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 2020 - 2016خدمات المختبرات الِصحيَّة  لتعزيزاإلطار االستراتيجّي 

 تنفيذي ملخص
، ها، وحتريهاعالجو  ها،لوقاية من األمراض، وتشخيصدعمًا كبريًا يف اخدمات املختربات الِصحيَّة  توفِّر .1

ريها املختربات االختبارات ويرتتب على نتائجها. دِ وترص    املرافقيف  لحصائل الِصحيَّةل بالنسبة مهمة   آثار   اليت ُتج
زاوية لقدرة أي بلد الحجر  املأمونة والفع الة والعالية املردوداملختربية ل العمليات ومتث  . الصحة العموميةومرافق السريرية 

اليت جيري اكتشافها ة بالبي نات لألمراض د  م جسن   ة تطبيق إجراءات املكافحة الي  غ  ب ج األحداث البيولوجي ة  استقصاءعلى 
 .ضات من املخترباترِ م   ج للم دي  أو العم   ضي  ر  الع   ومنع االنبعاث

األولوية أو االعرتاف  ىال تلق مازالت د الطلب على خدمات املختربات الِصحيَّة، فإهناوعلى الرغم من استمرار تزايج 
يف التمويل،  ونتيجة لذلك، تواجه تلك اخلدمات قصوراً  .من جانب السلطات الوطنية يف كثري من البلداناملناسب 

  .عن ضعف البنية التحتية، ومشكالت أخرى تتسم بالتعقيد االهتمام بتعيني املوارد البشرية وتدريبها، فضالً  ياً يفوتدن
باملختربات  وناملعنيأصحاب املصلحة  اهليل ااحالة الذي أجر حت هاعن كشف  وعقب استعراض وحتليل النتائج اليت .2

يف اجتماع إقليمي  عجقد يف   ،لتنميةا يف جمال باإلضافة إىل ممثلني عن الشركاء الدوليني ،الدول األعضاءمن الِصحيَّة 
دعم اجلهود ياسرتاتيجي  إقليمي   تقدمي توجيهااحاجة إىل حول اآلراء  كان هناك توافق يف،  2013ولدديسمرب األكانون 

خمتربات الصحة  و، ناقش مدير 2015يف شباطدفرباير . و تحسني خدمات املختربات الِصحيَّةلاليت تبذهلا البلدان 
خدمات لتعزيز دة اإلطار االسرتاتيجي  سو  إقليم شرق املتوسط يف اجتماعهم األول املشرتك بني البلدان مج بة العمومي  

  ووافقوا عليها. ،ةاملختربات الِصحيَّ 
م وطنية ظج خدمات املختربات الِصحيَّة إىل توجيه البلدان بشأن إعداد نج لتعزيز ويهدف اإلطار االسرتاتيجي   .3

ة على حنو شامل، ة وخدمات الصحة العمومي  غية النهوض مبستوى اخلدمات السريري  مستدامة للمختربات الِصحيَّة بج 
، وغري ذلك املتعلقة باألمن الصحي   سائر القضايال إىل أوبئة، و ميكن أن تتحو   ب لألمراض اليتحتسني التأه  ضمان و 

اإلطار  ويستند .دها، واالستجابة هلاترص  فضال عن يف جمال الصحة العمومية،  الباعثة على القلقاحملتملة  من الطوارئ
 باألنشطة وااحصائل املوازية املرجو   ستة أهداف اسرتاتيجي ة مرتابطة، يتضمن كل هدف منها قائمةً إىل االسرتاتيجي  

وتنظيماهتا،  وقدراهتا، ، ومواردها،الوطنية اهتاأولوي  مع ها، واليت ميكن للدول األعضاء اإلفادة منها مبا يتماشى حتقيقج 
طار للرصد والتقييم يشتمل على عدد من املششرات القجطري ة جيري رسم اخلطوط العريضة إلكما . وسياقاهتا احملددة

  ة.اإلقليمي  و 
فيما يتعلق  ضرورياً  2020-2016خدمات املختربات الِصحيَّة  لتعزيزتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  اإلقليمي   ويعد   .4
وتلبية التزامات الدول األعضاء مبوجب اللوائح الِصحيَّة  ، تهاتحسني جودة خدمات املختربات الِصحيَّة ومأموني  ب

حشد االلتزام والدعم السياسي الرفيع هبدف ة العتماد اإلطار االسرتاتيجي  و  عج د  ي ة م  جنة اإلقليموالل   (.2005الدولية )
 .املستوى وضمان ختصيص الدول األعضاء املوارد الكافية لذلك
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 مةقد  ـ  م
ثِّ  .5 نتائج  د  وت جع  الصحة.  يف سعيها إىل حتسنيم الِصحيَّة ظج من مجيع الن   وجوهرياً  أساسياً املختربات جزءًا  لمتج

الرعاية يف مجيع جوانب  اتامل جختربي ة املوثوقة واملالئمة التوقيت من العناصر ااحامسة يف صنع القرار  االستقصاءات
صحة  بالنسبة للقرارات ااحامسة اليت متس   مهمة   آثار   يامل جخترب  الفحصإذ ميكن أن يرتتب على نتائج تقريباً؛  الِصحيَّة

م الرعاية الِصحيَّة، فضال عن الوفاء بااللتزامات ظج األمن الِصحي  وتكاليف نج ب واملتعلقةاألفراد والسكان وعافيتهم 
 (.2005اللوائح الِصحيَّة الدولية )ومنها على سبيل املثال  الدولية

