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مقدمة
شهد التحرك نحو توفري التغطية الصحية الشاملة )UHC( – بغية احلرص عىل تكني مجيع من 
حيتاجون إىل اخلدمات الصحية من احلصول عليها دون حتمل أعباء مالية باهظة – زمًخا هائاًل عىل 
مستوى العامل )1(. وأدى ذلك إىل زيادة حادة يف الطلب عىل اخلربة املتخصصة و البينات والدفع نحو 
جعل التغطية الصحية الشاملة أحد األهداف املدرجة عىل جدول أعامل التنمية بعد 2015 )2(. 
تقرتح هذه الورقة إطار عمل لتتبع التقدم املتحقق عىل املستويني القطري والعاملي نحو التغطية 
الصحية الشاملة. وهتدف الورقة أيضا إىل تقديم األساس املعريف والتوجيهي الذي تستند إليه هذه 
املناقشات، وتقييم التغطية اإلمجالية والعادلة للخدمات الصحية األساسية باإلضافة إىل احلامية 
املالية. ويعد رصد التقدم نحو تنفيذ هذين العنرصين من التغطية الصحية الشاملة أمًرا مكماًل 
ورضورًيا لتحقيق أهداف املحصالت الصحية املرغوبة، مثل منع الوفيات التي يمكن الوقاية منها، 

ورفع متوسط العمر الصحي املتوقع، باإلضافة إىل احلد من الفقر، ومحاية دخول األرس.
البنك الدويل،  العاملية وجمموعة  تأيت هذه الورقة نتيجة جهد مشرتك ما بني منظمة الصحة 
والتنمية  الصحة  ورشكاء  الفنيني،  واخلرباء  الدول،  ممثيل  مع  ومناقشات  مشاورات  إىل  استناًدا 
موسع  نحو  عىل  تداوهلا  وتم  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  الورقة  هذه  مسودة  نرش  وتم   .)3( العامليني 
للتشاور يف الفرتة ما بني ديسمرب/كانون األول 2013 وفرباير/شباط 2014. وتم استالم ما يقرب 
وأصحاب  واألكاديميني،  املدين،  واملجتمع  التنمية،  ورشكاء  الدول،  من  مقدمة  مشاركة   70 من 
التوفيق بني املعطيات املقدمة ومراجعتها يف اجتامع ضّم خرباء وطنيني  املصلحة املهتمني. وتم 
ودوليني يف بيالجيو بإيطاليا، والذي كان قد انعقد يف مارس/آذار 2014 )4(. كام تم تعديل الورقة 

لتعكس وجهات النظر التي تبلورت من خالل هذه املشاورات.

التغطية الصحية الشاملة: نحو إطار عمل مشرتك لرصد التقدم املحرز
تم تعريف التغطية الصحية الشاملة بأهنا املحصلة املرغوبة ألداء النظام الصحي، والتي يتلقى من 
خالهلا مجيع املحتاجني للخدمات الصحية )بام يف ذلك تعزيز الصحة، و الوقاية، والعالج، وإعادة 
التأهيل و العناية امللطفة(، دون حتمل أعباء مالية غري رضورية )5(. وتشمل التغطية الصحية 
الشاملة عنرصين مرتبطني ببعضهام البعض، أال ومها: الطيف الكامل للخدمات الصحيةأ 
األساسية ذات النوعية اجليدة واملقدمة حسب االحتياج، واحلامية من األعباء املالية بام يف ذلك 
احتامل اإلفقار من جراء حتمل تكاليف اخلدمات الصحية. وجيب أن يعود كال العنرصين بالنفع 

عىل جمموع السكان.
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إطار عمل شامل  الشاملة كجزء من  الصحية  التغطية  لرصد  إطار عمل  الورقة  تقدم هذه 
لرصد أداء النظم الصحية الوطنية )6(. وجيب أن يكون رصد التغطية الصحية الشاملة جزًءا 
التقييم املنتظم  مكماًل لتتبع التقدم العام املحرز عىل صعيدي الصحة واألداء، والذي يتطلب 
)تقديم  واملخرجات  واألدوية(،  الصحي،  القطاع  يف  العاملة  القوى  و  التمويل،   ( للمدخالت 
إطار هذا  للصحة. ويف  االجتامعية  واملحددات  الصحية  التدخالت، واآلثار  اخلدمات(، وتغطية 
السياق اإلمجايل وبالتاميش مع تعريفه، يتعلق رصد التغطية الصحية الشاملة بعنرصين منفصلني 
من أداء النظام الصحي، أال ومها: مستويات التغطية باخلدمات الصحية واحلامية املالية، مع الرتكيز 
عىل حتقيق العدالة. وبالرغم أن إحراز التقدم يف تنفيذ التغطية الصحية الشاملة من خالل هذين 
العنرصين هدف هام للنظم الصحية، فإنه ليس بديال عن األهداف الصحية األخرى، مثل حتسني 

فرص البقاء عىل قيد احلياة أو إطالة متوسط العمر الصحي.

الرصد عىل املستوى القطري
يعكس اهلدف من رصد التغطية الصحية الشاملة من قبل البلدان يف التأكد من أن التقدم نحو 
التغطية الصحية الشاملة املالمح الوبائية والسكانية التي تنفرد هبا الدولة، ونظامها الصحي، 
ومستوى التنمية االقتصادية، ومطالب السكان وتوقعاهتم. تعد هذه األبعاد اخلاصة بالدولة يف 
غاية األمهية لتحديد األمور التي ينبغي رصدها؛ فعىل سبيل املثال، قد تصب األنظمة االقتصادية 
الناشئة تركيزها عىل أفضل السبل لتوسيع نطاق اخلدمات األساسية لتشمل املناطق البعيدة، يف 
حني أن الدول مرتفعة الدخل قد تصب تركيزها عىل تعديل نطاق اخلدمات الصحية املتاحة 
إلتاحتها للعدد املتزايد من رشائح السكان املتقدمة يف العمر. يف حني أن املقاييس املستخدمة، 
واملجاالت املقرر رصدها تتحدد وفًقا للسياق القطري – فإن التغطية باخلدمات األساسية ذات 
النوعية اجليدة واحلامية املالية – هو أمر منوط بجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها، 

ومالحمها السكانية أو احتياجاهتا الصحية.

