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تقوية النُظُم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة :2102-2102
استعراض ُّ
حرز في منتصف المدة واستشراف آفاق المستقبل
التقدم ال ُـم َ
الملخص التنفيذي
ُأقرهتاُاللجنةُاإلقليميةُ
 .1يُعُدُ ُتعزيزُالنظمُالصحيةُواحداًُمنُاجملاالتُاالسرتاتيجية ُاخلمسة ُذاتُاألولويةُ،اليت ُ
ملنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسطُيفُماُيتعلقُبعملُاملنظمةُمعُالدولُاألعضاءُيفُاإلقليمُ،خاللُاملدةُمنُُ2112
إىل ُُ .2112وكانت ُاللجنة ُاإلقليمية ُقد ُناقشُتُ ،يف ُُ ،2112التحدُيات ُاليت ُتواجه ُالنظم ُالصحيةُ ،وكذلكُ
االسرتاتيجياتُواخلياراتُاليتُتوفرُبرنامجُعملُطويلُاألمُدُبالنسبةُللدولُاألعضاءُوللمنظمةُ.وكخطوةُيفُاجتاهُ
معاجلة ُواحد ُمن ُالعناصر ُالرئيسية ُلتعزيز ُالنظم ُالصحيةُ ،ناقشت ُاللجنة ُاإلقليمية ُأيضاًُ ،يف ُُ ،2112اسرتاتيجيةُ
وخارطةُطريقُهتدفانُإىلُتسريعُوتريةُالتقدمُصُ ُوب ُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ.وأصدُُرتُاللجنةُاإلقليميةُ،يفُ
هذاُاإلطارُ،القراراتُاملؤيدةُشُم/لُإ/95قُ–ُُ،2وشُم/لُإ/21قُ–ُُ.2وجيريُ،يفُهذهُالورقةُ،تقييمُالتقدمُالذيُ
أحرزتهُاملنظمةُوالدولُاألعضاءُيفُسعيهاُملتابعةُتنفيذُاألولوياتُواإلجراءاتُاليتُوافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُيفُ
ُ
ُ،2112كماُتلخُصُالتحدُياتُاليتُتقفُيفُمواجهةُهذهُالعملية.
جرىُيفُُ،2112يفُهذاُاإلطارُ،وجودُحتدياتُجيوسياسيةُ،واجتماعيةُواقتصاديةُ،
 .2وقدُأظهرُالتحليلُالذيُأُ ُ
وحتدُياتُذاتُصلةُبالنظامُالصحيُ،تقوضُأداءُالنظامُالصحيُيفُجمموعاتُالبلدانُالثالثُيفُهذاُاإلقليمُ.وعلىُ
ذلكُ،فقدُمتُاالتفاقُعلى ُسبعُأولوياتُلتحسنيُاألداءُيفُهذاُاجملالُ.وقدُتركزُالدعمُاملقدمُمنُاملنظمةُ،خاللُ
العامني ُاملنصرمني ُعلىُ :إعداد ُاسرتاتيجيات ُإقليمية ُوقُطريةُ ،وتشاطر ُاخلربات ُالدولية ُواإلقليمية؛ ُوبناء ُالقُدُراتُ
اإلقليميةُوالوطنية؛ُوإنتاجُاملعارفُوإعدادُالتوجيهاتُواإلرشاداتُالالزمةُلالستنارةُهباُيفُاختاذُاإلجراءات.
 .2وكانُقدُمتُيفُُ،2112إقرارُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُبصفتهاُاألولويةُالعامة ُلتعزيزُالنظمُالصحيةُ ،واليتُتركزُ
عليها ُالعمل ُاملكثف ُمع ُالدول ُاألعضاءُ .وتتمثل ُالرؤية ُيف ُما ُيتعلق ُبالتغطية ُالصحية ُالشاملةُ ،يف ُتعزيز ُصحةُ
السك انُمنُخاللُضمانُتغطيةُمجيعُالسكانُبالتأمنيُالصحيُ،وتوفريُالتغطيةُجبميعُاخلدماتُالضروريةُ،معُتوفريُ
احلمايةُاملاليةُلكلُاخلاضعنيُللتأمنيُ.ويقومُحالياًُعددُمنُالدولُاألعضاءُباختاذُتدابريُفعليةُلتنفيذُهذهُالرؤية.
 .4ويؤكدُماُجيريُالتنويهُعنهُمنُتقدمُ،يفُهذهُالُورقةُ،علىُاحلاجةُإىلُمواصلةُااللتزامُباسرتاتيجياتُتعزيزُالنُظُمُ
الصحية ُاليتُوافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُ،مباُيشملُخارطةُالطريقُالراميةُإىلُتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُ
التغطيةُالصحيةُالشاملةُاملتفقُعليهاُيفُالدورةُالستنيُللجنةُاإلقليميةُ،والقراراتُذاتُالصلةُهباُ،شُم/لُإ/95ق ُ،2-
وُشُم/لُإ/21ق–ُ.2ومتشياًُمعُإطارُالعملُاملعينُبالنهوضُبالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُاملتوسطُ،فإنُ
قرتحةُومُقدُمةُللدولُاألعضاءُللنظرُفيهاُ،ومواءمتهاُ،متهيداًُالختاذُإجراءاتُفوريةُ
هناكُأربعةُتدخالتُرئيسيةُمُ ُ
بشأهناُ.
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المقدمة
 .9ي عدُتعزيزُالنظمُالصحيةُواحداًُمنُاجملاالتُاالسرتاتيجيةُاخلمسةُذاتُاألولويةُ(ُ )1اليتُأقرهتاُاللجنةُاإلقليميةُ
ملنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسطُيفُماُيتعلقُبعملُاملنظمةُمعُالدولُاألعضاءُيفُاإلقليمُ،خاللُاملدةُمنُُ2112
إىلُ(ُ2112القرارُشُم/لُإ/95قُ–ُُ ُ.)1ومنُبنيُأهمُالتحدياتُاليتُتواجهُالعديدُمنُبلدانُاإلقليمُ،عدمُاملساواةُ
التعرضُاملتزايدُللمخاطرُالصحيةُ،وتزايدُتكاليفُالرعايةُالصحيةُ،واملعدالتُاملنخفضةُبشكلُغريُ
يفُالصحةُ،و ُ
مقبولُجلودةُالرعايةُالصحيةُ.وقدُلوحظُأيضاًُ،خاللُالدورتنيُاملاضيتنيُللُجنةُاإلقليميةُ،أنهُلكيُميكنُمواجهةُ
هذهُالتحدياتُ،وتوفريُصحةُأفضلُوحتقيقُتغطيةُصحيةُشاملةُ،فإن ُعلى ُاحلكوماتُ ُوضعُرؤيةُواسرتاتيجياتُ
واضحةُلنظمهاُالصحية.
ُ .2ويفُعامُُ، 2112ناقشتُاللجنةُاإلقليميةُ،يفُدورهتاُالتاسعةُواخلمسنيُ،هذهُالتحدياتُ،وكذلكُاالسرتاتيجياتُ
واخلي اراتُالت ي ُأفضت ُإىلُوضعُبرنام جُعملُطوي لُاألم د ُلل دولُاألعض اءُوللمنظم ةُ،للم دُةُم نُُ 2112إل ىُ
(ُ 2112شُم/لُإ/95املناقشاتُالتقنيةُُ.)1ويفُعامُُ،2112وكخطوة ُيفُاجتاهُمعاجلة ُواحدُمنُالعناصرُالرئيسيةُ
خلارطةُالطريقُالراميةُإىلُتعزيزُالنظمُالصحيةُ،ناقشتُاللجنة ُاإلقليميةُأيضاًُ،يفُدورهتاُالستنيُ،اسرتاتيجيةُوخارطةُ
طريقُهتدفانُإىلُتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ.وقدُأصدرتُاللجنةُاإلقليميةُ،يفُهذاُ
اإلطارُ،قراراهتاُاملؤيدةُشُم/لُإ/95قُ–ُُ،2وُشُم/لُإ/21قُ.2ُ-
 .7وجيري ُيف ُهذه ُالورقة ُتقييم ُالتقدُ م ُالذي ُأحرزته ُاملنظمة ُوالدول ُاألعضاء ُيف ُسعيها ُملتابعة ُتنفيذ ُاألولوياتُ
واإلجراءاتُاليتُوافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُيفُُ،2112كماُتلخصُالتحدُياتُاليتُتواجهُهذهُالعمليةُ،وهيُتؤكُدُ
علىُ مدىُاحلاجةُإىلُمواصلةُااللتزامُباالسرتاتيجياتُاليتُوافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُ،وتوضحُتدخالتُأربعةُ
رئيسيةُاألربعةُ،متهيداًُالختاذُإجراءاتُفوريةُبشأهنا.
ملخص للتحديات التي تواجه النُظُم الصحية ،واألولويات في هذا المجال
 .8قدمُُحتليلُمتعمقُللتحدياتُاليتُتواجهُالنظمُالصحيةُيفُهذاُاإلقليمُإىلُاللجنةُاإلقليميةُيفُعامُُ.2112
وألغراضُخاصةُهبذاُالتحليلُ،صنفتُالبلدانُإىلُثالثُجمموعات(ُ)2وفقاًُللحصائلُالصحيةُللسكانُ،وألداءُالنظمُ
ُ
ُ.
الصحيةُ،ومستوىُاإلنفاقُعلىُالصحة وقدُقبلتُالدولُاألعضاءُهذاُالتصنيفُ،الذيُأتاحُللمنظمةُتقدميُدعمُ
تقينُأكثرُتركيزاًُللبلدانُ.ويقدُمُاإلطارُُ 1موجزاًُللتحدياتُاليتُتواجهُالنظامُالصحيُ،استناداًُإىلُالتحليلُالذيُ
جريُيفُُ.2112
أُ ُ
 .5وأفضىُالتحليلُإىلُحتديدُسبعةُجماالتُذاتُأولويةُلتحسنيُأداءُالنظمُالصحيةُيفُاإلقليمُ(انظرُاجلدولُُ.)1
وأوصىُبطيفُمنُاخلياراتُلكلُمنُالدولُاألعضاءُ،واملنظمةُ،وذلكُبالنسبةُلكلُأولويةُمنُتلكُاألولويات.
 ُ 1انظرُرسمُمالمحُمستقبلُالصحةُيفُإقليمُمنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسطُ:تعزيزُدورُاملنظمةُ،القاهرةُ:املكتبُاإلقليميُملنظمةُالصحةُالعامليةُ
لشرقُاملتوسط؛ُُ2112
).(http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2012_EN_742.pdf