بعض الربامج  لدعمنتظم صو ب تعزيز القدرات امل جختربي ة م مج غم من إحراز تقد  ويف إقليم شرق املتوسط، وعلى الر   .6
ت بدعم من فقد كشفت التقييمات الوطنية اليت أججري   زال ماثلة.ال تحمددة، فإن حتديات هامة  بأمراض   اخلاصة

خبدمات املختربات من ة إلعداد سياسات وخطط اسرتاتيجي ة وطنية تتعلق لح   ج منظمة الصحة العاملية عن ااحاجة امل
 التحتية ، وصيانة أو ةبنياليف املختربات، وحتسني  املوظفني العاملنيعدم كفاية التمويل، ورفع كفاءة ي لأجل التصد  

مدادات من الكواشف واملواد اإل ومواصلة توفرياستبدال املعدات القدمية، أو البالية، أو اليت ال تجصان على حنو مالئم، 
نحو املناسب إجراء عمليات مراقبة اجلودة وضمان اجلودة على ال والتأكد من، دون انقطاع االستهالكية امل جختربي ة

 يواصل اتدمات املخترب خ ااحصول علىطلب  ال يزالوعلى الرغم من تلك التحديات، ف. جلميع الفحوص امل جختربي ة
وطأة األمراض غري السارية، وت شي خ السكان،  دِ األمراض امل جعدية امل جستجدة واليت تعاود الظهور، وتزايج  نتيجة ارتفاعه

 ،لكن. و الثمنومرتفعة لتكنولوجية اليت تشدي إىل استحداث تقنيات خمتربية جديدة واإلدراج السريع لالبتكارات ا
خدمات املختربات الِصحيَّة وتزايد الطلب على اليت تكتسيها مهية املتزايدة هناك انفصال واضح بني األ يزال ال

 لتلك اخلدمات. برامج الصحة الوطنية توليهاوبني األولوية املنخفضة اليت  ،ااحصول عليها
اعرتفت السلطات الِصحيَّة الوطنية، باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية وجمموعة  ،راتالتطو   هذهويف ظل  .7

احشد االلتزام السياسي تزويد الدول األعضاء بتوجيه اسرتاتيجي  ة للح   ج متزايدة ومتنوعة من الشركاء الدوليني، بااحاجة امل
اختاذ القرارات املستنرية فيما يتعلق دعم القيادة، وضمان ختصيص املوارد الكافية، و ااحصول على الرفيع املستوى و 

وعقب استعراض وحتليل . توفري خدمات املختربات الِصحيَّة العالية اجلودة واملأمونة واملستدامةهبدف بالسياسات 
 ،ختربات الِصحيَّة يف الدول األعضاءبامل ونعنيامل اه أصحاب املصلحةحتليل ااحالة الذي أجر  كشف عنهاالنتائج اليت  

،  2013ولدديسمرب األيف اجتماع إقليمي  عجقد يف كانون  ،لتنميةيف جمال اباإلضافة إىل ممثلني عن الشركاء الدوليني 
أجل من اجلهود اليت تبذهلا البلدان  يدعماسرتاتيجي  إقليمي   تقدمي توجيه ااحاجة إىل حولاآلراء  كان هناك توافق يف

، ناقش مديرو خمتربات الصحة العمومية باإلقليم يف 2015ويف شباطدفرباير . حتسني خدمات املختربات الِصحيَّة
خدمات لتعزيز ويهدف اإلطار االسرتاتيجي  ، ووافقوا عليها. دة اإلطارسو  اجتماعهم األول املشرتك بني البلدان مج 

لنهوض لم وطنية مستدامة للمختربات الِصحيَّة ظج أن إعداد نج إىل توجيه البلدان بش 2020-2016 املختربات الِصحيَّة
ب لألمراض اليت ميكن أن مبستوى اخلدمات السريرية وخدمات الصحة العمومية على حنو شامل، وحتسني التأه  

جمال يف  الباعثة على القلقاحملتملة املتعلقة باألمن الصحي، وغري ذلك من الطوارئ  سائر القضاياتتحول إىل أوبئة، و 
 .دها، واالستجابة هلاترص   فضال عن الصحة العمومية،

 اإلقليم حالة
 يف الفرتة من من البلدان اً عدد مشلللحالة  أجرت منظمة الصحة العاملية حتليالً يف إقليم شرق املتوسط،  .8

 ما يلي: وبنيَّ التحليل، 2015 عام وحىت 2013 عام
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  ؛ فهناك دولتان الغياب التامبالضعف أو إما تتسم السياسات واخلطط املتعلقة خبدمات املختربات الِصحيَّة
بصفة السلطات الوطنية  قرهادولة لديها سياسات ودأو خطط اسرتاتيجي ة وطنية للمختربات تج  22من بني 

 .رمسية
 على مستوى السكان أو بني القطاعات  ، سواءمتناسباً  امل جختربي ة توزيعاً  التشخيص ال تتوزع قدرات

يف املرضى  بو من جياملباشر الذي إذا أضيف إىل ارتفاع معدالت اإلنفاق  ،األمروهو والوحدات املختلفة، 
 التكافش يف فرص ااحصول على عدميف  يكون سبباً الكثري من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، 

 خدمات املختربات الِصحيَّة.
   القوى العاملة يف وضع  ويتسمد بالبي نات للقوى العاملة الِصحيَّة؛ هناك غياب للتخطيط االسرتاتيجي  امل جسن