الرصد عىل املستوى العاملي
عىل ضوء االهتامم الواسع النطاق بترسيع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، فثمة قيمة ينطوي 
عليها توحيد املقاييس، بحيث تكون قابلة للمقارنة عرب احلدود وعىل مر الزمان. واهلدف من إطار 
العمل العاملي املوضح يف هذه الورقة هو تشجيع البلدان عىل تبني منهج مشرتك لرصد التغطية 
الصحية الشاملة وتقييم التقدم املحرز من خالل مؤرشات موحدة دولًيا. ويسمح الرصد الدوري 
عىل املستوى العاملي بإجراء مقارنة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، ومن ثم، يمكن للبلدان 
االستفادة من خربات بعضها البعض. و مع ذلك ال يعد الرصد عىل املستوى العاملي بدياًل عن 
الرصد عىل املستوى الوطني، ويتم تشجيع البلدان عىل وضع مقاييس للتغطية الصحية الشاملة 
وفًقا الحتياجاهتا، عن طريق االستفادة من إطار العمل هذا، حتى تعكس السياق اخلاص هبا عىل 
أفضل وجه. عالوة عىل ذلك، بسبب الطبيعة الديناميكية للتغطية الصحية الشاملة وحتقيقها 

عىل نحو تدرجيي، فإن أولويات الرصد ختتلف بني البلدان.
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املبادئ اإلرشادية )التوجيهية(
تؤكد املبادئ اإلرشادية التالية عىل إطار العمل هذا لرصد التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

جيب أن يتألف إطار العمل من مقياسني مرتابطني ولكن طبيعة كل منهام ختتلف عن اآلخر: ▪▪
تغطية السكان باخلدمات الصحية األساسية وتغطية السكان باحلامية املالية. وجيب تقييم التقدم 

املحرز بشأن املقياسني بالتزامن.
جيب أن تشتمل مقاييس التغطية الطيف الكامل ملختلف التدخالت الصحية األساسية، من ▪▪

حيث تعزيز الصحة، والوقاية، والعالج، وإعادة التأهيل والعناية امللطفة، فضاًل عن التكاليف 
األخرى ذات الصلة.

ينبغي ملقاييس تغطية اخلدمات الصحية واحلامية املالية أن تعود بالنفع عىل جمموع السكان عىل ▪▪
مدار حياهتم، بام يف ذلك مجيع األعامر وكال اجلنسني.

جيب أن تعرب املقاييس عن مجيع مستويات النظام الصحي. وتتم بعض التدخالت – مثل ▪▪
رضائب التبغ – عىل مستوى املجتمع، بينام تمُقّدم تدخالت أخرى مثل رعاية التوليد الطارئة يف 
املرافق الصحية. وباملثل، جيب أن تغطي مقاييس احلامية املالية مجيع مستويات النظام الصحي؛ 

حيث إن التكاليف املتكبدة للقيام باخلدمات قد ختتلف بشكل كبري.
جيب أن تكون املقاييس العاملية ذات صلة بجميع البلدان، بغض النظر عن دخلها القومي؛ ▪▪

فخالًفا لألهداف اإلنامئية لأللفية املتعلقة بالصحة، والتي تركز بشكل أسايس عىل الدول 
منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل األقل من املتوسط، فإن أهداف التنمية جلدول أعامل 
ما بعد 2015 هتم مجيع البلدان. وحتى يف حالة البلدان التي لدهيا جمموعة أكرب من املؤرشات 

لقياس تقدمها، فإنه يتعني عليها اتباع معايري مشرتكة للقياس وتضمني مقاييس عاملية.
جيب تقسيم املقاييس وفًقا للرشائح االجتامعية االقتصادية والطبقات السكانية؛ للسامح بتقييم ▪▪

التوزيع العادل لتغطية اخلدمات واحلامية املالية. يوجد يف مجيع النظم الصحية، تدرج كبري 
يف خماطر اعتالل الصحة والوصول إىل اخلدمات و تغطية كلفتها وفًقا لدخل األرسة، وحمل 

اإلقامة، واجلنس، وعوامل أخرى.

االعتبارات املنهجية
جيب األخذ باحلسبان عدد من االفرتاضات واالعتبارات املنهجية عند تطبيق هذه املبادئ عىل 

مقيايس التغطية الصحية الشاملة: تغطية اخلدمات الصحية األساسية واحلامية املالية.