ُ 2اجملموعةُ(ُ:)1اإلماراتُالعربيةُاملتحدةُ،والبحرينُ،وعمانُ،وقطرُ،والكويتُ،واململكةُالعربيةُالسعوديةُ،اجملموعةُ(ُ)2األردنُ،وتونسُ،ومجهوريةُإيرانُ
اإلسالميةُ،وا جلمهوريةُالعربيةُالسوريةُ،والعراقُ،وفلسطنيُ،ولبنانُ،وليبياُ،واملغربُ،ومصرُ،اجملموعةُ(ُ:)2أفغانستانُ،وباكستانُ،وجيبويتُ،والسودانُ،
والصومالُ،واجلمهوريةُاليمنية.
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تقويةُقُدُراتُوزاراتُالصحةُيفُجمالُصياغةُوتقييمُالسياساتُواخلططُال مسنُدُةُبالبيُناتُ،وتنظيمُالقطاعُالصحي.
حتقيقُمستوىُمتويلُكافُومستدامُ،وتقليلُحصةُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُاملرضىُعلىُالصحةُيفُبلدانُاجملموعةُ
ٍُ
الثانيةُواجملموعةُالثالثة.
تعزيز ُإسهام ُالقطاع ُالصحي ُاخلاص ُجتاه ُحتقيق ُأهداف ُالصحة ُالعموميةُ ،وتنظيمه ُمن ُأجل ُضمان ُاجلودة ُومنعُ
املمارساتُغريُالسليمة.
ُإعدادُقوىُعاملةُصحيةُمتوازنةُ،تتمتعُباحلافزُ،وموزعةُتوزيعاًُجيداًُ،وجيدةُاإلدارةُ،وتتوافرُلديهاُجمموعةُاملهاراتُ
املتنوعةُاملالئمة.
اعتمادُمناذجُقابلةُللتطبيقُيفُجمالُطبُاألسرةُلتقدميُخدماتُالرعايةُالصحيةُاألولية.
تقويةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُ،مباُيفُذلكُتسجيلُاألحوالُاملدنيةُ،ورصدُعواملُاخلطرُ،ومعدالتُاملراضةُوالوفياتُ،
وأداءُالنظمُالصحية.
حتسني ُاحلصول ُعلى ُالتكنولوجيات ُاألساسية ُ(األدويةُ ،واللقاحاتُ ،واملستحضرات ُالبيولوجيةُ ،واألجهزة ُالطبية)ُ
واستعماهلاُعلىُحنوُرشيد.
دعمُبرامجُالصحةُالعموميةُذاتُاألولويةُبالتغلبُعلىُاحلواجزُعلىُكاملُنطاقُالنظام.
إعداد ُالنظم ُالصحية ُمبا ُيكفل ُاستجابتهاُلألزماتُوالكُوارثُ ،وتعزيز ُمرونتها ُمبا ُيققُتكيفها ُيفُحاالت ُالطوارئُ
ال مُعقُدةُواملمتدةُ.

ُّ
التقدم ال ُـم ْح َرز في تنفيذ استراتيجيات وخيارات تقوية النُظُم الصحية
ُأحرزتهُ
 .11قدم ُتقرير ُمرحلي ُإىل ُاللجنة ُاإلقليمية ُيف ُدورهتا ُالستني ُاليت ُعقدت ُيف ُُ ،2112بشأن ُالتقدم ُالذي ُ
املنظمةُيفُتنفيذُقرارُاللجنةُاإلقليميةُشُم/لُإ/95ق–ُ 2حولُتقوية ُالنظمُالصحيةُ ُ.وتركُزُهذهُالورقةُعلىُتنفيذُ
االسرتاتيجياتُواخلياراتُاليتُمتُاالتفاقُعليهاُيفُالورقةُالتقنيةُذاتُالصلةُ(شُم/لُإ/95املناقشاتُالتقنيةُ،)1منُ
حيثُاإلجنازاتُ،والعملُاجلاريُ،واجملاالتُاليتُملُيُُرزُفيهاُتقد ٍ
مُكافُحىتُاآلنُ.وهذهُالتعهداتُ،رغمُكوهناُغريُ
تهُكلُمنُاملنظمةُوالدولُاألعضاءُيفُدعمُتقويةُالنظمُالصحيةُيفُ
مُ ُلزمةُ،متثُلُمؤشراًُمعيارياًُلتقييمُالتقدمُالذيُأحرز ٍّ
هذاُاإلقليمُ،يفُاملدةُُ.2114-2112

(ُأ) ُاملنظمة
 .11متُإعدادُخطةُعملُمتعددةُالسنواتُلتنفيذُبرنامجُالعملُاخلاصُبتقويةُالنظمُالصحيةُيفُاإلقليمُ.وهذهُاخلطةُ
اليتُجيريُتنفيذهاُحالياًُ،توفرُهنجاً ُمتدرجاً ُخطوةُخبطوةُللوفاءُبالتزامُاملنظمة ُجتاهُتقويةُالنظمُالصحيةُيفُهذاُ
اإلقليمُ.ويظهرُاجلدولُُ1األنشطةُالرئيسيةُاليتُتنفذهاُاملنظمةُيفُاجملاالتُالسبعةُذاتُاألولوية.
ُ
ُ
ُ
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الجدول ( :)6أنشطة لدعم تقوية النُظُم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة،

