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إن النموذج الموحد لحساب التكاليف الصحية فـي األمـم المتحـدة هـو برنـامج حاسـوبي مصـمم مـن أجـل تعزيـز تحليـل الـُنظم 
ويلهــا علــى المســتوى الُقطــري. والغــرض األساســي مــن هــذا النمــوذج هــو اب تكاليفهــا والتصــورات الخاصــة بتمالصــحية وحســ

لدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. فللمرة األولى يتاح للقائمين علـى تقدير احتياجات االستثمار في الصحة العمومية في الب
التخطــيط إطــار وحيــد للتخطــيط وحســاب التكــاليف وتحليــل األثــر والميزنــة والتمويــل فيمــا يخــص جميــع األمــراض الرئيســية 

  وعناصر الُنظم الصحية.
  
  
  
  

األداة الموحـدة فهـي أول  إن معظم األدوات المستخدمة حاليًا في حساب التكاليف تتبع أسـلوبًا يركـز علـى مـرض بعينـه. أمـا
أداة تجمع بين العناصر التفصيلية لهذه األدوات المستخدمة حاليًا في نسـق موحـد وتـربط بينهـا جميعـًا. واألداة الموحـدة هـي 
أداة نموذجيـــة النســـق ويمكـــن بســـهولة تطويعهـــا حســـب مختلـــف الســـياقات الُقطريـــة مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرات النظـــام الصـــحي 

  الوطني عمومًا.
أن األداة الموحدة تمكِّن البلدان من الحساب والتخطـيط فـي سـياق العمليـات الخاصـة بالصـحة علـى المسـتويين الـوطني كما 

فعلى سبيل المثال فإن االستراتيجية العالمية لألمـين العـام لألمـم المتحـدة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل تطالـب  .ودون الوطني
واحد في البلدان المنخفضة الدخل كي يتسنى تحسـين صـحة األم والطفـل. وتـم دوالر أمريكي للفرد ال ٢٧بمبلغ إضافي قدره 

القادمـة. واألداة الموحـدة سـنوات أمريكي للتمويـل علـى مـدى الخمـس  مليار دوالر ٤٠بالفعل االلتزام بتقديم مبلغ مقدر بنحو 
  تساعد البلدان على التخطيط وٕانفاق المال بحيث يحقق أفضل األثر.

  
  
  
  

إن األداة مصـممة كـي يسـتخدمها الخبـراء المعنيـون بـالتخطيط الصـحي علـى المسـتوى الـوطني، بمـن فـيهم الخبـراء القـائمون 
على التخطيط الصحي في الحكومـات، ووكـاالت األمـم المتحـدة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والجهـات المانحـة، والبـاحثون 

ويمكــن اســتخدامها فــي دعــم إعــداد الخطــط االســتراتيجية الصــحية الوطنيــة أو وضــع ُأطــر اإلنفــاق والخبــراء االستشــاريون. 
  المتوسطة األجل أو تقدير االحتياجات الخاصة باألهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية.

  
  
  
  

ن وكــاالت األمــم المتحــدة (برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك إن األداة الموحــدة لحســاب التكــاليف الصــحية أعــدتها مجموعــة مــ
لمكافحة األيدز وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الـدولي ومنظمـة الصـحة 

قُـدم الطلـب األصـلي  العالمية) تلبية لطلب البلدان لمواءمة محتوى ونسق ومخرجات األدوات القائمـة لحسـاب التكـاليف. وقـد
فــي الســنغال، ويقــوم النمــوذج علــى غــرار الشــراكة الصــحية  ٢٠٠٨لوضــع أداة مشــتركة أثنــاء مشــاورة تقنيــة ُعقــدت فــي عــام 

  واإلطار المشترك لتقييم الخطط الوطنية. (+IHP)الدولية 
 
  
  
  

 األســـاس المنطقــي واإلعـــداد

ما هي األداة الموحدة لحساب التكاليف الصحية في األمم المتحدة؟

كيف تعزز األداة الموحدة عملية التخطيط الصحي على المستوى الوطني؟

 خدم األداة الموحدة؟من الذي يست

 لماذا تم إعداد األداة الموحدة؟
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خبراء في حساب التكـاليف مـن كـل وكـاالت األمـم المتحـدة المشـاركة فـي العمـل التقنـي الخـاص بإعـداد النمـوذج. كمـا  أسهم
أســهمت كــل وكــاالت األمــم المتحــدة المشــاركة بــاألموال ووقــت عمــل المــوظفين. وتلقــى المشــروع أيضــًا أمــواًال مــن الصــندوق 

العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية، وشــبكة القياســات الصــحية، وكــذلك  العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا، والتحــالف
  بعض الوكاالت الثنائية.

  
  
  
  

يعمل فريق مـن خبـراء التخطـيط الصـحي (يعـرف باسـم الفريـق المرجعـي الُقطـري) فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل 
ــــى ضــــمان إدراج مــــدخالت وزارات  ــــين عل الصــــحة ضــــمن األداة. ويحضــــر الفريــــق اجتماعــــات الفريــــق العامــــل المشــــترك ب

  الوكاالت، ويشارك في المناقشات التقنية ذات الصلة بتصميم األداة والتخطيط لتعميمها.
  
  
  
  

اآلن تحـــري آليـــات التـــدريب علـــى  عقـــب اختبارهـــا فـــي بلـــدان معينـــة. ويجـــري ٢٠١١ســـوف تتـــاح األداة فـــي منتصـــف عـــام 
  استخدامها، مثل عقد دورات تدريبية بواسطة شبكة اإلنترنت.