تغطية اخلدمات الصحية األساسية
يمكن تصنيف مقاييس رصد التدخالت الصحية املحددة ومقدار اخلفض يف مستوى عوامل 
املستهدفة،  السكانية  الفئة  التدخل، وخصائص  للحالة، ونوع  تبعا  اخلطورة بشكل خمتلف؛ 
ومستوى تقديم التدخل. يف إطار عمل رصد التغطية الصحية الشاملة هذا، يتم وضع املقاييس 
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يف فئتني واسعتني لتغطية طيف التدخالت، هي: الوقاية )التي تتضمن اخلدمات اخلاصة بتعزيز 
الصحة والوقاية( والعالج )الذي يتضمن خدمات مثل العالج، وإعادة التأهيل، و خدمات الرعاية 
امللطفة(. ثمة مؤرشات كثرية خاصة بتغطية اخلدمة، ويتمثل اهلدف املنشود يف تقليص عدد املؤرشات 
واستخدام أقل القليل منها لتتبع التقدم. نقرتح تبني جمموعة من املؤرشات “التتبعية” لرصد التقدم 

يف التغطية الصحية الشاملة املستندة عىل املعايري التالية:
االرتباط باملوضوع: هل تقيس املؤرشات األحوال الصحية التي تثل األولويات؟ هل التدخل ▪▪

فعال من حيث الكلفة؟ هل هناك احتامل قائم ألن تقود اخلدمة أو األوضاع التي يتم التعامل 
معها )عىل سبيل املثال تعزيز الصحة( إىل حتمل مرصوفات رعاية صحية ضخمة؟

اجلودة: هل تثل املؤرشات تغطية فعالة أو تغطية معدلة اجلودة؟ أو هل يمكن استخدام ▪▪
املؤرشات التكميلية للحصول عىل معلومات حول جودة اخلدمة؟

التوفر: هل يتم قياس املؤرشات بصورة منتظمة وموثوق منها وعىل نحو قابل للمقارنة )أي ▪▪
باستخدام بسط الكرس، والعوامل املشرتكة، والتقسيم وفًقا ملبدأ العدالة( مع األدوات احلالية 

)عىل سبيل املثال عمليات املسوحات األرسية، أو نظم معلومات املرافق الصحية(؟

ثمة مؤرشات قليلة جًدا تفي باملعايري الثالثة بالكامل. يكشف تطبيق هذه املعايري الكثري من 
املؤرشات املتاحة ذات الصلة ذات النوعية اجليدة عىل تغطية اخلدمة مع تدخالت الوقاية )7(. 
يوجد بالفعل عدد من املؤرشات الراسخة لتغطية اخلدمة مع التدخالت الرامية إما لتعزيز الصحة 
أو الوقاية من املرض. وتتضمن هذه املؤرشات مؤرشات التغطية املتعلقة باألهداف اإلنامئية لأللفية 
)مثل تغطية التطعيامت(، واملؤرشات املتفق عليها التي يمكن استخدامها لرصد تغطية التدخالت، 

وذلك للوقاية من األمراض غري املعدية )مثل عدم استخدام التبغ(.
تعكس الندرة النسبية للمؤرشات اجليدة عىل التغطية العالجية الصعوبة يف حتديد االحتياجات 
اخلاصة باحلاالت التي تؤثر فقط عىل جزء من السكان وغالبا ما تتطلب تلقي الرعاية يف مرفق 
صحي، مثل عالج الرسطان أو استئصال الزائدة الدودية. ويعد هذا أمًرا يف غاية األمهية؛ حيث إن 
األمراض التي تتطلب دخول املستشفى أو عالًجا طويل املدى ترتبط أحيانا بمخاطر مالية أعىل، 
وقد يتنازل الكثري من األفراد عن تلقي هذه اخلدمات، لتعثرهم يف توفري نفقاهتا. حتى يف البلدان 
مرتفعة الدخل، التي تتوافر لدهيا بيانات موسعة، فالقليل جدا من املؤرشات الدالة عىل التغطية 
العالجية تستخدم بشكل روتيني )8(. وبالرغم من ذلك، بالنسبة حلاالت مثل ارتفاع ضغط الدم 
أو السكري، التي يتم فيها إجراء اختبارات رسيرية، قد تساعد املسوحات االرسية يف حتديد حجم 

السكان املحتاجني للرعاية الصحية، وكذلك عدد السكان الذين تم عالجهم.
ومن ثم، استناًدا عىل املؤرشات املتفق عليها من قبل منظمة الصحة العاملية اخلاصة برصد 
تغطية األهداف اإلنامئية لأللفية واألمراض غري املعدية، يطرح إطار العمل قياًسا لتغطية جمموعة 
تدخالت وقاية وتدخالت عالج تتبعية )أنظر األمثلة التوضيحية الواردة أدناه(. ويمكن اإلضافة 
قابلة  مقاييس  تتوفر  وعندما  وحسبام  الوقت  مع  التدخالت  من  األساسية  املجموعة  هذه  عىل 

للمقارنة وموثوق منها لتغطية جماالت التدخالت األخرى، مثل إعادة التأهيل و الرعاية امللطفة.
ويتضمن عدٌد من هذه املؤرشات عنرص اجلودة، املشار إليه يف كثري من األحيان باسم “التغطية 
الفعالة”، بدالً من االكتفاء بمجرد قياس التغطية “التوسعية”. وفيام يتعلق باخلدمات األخرى، 

من املطلوب توافر مؤرشات إضافية لتغطية اخلدمة للتعبري عن اجلودة.
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املنهجية االعتبارات 

تغطية احلامية املالية
املؤرشان املستخدمان عىل نحو شائع لتتبع مستوى احلامية املالية يف جمال الصحة مها: حاالت 
تكبد مرصوفات صحية »كارثية« وحدوث حاالت اإلفقار بسبب سداد مدفوعات صحية من املال 
اخلاص.ب ويوضح العنرص األول عدًدا من األرس بجميع مستويات الدخل التي تتحمل مدفوعات 
صحية تزيد عن مواردها، يف حني يعرب العنرص الثاين عن الدرجة التي يتسبب هبا اإلنفاق الصحي 

