات امل ويتطلــب وضــع ال
للجميع احلـصول علـى معلومـات موثـوق هبـا عـن العديـد مـن املوضـوعات، ومـن بينـها تـوافر                         

رية واألدويـــة وتوزيـــع الرعايـــة الـــصحية جبميـــع جوانبـــها، مبـــا يف ذلـــك املـــوارد املاليـــة والبـــش 
والتكنولوجيات األخرى املتعلقة بالرعاية الصحية، فـضال عـن اهلياكـل األساسـية؛ واملـستويات          
احلالية لتزويد السكان مبا حيتاجونه من خدمات الرعاية الـصحية واحلمايـة مـن املخـاطر املاليـة؛            

يف هــذه واألثــر الواقــع علــى صــحة النــاس ورفــاهم االقتــصادي؛ وطبيعــة أوجــه عــدم املــساواة    
  .األمور كلها

 أن يــدرج يف تقريــره ٦٧/٨١وقــد طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام يف قرارهــا   - ٤٣
. معلومــات عــن تــدفق املــصروفات يف جمــال الــصحة مــن خــالل تطبيــق أطــر حماســبية موحــدة    

__________ 
  )٥(  Triin Habicht, “Governing a single-payer mandatory health insurance system: the case of Estonia”, 

William D. Savedoff and Pablo Gottret, ed. Governing Mandatory Health Insurance: learning from 

experience (Washington, D.C., World Bank, 2008.( 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/81�
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 إطـارا موحـدا لتتبـع       ٢٠٠٠ امليدان االقتـصادي يف عـام        نشرت منظمة التعاون والتنمية يف     وقد
 ســنوات مــن ١٠وبعــد . املــصروفات يف جمــال الــصحة يعــرف باســم نظــام حــسابات الــصحة  

التنفيذ يف بلدان من كل مستويات الدخل، أعدت نسخة منقحة، هى نظام حـسابات الـصحة                
ائي للجماعـات األوروبيـة     ، بالتعاون بني منظمة التعاون والتنمية واملكتـب اإلحـص         ٢٠١١لعام  

  .ومنظمة الصحة العاملية، ومبسامهة من وكاالت ومنظمات أخرى عديدة وخرباء قطريني
، هنجــا موجهــا حنــو الــسياسات لتحديــد  ٢٠١١ويــوفر نظــام حــسابات الــصحة لعــام    - ٤٤

ومـن شـأن    . التدفقات املالية يف إطـار نظـام الرعايـة الـصحية، مـن اإليـرادات إىل نظـم التمويـل                   
ود منهجية قويـة لتتبـع املـصروفات يف جمـال الرعايـة الـصحية أن متكـن واضـعي الـسياسات                      وج

الوطنيــة مــن التكيــف مــع الــسياقات املــتغرية بــسرعة واحلــصول علــى تغذيــة مرتــدة بــشأن            
ويتيح هذا األمر زيادة التفاعل يف عمليـة صـنع قـرار            . االستراتيجيات والسياسات اليت يضعوهنا   

  .ل عام فيما يتعلق بالتدفقات املالية يف نظام الرعاية الصحيةوحتسني املساءلة بشك
ومنـذ نـشر هـذا النظـام، تلقـى          . ويتجه العديد من البلدان اآلن إىل تنفيذ النظـام املـنقح            - ٤٥

 بلدا الـدعم مـن منظمـات دوليـة وثنائيـة لتـدريب موظفيـه وتطـوير قـدرهتم علـى                      ٥٠أكثر من   
وكانت البلدان املرتفعة الدخل أساسـا هـى الـيت تقـوم حـىت      . تطبيق هذا اإلطار احملاسيب املوحد    

ــها، واســتخدام هــذه         ــالغ عن ــصحية واإلب ــة ال ــصروفات يف جمــال الرعاي ــع امل وقــت قريــب بتتب
بيد أن عـددا متزايـدا مـن البلـدان املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة          . املعلومات يف صنع السياسات   