  
  
  
  
  
  
  
  

ي يشمل النموذج قطاع الصحة الوطني، مع التركيز على التدخالت الصحية للقطاع العام. ويتيح النمـوذج دمـج األنشـطة فـ
  الخاص وحساب تكاليف أنشطة معينة في قطاعات غير قطاع الصحة ويمكن أن تكون لها آثار صحية.القطاع 

  
  
  
  

أم تخـص برنامجـًا محـددًا. ويمكـن ُيعنى النموذج بالطلبات علـى الـُنظم الصـحية، سـواء بمنظـور أكانـت تشـمل كامـل نطاقهـا 
تقديم الخدمات بحسب كل برنامج أو بحسب المستوى الذي تقدَّم عليه الخدمات (المجتمع المحلي، التخطيط لتحسين عملية 

المركــز الصــحي، المستشــفى، وغيــر ذلــك). ويمكــن اســتخدام النمــوذج بخصــوص أنشــطة المســتوى الــوطني أو دون الــوطني. 
  تقدير المآزق في تقدير العقبات في الُنظم الصحية واقتراح الحلول.ويمكن استخدام آلية 

  
  
  
  

أقيمــت روابــط مباشــرة وقــوائم تــدقيق بــين مختلــف الوحــدات المختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال يوجــد رابــط مباشــر مــن وحــدة البنيــة 
مــوارد البشــرية الصــحية، تعطــي عــدد المرافــق الصــحية التــي تبنــى فــي الســنة. ويتــيح ذلــك للمســتخدم أن التحتيــة إلــى وحــدة ال

يضــع قواعــد المــوارد البشــرية علــى أســاس التنبــؤ بعــدد المرافــق فــي الســنة. وهنــاك نــوع آخــر مــن التــدقيق هــو تجميــع الخطــط 
بالحصـة التـي يحتاجهـا الموظفـون الطبيـون مـن وقـتهم  الخاصة ببرامج معينة بغية بيان فرص التكامل. ويتنبـأ النمـوذج مـثالً 

لحضور دورات التدريب على برامج معينة بشأن الخدمات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري، وصحة األمومة، وغيـر 
  ذلك.

 كيف تم إعداد األداة الموحدة؟

 كيف شاركت البلدان في العملية؟

متى وكيف ستتاح األداة؟

كيف تعمل األداة الموحدة

ما نطاق تغطية األداة الموحدة؟

 ما اإلطار األساسي المستخدم؟

 كيف يتم العمل على تحقيق التكامل بين تخطيط الُنظم والبرامج؟



  
  
  
  
  
  
  

التحول إلى استخدام األداة الموحدة بسـيطًا نسـبيًا حيـث إن المظهـر النهـائي للنمـوذج يشـبه إلـى إلى المستخدم ُيعتبر  بالنسبة
. وواجهــة اســتخدام النمــوذج LiSTواألداة  SPECTRUMحــد بعيــد األنســاق والبــرامج المســتخدمة بالفعــل فــي أدوات مثــل األداة 

ســهلة علــى المســتخدم وصــيغها مشــروحة فــي وثيقــة تقنيــة مصــاحبة لهــا. والمقصــود هــو إتاحــة المرونــة بهيكــل ولغــة يمــاثالن 
الطريقــة التــي يــتم بهــا التخطــيط لــُنظم الرعايــة الصــحية فــي الواقــع. ويــتم تحــديث البرنــامج الحاســوبي تلقائيــًا بانتظــام، بمــا فــي 

ـــيح األداة الموحـــدة للمســـتخدم أن يقـــوم ذلـــك التحـــديث  ـــتظم للنمـــاذج الخاصـــة بـــأثر الوبائيـــات. وفـــي خاتمـــة المطـــاف تت المن
  لنظام الرعاية الصحية بطريقة مباشرة وشفافة.بالتخطيط 

  
  
  
  

المـوارد  :ليف جميـع أركـان الـُنظم الصـحية، أييتبع النموذج أسلوبًا شامًال إزاء الُنظم الصحية. ويشمل تخطـيط وحسـاب تكـا
البشرية، والمرافق، والمعدات والنقل، واألدوية وسلسلة التوريد، وُنظم المعلومات اإلدارية الصحية، والرصـد والتقيـيم، وأنشـطة 

  تصريف الشؤون، مثل السياسة العامة والدعوة، واألنشطة المتعلقة بالتمويل واإلدارة.
  
  
  
  

نعم. ويتبع النموذج أسلوبًا منهجيًا ومعياريًا. وبإمكان المستخدم أن ينشئ ويعرِّف البرامج الوطنية لمكافحـة األمـراض بحيـث 
ظـام الصـحي. تتوافق مع السياق الُقطري، وبعدئذ يقدر تكلفة برنامج معين، بما في ذلك تحليل اآلثـار األعـم بالنسـبة إلـى الن

  وتم تبسيط نسق تخطيط البرامج كي يتسنى اتباع أسلوب متسق عبر البرامج.
  
  
  
  
  
  
  
  

 االبتكارات والتحسينات

 ما الميزات العملية التي توفرها األداة الموحدة للمستخدم؟

 ما تكاليف الُنظم الصحية الممثَّلة؟

 األداة لحساب تكاليف برامج معينة؟ هل يمكن استخدام

 لالطالع على مزيد من المعلومات:
 onehealthtool@unfpa.orgالببريد اإللكتروني: 
 http://www.internationalhealthpartnership.net/en/working_groups/working_group_on_costingالموقع اإللكتروني: 