يف حدوث ضائقة شديدة عن طريق الضغط عىل العائالت واالنزالق هبا حتت خط الفقر.جـ
ال يعرب مؤرش اإلفقار عن األرس التي تم الضغط عليها بصورة كبرية حتى االنزالق إىل مستوى 
الفقر بسبب إنفاق مرصوفات عىل الصحة من ماهلا اخلاص، وثمة طريقة بسيطة حلساب هذه 
القيمة و هي إضافة عدد األرس غري الفقرية التي انزلقت إىل براثن الفقر بفعل اإلنفاق عىل الصحة 
إىل عدد األرس الفقرية من األساس و التي تتحمل مدفوعات من دخلها اخلاص. و املجموع الكيل 
ببساطة هو عدد األرس التي تم الدفع هبا لالنزالق إىل مستوى الفقر، أو إىل الفقر املدقع بسبب 

اإلنفاق عىل الصحة.
الصحة،  جمال  يف  املالية  احلامية  يف  النقص  بتقييم  ا  فعلًي املالية  احلامية  تقييم  مقياسا  ويقوم 
ويمكن إعادة صياغتهام؛ بحيث تثل التغطية بنسبة %100 احلامية املالية الكاملة )9(. وبالتايل، 
نسبة  يقيس  وسوف  الكارثي”،  اإلنفاق  من  “احلامية  عن  الكارثي  اإلنفاق  مؤرش  يعرب  سوف 
“احلامية من اإلفقار”،  الذين مل خيربوا مدفوعات كارثية. سوف يعرب مؤرش اإلفقار عن  السكان 
كام سيقيس نسبة السكان الذين مل يتعرضوا لإلفقار من خالل اإلنفاق من ماهلم اخلاص. وحيدد 
إىل  االنزالق  عىل  محلها  يتم  مل  التي  بالفعل  الفقرية  األرس  نسبة  املقرتح  اإلضايف  اإلفقار  مقياس 

مستوى أكرب من الفقر نتيجة دفع مرصوفات من ماهلا اخلاص.

العدالة يف التغطية
الشاملة. مع ذلك، نرى يف  التغطية الصحية  العدالة حجر األساس يف  بإقامة  ويعد االلتزام 
البلدان التي تتخذ سبيلها نحو التغطية الصحية الشاملة، أن ثمة خطًرا حيدق هبا يف التغافل 
عن القطاعات السكانية األفقر واألقل يف االمتيازات )10(. ومن ثم، إضافة إىل قياس مستويات 
تغطية اخلدمات الصحية األساسية واحلامية املالية، فمن الرضوري تقسيم املقاييس وفق جمموعة 
من “عوامل التقسيم” االجتامعية- االقتصادية والسكانية. ولرصد حتقيق العدالة يف التغطية 
عىل املستوى القطري، فان اختيار عوامل التقسيم جيب ان تكون مدعمة بتقييم العوامل البارزة 

والعوامل القابلة للقياس، يف ضوء البيانات املتاحة.
قابل  نحو  عىل  قياسها  يمكن  للتقسيم  أساسية  عنارص  ثالثة  العاملي  العمل  إطار  يقرتح 
من  األفقر  القطاع  )تغطية  الثروات  أو  املرصوفات،  أو  الظروف: دخل األرسة،  للمقارنة يف مجيع 

السكان كام تت مقارنته مع القطاعات األغنى(د وحمل اإلقامة )الريف أو احلرض( واجلنس.

أهداف تقييم التقدم عىل املستوى القطري نحو التغطية الصحية الشاملة
يعد وضع أهداف معينة حمددة زمنًيا أمًرا بالغ األمهية للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. ويشمل 
ذلك التعرف من واقع البيانات املتاحة عىل حتسينات تتمتع بدرجة كبرية من الطموح، و مع ذلك 

قابلة لإلنجاز ، ليتم إدخاهلا عىل التغطية العادلة للخدمات الصحية األساسية واحلامية املالية.
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واهلدف النهائي أو األسمى من التغطية الصحية الشاملة فيام يتعلق بتغطية اخلدمة هو تكن 
كل فرد من احلصول عىل اخلدمات الصحية األساسية التي حيتاجها، أو بعبارة أخرى تغطية بنسبة 
مكن وضع أهداف مبنية عىل  %100. وأثناء املحافظة عىل هذه التغطية كهدف نصب أعيننا، يمُ
البيانات األساسية التجريبية واالجتاهات السابقة يف السكان مجيًعا وبني الفئات األشد فقًرا، مع 
ببعض خدمات  يتعلق  الفعالة. وفيام  قياس احلاجة والتغطية  املشكالت يف  األخذ يف احلسبان 
الوقاية، مثل تغطية التطعيامت ملولدات مضادات معينة، فمن املنطقي وضع أهداف أكثر طموًحا 
لتطعيم األطفال بالكامل عند النظر إىل املستويات احلالية واالجتاهات السابقة، ولكن االكتفاء 
بأهداف ال تصل إىل هذا القدر من التغطية املتكاملة قد يتناسب بشكل أفضل مع املعايري “التي 
تتسم بدرجة كافية من الطموح لكنها تظل قابلة للتحقيق”. وجيب أن تتضمن األهداف أيًضا 
مراعاة مشكالت القياس. وفيام يتعلق ببعض اخلدمات، مثل عالج ارتفاع ضغط الدم، قد تصل 
التغطية الفعالة إىل %100 فقط يف حالة كان العالج فعاالً بنسبة %100، وقلام حيدث ذلك. وباملثل، 
تعتمد مؤرشات العالج )مثل العالج اخلاص بعدوى فريوس نقص املناعة البرشية HIV( يف كثري 
من األحيان عىل احلاجة التي تم تقديرها، ونادًرا ما يكون ذلك دقيًقا بالدرجة الكافية لوضع هدف 
%80 من تغطية اخلدمات  يقل عن  الرصد هذا حيدد هدًفا ال  اطار  فإن  %100. وبالتايل،  بنسبة 

الصحية األساسية، بغض النظر عن مستوى الثراء، أو حمل اإلقامة، أو اجلنس.هـ
وبالنسبة للحامية املالية، توحي البّينات املتوافرة إىل أن اهلدف الطموح والقابل للتحقيق هو 
توفري احلامية بنسبة %100 من سداد مدفوعات صحية كارثية ومؤدية إىل اإلفقار للسكان بأكملهم 

باإلضافة إىل طبقة السكان املقرتح أن تشملهم العدالة يف التغطية.
ويمكن حتديد نسب التحسينات الرضورية لتحقيق هذه األهداف يف التغطية خالل 15 عاًما 
القادمة )حتى عام 2030( من واقع مستويات التغطية يف عام 2015، مع األهداف متوسطة املدى 

لألعوام 2020 و 2025.