 ومــن تلــك البلــدان بــنن وترتانيــا وتوغــو الــدخل يتخــذ حاليــا اخلطــوات الالزمــة للقيــام بــذلك،
  . ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وليربيا

ويسهم أيضا يف هذا الشأن العمل الذي جيري لدعم توصيات اللجنـة املعنيـة بـاإلعالم                  - ٤٦
، ٢٠١٥وحبلـول عـام     . واملساءلة يف جمـال صـحة املـرأة والطفـل التابعـة ملنظمـة الـصحة العامليـة                 

ا قــد أجــرى تــدريبات علــى تتبــع املــصروفات يف جمــال الــصحة بــشكل عــام،   بلــد٦٠ســيكون 
وتتبع النفقات املتعلقة بـصحة املـرأة والطفـل ومبجموعـة متنوعـة مـن األمـراض واحلـاالت، مـع                    

  .ربطها بالنتائج
    

  خلق بيئة متكينية من خالل الشراكات  - خامسا 
ألهداف اإلمنائية لأللفية دفعـة هائلـة        من ا  ٨أعطى إعالن األمم املتحدة لأللفية والغاية         - ٤٧

فقد وفرا إطارا لالتفاق بـني البلـدان املتقدمـة        . صوب صياغة شراكات جديدة من أجل التنمية      
النمو على تقدمي املساعدة للبلدان النامية فيما تبذله من جهود للحد من الفقر وحتقيـق أهـداف              

  .إمنائية أخرى
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ــاريخ طويــل يف قطــاع    إال أن العمــل يف شــراكات لتحقيــق ن   - ٤٨ ــه ت ــائج صــحية أفــضل ل ت
بالعمـل كـسلطة    ” من دسـتورها     ٢فمنظمة الصحة العاملية مكلفة بنص املادة       . الرعاية الصحية 

وتدير املنظمة شبكة تتألف من أكثـر مـن         . “التوجيه والتنسيق يف ميدان العمل الصحي الدويل      
ــة معهــا   ٨٠٠ ستــضيف املنظمــة أيــضا ســبع  وت.  مؤســسة باعتبارهــا جــزءا مــن املراكــز املتعاون

شــراكات؛ مثــل الــشراكة العامليــة مــن أجــل مكافحــة الــسل، والتحــالف مــن أجــل حبــوث           
الــسياسات والــنظم الــصحية؛ وتــشارك يف رعايــة بــرامج مثــل الربنــامج األفريقــي ملكافحــة داء   

  .املذنبات امللتحية
ــاون األخــرى يف جمــ       - ٤٩ ــادرات وأشــكال التع ــشراكات واملب ــد زاد عــدد ال ــصحة وق ال ال

وينـدرج برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين            . العاملية بشكل مطرد على مدى العقد املاضـي       
  .اإليدز، حبكم تعريفه، ضمن الشراكات املبتكرة/بفريوس نقص املناعة البشرية

ــام       - ٥٠ ــة لعـ ــة املعونـ ــشأن فعاليـ ــاريس بـ ــالن بـ ــدد إعـ ــرا  ٢٠٠٥وحيـ ــل أكـ ــامج عمـ  وبرنـ
 تزيــد مــن فعاليــة املعونــة عــن طريــق حتــسني جودهتــا وزيــادة التنــسيق  املبــادئ الــيت٢٠٠٨ لعــام
 منظمــة دوليــة هبــاتني ٢٨ بلــدا و ١٣٠وقــد تقيــد أكثــر مــن . بــني مجيــع شــركاء التنميــة فيمــا

ويف سياق عملـييت بـاريس وأكـرا، أثبـت النـهج املتبـع لتحـسني الـصحة، مـن خـالل                  . الوثيقتني
صحة، أنـه علـى الـرغم مـن تنـوع األطـراف الفاعلـة               مبادرات مثل الشراكة الدولية من أجل الـ       