4162-4164

مجال األولوية

األنشطة الرئيسية

التحركُصوبُحتقيقُالتغطيةُ
الصحيةُالشاملةُ

عقدُمشاوراتُإقليميةُُ ،ووضعُإطارُعملُللنهوضُبالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُ
املتوسطُُ
وضعُرؤيةُ،واسرتاتيجيةُ،وخارطةُطريقُوطنيةُيفُهذاُاجملالُ
إطالق ُمبادرة ُإلعداد ُبرنامج ُلتنمية ُالقياداتُ ،وإعداد ُبرنامج ُتعلم ُعاملي ُلتعزيز ُقُدُراتُ
املنظمةُيفُجمالُإعدادُالسياساتُالصحيةُالوطنيةُوالتخطيطُاالسرتاتيجيُُ
عقدُمشاورةُإقليميةُحولُقانونُالصحةُالعموميةُ
تقييم ُحمكم ُلنظم ُتسجيل ُاألحوال ُاملدنية ُواإلحصاءات ُاحليوية ُأجري ُيف ُمجيع ُالبلدانُ،
ووضعُاسرتاتيجيةُإقليميةُوإقرارهاُمنُقبلُاللجنةُاإلقليميةُيفُُ،2112معُالرتكيزُبصفةُخاصةُ
علىُتعزيزُإحصاءاتُالوفياتُاليتُت ُعزىُألسبابُحمددةُ.
االتفاق ُعلى ُالعناصر ُاألساسية ُاملكونة ُلنظم ُاملعلومات ُالصحيةُ ،ووضع ُقائمة ُباملؤشراتُ
األساسيةُ،بالتعاونُمعُالدولُاألعضاءُ.
إعدادُمرتسماتُللنظامُالصحيُيفُمجيعُالبلدانُ،وحتديثُهذهُاملرتسماتُ
إعدادُمسودةُإلطارُعملُاسرتاتيجيُلتنميةُالقوىُالعاملةُالصحيةُ ،واستكمالُحتليلُالوضعُ
اخلاصُبالتعليمُالطيبُ ،والتخطيطُلعقدُمشاوراتُإقليميةُيفُهذاُاجملالُ(تشرينُالثاين/نوفمربُ
ُ)2114
إجراءُحتليلُألوضاعُطبُاألسرةُوالربامجُالتدريبيةُيفُهذاُاجملالُ ،وعقدُمشاوراتُإقليميةُ
حولُطبُاألسرةُ(تشرينُالثاين/نوفمربُُ)2114
إعدادُجمموعةُأدواتُخاصةُباجلودةُوالسالمةُيفُجمالُالرعايةُالصحيةُ،وعقدُاجتماعُإقليميُ
حولُاجلودةُوالسالمةُيفُجمالُالرعايةُالصحيةُ(حزيران/يونيوُُ)2114
توصيف ُالوضع ُالراهن ُللقطاع ُاخلاصُ ،وإجراء ُدراسات ُعن ُالتنظيمُ ،واجلودةُ ،والتكلفةُ،
وعقدُمشاورةُإقليميةُحولُإشراكُالقطاعُاخلاصُيفُعمليةُتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُ
التغطيةُالصحيةُالشاملةُ(حزيران/يونيوُُ)2114
تقييمُوتقويةُالسلطاتُالتنظيميةُالوطنيةُ،وعقد ُمؤمترُلسلطاتُتنظيمُالدواءُيفُإقليمُشرقُ
املتوسطُ(أيار/مايوُُ)2114
إعدادُمرتسماتُبلدانيةُدوائيةُ
التوعيةُوتنميةُالقُدُراتُلتقييمُالتكنولوجياُالصحيةُ،والتخطيطُلعقدُمشاورةُإقليميةُ(كانونُ
األول/ديسمربُُ)2114
تطبيقُبرامجُاإلدارةُالرشيدةُلألدويةُ(ُ19بلداً)ُ

تعزيزُالقيادةُواحلوكمةُيفُ
الصحةُ
تقويةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُ

دعمُإعدادُقويُعاملةُصحيةُ
متوازنةُوجيدةُاإلدارةُ
حتسنيُاحلصولُعلىُخدماتُ
صحيةُعاليةُاجلودةُ
املشاركةُمعُالقطاعُالصحيُ
اخلاصُ
ضمانُاحلصولُعلىُ
التكنولوجياتُاألساسيةُ

ص ْوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة
ُّ
التحرك َ

 .12لقدُكانُدعمُالدولُاألعضاءُلوضعُاسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُملتابعةُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،واحداًُمنُ
اجملاالتُذاتُاألولويةُبالنسبةُللمنظمةُعلىُمدىُالعامنيُاملنصرمُنيُ.ومتُ،يفُورقةُقدمتُإىلُاللجنةُاإلقليميةُ،يفُ
دورهتاُالستنيُ،تقييمُالتقدمُال م ْحُرزُيفُجمموعاتُالبلدانُالثالثُ،يفُماُيتعلقُباألبعادُالثالثةُلقضيةُحتقيقُالتغطيةُ
الصحيةُالشاملةُ:احلمايةُاملاليةُ،والتغطيةُباخلدماتُ،وتغطيةُمجيعُالسكانُ.وت مُتُمناقشةُاسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُ
هتدفانُإىلُتسريع ُوتريةُالتق دمُصُ وبُحتقي قُالتغطي ةُالصحي ةُالشامل ةُ،وت مُ،ف يُق رارُالح قُ(شُم/لُإُ/21ق-
ُ،) 2دعوةُالدولُاألعضاءُإىلُضمانُتواصلُااللتزامُالسياسيُبتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ.وقدُطلبُالقرارُإىلُ
4
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يقُللتحركُصوبُ
ُ
املديرُاإلقليميُتقدميُالدعمُالتقينُمنُأجلُإعدادُرُؤيةُخاصةُبكلُبلد ُواسرتاتيجيةُوخارطةُطر
حتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.
 .12ويفُكانونُاألول/ديسمربُُ،2112متُتشاطرُاخلرباتُالعامليةُواإلقليميةُالناجحةُيفُمتابعةُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُ
الشاملةُ،والدروسُال مُستخلُصةُيفُهذاُاجملالُ،وذلكُيفُاجتماعُإقليميُعُقُدُبشأنُتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُ
التغطيةُالصحيةُالشاملةُ،مبشاركةُرفيعةُاملستوىُمنُجانبُالدولُاألعضاءُ.وقدُأفضىُاالجتماعُإىلُوضعُإطارُ
عملُبشأنُالنهوضُبالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُاملتوسط.3
ُ .14وت مُتُزيادةُالدعمُالتقينُاملقدُمُليشملُالعديدُمن ُالدول ُاألعضاءُمنُأجلُإعدادُاسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُ
وطنيتني ُملتابعة ُحتقيق ُالتغطية ُالصحية ُالشاملةُ ،وهذه ُالدول ُهيُ :األردنُ ،وباكستانُ ،وتونسُ ،ومجهورية ُإيرانُ
اإلسالميةُ ،والسودانُ ،واملغربُ ،واليمنُ .كما ُمت ُأيضاً ُتيسري ُإجراء ُحوارات ُبشأن ُالسياسات ُالوطنيةُ ،ومناقشاتُ
ُتركُزتُحولُالتمويلُالصحيُمنُأجلُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،وذلكُيفُالعديدُمنُالبلدان.
ُ .19وأُجريُت ُحتليالت ُمتعمُقة ُلنظام ُالتمويل ُالصحي ُيف ُكل ُمن ُاألردنُ ،وتونسُ ،ومجهورية ُإيران ُاإلسالميةُ،
والسودانُ،وفلسطنيُ،واملغربُ،باستخدامُهنجُالتقييمُالتنظيميُلتحسنيُوتقويةُالتمويلُالصحي ُ)ُ.(OASISومتُ
تقدميُالدعمُالتقينُللعديدُمنُالبلدانُيفُجمالُتصميمُ،وإجراءُأوُاستكمالُاحلساباتُالصحيةُالوطنيةُ،كماُمتُأيضاًُ
دعمُبناءُالقُدُراتُ.وعقُدُاجتماعُإقليميُحولُتعزيزُتطبيقُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُباجتاهُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُ
الشاملة.
تعزيز القيادة والحوكمة في الصحة
 .12أُجريُ تُحواراتُشاملةُعلىُاملستوىُالبلداينُحولُاسرتاتيجيةُوخطةُصحيةُواحدةُ،يفُكلُمنُأفغانستانُ،
وباكستانُ،وجيبويتُ،والسودانُ،والصومالُ،واليمنُ،مدفوعةُمببادراتُالتحالفُالعامليُمنُأجلُاللقاحاتُوالتمنيعُ
تُبعثاتُلتقدميُاملشورةُ،أوُلتنميةُالقُدُراتُمنُأجلُتعزيزُ
لتعزيزُالنظمُالصحيةُوالشراكةُالصحيةُالدوليةُ.وقدُأوفد ْ
النُظُمُالصحيةُ،وذلكُيفُالعديدُمنُالبلدان.
 .17أطلقت ُمبادرتان ُ(انظر ُاإلطار ُُ ،)2يقودمها ُاملدير ُاإلقليميُ ،واللتان ُيُنتظُر ُأن ُيكون ُهلما ُتأثري ُمباشر ُعلىُ
حتسنيُالصحةُالعموميةُيفُالدولُاألعضاءُ.وهتدفُاملبادرةُاألوىلُإىلُحتسنيُالوظائفُاألساسيةُللصحةُالعموميةُ،
وهتدفُاملبادرةُالثانيةُإىلُإنشاءُبرنامجُلتنميةُالقياداتُيفُجمالُالصحةُالعمومية.
تقوية نُظُم المعلومات الصحية
 .18باإلضافةُإىلُوضعُاسرتاتيجيةُإقليميةُحولُتسجيلُاألحوالُاملدنية ُواإلحصاءاتُاحليويةُ،وقائمةُللمؤشراتُ
األساسيةُ،فقدُمتُأيضاًُوضعُاسرتاتيجيةُإقليميةُلتقويةُنُظُمُاملعلوماتُالصحيةُالوطنيةُ.وهتدفُهذهُاالسرتاتيجيةُإىلُ
ضمانُقدرةُالبلدانُعلىُتبليغُالبياناتُاخلاصةُبقائمةُاملؤشراتُاألساسيةُاإلقليميةُاليتُمتُاالتفاقُعليهاُ،وذلكُ
بصفةُمنتظمةُ.
 3انظرُالتقريرُاخلاصُباالجتماعُاإلقليميُحولُتسريع ُوتريةُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ:اخلرباتُوالدروسُاملستخلصةُإلقليمُشرقُاملتوسطُ.ديب؛ُ
اإلماراتُالعربيةُاملتحدةُُ7ُ–ُ5ُ،كانونُاألول/ديسمربُُ،3102القاهرةُ:املكتبُاإلقليميُملنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسطُ3102 ،
)ُُ (http://applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2014_EN_15369.pdf
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اإلطار  .2مبادرات تعزيز الصحة العمومية في الدول األعضاء