املقاييس العاملية التوضيحية لرصد التغطية الصحية الشاملة
حيدد هذا القسم أهداف التغطية الصحية الشاملة واملؤرشات التوضيحية لتغطية خدمات الصحة 
األساسية واحلامية املالية، بناًء عىل إطار العمل والطرق املنهجية للقياس املذكور أعاله، و وفًقا 

للتجمعات اإلقليمية.و

مقاييس تغطية اخلدمات األساسية
األول،  املثال  الرصد. يف  األساسية إلطار عمل  اخلدمات  تغطية  إيضاحات ملؤرشات  ييل  فيام   
يتم استخدام البيانات اخلاصة بأربعة بلدان ملقارنة التغطية بخدمات الوقاية وخدمات العالج 
)الشكل 1(. فيام يتعلق بخدمات الوقاية، يتم حتديد ستة مؤرشات كام ييل: الوفاء بمتطلبات تنظيم 
األرسة، والقيام بأربع زيارات للرعاية عىل األقل للسيدات احلوامل، وتطعيم األطفال ضد احلصبة، 
وحتسني موارد املياه، والعادات الصحية اجليدة، وعدم استخدام التبغ. للوفاء بخدمات العالج، يتم 
حتديد ستة مؤرشات أخرى تتعلق بخمسة جماالت للتدخل وهي كام ييل: الوالدة عن طريق مولدة 
ماهرة، والعالج املضاد للحمى، واكتشاف حاالت السل، ونجاح العالج )هاتان اخلطوتان تشكالن 
مؤرًشا واحًدا(، وعالج ارتفاع ضغط الدم، وعالج السكري. النقاط يف الشكل رقم )1( توضح التغطية 

بكل تدخل، ويمثل الرشيط املتوسط املرجح لنسب التغطية بتدخالت الوقاية والعالج )7(.
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املقاييس العاملية التوضيحية لرصد التغطية الصحية الشاملة

اخلدمة  لتغطية  العدالة  حتقيق  ومقاييس  احلسايب  املجموع  الثاين  التوضيحي  الرسم  يظهر 
لتدخالت الوقاية والعالج بحسب االقليم، مع بيانات االستقصاء الصحي العاملي لعام 2002-
2003ز )الشكل 2(. من املمكن مالحظة أن النقص يف التغطية نسبة إىل هدف التغطية والذي 
يمثل %80 )اخلط األمحر املنقط( يف كل من التغطية الوقائية والعالجية. لكل من تدابري الوقاية 
والعالج، نجد أن التغطية أقل بني املناطق األكثر فقًرا والتي تثل %20 و%40 من السكان مقارنة 
باملناطق األغنى والتي تثل %80 و%60 يف مجيع األقاليم. وعالوة عىل ذلك، ومع اقرتاب التغطية 
الكلية من حاجز %80، فإن الفجوات يف التغطية املقدمة للطبقات الفقرية والتي تثل %20 و40% 
مقارنة بإمجايل السكان قد شهدت انخفاًضا ملحوًظا. وعىل الرغم من أن هذه البيانات تشري إىل أن 
تغطية تدخالت العالج أكرب من تدخالت الوقاية يف معظم األقاليم ، فإهنا عىل األرجح تعكس 

التحيز يف طريقة مجع البيانات وليست أسعار التغطية الفعلية.حـ

الوقاية الوقاية الوقاية العالجالوقاية العالج العالج العالج
بنجالديشمجهورية تنزانيا المتحدةشييل مرص

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

متوسط
تم تلبية احتياجات تنظيم االرسة

أربع زيارت عىل األقل للرعاية السابقة للوالدة
لقاح احلصبة

حتسني مصادر املياه
مرافق الرصف الصحي المالئمة

عدم استخدام التبغ

القابالت املاهرات
العالج املضاد للفريوسات الرجعية

الكشف عن حاالت السل
النجاح يف عالج السل

عالج ارتفاع ضغط الدم
عالج السكري

معدالت تغطية اخلدمة لستة تدخالت وقاية توضيحية وستة تدخالت   الشكل 1 
عالج توضيحية بأربع دولأ 

النقاط، وقيم تغطية التدخل الفردية، والفواصل، واملتوسط غري الوزين. حلساب املتوسطات، فإن مؤرشات املياه واملرافق الصحية والكشف  أ  

عن حاالت السل ومؤرشات العالج الناجح جتمع كلها يف مؤرش واحد جمال التدخل.
املصدر: املسوحات األرسية وبيانات املرافق لعام 2010 أو ما يليها.
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مقاييس احلامية املالية
تت االستعانة ببيانات االستقصاء الصحي العاملي إلعداد مقياسني لتغطية احلامية املالية: نسبة 
األرس التي ال تتحمل أي تكاليف كارثية ونسبة األرس التي ال تتعرض لإلفقار عند حتملها 
املدفوعات من ماهلا اخلاص وال تؤدي هبا ملزيد من الفقر. ويف كل حالة، نعرض نتائج السكان 