املــشاركة يف قطــاع الرعايــة الــصحية، فإنــه ميكــن حتــسني التنــسيق فيمــا يتعلــق باالســتراتيجيات 
  .الوطنية للرعاية الصحية

، شكلت شراكة بوسان للتعاون اإلمنائي الفعـال بـادرة علـى حـدوث        ٢٠١١ويف عام     - ٥١
دي الذي يركز على فعالية املعونة إىل هنج أوسع نطاقـا وأكثـر       حتول يف التفكري من النهج التقلي     

مشوال للتعاون اإلمنائي، يركز بدرجة أكرب على النظـر إىل املـوارد احملليـة واخلارجيـة معـا وعلـى                    
ويتعزز مفهوم املساءلة املتبادلة يف ظل وجود املـساءلة احملليـة حيـث ختـضع احلكومـات                 . النتائج

  .ية الصحة العامة أمام املواطنني ومنظمات اجملتمع املدينالوطنية للمساءلة عن محا
ــا، إىل التــصدي للتحــديات       - ٥٢ ــة كوري ويــسعى النــهج الــذي اعتمــد يف بوســان، مجهوري

ــدخل          ــدانا متوســطة ال ــرب بل ــدان تعت ــامل يف بل ــراء الع ــة فق ــيش غالبي ــث يع ــتغرية، حي ــة امل اإلمنائي
اإلمنائيـة الرمسيـة، الـيت خفـضت يف بعـض           ومل تعد املـساعدة     . مستوى منوها االقتصادي   حسب

ــل      ــدة لتمويــ ــة الوحيــ ــة، هــــي الطريقــ ــة واالقتــــصادية العامليــ ــة املاليــ ــة لألزمــ ــاالت نتيجــ احلــ
  .اإلمنائية املساعدة

ــة مــن حتــويالت         - ٥٣ ــرامج ممول ــأمني املكاســب الــيت حتققــت مــن خــالل ب وحــىت يتــسىن ت
تعني اتبـاع هنـج جديـد تكمـل فيـه تلـك             متكررة للموارد من بلدان غنية إىل بلدان فقرية، ي         غري
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املوارد باتفاقات أطول أجـال للتمويـل الـذي ميكـن التنبـؤ بـه، تـدمج يف الـنظم املاليـة واإلداريـة                        
ــدان  ــة للبلـ ــضريبية،     . الوطنيـ ــرادات الـ ــة، واإليـ ــصادر احملليـ ــن املـ ــستمدة مـ ــوارد املـ ــسهم املـ وتـ

ــشروط     ــل املقــدم مــن املؤســسات ب ــة، والتموي ــسرة، واالســتثمار املباشــر  والتحــويالت املالي مي
  .األجنيب، وضرائب التضامن العاملية، يف متويل التنمية

وبعد فتـرة مـن النمـو الـسريع زادت علـى عـشر سـنوات، اسـتقرت املـساعدة اإلمنائيـة                 - ٥٤
وظـل عـدد األطـراف الفاعلـة يف جمـال           . املقدمة يف جمال الرعايـة الـصحية عنـد مـستويات ثابتـة            

الصعد الوطين واإلقليمي والدويل يتزايد، مما ترتب عليه تزايـد التحـديات            الرعاية الصحية على    
ويف ضـوء االجتاهـات اجلديـدة       . النامجة عن التجـزؤ واالزدواجيـة وارتفـاع تكـاليف املعـامالت           

والتحديات الناشئة، يـتعني اسـتعراض املوقـع الـذي حتتلـه الـشراكات، الـيت مـن شـأهنا أن هتيـئ                       
لتنمية تؤدي إىل حتوالت جذرية ويكون حمورها اإلنـسان وتراعـى فيهـا             اجملال أمام إجناز خطة ل    