حتسنيُالوظائفُاألساسيةُللصحةُالعموميةُ

ُ



ُ



ُ
ُ





ُ
ُ



ُ

تقييمُالوظائفُاألساسيةُللصحةُالعموميةُملساعدةُالبلدانُعلىُحتديدُمواضعُالقوةُومواطن ُالضعفُيفُالصحةُالعموميةُ،
وإعدادُالتدخالتُاليتُتكفلُاستدامةُاملمارساتُاجليدةُ،وسدُالثغرات.
جهدُمشرتكُبنيُالدولُاألعضاءُواملنظمة.
متُحتديدُمثاينُوظائفُأساسيةُ،وإعدادُإطارُوأداةُللتقييم.
ُمتُإجراءُتقييمُاسرتشاديُيفُقطر.
اخلطواتُالتاليةُ:إجراءُالتقييمُيفُبلدانُأخرىُ،يتبعهُعقدُمؤمترُإقليميُوتشاطرُللخربات.

برنامجُتنميةُالقيادةُيفُجمالُالصحةُالعمومية


ُ
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يهدفُإىلُتطويرُكتلةُحرجةُمنُقادةُالصحةُالعموميةُالذينُميكنهمُمواجهةُالتحدياتُاليتُتفرضهاُاألولوياتُالصحيةُ
العامليةُ،ومعاجلةُاملشكالتُالصحيةُالوطنيةُواحمللية.
إعدادُوحداتُتدريبيةُخاصةُبقيادةُالصحةُالعموميةُ،وتعزيزُالنُظُمُالصحيةُ،وقضاياُالصحةُالعموميةُعلىُالصعيدُالعاملي.
تنميةُاملهاراتُيفُإدارةُالتغيريُ،والدبلوماسيةُالصحيةُ،وحلُالنزاعاتُ،واخلطابة.
متُإعدادهاُبالتعاونُمعُكليةُهارفاردُللصحةُالعامة.
منُاملستهدفُإطالقهاُمطلعُعامُ.2119

ُ

 .15متُ ،يفُُ،2112إعدادُمرتسماتُللنظمُالصحية ُيفُمجيعُالبلدانُ،وأُجريُحتديثُهلاُيفُُ.2114وتقدمُهذهُ
املرتسماتُحملةُعامةُألداءُالنظامُالصحيُاستناداًُإىلُجمموعةُمنُاملؤشراتُ،إىلُجانبُحتليلُملواضعُالقوةُومواطنُ
الضعفُ،والفرصُاملتاحةُوالتحدياتُالقائمةُ،واألولوياتُاملستجدُةُلتعزيزُالنظمُالصحية.
دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة اإلدارة
 .21ستجرى ُمناقش ة ُلورقة ُعمل ُحول ُاإلطار ُاالسرتاتيجي ُلتعزيز ُالقوى ُالعاملة ُالصحية ُيف ُاإلقليمُ ،وذلك ُيفُ
اجتماعُتشاوريُيُعقُدُيفُكانونُاألول/ديسمربُ.2114
ُ .21وهناكُدراسةُجاريةُل تقييمُأوضاعُالتعليمُالطيبُيفُالدولُاألعضاءُ،وذلكُبغرضُتقييمُجوانبُالتعليمُالطيبُ
ذاتُالصلةُباإلنتاجُ،وتقييمُاملقرراتُالدراسيةُ،وطرقُالتعليمُوالتدريبُ،والتقييمُ،والتطورُاملهينُاملستمرُ.وستقدمُ
نتائجُهذهُالدراسةُيفُاجتماعُتشاوريُيُعقُدُيفُتشرينُالثاين/نوفمرب ُُ،2114بغرضُحتديدُأولوياتُالعملُيفُجمالُ
تقويةُالتعليمُالطيبُيفُهذاُاإلقليم.
ُ .22ومشلت ُاملبادرات ُالرامية ُإىل ُتعزيز ُالتعليم ُوالتدريب ُيف ُجمال ُالتمريض ُوالقبالةُ ،تقدمي ُالدعم ُإلعداد ُاخلططُ
االسرتاتيجيةُالوطنيةُيفُهذاُاجملالُ.فقدُعُقُدتُمشاورةُحولُالتمريضُوالقبالةُبغرضُحتديثُاملعايريُاإلقليميةُلتعليمُ
التمريضُوالقبالةُ،وإعدادُإطارُللتخصصُيفُجمالُالتمريضُ،ومتُإعدادُمناذجُللمقرراتُالدراسيةُللتعليمُقبلُاالخنراطُ
يفُاخلدمةُ،وملاُبعدُتلقيُالتدريبُاألساسيُلتخصصُمتريضُالصحةُالنفسية.
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المشاركة مع القطاع الصحي الخاص
 .22أجري ُتوصيف ُمبدئي ُللوضع ُالراهنُللقطاع ُالصحي ُاخلاص ُيف ُاإلقليمُ ،وقدم ُيف ُاجتماع ُتقين ُقبيل ُانعقادُ
الدورةُالستنيُللجنةُاإلقليميةُ،كماُقدمُأيضاًُتقييمُلتنظيمُالقطاعُالصحيُاخلاصُيفُكلُمنُمصرُواليمن.
ُ .24وجرىُتقييمُجلودةُوتكاليفُعددُمنُالتدخالتُاليتُجترىُيفُالقطاع ْنيُالعامُواخلاصُ،وذلكُيفُمخسةُبلدانُ.
وقدمتُنتائجُهذاُالتقييمُيفُمشاورةُإقليميةُحولُإشراكُالقطاعُاخلاصُمنُأجلُتسريعُوتريةُالتقدمُص ْوبُحتقيقُ
التغطيةُالصحيةُالشاملةُ،واليتُخرجتُبتوصياتُواضحةُملزيدُمنُاإلجراءاتُيفُهذاُاجملالُ،واليتُمشلتُ:ضمانُ
وجودُااللتزامُا لسياسيُمنُجانبُرامسيُالسياساتُللتعاملُمعُالشركاءُيفُالقطاعُالصحيُاخلاص؛ُوتوثيقُاحلجمُ
والنطاقُاملاديُواملايلُلطيفُاخلدماتُاملقدمةُيفُالقطاعُاخلاص؛ُوتعزيز ُالقُدُراتُاملؤسسيةُلوزاراتُالصحة ُللتعاملُ
معُالقطاعُالصحيُاخلاصُ ُ،وإحداثُحتولُالتصوراتُيفُماُيتعلقُبالتنظيم.
ضمان الحصول على التكنولوجيات األساسية – األدوية ،واللقاحات ،واألجهزة الطبية وأدوات التشخيص
جريُيفُهذاُ
 .29متُإعدادُمرتسماتُللقطاعُالدوائيُلكلُدولةُمنُالدولُاألعضاءُ،استناداًُإىلُنتائجُمسحُعامليُأُ ُ
الشأنُيفُُ،2112ُ –ُ 2111وغريُذلكُمنُمصادرُاملعلوماتُ،واليتُستدعمُجهودُالبلدانُملعاجلةُالقضاياُاملاثلةُيفُ
هذاُالقطاعُ.وتظهرُهذهُاملرتسماتُأنُأكثرُاجملاالتُاحتياجاًُللعملُهو ُتقويةُالنظامُالتنظيمي ُوالرقايبُ،واالختيارُ
الرشيدُ،واالستعمالُاملسؤولُللمنتجاتُالطبيةُ،وتنميةُقُدُراتُالقوىُالعاملةُيفُاجملالُالدوائيُ،وإمكانية ُاحلصولُ
علىُاألدويةُاخلاضعةُللمراقبة.
 .22ويف ُجمال ُالتكنولوجيا ُالصحية ُواألجهزة ُالطبيةُ ،مت ُتشاطر ُاملعلومات ُواخل ُربات ُالعاملية ُيف ُجمال ُالتكنولوجياُ
الصحيةُ،وذلكُيفُمشاورةُإقليميةُ.وقدُمتُإعدادُدليلُيعتمدُالنهجُالتدرجييُخطوةُخبطوةُ،حولُتصميمُوتنفيذُ
برنامجُتنظيميُموحدُلألدويةُواألجهزةُالطبيةُ،استناداًُإىلُزياراتُميدانيةُللهيئاتُالتنظيميةُيف ُكلُمنُاألردنُ،
والسودانُ،واململكةُالعربيةُالسعوديةُ.وقدُاستجابُأكثرُمنُُ %71منُالدولُاألعضاءُللموجةُالثانيةُمنُاملسحُ
العامليُاخلاصُباألجهزةُالطبيةُ،يفُحنيُملُيقمُسوىُُ%9فقطُمنُالبلدانُبإعدادُسياساتُوإنشاءُوحداتُتنسيقُ
خاصةُباألجهزةُالطبيةُ.ويوجدُلدىُُ%25منُالبلدانُنظمُللتنظيمُومراقبةُاملخزونُ،كماُأنُلدىُُ%12منُالبلدانُ
دالئلُإرشاديةُوطنيةُمتطورةُخاصةُباملش ُرتياتُوالصيانة.