بالكامل باإلضافة إىل النتيجة اخلاصة بالرشحية األكثر فقًرا والتي تثل %20 و%40.ط
الشكل 3 يظهر أن أسعار احلامية املالية ضد اإلنفاق الكارثي أقل بكثري من احلامية املالية ضد 
اإلفقار. ولذلك، فإن القصور يف التغطية نسبة إىل التغطية املستهدفة والتي تبلغ %100 يف احلامية 
املالية أقل بكثري فيام يتعلق باحلامية ضد إنفاق اإلفقار مقارنة باحلامية ضد اإلنفاق الكارثي. إن 
مقارنة بعد حتقيق العدالة املتعلق بالنفقات الكارثية ونفقات اإلفقار يظهر أن الطبقة األكثر فقًرا 
والتي تبلغ %20 و%40 تتمتع بحامية أقل ضد نفقات اإلفقار، بينام جتعل النفقات الكارثية للفقراء 

أكثر سوًءا يف جنوب آسيا فقط.

 تغطية خدمات العالجب )%( تغطية خدمات الوقايةأ )%( 

00 2020 4040 100100 6060 8080

 

رشق آسيا واملحيط اهلادي

وأوروبا وآسيا الوسطى

وأمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي

والرشق األوسط وشامل إفريقيا

وجنوب آسيا

 منطقة جنوب الصحراء
الكربى بإفريقيا

األغنياء %20األغنياء %40متوسطالفقراء %40الفقراء 20%

خدمات الوقاية: صورة الثدي الشعاعية، ولطاخة بابانيكوالو، والرعاية السابقة للوالدة )أكثر من أربع زيارات(، ولقاح احلصبة، ومصادر  أ  

املياه املحسنة؛ ومرافق الرصف الصحي املالئمة؛ وعدم استخدام التبغ.
خدمات العالج: توفري القابالت املاهرات عند الوالدة، والعالج املضاد للفريوسات الرجعية، وعالج السل، والسكري، ورعاية الفم  ب  

واألسنان، وجراحة العيون. 
املصدر: االستقصاء الصحي العاملي )2003-2002(. 

الشكل 2  تغطية خدمات الوقاية والعالج، بحسب اإلقليم 
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التوصيات

التوصيات
من املمكن استخدام إطار عمل الرصد املبني يف هذه الورقة لرتمجة هدف التغطية الصحية الشاملة 
إىل مقاييس التقدم والتي جيب أن تتسم باملصداقية وقابليتها للمقارنة بني البلدان. ومن املمكن 
هلذه املقاييس جمتمعة أن تقدم ملحة رسيعة عن أداء النظام الصحي بالتغطية لبعض اخلدمات 
الصحية األساسية واحلامية املالية، للسكان ككل وللمجموعات احلرجة التي تسعى للعدالة 
استناًدا إىل دخل األرسة، والنفقات أو الثروة، وحمل اإلقامة واجلنس. كام أن االستعانة باألهداف 
واملؤرشات التوضيحية الواردة يف هذه الورقة يتيح للدول التعرف عىل فجوات التغطية التي تعاين 
منها والتحقق من مدى رسعة ومقدار التحسن الذي عليها إحرازه يف أداء النظم الصحية لتحقيق 

التقدم املرجو نحو التغطية الصحية الشاملة.
تم تصمم إطار عمل رصد التغطية الصحية الشاملة لتسهيل مقارنة التقدم نحو التغطية 
لتغطية  جديدة  مقاييس  بإضافة  بلد  كل  تقوم  أن  املتوقع  ومن  البلدان.  بني  الشاملة  الصحية 
اخلدمة وتقسيم الطبقات الساعية للعدالة لتهيئة رصد التغطية الصحية الشاملة بام يتناسب 

مع سياق كل دولة عىل حدة.

احلامية ضد مدفوعات اإلفقار الصحيةب )%( احلامية ضد املدفوعات الصحية الكارثيةأ )%( 

رشق آسيا واملحيط اهلادي

وأوروبا وآسيا الوسطى

وأمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاريبي

والرشق األوسط وشامل إفريقيا

وجنوب آسيا

 منطقة جنوب الصحراء
الكربى بإفريقيا

األغنياء %20األغنياء %40متوسطالفقراء %40الفقراء 20%

40 40100 10060 6080 80

نسبة السكان الذين ال ينفقون أكثر من %25 من النفقات غري الغذائية عىل الرعاية الصحية. أ  

ب  نسبة السكان الذين ال يواجهون خطر اإلفقار عند حتملهم املدفوعات من أمواهلم اخلاصة وال تدفعهم ملزيد من الفقر. 
املصدر: االستقصاء الصحي العاملي )2003-2002(.

الشكل 3  مقاييس احلامية املالية ضد مدفوعات الصحة الكارثية ومدفوعات اإلفقار، بحسب 
اإلقليم 
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األخرى،  الصحية  النظم  أداء  مقاييس  عن  بدياًل  ليس  الشاملة  الصحية  التغطية  رصد  إن 
مثل حتسني الوضع الصحي أو كثافة العاملني بمجال الصحة وتوزيعهم، بل ينبغي التعامل مع 
الرصد بوصفه اجلزء األساس إلطار عمل الرصد الشامل الذي ترتبط فيه املدخالت باملحصالت 
الصحية. إن املقاييس املقرتحة يف هذه الورقة قد تقدم مسامهة قيمة لتقييم أداء النظم الصحية 

لتحقيق املحصالت الصحية املرجوة.
يقدم إطار عمل الرصد األهداف والغايات واملؤرشات التوضيحية التالية للتغطية الصحية 

الشاملة )اإلطار 1(.