االعتبارات البيئية لكوكـب األرض، وكـذلك اسـتعراض الـدور الـذي تؤديـه تلـك الـشراكات                   
  . ومساهتا الرئيسية

ويف الوقت نفسه، دأب قـادة العـامل علـى االعتـراف باألمهيـة احملوريـة للـصحة بالنـسبة                      - ٥٥
ففـي مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة          . عـدة عمليـات سياسـية رفيعـة املـستوى         للتنمية، من خـالل     

املستدامة، مت التأكيد من جديد على الصحة باعتبارها شرطا مسبقا للتنمية املـستدامة بأبعادهـا               
وجرى أيـضاً اإلقـرار بـأن تعزيـز نظـم الرعايـة           . الثالثة مجيعا ونتيجة من نتائجها ومؤشرا عليها      

من أجـل تـوفري تغطيـة صـحية للجميـع بـصورة عادلـة شـرط مـسبق لتعزيـز                     الصحية وتوجيهها   
  .الصحة والتماسك االجتماعي والتنمية البشرية واالقتصادية املستدامة

ويف اإلعـــالن الـــسياسي الجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة الرفيـــع املـــستوى املعـــين بالوقايـــة     - ٥٦
، جـرى اإلقـرار بـأن تلـك         )٦٦/٢ قـرار اجلمعيـة العامـة     (األمراض غري املعديـة ومكافحتـها        من

األمراض متثل أحد التحـديات الرئيـسية للتنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين، باعتبارهـا عـامال          
وسلطت هذه العمليـة الـسياسية الـضوء علـى إدراك           . يسهم يف الفقر واجلوع يف البلدان النامية      

كافحة األمراض غري املعدية على أساس متعدد القطاعات هـي الـسبيل الوحيـد ملنـع                مؤداه أن م  
  . وقوع األسر يف هوة الفقر، بل وإفالس األمم يف مجيع بقاع العامل

 ٢٠١٥وأكدت من جديد املناقشات الـيت أجريـت حـول عمليـة التنميـة ملـا بعـد عـام                       - ٥٧
وحـدد تقريـر فريـق الشخـصيات البـارزة      . الدور احلاسـم للـشراكات يف خطـة التنميـة اجلديـدة      

 يف تقريـره مخـس نقـالت حتويليـة تفـضي            ٢٠١٥الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام         
تغــري مركــزي ”ن صــياغة شــراكة عامليــة جديــدة هــي  إويقــول الفريــق . إىل التنميــة املــستدامة

http://undocs.org/ar/A/RES/66/2�


A/68/394
 

18/22 13-48134 
 

ويقتـرح التقريـر صـياغة      . )٦(“التعاون الدويل يوفر املساحة الـسياساتية للتحـوالت الداخليـة          يف
: شراكة عاملية جديدة تضم طائفـة واسـعة مـن األطـراف الفاعلـة لكـل منـها دور حمـدد، وهـي                      

احلكومات الوطنية؛ والسلطات احمللية؛ واملؤسسات الدولية؛ والشركات التجاريـة؛ ومنظمـات        
دثون تــأثريات اجملتمــع املــدين؛ واملؤســسات واجلهــات اخلرييــة األخــرى واملــستثمرون الــذين حيــ 

  .ة؛ واألفرادياجتماعية ملموسة؛ والعلماء والدوائر األكادمي
ومتثل الشركات الشاملة حتوال من مفهوم العالقات التقليدية بني املـاحنني واملـستفيدين               - ٥٨

فالشراكات واالئتالفات واملبـادرات الـيت ترتكـز علـى قـضية حمـددة       . إىل مفهوم شركاء التنمية   
تها مبا أحرزته من تقدم سريع يف التصدي ألمراض مـن قبيـل نقـص املناعـة                 قد برهنت على قيم   