 .املشهلنينقص العاملني و  املختربات بارتفاع معدالت اخلروج من اخلدمة
 رى لرصد أداء آليات وطنية أخ أي لجودة، أولارجي اخلتقييم لل وطنية وجود برامجإىل غالبية البلدان  رتفتق

 املختربات وتقييمه. 
  ًكما ،  ، إن وججدت، وخدمتها وإصالحهااتعدات املخترب ميف ترتيبات صيانة  وتواجه بلدان عديدة قصورا

 آليات على املستوى اإلقليمي  ملساعدة البلدان يف هذا الصدد.  تتوافر ال
 لكواشف واإلمدادات امل جختربي ة؛ بل إن بعض ايف  ًا متكرراً وال تزال املختربات يف كثري من البلدان تواجه نقص

 . دورية   أو بصفة   نتهية الصالحية إما أحياناً املالبلدان يستخدم الكواشف امل جختربي ة 
  أدل ة اجلودة حتديث أو تتم مراجعة ما  جودة املختربات يف معظم البلدان؛ ونادراً وهناك ضعف يف توثيق نظم

 سجالت املختربات. الرقابة السليمة على غيابعن  حيثما وججدت؛ فضالً حدة، أو إجراءات التشغيل املو  
  ًم املعلومات اخلاصة ظج نج يف ما جيري إدماجها  م معلومات املختربات بسوء التنظيم، ونادراً ظج ما تتسم نج  وعادة

 م على دعم جهود مجع البياناتظج قدرة تلك الن   أن؛ كما أو ال حيدث هذا على اإلطالق باملستشفيات
ص د واألحباث   . حمدودة للغايةألهداف الرت 

  ة التحتية وضعف امتثال العاملني ملتطلبات السالمة البيولوجي ة واألمن البيولوجي ، ما قد البني  يشيع عدم كفاية
 تضرهباغري مقبول من عوامل اخلطر البيولوجي ة، السيما يف البلدان اليت على حنو ي إىل مستويات مرتفعة يشدِّ 
 خر من أشكال الطوارئ اإلنسانية.أو أي شكل آ يةمدن اتأو اضطراب اتنزاعب أو و حر 

كل من : أ( اخنفاض مستوى  التاليةإىل العوامل األساسية  امل جبي نة يف معظمها ثغراتالقصور و الأوجه تجعزى و  .9
عدم  من  يرتبط بذلكدمات املختربات الِصحيَّة على الصعيد الوط،ي، وما باألمهية اليت تعجطى خلاألولوية واالعرتاف 

ر التشريعية والتنظيمية املتعلقة طج ب( غياب أو ضعف األج  خبدمات املختربات الِصحيَّة؛ املتعلقة واملي زنةخلطط ا كفاية
م جسند بالبي نات  ال والتخطيطاسات الالزمة لعمليات وضع السي القويةاآلليات  افتقادخبدمات املختربات الِصحيَّة؛ ج( 

بت وتسب  . كمة خدمات املختربات الِصحيَّة، وسوء تنسيقها وتنظيمها وإدارهتاو  عف ح  على الصعيد الوط،ي؛ ود( ض  
د يف تقدمي و عن ازدواج اجله ، فضالً على حنو غري فع ال أو مالئم م جتاحة املوارد الزهيدة الاستعمال  العوامل يف هذه

صائل ااح واإلخفاق يف حتقيق املستوى األمثل منإمهال بعضها اآلخر، وضعف استدامة اخلدمات، بعض اخلدمات و 
 .صحيةال
 ، ونطاق عملهاإلطار االستراتيجّي اإلقليميّ  من هدفال

إىل توجيه البلدان بشأن إعداد  بصفة عامة خدمات املختربات الِصحيَّة إىل تعزيزيهدف اإلطار االسرتاتيجي   .11
م وطنية مستدامة للمختربات الِصحيَّة بغية النهوض مبستوى اخلدمات السريرية وخدمات الصحة العمومية على حنو ظج نج 
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املتعلقة باألمن الصحي، وغري  سائر القضاياب لألمراض اليت ميكن أن تتحول إىل أوبئة، و حتسني التأه  ضمان شامل، و 
 ودعماً  دها، واالستجابة هلا.ترص  فضال عن ل الصحة العمومية، يف جما الباعثة على القلقاحملتملة ذلك من الطوارئ 

 :حتقيق ما يليعلى اإلطار االسرتاتيجي  تتمحور أهداف ، ه الغايةهلذ
  ِة خدمات املختربات لكي  دعوة السلطات الِصحيَّة بالدول األعضاء إىل حشد االلتزام السياسي، وبناء م

 ؛هلا الالزم وتقدمي الدعم ،الِصحيَّة
 فيما يتعلق برتتيب األولويات، وصياغة السياسات واخلطط االسرتاتيجي ة  بالتوجيه لدول األعضاءزويد ات

 وتنفيذها وتقييمها؛ ،خبدمات املختربات الِصحيَّة اخلاصةالوطنية 
  يات اليت تخطيط ملساعدة السلطات الِصحيَّة الوطنية على سد الثغرات والتغلب على التحد  الإجراءات اقرتاح

 تواجهها خدمات املختربات الِصحيَّة؛ 
 واءمة الدعم املاي أصحاب املصلحة ملني وغريهم من للشركاء اإلقليمي ني والعاملي   توجيهيإطار عمل  وضع