االستثامر يف حتسني رصد التغطية الصحية الشاملة
مم إطار عمل رصد التغطية الصحية الشاملة الوارد يف هذه الورقة حتى يكون بمثابة نقطة  صمُ
انطالق. ويف الوقت احلايل، يواجه رصد التغطية الصحية الشاملة العاملية والقطرية قيوًدا ناجتة عن 
العدد املحدود ملؤرشات تغطية اخلدمة ذات الصلة والتي تتعلق باجلودة املعقولة وإمكانية القياس 
باألدوات القائمة بالفعل، وعىل وجه اخلصوص لتغطية خدمات العالج. كام يواجه تتبع التقدم 
املحرز يف مقاييس احلامية املالية أيًضا معوقات نامجة عن نقص البيانات. وهلذا فمن الرضوري ضخ 
مزيد من االستثامرات لتطوير وسائل إعداد جمموعة أكثر شموالً من مؤرشات التغطية الصحية 
الشاملة. وعالوة عىل ذلك، فإن االستثامر يف مجع البيانات من خالل االستقصاءات اخلاصة باألرس 
عرب جمموعة معيارية من األسئلة، وبجمع البيانات من مرافق اخلدمات املقدمة هبدف تقييم تغطية 
اخلدمات واحلامية املالية من األمور املهمة للصالح العام العاملي واالنتفاع املمُجدي بمخصصات 

اإلنفاق يف إطار السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

التغطية الصحية الشاملة وإطار عمل التنمية ملا بعد 2015
إن رصد التقدم املحرز لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة أمر أسايس لتحقيق األهداف العاملية 
ملجموعة البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية واألهداف اإلنامئية لأللفية وإطار التنمية العاملي 
ا يتمثل يف وضع حد للفقر  املنبثق ملا بعد 2015 )2(. وقد وضعت جمموعة البنك الدويل هدًفا عاملًي
املدقع بحلول عام 2030. وهلذا فإن التغطية الصحية الشاملة أمر بالغ األمهية لتحقيق هذا اهلدف، 
حيث إهنا سوف تنع إفقار مئات املاليني من األرس نتيجة لدفعهم تكاليف اخلدمات الصحية 
من ماهلم اخلاص. تضع منظمة الصحة العاملية ضامن احلق يف الصحة والتمتع بأعىل مستويات 
الصحة للجميع عىل قمة أولوياهتا. وتضمن التغطية الصحية الشاملة األحقية يف التمتع باخلدمات 
الصحية والتي تعد من العوامل املسامهة املهمة يف حتسني احلالة الصحية للسكان يف مجيع البلدان. 
وباملثل، فإن اهلدف العاملي ملجموعة البنك الدويل الرامي إىل تعزيز الرخاء املشرتك للطبقات األكثر 
فقًرا والتي تثل %40 من السكان يف كل بلد نام يتوافق بشكل وثيق مع تركيز منظمة الصحة 
العاملية عىل العدالة وتوصيات الفريق رفيع املستوى “لربط” العدالة بجميع تدابري ما بعد 2015.
وهناك إمجاع عىل أن جدول أعامل ما بعد عام 2015 جيب أن يتناول جدول األعامل غري املنتهي 
لألهداف اإلنامئية لأللفية اخلاصة بالصحة باإلضافة إىل العبء الناجم عن األمراض غري املعدية، 
بام يف ذلك الصحة النفسية واإلصابات. وهناك بالفعل أساس قوي ملؤرشات الصحة التي يمكننا 
البناء عليها، بام يف ذلك مؤرشات تغطية التدخل )11( اخلاصة باألهداف اإلنامئية لأللفية اخلاصة 
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التوصيات

األهداف والغايات واملؤرشات التوضيحية للتغطية الصحية الشاملة اإلطار 1  

اهلدف
الوصول للتغطية الصحية الشاملة. أن حيصل مجيع السكان عىل اخلدمات الصحية األساسية التي حيتاجون إليها 

بجودة عالية دون التعرض لضائقة مالية.
الغايات

أن حيصل مجيع السكان، بحلول عام 2030، بغض النظر عن دخل األرسة أو النفقات أو الثروة أو حمل  ■
اإلقامة أو اجلنس، عىل %80 عىل األقل من تغطية اخلدمات الصحية األساسية.

أن حيصل كل فرد يف املجتمع بحلول عام 2030 عىل محاية مالية بنحو %100 من النفقات املدفوعة من  ■
األموال اخلاصة يف مقابل اخلدمات الصحية.

املؤرشات
1. تغطية اخلدمات الصحية

1.1 الوقاية
املجمع: التغطية بمجموعة من التدخالت التتبعية خلدمات الوقاية.1.1.1

العدالة: مقياس لتغطية خدمة الوقاية كام ورد أعاله، مقسم ملستويات خمتلفة بحسب 1.1.2
مؤرش الثروة، وحمل اإلقامة واجلنس.

1.2 العالج

املجمع: التغطية بمجموعة من التدخالت التتبعية خلدمات العالج.1.2.1

العدالة: مقياس لتغطية خدمة العالج كام ورد أعاله، مقسم ملستويات خمتلفة بحسب 1.2.2
مؤرش الثروة، وحمل اإلقامة واجلنس.

2. تغطية احلامية املالية
2.1 نفقات اإلفقار

املجمع : يتمتع قطاع من السكان باحلامية ضد اإلفقار الناجم عن النفقات الصحية 2.1.1
من املال اخلاص، ويتضمن نوعني من األمُرس: األرس التي توجد بالفعل حتت خط الفقر 
استناًدا إىل معدالهتا من االستهالك والذين يتحملون بالفعل النفقات الصحية من 
ماهلم اخلاص مما يدفعهم إىل االنحدار نحو هاوية الفقر املدقع، والعائالت التي يدفعها 

اإلنفاق من ماهلا اخلاص حتت خط الفقر.
 العدالة: جزء من األرس املحمية ضد اإلفقار أو االنحدار للمعاناة من مستويات أقسى 2.1.2

من الفقر نتيجة للنفقات الصحية التي تدفعها من ماهلا اخلاص، مقسمة ملستويات 
خمتلفة حسب مؤرش الثروة، وحمل اإلقامة واجلنس.