 الـيت أطلقهـا األمـني       “كـل امـرأة، كـل طفـل       ”وقـد أدت مبـادرة      . البشرية أو السل أو املالريـا     
العام إىل حفز حركة عامليـة متميـزة مـن خـالل تعبئـة جهـود املـسؤولني علـى أرفـع املـستويات                         

ــة الــصحية علــى مجيــع    البلــدان املختلفــة وشــحذ طاقــ  يف ات األطــراف الفاعلــة يف جمــال الرعاي
  .املستويات لتحسني صحة النساء والفتيات

. وتكتسب هذه املبادرات أيضا أمهية يف رصد النتائج وتتبع املوارد املتعهد هبا واملنفقـة               - ٥٩
ملــرأة وقــد بينــت األعمــال الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة املعنيــة بــاإلعالم واملــساءلة يف جمــال صــحة ا  

والطفــــل تزايــــد أمهيــــة التتبــــع والرصــــد يف حتديــــد االختناقــــات واالســــتراتيجيات املناســــبة   
  .معها للتعامل
ودائمــا مــا كانــت الــشراكات يف العقــد املاضــي تــضم احلكومــات واجملتمــع املــدين           - ٦٠

والقطـاع اخلــاص كــشركاء متــساوين، لــيس فقــط فيمـا يتعلــق بالتمويــل وإمنــا أيــضاً باحلوكمــة   
وقــد وصــلت الــشبكات إىل الــسياسيني واألفــراد علــى املــستويات . ة علــى صــنع القــراروالقــدر

وأدت تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت اجلديــدة، مبــا يف ذلــك الوســائط  . احملليــة واجملتمعيــة
االجتماعيــة، إىل إعــادة تــشكيل طريقــة نــشر املعلومــات واكتــساب اجلماعــات اجلديــدة للتــأثري 

  .وهتاوالقدرة على إمساع ص
 ٥ ٠٠٠وقد تلقى فريق الشخصيات البارزة الرفيـع املـستوى تعليقـات مـن أكثـر مـن                    - ٦١

وشـارك أكثـر    .  مـسؤوال تنفيـذيا لـشركات كـربى        ٢٥٠منظمة من منظمات اجملتمـع املـدين و         
ميكـــن االطـــالع عليهـــا (“ عـــاملي” شـــخص يف دراســـة استقـــصائية بعنـــوان ٨٠٠ ٠٠٠مـــن 
وصـــنفوا اجملـــاالت ذات األولويـــة ألنفـــسهم    ) www.myworld2015.orgاملوقـــع الـــشبكي   يف

ــا بعــد عــام     ــة مل ــصحية ”وُصــنف جمــال  . ٢٠١٥وأســرهم يف خطــة التنمي ــة ال  “حتــسني الرعاي

__________ 
 .un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf: ميكن االطالع على التقرير على العنوان التايل  )٦(  
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 جمموعـة   ١٥ مـن    ١١باعتباره ثاين أعلى أولوية بوجه عام وهو أيضا ثاين أعلى أولوية يف رأي              
  .ن الدخلمقسمة على أساس اجلنس والعمر والتعليم ومخسة مستويات م

واستدامة العدد الكبري من التـدخالت الـصحية املوجهـة أمـر ميكـن كفالتـه مـن خـالل                      - ٦٢
فــسرعة النمــو االقتــصادي يف أجــزاء . دمــج تلــك التــدخالت يف نظــم الرعايــة الــصحية الوطنيــة

ويتزايـد عـدد    . خمتلفة من العامل مل تسفر عن مكاسب متناسبة يف اخلدمات االجتماعية والرفـاه            
ان اليت تواجه حتـديات متماثلـة فيمـا يتعلـق بزيـادة متوسـط العمـر املتوقـع، ويـشكل تـوفري                       البلد

التغطية الصحية للجميع مسألة هتم مجيع البلدان، بغض النظر عن طور التنميـة فيهـا؛ وتـنعكس     
أيضا أوجه الشبة بني البلدان يف العقبـات الـيت حتـول دون إحـراز تقـدم صـوب حتقيـق الغايـات                    