 ملختربات الِصحيَّة؛خدمات ا تعزيز يف سبيليقدمونه  ذيوالتق،ي ال
 م املختربات الِصحيَّة على الصعيدين اإلقليمي  ظج نج تعزيز و ب ز ص  م جحر   م الد وتقييم التقد  ص  خمطط لر   وضع

  والقجطري .
السلطات  جهود ، ويهدف إىل مساندة2020وحىت عام  2016االسرتاتيجي  الفرتة من عام  ويغطي اإلطار .11

طائفة  ومساندةظم امل جختربي ة، لتقوية الن  الرامية صال الوطنية باملختربات الِصحيَّة الِصحيَّة الوطنية وكذلك جهات االت
ويتألف اإلطار االسرتاتيجي  . املعنية هبذه العملية األخرى واسعة وعدد كبري من املنظمات الوطنية واإلقليمي ة والدولية

ختربات املخدمات  بتقدمي اخلاصةرؤيتها للبلدان حتقيق  ، والتنفيذ الكامل هلا يتيحمن ستة أهداف اسرتاتيجي ة مرتابطة
قادرة على ااحصول على نتائج مأمونة ودقيقة والستدامة املتكاملة و املد و م جنسقة على حنو جيِّ  الشاملة و الصحية ال

 .ميةة االستفادة منها يف املرافق السريرية وسائر مرافق الصحة العمو ي  غ  يف وقت مالئم ب ج وتبليغها ، للفحوص وموثوقة
 وتتضمن األهداف االسرتاتيجي ة ما يلي: .12

   م املختربات الوطنية؛ظج كمة يف نج تعزيز القيادة وااحو 
 و ب حتقيق اجلودة؛ص   دماً م املختربات الوطنية للمضي قج ظج تنظيم وإدارة نج  ورفع مستوى 
  ربات الِصحيَّة؛تقدمي خدمات املختلسمة بالكفاءة والكافية وامل جت   ،توفري املوارد البشرية املستدامةو 
  ضمان توفري بيئة مأمونة وآمنة للمختربات؛و 
  ج تتسم بالفع الية والتدر   حبيث( وفيما بينهااملختربات )داخل البلدان اخلاصة بحالة اإلتعزيز شبكات و

 التنسيق؛  ورفع مستوىوالتكامل 
  د بالبي نات. جسن  مو  االستفادة من خدمات املختربات على حنو رشيدالدعوة إىل و 

رتبطة به، كما يشتمل كل هدف على امل االسرتاتيجي ةهداف األ يدعمه عدد  آخر  منوكل هدف اسرتاتيجي   .13
، الوطنية أولوياهتا متاشيًا معالبلدان منها فيد حتقيقها، واليت ميكن أن تج  من األنشطة وااحصائل املوازية املرجو   قائمة  

يشتمل للرصد والتقييم  طار  إل كما جيري رسم اخلطوط العريضة .ددةاحملومواردها، وقدراهتا، وتنظيماهتا، وسياقاهتا 
 .(1قليمي ة )امللحقاإلقجطري ة و المششرات على عدد من 
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 اإلجراءات األساسية المطلوبة على المستوى الق طريّ 
 أصحابيتطلب اختاذ طائفة واسعة من  اً مسعى مجاعي مستوى البلدانتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  على  د  ع  ي ج  .14

 تكييف ومواءمة ويتعني  . قة حتت قيادة وزارة الصحةوم جنس   متناغمةجراءات إلدوي الوط،ي و املصلحة على الصعيدين ال
مع السياق اخلاص بكل بلد يف ضوء البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية اخلاصة به، مبا يتناسب تلك اإلجراءات 

 .اتيجي ات اجلامعة املرتبطة بالصحة والتنمية والقوانني واللوائح املعمول هبا فيهواملوارد والقدرات امل جتاحة لديه، واالسرت 
ميكن عن كوهنا إجراءات عامة  تنفيذ اإلطار، فضالً ب ما يتعلقفي ةحامسدورًا إلجراءات الواردة أدناه لوسوف  .15

 بالسياق اخلاص بكل بلد. تنفيذها دون التقيد كثري من البلدانل
  رادى املختربات الرئيسية.فج السائد و لنظام املختربات  مستفيضإجراء تقييم 
  خدمات  لتعزيزاالستفادة من نتائج التقييم احشد االلتزام السياسي الرفيع املستوى والدعم بني القطاعات

 املختربات الِصحيَّة. 
 لطات الِصحيَّة ة إمداد السغي  ستقل على خدمات املختربات الِصحيَّة بج املشراف لإل بني القطاعات إعداد آلية

، وعملياهتا، وتنظيمها، وضمان هيكل خدمات املخترباتختلف جوانب مستقل ملالوطنية باستعراض 
الدوائر ااحكومية ومع اجلهات الفاعلة من املنظمات غري ااحكومية، مبا يف  يف خمتلفالتعاون والتنسيق الفع ال 

 قدم امل جحرز على صعيد التنفيذ.ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين، ورصد الت
  وبناء  شاملةإعداد سياسة وطنية للمختربات الِصحيَّة وخطة اسرتاتيجي ة وطنية للمختربات عرب عملية تشاورية

ت والقنوات عرب اآلليا أو تطبيقهما رمسيا، لسياسة واخلطةإقرار هذه او  أصحاب املصلحةاآلراء مع  التوافق يف
 القجطري ة املالئمة.