(ب)ُالدولُاألعضاء
 .27اختذُمعظمُالدولُاألعضاءُخطواتُملموسةُلتنفيذُالقرارُشُم/لُإ/95قُ،2-واالسرتاتيجياتُواخلياراتُاملتفقُ
عليها ُ(ش ُم/ل ُإ/95املناقشات ُالتقنية ُُ .)1ويلخص ُاجلدول ُ(ُ )2اإلجراءات ُاألساسية ُاملتخذة ُوفقاً ُملا ُأبلغت ُبهُ
الدولُاألعضاءُ،رغمُأنُذلكُالُينصفُاجلهودُاليتُتبذهلاُالبلدانُملعاجلةُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُاخلاصةُبتقويةُ
النُظُمُالصحيةُحىتُميكنُتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.
ُ .28وحققُالعديدُمنُالدولُاألعضاءُتطوراتُكبريةُيفُحتويلُالتزاماهتاُإىلُإجراءاتُملموسةُوقدُانعكستُهذهُ
االلتزامات ُعلى ُالسياسات ُواخلطط ُاالسرتاتيجية ُالوطنية ُملختلف ُالدول ُاألعضاءُ .فالعديد ُمنها ُوضع ُرؤيةُ
واسرتاتيجيةُوطنيةُملتابعةُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،رغمُأنهُمازالُهناكُالكثريُالذيُيتعنيُالقيامُبهُ.وميكنُرؤيةُ
إجنازاتُأخرىُحتققتُيفُشكلُ:إنشاءُآلياتُمتعددةُالقطاعاتُ،وإعادةُتفعيلُاجملالسُالصحيةُاملتعددةُالقطاعاتُ
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والرفيعة ُاملستوى؛ ُوالبدء ُيف ُإقامة ُحوار ُبشأن ُالسياسات ُما ُلبث ُأن ُأُضفي ُعليه ُالطابع ُالرمسي؛ ُوإعداد ُورقاتُ
بيضاءُ .وأدرك ُمجيع ُالبلدان ُالتأثريات ُالسلبية ُالرتفاع ُحصة ُاملدفوعات ُاملباشرة ُمن ُجيوب ُاملرضى ُلإلنفاق ُعلىُ
الصحةُ،وكثريُمنُالبلدانُيتخذُخطواتُلتحسنيُاحلمايةُمنُاملخاطرُاملاليةُ،منُخاللُالتوسعُيفُترتيباتُالدفعُ
املسبق.
ُ .25ويتزايد ُالتزام ُالبلدان ُبربامج ُطب ُاألسرة ُلتحسني ُتقدمي ُاخلدماتُ ،والذي ُميثل ُبُعداً ُمهماً ُمن ُأبعاد ُالتغطيةُ
الصحيةُالشاملةُ.ومنُشأنُالتحولُمنُمنوذجُتقليديُلتقدميُاخلدمةُقائمُعلىُخدماتُالرعايةُالصحيةُاألوليةُ،إىلُ
منوذجُقائمةُعلىُالفردُويستندُإىلُطبُاألسرةُ،أنُيستلزمُاستثماراًُمالياًُضخماًُ،وقدراتُتقنيةُ،ومنُغريُاملرجحُأنُ
يدثُعلىُاألمدُالقريبُ.وعلىُالرغمُمنُوتريهتاُاملتقطعةُ،فإنُاجلهودُاليتُتبذهلاُالبلدانُلتجريبُوطرحُمناذجُلطبُ
األسرةُ،ولزيادةُإعدادُأطباءُاألسرةُ،وتعزيزُ ُوظائفُاإلحالةُ،والشراكةُمعُمقدميُاخلدمةُمنُالقطاعُاخلاصُ،هيُ
جهودُينبغيُدعمهاُ.وهناكُالكثريُمنُالبلدانُاليتُتبذلُجهوداًُلتعزيزُخدماتُالتوعيةُمنُخاللُالرعايةُالصحيةُ
املنزليةُللمسننيُ،وألولئكُالذينُيعانونُمنُأمراضُمزمنةُ(اجملموعةُاألوىلُوالثانية)ُ،أوُعنُطريقُإنشاءُوتعزيزُبرامجُ
عامليُصحةُاجملتمعُ،لتحسنيُاحلصولُعلىُاخلدماتُ(اجملموعةُالثالثة).
ُ .21وتتخذُالدولُاألعضاءُخطواتُكبريةُجتاهُتقويةُالسلطاتُالتنظيميةُالوطنيةُ،وتعزيزُاإلدارةُالرشيدةُيفُجمالُ
األدويةُوالتكنولوجياتُالصحيةُ.وقدُاختذُالعديدُمنُالبلدانُخطواتُحنوُإنشاءُبرامجُالتيقظُالصيدالين؛ُوتعزيزُ
مأمونيةُالتكنولوجياتُالصحيةُ،وفاعليتهاُ،واستعماهلاُعلىُحنوُرشيد؛ُووضعُإجراءاتُتشغيلُمعياريةُللتكنولوجياتُ
املختربية؛ُووضعُاسرتاتيجيةُللتكنولوجياتُالصحيةُواألجهزةُالطبية.
اءُحتقيقُمستوىُمتويلُ
ُ
ُ .21وينبغيُعلىُالدولُاألعضاءُ،والسيُماُبلدانُاجملموعتنيُالثانيةُوالثالثةُ،بذلُجهودُأكربُإز
كافُ ومستدامُ،وخفضُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُاملرضىُلإلنفاقُعلىُالصحةُ.وهناكُحاجةُإىلُاختاذُتدابريُ
ٍُ
مناسبةُيف ُشكل ُترتيباتُللدفع ُاملسبقُ ،وذلكُيف ُمجيع ُالبلدان ُلضمان ُحدوث ُاخنفاضاتُيف ُحصة ُاملدفوعاتُ
املباشرةُمنُجيوبُاملرضىُ،والنفقاتُالصحيةُالباهظةُ،واإلفقار.
ُ .22واختذ ُعدد ُقليل ُمن ُالدول ُاألعضاء ُتدابري ُملموسة ُلتحسني ُتنظيم ُالقطاع ُاخلاصُ ،يف ُما ُخيتص ُباجلودةُ،
والنفقاتُ،وحجمُاخلدماتُاملقدمةُ،وإلقامةُشراكةُفعالةُمعُهذاُالقطاعُمنُأجلُحتقيقُأهدافُالصحةُالعمومية.
ُ .22وينبغيُعلىُمجيعُالبلدانُ،وخباصةُتلكُاملصنفةُعلىُأهناُتواجهُأوضاعُأزمةُيفُماُخيتصُبالقوىُالعاملةُ،وضعُ
خططُمتوسطةُإىلُبعيدةُاألمُدُ،خاصةُباملواردُالبشريةُ،معُالرتكيزُعلىُاالستثمارُاالسرتاتيجيُيفُالتعليمُ،وأداءُ
القوىُالعاملةُيفُكالُالقطاعنيُالعامُواخلاصُ،وسياساتُخاصةُبإدارةُاهلجرةُ،واالستنزاف.
ُ .24وينبغيُتكثيفُاجلهودُلتحسنيُاحلصولُعلىُالتكنولوجياتُاألساسيةُوضمانُاستعماهلاُعلىُحنوُرشيدُ.فعُلىُ
الرغمُمنُوجودُسلطاتُتنظيميةُوطنيةُيفُُ %51منُالدولُاألعضاءُ،فإنُاألداءُمايزالُغريُمالئمُ،حيثُجيريُ
الرتكيز ُيف ُجزئه ُاألكرب ُعلى ُتنظيم ُاألدوية ُ ،بينما ُاملراقبة ُغري ُكافية ُبالنسبة ُللقطاع ُاخلاص ُومحاية ُاملنافع ُالصحيةُ
العموميةُمنُاملصاحلُالتجارية.
ُ .29ويفُظلُتوطدُوضعُنظامُتسجيلُاألحوالُاملدنية ُواإلحصاءاتُاحليويةُ،ينبغيُعلىُالبلدانُاختاذُتدابريُحتسنُ
منُنسبُاملواليدُوالوفياتُاليتُجيريُتسجيلهاُ،وكذلكُجودةُبياناتُأسبابُالوفاةُاليتُيتمُتبليغها.
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الجدول ( :)4إجراءات أبلغت بها الدول األعضاء لدعم تعزيز النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