  .الرعاية الصحيةاملتعلقة ب
وجيري حاليا تدبري قـدر كـبري مـن املـوارد اجلديـدة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                       - ٦٣

املتصلة بالصحة، من خالل شراكات مثل الصندوق العاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا،                
لبلـدان األكثـر    غـري أن ا   . والتحالف العاملي للقاحات والتحصني، واملرفق الدويل لشراء األدويـة        
وميكـن أن يـؤدي تعـدد       . احتياجا إىل املساعدة اخلارجية ليـست عـادة األفـضل جتهيـزا إلدارهتـا             

قنوات التمويـل إىل تـشويه األولويـات الوطنيـة وحتويـل اجلهـود عـن اجملـاالت الـيت حتتـاج أشـد                        
يـل املـستمد   وتعمل الشراكة الدولية من أجل الصحة على التوفيق بني التمو   . احلاجة إىل املوارد  

. من مصادر حملية ودولية واألهداف واالستراتيجيات اليت جرى حتديدها على الـصعيد الـوطين             
وهي تقدم أيضاً أداة للتقييم املشترك للسياسات الوطنية ورصد التقـدم احملـرز يف التقيـد مببـادئ        

  .فعالية املعونة
. ددات االجتماعية للـصحة   ويقتضي اتباع هنج عام لتحسني النتائج الصحية معاجلة احمل          - ٦٤

وميثل تنسيق اإلجـراءات بـني القطاعـات املتعـددة الـيت تـدعم النـهج القـائم علـى حـشد جهـود                        
وجيـري  . احلكومة كلها وجهود اجملتمـع كلـه طريقـة لتحـسني النتـائح الـصحية للـسكان كلـهم         

ستفادة من خالل عملية صنع السياسات االستباقية رصد املخاطر عن طريق تطبيق الـدروس املـ     
وميكن الوقاية من األمـراض املتـصلة بالبيئـة بـالربط     . من كل من قطاعي الرعاية الصحية والبيئة   

بني شـواغل الـصحة والبيئـة يف إطـار خطـط إمنائيـة وطنيـة وأنـشطة لبنـاء القـدرات علـى مجيـع                          
ويعمل التحالف االستراتيجي من أجل الـصحة والبيئـة لتنفيـذ إعـالن ليربفيـل كأسـاس            . الصعد

  .طط العمل املشتركة ومنربا إقليميا للحوار بني القطاعات يف أفريقياخل
وميكــن أن يــسهم اتبــاع هنــج للرعايــة الــصحية قــائم علــى حقــوق اإلنــسان يف حتــسني     - ٦٥

إمكانية االستعانة خبدمات ومرافق الرعاية الصحية بتكلفة أيسر ويف زيـادة إتاحتـها ومقبوليتـها               
املستفيدين يف مجيـع املناقـشات ومـشاركتهم يف عمليـات صـنع       وجودهتا، وذلك بكفالة إدماج     
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ــصلة  ــرار ذات ال ــة      . الق ــز يف إتاحــة خــدمات الرعاي ــساواة والتميي ــدام امل ــزال حــاالت انع وال ت
  .الصحية عوامل أساسية تؤثر على قدرة األشخاص على العيش يف صحة جيدة

 املقدمة على صـعيد الـسياسات   وأخذت املساعدة التقنية التقليدية تتراجع أمام املشورة       - ٦٦
للمستويات العليا، وهي عملية تنحاز إىل اخلربة العملية اليت ميكن اكتساهبا من خـالل التعـاون                

. الثالثـــي والتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب والـــشراكات بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص   
اليـة املعونـة، املعقـود      اعترف اإلعالن الصادر عن املنتـدى الرابـع الرفيـع املـستوى بـشأن فع               وقد
بوســان، بــأن طبيعــة التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب وطرائقــه واملــسؤوليات الــيت ينطــوي   يف