 .حشد املوارد الضرورية، مبا فيها املوارد البشرية والتقنية واملالية 
 واخلطط االسرتاتيجي ة صد وتقييم أداء خدمات املختربات الِصحيَّة، وتنفيذ السياسات آلية وطنية لر   إنشاء

 الوطنية اخلاصة باملختربات.
جناح ضمان من أجل مهية أمرًا بالغ األ ،وملكيتها له والتزامها به اإلطارالوطنية يف  السلطات اخنراطويعد   .16

واملالية : وزارات التعليم كاًل من  والشركاء احملتملني الرئيسيني على الصعيد الوط،ي ومن بني أصحاب املصلحة. التنفيذ
األحباث سات ومشس   ةواملشسسات األكادميي  ، اجلمارك وسلطاتة والسلطات ااحدودي   ،والعمل والبيئة والعدل والدفاع

واجملتمع املدين، واملنظمات  ،والقطاع اخلاص، وشركات التأمني املعني ة،وهيئات األعمال  ،ةات املهني  واجلمعي   ،والتدريب
وسوف يعتمد حجم املشاركة وطبيعتها . التنمية يف جمال شركاءالواجلهات املاحنة و  ،غري ااحكومية، وممثلي اجملتمع احمللي

لتعاون بني يف ا املتَّبعةكبري على السياق اخلاص بكل دولة والتقاليد   إىل حد   أصحاب املصلحةمن جانب خمتلف 
 ها.توافر  حالعن آليات التنسيق القائمة،  ة، فضالً ة اليت حتكم التعامل بني الدوائر املعني  سي  قات املشس  القطاعات والعال

       ضّي ق د ما  س ب ل الم  
إدارة  واإلشراف يفاالضطالع بأدوار التوجيه والتوس ط  هلايتيح الذي  بالوضع األمثلالصحة وحتظى وزارات  .17

 سقة للمخترباتبشأن السياسات، ما يساهم يف إعداد سياسات وخطط اسرتاتيجي ة وطنية م جتَّ  وهادفحوار شامل 
وميكن إثراء ااحوار املتعلق  وفع الة. منهجي ةهود الرامية لتقوية املختربات ميكن االستغناء عنها كي تكون اجل ال

وحدات التخطيط أو وحدات ، ومنها ى القجطري  ة على املستو سية والفردي  بالسياسات عرب االستثمار يف القدرات املشس  
العام  قطاعالميكن، بل وينبغي توسيع نطاق حوار السياسات ليتجاوز . و السياسات داخل الوزارات على سبيل املثال
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م بني السياسات واخلطط االسرتاتيجي ة الوطنية للمختربات واالسرتاتيجي ات واخلطط الصحة، ليتحقق التواؤج  وقطاع
الصحة وزارات لعب توسوف  .باملختربات يف سائر القطاعات، مثل الزراعة وصحة ااحيوان واالختبارات البيئيةاخلاصة 

 .ة على املستويني القجطري  والدويواألوساط املعني   أصحاب املصلحةيف تعزيز ااحوار مع طائفة واسعة من  حامساً  دوراً 
على حتليل سليم للحالة وحتديد شامل  الوط،ي رتاتيجي  وينبغي أن تقوم عملية وضع السياسات والتخطيط االس .18

للحالة مبا يكفي ليأخذ يف ااحسبان اجملموعة الشاملة من االُتاهات  اجليدوينبغي توسيع نطاق التحليل . لألولويات
على  ائهاحتو السائدة أو املتوقعة فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والصحة وديناميات السكان، فضال عن 

فاشيات األمراض  ومن بينها، املختلفة السيناريوهاتيف ظل للطلب على خدمات املختربات الِصحيَّة  حتليل منهجي  
 .طوارئ الصحة العمومية والطوارئ اإلنسانيةوغري ذلك من عدية  ج امل
ة تيبنية التحالتمويل واألفراد والمن املوارد ) توفري ، منها ضمانوظائف أساسيةبوزارات الصحة تضطلع  .19

كمةتنفيذ السياسات واخلطط االسرتاتيجي ة الوطنية بشأن املختربات عرب عملية اليت تكفي لواملعدات...إخل(   حمج
( ودولياً  م جتاحة )حملياً  ينبغي أن ُتمع وزارات الصحة بني األدوات واخلربات التقنية ال. و زنة الربامجلتخطيط املوارد ومي  

. امليزانيةوبعد ذلك إىل تأثريات ملموسة على  واردمسندة بالبي نات للإىل خطط تفصيلية مج  لرتمجة األولويات الوطنية
وسوف يساهم ذلك إىل حد كبري يف تيسري ما جيري من مفاوضات مالية اسرتاتيجي ة، ويزيد من فرص حشد األموال 

 .ةة أو خارجي  من مصادر حملي  إما املطلوبة 
خدمات  لتعزيزاجلهود املبذولة نتائج شأن فيما يتعلق بتحسني  وإسهام ذوميكن أن يكون لوزارات الصحة  .21

و ب تنفيذ السياسات م ص  التقددفع د وتقييم أداء املختربات و املختربات الِصحيَّة، وذلك عرب تركيز االستثمارات يف رص  
م فع الة ومتكاملة ظج اء نج يف إنش وسوف يتطلب ذلك بالضرورة استثماراً . لمخترباتلنية طالو  االسرتاتيجي ةواخلطط 