أولويات واستراتيجيات تتخذ الدول األعضاء إجراءات
بشأنها

الدول األعضاء التي اتخذت إجراءات حيال ذلك

 .6التحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة
مجهوريةُإيرانُاإلسالميةُ،وجيبويتُ،والسودانُ،وقطرُ،ومصرُ،واملغربُ
إنشاءُجملسُصحيُمتعددُالقطاعاتُرفيعُاملستوىُ
أفغانستانُ ،وباكستانُ ،ومجهورية ُإيران ُاإلسالميةُ ،وجيبويتُ ،والسودانُ،
توسيعُأنظمةُالدفعُاملسبقُ
وعمانُ،وقطرُ،ومصرُ،واملغربُ،واليمنُ
مجهوريةُإيرانُاإلسالميةُ،وقطرُ،ومصرُ،ولبنانُ
إنشاء/تعزيزُوحدةُاقتصادياتُالصحةُ
مجهوريةُإيرانُاإلسالميةُ،والعراقُ،وفلسطنيُ،وقطرُ،ومصرُ،ولبنانُ
إجراءُمراجعةُلإلنفاقُعلىُالصحةُ
النظرُيفُإنشاءُآلياتُللشراءُاالسرتاتيجي/آلياتُمبتكرةُللدفعُ مجهوريةُإيرانُاإلسالميةُ،وقطرُ،ولبنانُ،واليمنُ
ملقدمُاخلدمةُ
 .4تحسين القيادة والحوكمة في الصحة
أفغانستانُ،وباكستانُ،والصومالُ،وقطرُ،واليمنُ
إنشاء/تعزيزُوحدةُالسياساتُالصحيةُوالتخطيطُالصحيُ
تونسُ،وجيبويتُ،والصومالُ،وقطرُ،ومصرُ
مراجعةُوحتديثُقواننيُالصحةُالعموميةُ
أفغانستانُ،والصومالُ،وفلسطنيُ،وقطرُ،ومصرُ
إعدادُإطارُلرصدُأداءُالنظامُالصحيُ
 .3تقوية نُظُم المعلومات الصحية
تقييمُسريعُ(اجلميع)ُ
إجراءُتقييمُسريعُوشاملُلنظمُتسجيلُاألحوالُاملدنيةُ
تقييمُشامل ُ(ُ 12دولة)ُ:اجملموعةُاألوىلُ:عمانُ،والكويتُ،اجملموعةُالثانيةُ:
واإلحصاءاتُاحليويةُ
األردنُ ،والعراقُ ،ولبنانُ ،ومصرُ ،واملغربُ ،اجملموعة ُالثالثةُ :أفغانستانُ،
وباكستانُ،وجيبويتُ،والسودانُ،واليمنُ
باكستانُ،والسودانُ،والعراقُ،وعمانُ،وفلسطنيُ،ولبنانُ،ومصرُ،واليمنُ
مراجعةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُالوطنيةُ
أفغانستانُ،وتونسُ،وجيبويتُ،ولبنانُ
إجراءُمسوحاتُصحيةُدوريةُ
 .2دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة اإلدارة
أفغانستانُ ،وباكستانُ ،وتونسُ ،ومجهورية ُإيران ُاإلسالميةُ ،والصومالُ،
مراجعةُوإعدادُخططُشاملةُللقوىُالعاملةُالصحيةُ
والعراقُ،وفلسطنيُ،ومصرُ،واملغربُ
مجهورية ُإيران ُاإلسالميةُ ،وجيبويتُ ،والسودانُ ،والصومالُ ،والعراقُ ،وقطرُ،
التعاونُمعُاملؤسساتُالتعليميةُالعلياُ
ولبنانُ،واليمنُ
أفغانستانُ،وجيبويتُ،والصومالُ،وعمانُ
تبينُتدابريُالستبقاءُاملوظفنيُ،وحفزهمُ،وحتسنيُأدائهمُ
أفغانستانُ،ومجهوريةُإيرانُاإلسالميةُ،والسودانُ،والصومالُ،والعراقُ،وقطرُ،
إطالق/تعزيزُاعتمادُبرامجُاملؤسساتُاألكادمييةُ
ومصرُ،واملغربُ
 .5الشراكة مع القطاع الصحي الخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
توصيفُالوضعُالراهنُملقدميُالرعايةُالصحيةُبالقطاعُاخلاصُ أفغانستانُ،واليمنُ
أفغانستانُ
مراجعة/حتديثُالقواننيُواللوائحُذاتُالصلةُمبقدميُالرعايةُ
بالقطاعُاخلاصُ
 .1ضمان الحصول على التكنولوجيات األساسية – األدوية األساسية ،واللقاحات ،واألجهزة الطبية وأدوات التشخيص
أفغانستانُ،ومجهويةُإيرانُاإلسالميةُ،والصومالُ،والعراقُ،وفلسطنيُ
تقويةُالسلطاتُالتنظيميةُالوطنيةُ
لبنانُ،واليمنُ
رصدُتوافرُالتكنولوجياتُاألساسيةُيفُمرافقُالرعايةُالصحيةُ
األوليةُ
تونسُ،ومجهوريةُإيرانُاإلسالميةُ،والسودانُ،وقطرُ،ومصرُ
حتديدُاألولوياتُاستناداًُإىلُتقييمُالتكنولوجياُ
 .7تحسين الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة
إعدادُحزمةُأساسيةُمنُاخلدماتُالصحيةُتقدمُعلىُمستوىُ أفغانستانُ،والصومالُ،وعمانُ،ولبنانُ،ومصرُ،واليمنُ
الرعايةُالصحيةُاألوليةُ
أفغانستانُ،وتونسُ،وفلسطنيُ،ولبنانُ
مراجعةُأداءُمستشفياتُالقطاعُالعامُ
باكستانُ،والسودانُ،وفلسطنيُ،وقطرُ،ومصرُ
حتسنيُاجلودةُوسالمةُاملرضىُيفُاملستشفياتُ
أفغانستانُ ،وباكستانُ ،والسودانُ ،والصومالُ ،وفلسطنيُ ،وقطرُ ،ولبنانُ،
حتسنيُاجلودةُومأمونيةُالرعايةُيفُاملرافقُالصحيةُ
واملغربُ،واليمنُ
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إنُكث ُرياُمنُالبلدانُيواجهُأوضاعُطوارئُمُعقُدةُ،ومعظمُالنظمُالصحيةُليستُمستعدةُاستعداداًُكافياًُملواجهةُ
ُ .22
هذهُاألوضاعُ.وينبغيُتوجيهُاهتمامُأكربُحنوُجوانبُالتعاونُ،والتنسيقُ،والتخطيطُ،واالتصاالتُوتبادلُاملعلوماتُ،
وبناءُالقُدُراتُ،والتشريعاتُ،والتنظيمُ،ودعمُقدرةُالنظامُالصحيُعلىُتلبيةُاالحتياجاتُاملفاجئة.
المضي قُ ُدما
السبيل إلى ُ
 .27مع ُاألخذ ُيف ُاالعتبار ُالتقدم ُال محرز ُحىت ُاآلن ُيف ُتنفيذ ُاالسرتاتيجياتُ ،واخليارات ُالرامية ُإىل ُتعزيز ُالنظمُ
الصحيةُيفُاإلقليمُ،اليتُمتُاالتفاقُعليهاُمنُقبلُاللجنةُاإلقليميةُيفُُ،2112فإنُمنُالواضحُأنُعمالًُكبرياًُقدُمتُ
إجنازهُ.ويفُحنيُالُيوجدُمسارُفريدُملتابعةُعمليةُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،واليتُهيُمبثابةُاألولويةُالشاملةُلتعزيزُ
النظمُالصحيةُ،فإنُأيُرؤيةُ،أوُاسرتاتيجياتُ،أوُخارطةُطريقُمقرتحةُ،ينبغيُأنُتتسقُمعُخصوصياتُالقُطرُ،مباُ
يفُذلكُمستوىُالتنميةُاالجتماعيةُواالقتصاديةُ،واإلنفاقُالعامُعلىُالصحةُ،وأداءُالنظامُالصحيُ.وبصرفُالنظرُ
عنُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُاملتُبعةُ،فإنُرؤيةُمشرتكةُلتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُ
مجيعُالدولُاألعضاءُينبغيُأنُتنطويُعلىُمفهومُتغطيةُمجيعُالسكانُبالتأمنيُ،والتغطيةُجبميعُاخلدماتُالضروريةُ،
ُومحايةُمجيعُالسكانُالذينُيغطيهمُالتأمنيُضدُاملخاطرُاملالية.
 .28وعلىُذلكُ،توصيُهذهُالورقةُالدولُاألعضاءُأنُتواصلُتنفيذُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُالراميةُإىلُتعزيزُالنظامُ
معُخصوصياتُكلُدولةُ،مباُيفُذلكُخارطةُالطريقُاإلقليميةُلتسريعُوتريةُالتقدمُصوبُحتقيقُ
ُ
الصحيُاليتُتتالءمُ
التغطية ُالصحية ُالشاملةُ ،اليت ُاتُفُقُ ُعليهاُيف ُالدورة ُالستني ُللجنة ُاإلقليميةُ .وهناك ُأربعة ُتدخالت ُرئيسية ُلتعزيزُ
النظمُالصحيةُمقرتحةُومقدمةُللدولُاألعضاءُللنظرُفيهاُومواءمتهاُمتهيداًُالختاذُإجراءاتُفوريةُبشأهناُ(اإلطارُُ.)2
وهذهُالتدخالتُتأيتُمتسقةُمعُإطارُالعملُاخلاصُبالنهوضُبالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُاملتوسطُ،2
الذي ُيعكس ُالتطور ُيف ُالتفكري ُالذي ُتولد ُمن ُواقع ُاخلربة ُاليت ُاكتُسبت ُعلى ُمدى ُالعامني ُاملنصرمنيُ ،ويكملُ
االسرتاتيجياتُاملتفقُعليهاُبالفعلُمنُقبلُاللجنةُاإلقليمية.