  .عليها ختتلف عن تلك اليت ختص التعاون بني الشمال واجلنوب
وتتبع يف أنواع الشركات الثالثة هنج جتمع بني التضامن والتعـاون ملواجهـة التحـديات                 - ٦٧

ايـة صـحة الـسكان مـن األمـراض املعديـة اجلديـدة والناشـئة تتطلـب سلـسلة مــن           فحم.  العامليـة 
ــصعيد العــاملي    ــة واالســتجابة علــى ال ــة   . أعمــال الرقاب ــة يف جمــال الرعاي وتتطلــب القــوى العامل

الــصحية وزيــادة تنقلــها حلــوال عامليــة تــشمل سياســات لتدريبــها وتوزيعهــا واســتبقائها وتــوفري 
وال تـزال هنـاك صـعوبة بالغـة         . رك فيها كـثري مـن البلـدان الناميـة         احلوافز هلا، وهي شواغل تشت    

ــة        يف ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة ال ــصحية األساســية وخــدمات رعاي ــة ال إتاحــة خــدمات الرعاي
  .وخدمات صحة األم بصورة منصفة للنساء يف أجزاء كثرية من العامل

  
  االستنتاجات  - سادسا 

خدمات الرعاية الصحية جبودة مرتفعة وأسعار تتزايد مطالبة الناس باحلصول على   - ٦٨
وتــوفر هــذه التغطيــة . ميــسورة، وهــو مــا يــشكل جــوهر مفهــوم التغطيــة الــصحية للجميــع

للناس الـشعور باالطمئنـان إىل أن بوسـعهم االسـتفادة مـن خـدمات الرعايـة الـصحية الـيت                     
. ة اجلـودة  حيتاجون إليها إذا ما وقع هلم حدث طارئ، وأن هـذه اخلـدمات سـتكون مرتفعـ                

ويــسهم حــصول األشــخاص علــى خــدمات الرعايــة الــصحية الالزمــة يف حتــسني صــحتهم   
وعلـى هـذا النحـو،      . واحلفاظ عليها، مما يتيح هلـم فرصـة الـتعلم والعمـل وكـسب الـدخل               
  .يكون توفري هذه اخلدمات عنصرا بالغ احليوية يف التنمية املستدامة

حية ارتباطا وثيقا أيضاً مبفهـوم احلمايـة     ويرتبط احلصول على خدمات الرعاية الص       - ٦٩
فـاجلهود  . االجتماعية، ومتثل الصحة عنـصرا مهمـا يف احلـدود الـدنيا للحمايـة االجتماعيـة               

املبذولة لتوفري التغطية الصحية للجميع تؤدي إىل االرتقاء مبعايري تلك احلماية على أسـرع              
ة اليت حيتاج إليها دون     حنو حبيث ميكن لكل شخص احلصول على خدمات الرعاية الصحي         

  .أن يواجه حواجز أو صعوبات مالية
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ــة للبلــدان علــى اخــتالف مــستويات       - ٧٠ ــة الــصحية للجميــع أمهي ــوفري التغطي وميثــل ت
دخلها، حيث تواجه كـل منـها بـشكل خمتلـف مـسائل تتعلـق بنـدرة املـوارد نتيجـة لزيـادة                       

تغطيـة للجميـع يـرتبط حـصرا        إال أن الطريـق لتـوفري ال      . االحتياجات والطلبات من سكاهنا   
خبصائص البلد املعين، وإن كانت التجربـة القُطْريـة تـبني أيـضاً أن أي هنـج جيـب أال يركـز                      
فحسب على استراتيجيات متويل خدمات الرعاية الصحية، وإمنا أيضا علـى نظـام تقـدميها               