مسامهة املختربات الِصحيَّة يف  يعززسوف ه صياغة ذلك وتنفيذه على حنو مناسب، فإن . وعندملعلومات املختربات
ص د، فضال عن إتاحة الفرصة للتعلم، والتحسني املستمر لعملييت التخطيط والتنفيذ، واختاذ اإلجراءات  برامج الرت 

 .توقيت املناسبالتصحيحية الالزمة يف ال

 االستنتاجات والتوصيات
نتائج  د  وت جع  . لصحةاحتسني  اليت هتدف إىلم الِصحيَّة ظج من مجيع الن   وجوهرياً  أساسياً ل املختربات جزءًا متثِّ  .21

وهلذا، . جوانب اخلدمات الِصحيَّة معظماالستقصاءات امل جختربي ة عناصر حامسة يف عملية صنع القرار اليت ُتري يف 
جناح تنفيذ يف  حامساً  حتسني خدمات املختربات الِصحيَّة ميثل ضرورة من ضرورات التنمية، وسوف يكون أمراً فإن 

(. 2005ة )أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك الغايات اخلاصة بالتغطية الِصحيَّة الشاملة واللوائح الِصحيَّة الدولي
  .خدمات املختربات الِصحيَّة إىل تعزيزدان ودعم جهودها الرامية االسرتاتيجي  إىل توجيه البل ارويهدف هذا اإلط

يف ضمان ل ك يتمثَّ مشرت  عرب اإلقليم لتحقيق هدف  اجلماعيلشراكة والعمل االسرتاتيجي  إىل ا اإلطار دعووي .22
 بغيةخلدمات امل جختربي ة املأمونة واآلمنة واملضمونة اجلودة والعالية املردود، وذلك ا على التكافش يف فرص ااحصول

املتعلقة باألمن الصحي، وغري ذلك من طوارئ الصحة  سائر القضاياب لألمراض اليت ميكن أن تتحول إىل أوبئة و التأه  
ح  كما يصلج ،  اإلطار عملية حتديد األولويات . ويوجِّهدها واالستجابة هلاترص  فضال عن ، الباعثة على القلقالعمومية 

 ،التنمية على املستويني القجطري  واإلقليمي   يف جمال شركاءالكأداة للتنسيق بني السلطات الوطنية واجلهات املاحنة و 
عملية ختطيط املوارد وحشدها؛ ويدعو الدول األعضاء إىل بناء على مجيع أصحاب املصلحة االخنراط يف ل سه  ويج 
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 بوصف ،الوكاالت ااحكومية ذات الصلةسائر وزارات الصحة و داخل دمات املختربات الِصحيَّة خلالدعم و ة كي  مل ِ ال
 .جزءاً ال يتجزأ من مهامهاهذه اخلدمات 

 وفيما يلي التوصيات ال مجقت  ر ح ة للدول األعضاء: .23
   مع األولويات ومواءمتها االسرتاتيجي ، العمل  يف إطار تنفيذ اإلجراءات املقرتحة على النحو املبني

 ملختلفشراكة واسعة  عقد خالل من وذلك ،سياقات احملددة على املستوى الوط،يالو  والتنظيمات
إلفادة من اإلطار االسرتاتيجي  وا الوط،ي والدوي. على املستويني   املصلحة وأصحابالقطاعات مع الشركاء 

واخلطط االسرتاتيجي ة املختربات الوطنية ياسات السياسات، وإعداد أو تعزيز ساخلاص بوار ااحيف توجيه 
ويشمل عملية حتديد للحالة د جيِّ حتليل ض عنها اليت متخ  نتائج الإىل حبيث يستند ذلك ختربات، للمالوطنية 

مع دورات يتناغم مع اخلطة الِصحيَّة الوطنية الشاملة واالسرتاتيجي ة الوطنية للتنمية و مبا يتماشى ألولويات، ا
 .املالية الوطنيةالسياسات 

  ة تنفيذ السياسات ي  غ  ب ج  ،متعلقة بالبنية التحتيةموارد و وتقنية موارد مالية وبشرية ما يكفي من  توفريالتأكد من
، جيدزنة الربامج على حنو واخلطط االسرتاتيجي ة الوطنية للمختربات، وذلك من خالل ختطيط املوارد ومي  

 .وحشد الدعم املتاح من مصادر حملية ودولية
 و ب تنفيذ ز ص  م امل جحر  د وتقييم أداء املختربات والتقد  ة لرص  اآلليات والقاعدة املشسسي  نطاق وتوسيع  إنشاء

 السياسات واخلطط االسرتاتيجي ة الوطنية للمختربات.
ة املطلوبة التعاوني   لتوجيه التدخالتم املعلومات الالزمة قد  قرتح يج  ج االسرتاتيجي  املالعمل وبصفة عامة، فإن إطار  .24

 .2121وحىت عام  2116خدمات املختربات الِصحيَّة عرب اإلقليم يف الفرتة من عام  لتعزيز
 اإلقليمي  والقجطري  يف جهودها املبذولة ني  تقدمي الدعم للدول األعضاء على املستوي املنظمة تواصلسوف  .25

 د اجلوانب.تعد   ج لتحسني خدماهتا اخلاصة باملختربات الِصحيَّة على حنو شامل وم
 .2121-2116خدمات املختربات الِصحيَّة  لتعزيزاإلطار االسرتاتيجي   العتماد وة  دعج م  واللجنة اإلقليمي ة  .26
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  2020 - 2016 ةخدمات المختبرات الصحيّ  الخاص بتعزيز: إطار العمل 1 المرفق
التدخالت ذات 