ُ .1وضع ُرؤيةُ ،واسرتاتيجيةُ،وخارطة ُطريق ُوطنية ُلتحقيق ُالتغطية ُالصحية ُالشاملة ُت ْدمج ُإدماجاًُكامالًُيف ُإطارُ
السياساتُالوطنيةُالعامة.
 .25إنُعمليةُوضعُرؤيةُوطنيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،واالسرتاتيجيةُاملرتبطةُهباُينبغيُأنُتكونُنابعةُمنُ
الداخلُ،وأنُتكفلُإقامةُحوارُشاملُوفعالُبشأنُالسياساتُ،منُأجلُحتقيقُالشعورُبامللكيةُبنيُمجيعُاألطرافُ
املعنيةُ.وينبغيُأنُتقدمُأهدافاًُواضحةُيفُماُيتعلقُباألبعادُالثالثةُللتغطيةُالصحيةُالشاملةُ(احلمايةُاملاليةُ،والتغطيةُ
باخلدماتُ،وتغطيةُكلُالسكان)ُوذلكُضمنُإطارُزمينُحمددُ،وينبغيُأنُيتماشىُذلكُمتاماًُمعُإطارُالسياساتُ
الوطنيةُالعامة.
ُ اإلطار  .3التدخالت الرئيسية للدول األعضاء لتعزيز النُظُم الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ُ



ُ



ُ




وضعُرؤيةُ،واسرتاتيجيةُ،وخارطةُطريقُوطنيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،تدمجُإدماجاًُكامالًُيفُإطارُالسياساتُ
الوطنيةُالعامة.
توسيعُنطاقُالتغطيةُبالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُ،وزيادةُاحلمايةُاملاليةُ،واحلدُمنُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُاملرضى.
تعزيزُالتغطيةُبتوسيعُنطاقُالرعايةُالصحيةُاألساسيةُ،وتقدميُخدماتُصحيةُعاليةُاجلودة.
مُاحملرزُصُوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.
ُتقويةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُالوطنيةُ،ورصدُالتقدُ ُ
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علىُالدولُاألعضاءُالقيامُمباُيلي:

مراجعةُالنظامُالصحيُللتعرفُعلىُالتحدياتُاليتُتعرقلُالتقدمُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،وحتديدُ
الثغراتُيفُهذاُاجملالُ،استناداًُإىلُإطارُتقييمُأداءُالنظامُالصحي؛
تقييمُأداءُنظامُالتمويلُالصحيُباستخدامُهنجُالتقييمُالتنظيميُلتحسنيُوتقويةُالتمويلُالصحيُ)ُ،(OASIS
وحتديدُالعقباتُيفُوظائفُالتمويلُالصحيُالثالثُ:اجلمعُ،والتجميعُ،والشراء؛
ختصيصُمزيدُمنُاألموالُللصحةُيفُميزانياتُاحلكوماتُ،وإجيادُمصادرُجديدةُومبتكرةُللتمويلُاحملليُ،مباُ
يشملُ"ضرائبُاإلمث"ُ،اليتُميكنُختصيصهاُللصحة؛
االخنراط ُيف ُحوار ُفعال ُوشامل ُبشأن ُالسياساتُ ،مع ُمجيع ُاألطراف ُاملعنيةُ ،لوضع ُرؤية ُوطنية ُملتابعة ُحتقيقُ
التغطيةُالصحيةُالشاملةُ،منُخاللُالعملُاملتعددُالقطاعات؛

ُ.2توسيعُنطاقُالتغطيةُبالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُ،وزيادةُاحلمايةُاملاليةُ،واحلدُمنُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُ
املرضى
 .41يشملُت ُوسيعُنطاقُالتغطيةُبالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُ،إدراجُمجيعُاجملموعات ُالسكانيةُ،يفُظلُترتيباتُ
منصفةُومستدامةُ.وهذاُاألمرُيتطلبُتصنيفاًُوتبويباًُملختلفُالفئاتُالسكانيةُوحتديدُترتيباتُتغطيةُقابلةُللتطبيقُ،
لضمانُتوفريُتغطيةُسكانيةُكاملة.
.42









ُوعلىُالدولُاألعضاءُالقيامُمباُيلي:

حتديدُاملهامُاملطلوبةُلتطبيقُنظامُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُ(كإدارةُصندوقُالتأمنيُ،وإدارةُاملعلوماتُ،وإدارةُ
العضويةُ ،وحتديد ُاملزاياُ ،وآلية ُالسداد ُ ملقدم ُاخلدمة)ُ ،ومواءمة ُتلك ُاجلوانب ُلتالئم ُالسياق ُالوطين ُحىت ُميكنُ
توسيعُنطاقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة؛
حتديدُمنُتشملهُالتغطيةُومنُالُتشملهُيفُظلُترتيباتُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُاحلاليةُ،وحتديدُاآللياتُاليتُ
ميكنُالوصولُمنُخالهلاُإىلُاجملموعاتُالسكانيةُاليتُالُتشملهاُالتغطية؛
ُترتيبات ُالتأمنيُ
إعداد ُتدابري ُموضوعية ُلتحديد ُاجملموعات ُالسكانية ُاملستضعفة ُغري ُالقادرة ُعلى ُاإلسهام ُيف ُ
الصحيُاالجتماعيُالقائمة؛
ضمانُاالندماجُوالتكاملُبنيُاشرتاكاتُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُواإلعاناتُاحلكوميةُلضمانُفعاليةُالدعمُ
املتبادلُوالتغطيةُالشاملةُلكاملُاجملموعاتُالسكانية؛
توحيدُترتيباتُالدفعُاملسبقُيفُنظامُواحدُأوُعددُحمدودُمنُأنظمةُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُ،لضمانُوجودُ
جتمعُمالئمُلألعضاءُاخلاضعنيُللتأمنيُ،واستدامةُذلك؛
إدخال/تعزيز ُأسلوب ُالشراء ُاالسرتاتيجي ُليصبح ُالوسيلة ُالرئيسية ُلشراء ُاالحتياجات ُمن ُاخلدمات ُالصحيةُ
الالزمةُللسكانُعنُطريقُالتأمنيُالصحيُاالجتماعي؛
وضعُاسرتاتيجيةُللتواصلُلضمانُقبولُُالسكانُودعمهمُ،وإذكاءُالشعورُبامللكيةُللرؤيةُاملتبناةُ،والرتتيبُاملقرتحُ
للتأمنيُالصحيُاالجتماعي.
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ُُ.2تعزيزُالتغطيةُبتوسيعُنطاقُالرعايةُالصحيةُاألساسيةُوتقدميُخدماتُصحيةُعاليةُاجلودة
 .42يتطلبُضمانُاحلصولُعلىُخدماتُصحيةُعاليةُاجلودةُ،تعزيزُمجيعُالعناصرُاملكونةُللنظامُالصحيُ.واستناداًُ
إىلُقيُمُومبادئُالرعايةُالصحيةُاألساسيةُ،فإنُطبُاألسرةُيُعدُ ُالنهجُالرئيسيُاملوصىُبهُلتقدميُخدماتُصحيةُ
متكاملةُتكونُقائمةُعلىُالفردُ.وهذاُالنهجُيستلزمُوجودُقوىُعاملةُصحيةُتتمتعُبالكفاءةُ،واحلصولُعلىُاألدويةُ
األساسيةُوغريهاُمنُالتكنولوجياتُ،اليتُينبغيُاختيارهاُوفقاًُملبادئُالكفاءةُوالفعاليةُلقاءُالتكاليفُ،وتوافرُنظمُ
ُ
معلوماتُصحيةُتؤديُاملهامُاملنوطةُهباُ،وهياكلُحوكمةُتتُسمُبالفعالية.
.44