  .جبميع عناصره، وكذلك على احملددات االجتماعية للصحة
البلـدان علــى الــتعلم مـن جتــارب بعــضها الـبعض وســيلة مهمــة    ومتثـل زيــادة قــدرة    - ٧١

ومن الوسائل األخرى قيام البلدان بزيادة قدراهتا الذاتيـة الالزمـة           . لإلسراع بعجلة التقدم  
لوضع سياسات على أساس أفضل األدلة وتنفيذها مث رصد آثارها وتقييمها، حبيث تعـدهلا              

  .عند الضرورة
وب تــوفري التغطيــة الــصحية للجميــع علــى نظــم      ويــتعني أن يعتمــد التحــرك صــ     - ٧٢

وميثل تتبع . معلومات متينة توفر البيانات ذات الصلة بصنع السياسات يف الوقت املناسب
تدفقات النفقات يف جمال الرعاية الصحية من خالل تطبيق األطر احملاسبية املوحدة عنصرا             

تتــوافر للبلــدان  ، ٢٠١١مهمــا، ومــع بــدء تطبيــق إطــار نظــام حــسابات الــصحة لعــام        
  .توجيهات متفق عليها دوليا بشأن النهج اليت ميكن استخدامها

وقد حددت الشراكة الدولية من أجل الصحة واملبادرات املتصلة هبا سبعة أنـواع               - ٧٣
معينة من السلوك املطلوب لزيادة التنسيق واملواءمة يف املعونة، مع التركيـز الواضـح علـى       

بادرات يف مجلة أمور على األولويات املتفق عليهـا الـيت تـرد يف              وتركز امل . النواتج الصحية 
أي اســـتراتيجية وطنيـــة للـــصحة وتـــستند إىل تقييمـــات مـــشتركة ويـــتم رصـــدها بـــصورة 
مشتركة، مع  التقليل من العمليات املنفصلة؛ وعلى املوارد املسجلة يف امليزانية واملتوائمـة              

إلدارة املاليـة واملـشتريات املنـسقة واملتوائمـة،         مع األولويات وااللتزامات الوطنية؛ ونظـم ا      
مع تنمية القدرات هبدف تعزيـز الـنظم القُطْريـة واسـتخدام تلـك الـنظم؛ والـتعلم املنـتظم؛            

  .وتوفري الدعم التقين على أساس التخطيط االستراتيجي والتنسيق
ــشجع         - ٧٤ ــاء شــراكة ت ــسهم يف بن ــل أن ي ــن شــأن صــقل األدوات املوجــودة بالفع وم
بتكار التكنولـوجي يف عمليـات اسـتحداث خـدمات وأجهـزة طبيـة جديـدة، مـع كفالـة               اال

توفري التعليم والتدريب والقدرات املهنية للعاملني يف جمال الرعاية الـصحية حبيـث ميكنـهم               
ومــن شــأن البحــث والتطــوير يف جمــال إعــداد لقاحــات أو أدويــة جديــدة أن   . اســتخدامها

قـدرة علـى حتمـل أسـعارها، مـع مكافحـة األدويـة دون               يسهم يف حتسني مـدى توافرهـا وال       
  .اليت حتمل أمساء زائفة/املقلدة/املغشوشة/املزورة/املعيارية
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. ويتعني أن تعزز الشراكات القدرات القُطْرية القائمة بدال من أن تثقلـها باألعبـاء               - ٧٥
وبدال من . كذلك يتعني أن تركز على جودة املعونة بدرجة أكرب من تركيزها على كميتها

االستفاضة يف وضع شروط ومؤشرات لإلبالغ ، يتعني اختاذ ترتيبات عامـة تتنـاول النـهج            
وميكن للشراكات اليت تتمحـور حـول غايـات مـشتركة، وتتـوىل أطـراف               . الصحي الكلي 

متعددة ذات مصلحة مشتركة املسؤولية عنها، أن تسهم يف وضـع حلـول دائمـة مـع حـل                  
  .املشاكل الراهنة

  