 م المـ حرزالتقد   مؤشر اإلجراءات المطلوبة على المستوى الق طريّ  ةاألولويّ 
م ظج تعزيز قيادة نج 

املختربات الوطنية، 
 كمتهاوحو  

 

املستقل على خدمات لإلشراف بني القطاعات  مستقلة إنشاء آلية
 املختربات الصحية

  امل جقدمة يةدمات املخترب اخلالة احإجراء حتليل 
بوزارة الصحة حول أمهية  واملديريناإلدارة العليا بني مسشوي وعي الإذكاء 

 ظم الِصحيَّة الوطنية.الن  متاسك املختربات الِصحيَّة يف 
إعداد وتنفيذ سياسة وطنية للمختربات الصحية وخطة اسرتاتيجي ة وطنية 

 للمختربات 
 وضع إطار قانوين وتنظيمي لدعم تنفيذ السياسة الوطنية للمختربات

 واملبادئ التوجيهية، ورصد هيكل تنظيمي وط،ي إلعداد املعايرياستحداث 
 تنفيذها

 د وتقييم أداء اخلدمات اليت تقدمها املختربات الِصحيَّةوضع آلية لرص  

كمة خدمات املختربات الِصحيَّة حو  
 واضحة املعاملموح دة حتت قيادة  وتبسيطها
 بنيالقطاعات  يشمل خمتلفحوار البدء يف 

خدمات املختربات الِصحيَّة جهات تقدمي 
أصحاب مع  املعنيةوسائر اخلدمات 

 والتنسيق بشأن هذا ااحوار. املصلحة،
 نظام املختربات ااحايبثغرات ال حتديد

  هواحتياجات هومكامن ضعف
ااحصول على التزام من اإلدارة العليا بتحقيق 

 جودة املختربات
الئم لعملية إعداد وتنفيذ اإلطار املالتنسيق 

 التنظيمي الوط،ي خلدمات املختربات
واملبادئ ة بإعداد املعايري اهليئات املعني  وجود 

إلقرار أفضل املمارسات واملعايري  التوجيهية
 واملبادئ التوجيهية على الصعيد الوط،ي

عن  ناتلبي  ات املسندة بال صنع القرار يسهت
 طريق توافر البيانات

م ظج تنظيم نج تعزيز 
املختربات الوطنية 

إىل  وإدارهتا وصوالً 
 اجلودة

تبسيط هيكل خدمات املختربات الوطنية والوظائف اليت تشديها داخل 
ما تلك املرتبطة غية تلبية املتطلبات القجطري ة، السي  النظام الصحي بج 
  بالصحة العمومية

مسشول أو  منصب مدير استحداثإنشاء مكتب إلدارة اجلودة ودأو 
 األنشطة املتعلقة باجلودةاجلودة لإلشراف على مجيع 

  املستهدفةدارة اجلودة يف املواقع إلتنفيذ نظام 
تخصيص ميزانية كافية أو متويل ب يةدمات املخترب اخلاستدامة  ضمان

 حكومي مالئم
  ةصيانعمليات الحتسني إدارة سلسلة التوريد، وشراء املعدات، و 

خلدمات احالة مصنف لشرائح إلإنشاء نظام 
 الصحة العمومية من وظائف يوفر يةاملخترب 
يدعم و وكشف واستجابة،  ت رص د

 للبالداالحتياجات السريرية والبحثية 
 وإتاحتهاإنشاء مكاتب إلدارة اجلودة 

 للمشسسات
التمويل الكايف واملستدام ألنشطة توفري 

 خمتربات الصحة العمومية
الكواشف واإلمدادات يف مجيع األوقات  توافر

 اخلدمات تقدمي عدم انقطاع  مبا يساعد على
املوارد  تكريس

البشرية املستدامة 
والكفشة والكافية 

دمات اخللتقدمي 
 يةاملخترب 

يف إطار  ياً جدِ  ج وم إعداد سياسات للموارد البشرية )حيثما كان ضرورياً 
من أجل تعيني موظفني يتسمون باالستدامة السياسة الوطنية للمختربات( 

 رة خدمات املختربات وتشغيلهاداإل والكفاية والكفاءة
 تعزيز إدارة خدمات املختربات

إنشاء آليات تسجيل وترخيص مجيع فئات العاملني يف املختربات، مبن 
من إىل ااحد األدىن اإللزامي  فيهم العاملني يف املختربات اخلاصة، استناداً 

 .التأهيل)معايري( شروط 
 يةدمات املخترب اخلوضع نظام الجتذاب املوظفني واستبقائهم لتقدمي 

على االلتحاق باخلدمة  ةوالتدريب السابق التعليمالتأكد من أن برامج 
 بالبالداملختربات  اخلدمات تجقدم املعارف واملهارات اليت تليب احتياجات

ء اخلدمة أثنا مستمر   وضع نظام لالرتقاء الوظيفي وبناء القدرات على حنو  
جلميع فئات العاملني يف املختربات، مبن فيهم العاملني يف املختربات 