ُوعلىُالدولُاألعضاءُالقيامُمباُيلي:

إعدادُحزمةُأساسيةُمنُاخلدماتُالصحيةُوحبثُاخلياراتُاملختلفةُلتنفيذُهذهُاحلزمةُ،سواءُمنُخاللُشبكةُ
متكاملةُمنُمرافقُالرعايةُالصحيةُاألوليةُ،أوُعامليُصحةُاجملتمعُ،أوُإسنادُتقدميُهذهُاخلدماتُإىلُمؤسساتُ
خارجيةُغريُحكوميةُ،أوُمنُخاللُتوليفةُمنُهذهُاخليارات؛
مراجعةُأداءُمستشفياتُالقطاعُالعامُوإعدادُخطةُعملُلتحسنيُجودةُاخلدماتُاملقدمةُُ،ومأمونيتهاُ،وكفاءهتا؛
حتسني ُاجلودة ُوسالمة ُاملرضى ُيف ُاملستشفيات ُبإطالق ُبرنامج ُشامل ُعلى ُاتساع ُالقُطرُ ،لتقدير ُمدُى ُانتشارُ
األحداث ُالسلبيةُ ،وتقييم ُالعراقيل ُ ،ووضع ُتدابري ُملعاجلتهاُ ،وبإعداد ُبرامج ُاعتماد ُوطنية ُأو ُإقليمية ُللمرافقُ
الصحيةُعلىُمجيعُمستوياهتا؛
اختاذُالتدابريُالالزمةُلتحسنيُاستبقاءُالعاملنيُ،وحفزهمُ،وحتسنيُأدائهمُ،عنُطريقُإنشاءُأنظمةُللحوافزُتكونُ
قائمةُعلىُاألداء؛
يبُعاليةُاجلودةُجلميعُ
ُ
إطالقُو/أوُتعزيزُالربامجُاخلاصةُباعتمادُاملؤسساتُاألكادمييةُ،لضمانُتقدميُبرامجُتدر
كوادرُالقوىُالعاملةُالصحية؛
صد ُمدُى ُتوافرها ُيف ُمرافقُ
ُبر ُْ
حتسني ُفُُرص ُاحلصول ُعلى ُاألدوية ُاألساسية ُوغريها ُمن ُالتكنولوجياتُ ،وذلك ُ
الرعايةُالصحيةُاألوليةُ،وباعتمادُنُهُجُتؤديُإىلُيسرُتكلفتها.

ُُ.4تقويةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُالوطنيةُ،ورصدُالتقدمُاحملرزُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة
معلوماتُصحيةُوطنيةُقويةُأمراًُضرورياًُوأساسياًُإلنتاجُالبيُناتُالالزمةُاليتُتستهديُهباُخارطةُ
ُ
 .49ي عدُوجودُنظمُ
الطريقُالوطنيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،وتوفريُاإلمكانيةُللرصدُالفعُالُلذلكُ.كماُأنُالعملُاملشتُُركُمنُ
جانبُالشركاءُاإلقليمينيُلدعمُأنشطةُبناءُالقدراتُيفُهذاُاجملالُ،هوُأمرُلهُأمهيتهُاخلاصةُيفُهذاُالشأن.
.42




ُوعلىُالدولُاألعضاءُالقيامُمباُيلي:

إعداد ُخطة ُوطنية ُتستند ُإىل ُاالسرتاتيجية ُاإلقليمية ُاخلاصة ُبتسجيل ُاألحوال ُاملدنية ُواإلحصاءات ُاحليويةُ،
وضمانُتوافرُإطارُتنظيميُسليم؛
حتسنيُالتنسيقُواملواءمةُبنيُاألطرافُاملعنيةُ،بإنشاءُجلانُتنسيقُوطنيةُلتسجيلُاألحوالُاملدنية ُواإلحصاءاتُ
احليويةُتُشكلُمنُعددُمنُاألطرافُاملعنية؛
تعزيز ُاالسرتاتيجيات ُالوطنية ُمن ُخالل ُالدعوة ُبني ُرامسي ُالسياسات ُوبيان ُفوائد ُوجود ُنُظُم ُموثوقة ُلتسجيلُ
األحوالُاملدنيةُُواإلحصاءاتُاحليوية.
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الخاتمة
مُاحملرزُحىتُاآلنُيفُتنفيذُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُالراميةُإىلُتعزيزُالنُظُمُالصحيةُ
 .47لدىُاألخذُيفُاالعتبارُالتقدُ ُ
يفُاإلقليمُ،اليتُمتُاالتفاقُعليهاُمنُقبلُاللجنةُاإلقليميةُيفُُ،2112يتضح ُأنُعمالً ُجيداًُقدُمتُإجنازهُيفُهذاُ
ُالرتكيزُعلىُتعزيزُالنُظُمُالصحيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُأمراًُمهماًُ،ويوفرُللدولُاألعضاءُ
اإلطارُ.وي عُد ُ
هدفاًُعملياًُواضحاًُجديراًُبالعملُعلىُحتقيقهُ–ُُكماُأنهُيذكرُبضرورةُجعلُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُجزءاًُمتمُماًُ
لألهدافُالصحيةُيفُخطةُماُبعدُُ.2119وعلىُالرغمُمنُوجودُتقدُمُقدُمتُإحرازهُيفُالعديدُمنُالدولُاألعضاءُ،
يفُماُخيتصُبتسريعُوتريةُالتقدُمُصُوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ،فإنهُمايزالُهناكُالكثريُالذيُيتعنيُ ُالقيامُ
به.
 .48وقدُأعدتُاملنظمةُقائمةُباملؤشراتُالصحيةُاألساسيةُ،وذلكُبالتوافقُمعُالبلدانُ.وتشملُهذهُاملؤشراتُ،
مُاحملرزُصُوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُ.ويُنتظُرُمنُكلُبلدُأنُيقومُبتبليغُ
املؤشراتُاملهمةُاليتُترصُدُالتقد ُ
البياناتُاخلاصةُهبذهُاملؤشراتُ،وذلكُبصفةُسنويةُ،حيثُستمثلُهذهُاملؤشراتُ ،يفُالوقتُاملناسبُ،األساسُ
ُاحملرز ُيف ُاجملاالت ُاالسرتاتيجية ُاخلمسة ُذات ُاألولوية ُلعمل ُاملنظمةُ ،ويف ُالدولُ
الذي ُيتم ُمبوجبه ُرصد ُالتقدُم ُ
األعضاء.
ُ .45ويؤكدُالتقدمُاملنوهُعنهُيفُهذهُالورقةُضرورةُتواصلُااللتزامُباالسرتاتيجياتُالراميةُإىلُتعزيزُالنُظُمُالصحيةُاليتُ
وافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُ،مباُيفُذلكُخارطةُالطريقُاإلقليميةُاخلاصةُبتسريعُوتريةُالتقدُمُصُوبُحتقيقُالتغطيةُ
الصحية ُالشاملةُ ،اليت ُمت ُاالتفاق ُعليها ُيف ُالدورة ُالستني ُللجنة ُاإلقليميةُ ،ويف ُالقرارات ُذات ُالصلةُ،
شُم/لُإُ/95قُ،2-وُشُم/لُإُ/21قُ.2-ومتشياً ُمعُإطارُالعملُاملعينُبالنهوضُبالتغطيةُالصحيةُالشاملة ُيفُ
إقليمُشرقُاملتوسطُ،فإنُهناكُأربعةُتدخُالتُرئيسيةُمقتُُرحةُومقدُمةُللدولُاألعضاءُللنظرُفيهاُ،ومواءمتهاُ،متهيداًُ
الختاذُإجراءاتُفوريةُبشأهناُ.
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