2.2 النفقات الكارثية
املجمع: جزء من األرس املحمية من حتمل النفقات الصحية الكارثية التي تدفعها من 2.2.1

أمواهلا اخلاصة.
ا العدالة: جزء من األرس املحمية من حتمل النفقات الصحية الكارثية التي تدفعها من 2.2.2

أمواهلا اخلاصة، مقسمة ملستويات خمتلفة بحسب مؤرش الثروة، وحمل اإلقامة واجلنس.



رصد التقدم نحوتقديم التغطية الصحية الشاملة عىل املستويني املحيل والعاملي

12

الرجعية، والتدخالت ذات األولوية  للفريوسات  املضاد  العالج  التطعيم وتغطية  بالصحة، مثل 
يتم  املالية )14(. وسوف  املعدية )12 و 13( ومؤرشات احلامية  باألمراض غري  املتعلقة  املوىص هبا 
مواصلة العمل بالتشاور مع البلدان والرشكاء لتحديد وتعريف مؤرشات معينة للوقاية والعالج. 
كام ينبغي اإلقرار بأمهية التأثريات متعددة القطاعات عىل الصحة، عىل الرغم من أنه مل ترد بوضوح 
التغطية  نحو حتقيق  التقدم  لربط رصد  العمل  من  مزيد  إىل  احلاجة  الورقة. فضاًل عن  يف هذه 
الصحية الشاملة برصد املحددات االجتامعية والبيئية الرئيسية للصحة والتنمية املستدامة. ■
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مالحظات
 أ  يف سياق هذا اإلطار، تستخدم كلمة »أسايس« لوصف اخلدمات التي تقرر الدولة رضورة توفرها عىل الفور جلميع 
املحتاجني. وخيتلف هذا باختالف املكان. وسوف يركز الرصد العاملي عىل املجموعات الفرعية األساسية التي من 

املتوقع أن تغطيها مجيع البلدان.
 ب  عىل الرغم من أن قياس املؤرشات خيتلف اختالًفا كبرًيا، فهناك قبول واسع للمفاهيم.

ـ  هناك مؤرشان آخران يستخدمان يف بعض األحيان، عىل الرغم من أهنام أقل إمكانية لالستيعاب وليسا يف متناول   ج
واضعي السياسات، ومها “عمق الفقر”، إىل أي مدى تزيد املدفوعات الصحية اخلاصة من سوء حالة األرسة التي 

تقع يف مستوى ما قبل خط الفقر، و”متوسط احلد اإلجيايب لإلنفاق الكارثي” وهي متوسط املبلغ الذي تتجاوزه 
األرس املترضرة من اإلنفاق الكارثي والذي يستخدم لتحديد اإلنفاق الصحي الكارثي.

غالًبا ما يتم حتديد الطبقة األكثر فقًرا من السكان بقياسات مؤرش ثروة األرس التي تسمح بتحليل التغطية بمؤرش   د 
الثروة، وتثل نسبة الطبقة الفقرية %40 أو %20 من األرس.

ـ  يلزم مزيد من التحليل لالجتاهات الزمنية يف التغطية بتدخالت الوقاية والعالج وتقديرات خط األساس لعام   ه
2015 وأسعار حتسني التغطية حتى عام 2030 بغرض التوسع يف حتديد هدف تغطية العالج.

 و  تشبه أقاليم جمموعة البنك الدويل أقاليم منظمة الصحة العاملية إىل حد كبري ولكن ال يمكن مقارنتها هبا: رشق آسيا 
واملحيط اهلادي )منطقة غرب املحيط اهلادي ملنظمة الصحة العاملية(، وأوروبا وآسيا الوسطى )اإلقليم األورويب 

ملنظمة الصحة العاملية(، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )األمريكتان ملنظمة الصحة العاملية(، الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا )إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية(، جنوب آسيا )جنوب رشق آسيا ملنظمة 

الصحة العاملية( ومنطقة جنوب الصحراء الكربى بإفريقيا )اإلقليم اإلفريقي ملنظمة الصحة العاملية(.
 ز  استند االستقصاء الصحي العاملي، الذي أجري يف 70 بلًدا يف الفرتة 2002-2003، عىل استبانة األرس والتي 

تغطي احلاجة إىل عدد كبري من التدخالت وتلقيها لتحقيق األهداف اإلنامئية لأللفية واحلد من عبء احلاالت 
املزمنة واإلصابات، فضاًل عن النفقات الصحية وغري الصحية )بام يف ذلك املواد الغذائية( عىل مستوى األرسة. 

وقد تم حتديد األرس األكثر فقًرا بنسبة %40 من “مؤرش الثروة” لألرس، والذي يوفر التقسيم الطبقي الالزم لتدابري 
حتقيق العدالة لكل من تغطية اخلدمة واحلامية املالية.

ـ  معظم أسعار التغطية املأخوذة من االستقصاء الصحي العاملي خلدمات العالج قد تؤدي إىل تضخيم قيمة التغطية،   ح
وذلك ألن املعلومات مبلغ عنها ذاتًيا، وبالتايل فإهنا ال تعرب عمن مل يتم تشخيص حاالهتم.

عند حساب اإلنفاق الكارثي، يتم قياس القدرة عىل الدفع من االستهالك غري الغذائي. وتم حتديد عتبة اإلنفاق   ط 
الكارثي عند %25. واستخدم خط الفقر العاملي الذي يبلغ 1.25 دوالر أمريكي يومًيا حلساب اإلفقار.