 اخلاصة

ششون دارة إل والكفشةتعزيز اإلدارة الفع الة 
 العاملني
 كفاءات املوظفنيحتسجن  

ة بالكفاءة سم  تَّ  ج ن اإلدارة الفع الة واملحتس  
 خلدمات املختربات

 بواسطة موظفنيتشغيل مجيع املختربات 
 تاماً  ني تأهيالً صني مشهل  م جرخ  أو  لنيسج  م ج 
 وظائفهم داء مهام أل

ستوى حتفيز املوظفني وخطط م حتس ن
 االرتقاء امله،ي

  استبقاء املوظفني ورفع معنوياهتمحتس ن 
جودة التدريب أثناء اخلدمة وارتباطه حتسجن 

 مةامل جقد   يةدمات املخترب اخلب
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التدخالت ذات 
 م المـ حرزالتقد   مؤشر اإلجراءات المطلوبة على المستوى الق طريّ  ةاألولويّ 
 بيئةة يضمان مأمون

املختربات  يف العمل
 وأمنها

ر التنظيمية الوطنية إلدارة املخاطر البيولوجي ة على طج األج حتسني إعداد أو 
 يةاملخترب املرافق يف  حنو منهجي  
أو  ضي  ر  الع   االنبعاث بيئة ومكان العمل وأمنهما ملنع مأمونيةالتأكد من 

ية ومحاية العاملني يف املختربات واملرضى واجملتمع عدِ  ج للعوامل امل دي  العم  
  احمللي والبيئة

هبا من  يرتبطوما  اتالكفاء تنميةلتدريب أو املناسبة لربامج الوضع 
 ،مواد، واالستفادة منها يف فهم اسرتاتيجي ات إدارة املخاطر البيولوجي ة

 واعتمادها، وتنفيذها.

 وضع أو حتديث سياسات وإجراءات أو
بإدارة ذات صلة دئ توجيهية وطنية مبا

  املخاطر البيولوجي ة
م إلدارة املخاطر البيولوجي ة، مبا يف ظج وضع نج 

ة بإدارة املخاطر ذلك إنشاء هيئات معني  
دير أو ممنصب  واستحداثالبيولوجي ة 

 مسشول إدارة املخاطر البيولوجي ة
تنفيذ ن جهجج لر التنظيمية الوطنية طج األج  حتس ن
 املخاطر البيولوجي ةإدارة 
العمليات واإلجراءات املرتبطة بتقييم  حتس ن

وتنفيذها على  ،املخاطر وااحد من املخاطر
 حنو منهجي  

 ةمأمون بطرق  ية عدِ  ج ل املواد املنق  
ع املوظفني على مجيع مستويات اخلدمة متت  

بالكفاءات الالزمة للتصدي للمخاطر 
 البيولوجي ة والتخفيف من وطأهتا 

 تشجيع إقامة
حالة اإلشبكات 

واملصنفة لشرائح الفع الة  يةاملخترب 
داخل واملتكاملة )

البلدان وفيما بينها( 
 وتعزيز التنسيق

ما ضمان تلبية القدرات التشخيصية لالحتياجات الوطنية ، السي  
احتياجات الصحة العمومية، وذلك عرب تقدمي الدعم للبلدان احملدودة 

ومتكاملة من املختربات  مصنفة لشرائحة شبكات املوارد إلنشاء أو تقوي
 الِصحيَّة يف مجيع أرجاء البالد

حتسني التواصل بني خمتلف القطاعات والتنسيق مع السلطات الوطنية 
صحة العرب تطبيق هنج " املنشأ لتحقيق املكافحة الفع الة لألمراض ااحيوانية

 "واحدةال
إجراء  لتكون قادرة علىلضمان توفري الدعم للشبكات اإلقليمي ة والعاملية 

، خاصة فيما يتعلق باألمراض أو احمللية اتيف حال غياب القدر الفحوص 
 األحداث املرتبطة بالصحة العمومية الباعثة على القلق

 تقوية الشراكات اخلارجية للحصول على دعم تق،ي وماي

 وكيفاً  املوارد امل جتاحة كماً  االستفادة من نحتس  
شبكات خمتربات الصحة العمومية  تقويةغية بج 

 يف البلدان احملدودة املوارد
 وجود شبكات قوية تشدي وظائفها

والتنسيق بني خمتلف  االتصال مستوى نحتس  
 املنشأ القطاعات يف جمال األمراض ااحيوانية

مسامهة الشركاء يف تيسري عمل خمتربات 
 الصحة العمومية

الدعوة إىل تشجيع 
االستفادة من 

 يةدمات املخترب اخل
على حنو رشيد 

 سند بالبي ناتومج 

وتفسري الفحوص اختيار بسبل مي الرعاية الصحية قدِّ مج  درايةالتأكد من 
، واإلملام مبا يكفي من معلومات حول مجع استنادًا للبي نات النتائج

  العينات وختزينها وشحنها على حنو صحيح
قدمي خدمات املشورة، بناء قدرات العاملني يف املختربات من أجل ت

 مهارات االتصالوحتسني 

فهم جيد الرعاية الِصحيَّة  م جقدِّميلدى 
كافية مببادئ   ية ومعرفةللخدمات املخترب 

، تفسري النتائجو  يخمترب  فحصطلب إجراء 
 ناتبي  الإىل  استناداً 

ية دمات املخترب اخلن مستوى إتاحة حتس  
 واإلنصاف يف ااحصول عليها

م جقدِّمي بني  االتصالمستوى ن حتس   مي الرعاية وسائر مقد   يةدمات املخترب اخل
 الِصحيَّة

 


