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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

تعزيز الُنُظم الصحية 
لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة
التغطية الصحية الشاملة 

العمل اإلقليمي بشأن االرتقاء  2016 حتديث إطار  شهد عام 
م  بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط، الذي ُيقدِّ
خارطة طريق واضحة تسرتشد هبا الدول األعضاء إلحداث 
األبعاد  بشأن  ٍم  تقدُّ إحراز  سبيل  يف  الصحية  ُنُظمها  يف  حتّول 
د اإلطار نوع الدعم  الثالث للتغطية الصحية الشاملة، كا حُيدِّ

الذي تستطيع املنظمة وسائر الرشكاء يف جمال التنمية تقديمه.

إيران  مجهورية  )هي  بلدان  مخسة  اختذت   ،2016 عام  ويف 
العربية  واململكة  وفلسطني  وباكستان  والعراق  اإلسالمية 
الصحية  ُنُظمها  الستعراض  ملموسًة  خطواٍت  السعودية( 
الشاملة،  الصحية  التغطية  وأهداف  يتاشى  با  وإصالحها 
اختذته  فيا  املذكور  العمل  بإطار  البلدان  هذه  واسرتشدت 
اللمسات  السودان  وضع  ذلك،  عى  وعالوة  خطوات.  من 
النهائية عى عدٍد من االسرتاتيجيات الصحية النوعية الرامية 
اخلرطوم  إعالن  عى  ق  وصدَّ الصحي،  النظام  إصالح  إىل 
للتغطية الصحية الشاملة يف كانون الثاين/يناير 2017. كا كان 
إلطار العمل أثره يف وْضع إطار عمل لبلوغ التغطية الصحية 
الشاملة يف القارة األفريقية؛ وهو اإلطار الذي ُأِعده باالشرتاك 
ومرف  الدويل  للتعاون  اليابانية  والوكالة  الدويل  البنك  مع 

التنمية األفريقية، إىل جانب رشكاء آخرين. 

منظمة  برنامج  من  الثانية  اجلولة   2016 عام  يف  انطلقت  كا 
من   30 فيها  شارك  والتي  الصحية،  للقيادات  العاملية  الصحة 
راسمي السياسات واملديرين يف املستويات اإلدارية املتوسطة 
والعليا من بلدان اإلقليم. وهيدف هذا الرنامج، الذي وِضع 
الدراسات  ومعهد  العامة  للصحة  هارفارد  كلية  مع  بالتعاون 
العليا يف جمال الشؤون الدولية واإلنائية يف جنيف، إىل تعزيز 
تنفيذ  إىل  سعيًا  اإلقليم  يف  الصحة  بوزارات  القيادة  وظائف 

الصحية  التغطية  بلوغ  ذلك  يف  با  الصحية،  واخلطط  الرامج 
الشاملة. 

التمويل الصحي
لتحقيق  بالغًة  أمهيًة  اجليدة  الصحي  التمويل  ُنُظم  تكتيس 
النُُظم  هذه  تتأثر  ما  وغالبًا  الشاملة.  الصحية  التغطية  أهداف 
وغياب  احلكومي،  التمويل  كفاية  عدم  منها  بعوامل  سلبًا 
املوارد  استخدام  يف  الكفاءة  وعدم  الـُمنِصفة،  املالية  احلاية 

املتاحة يف اإلقليم. 

للوقوف  البلدان  إىل  الدعم  املنظمة  مت  قدَّ  ،2016 عام  ويف 
حتصيل  يف  الـُمتََّبعة  الرتتيبات  إصالح  إىل  الرامية  الُسُبل  عى 
االهتام عى  وانصبَّ  الرشاء.  وترتيبات  اإليرادات وجتميعها 
التغطية  بلوغ  إىل  ترنو  الصحي  للتمويل  اسرتاتيجياٍت  إعداد 
مت املنظمة اإلرشاد إىل تسعة بلدان يف  الصحية الشاملة. وقدَّ
وضع اسرتاتيجياهتا للتمويل الصحي من خالل بناء ُقُدراهتا، 
للوضع هبا، وتبادل اخلرات، وإطالق  وإجراء حتليٍل متعمق 
كذلك  اهتامها  املنظمة  أولت  كا  السياسات.  حول  حواٍر 
مع  الصحية،  احلسابات  نظام  عى  املؤسيس  الطابع  بإضفاء 
التدريب  عى  بلدًا   16 وحصلت  املرض.  توزيع  عى  الرتكيز 

Cadre d’action pour promouvoir la couverture sanitaire universelle (CSU) 
dans la Région de la Méditerranée orientale (Mise à jour : septembre 2016) 

Composante 
stratégique Actions des pays Soutien de l’OMS et d’autres partenaires pour le développement

Développer une 
vision et une 
stratégie pour la 
couverture sanitaire 
universelle

•	 Formuler une vision pour transformer le système de santé national en vue de la CSU
•	 Établir un mécanisme multisectoriel au plus haut niveau pour la CSU 
•	 Institutionnaliser un mécanisme de participation du public dans l’élaboration et la promotion d’une vision et d’une stratégie pour la 

CSU, par ex. par le biais d’assemblées de représentants du public et de la société civile.
•	 Entreprendre un examen des systèmes de santé en s’appuyant sur des données probantes pour la CSU, afin d’évaluer l’état et les 

lacunes de la protection financière, de la couverture par les services et de la couverture de la population
•	 Élaborer une feuille de route pour le renforcement des systèmes de santé en vue de la CSU, avec des objectifs à court, moyen et 

long terme
•	 Renforcer un système fiable de surveillance et d’évaluation afin de suivre,d’évaluer et de communiquer les progrès de la CSU
•	 Renforcer l’investissement du secteur public et le partenariat public-privé pour la CSU
•	 Promouvoir la recherche sur la mise en œuvre de la CSU

•	 Faciliter la réunion des parties prenantes à des fins de dialogue sur la 
vision et les stratégies relatives à la CSU

•	 Partager les données d’expérience, les bases factuelles et les bonnes 
pratiques mondiales en matière de renforcement des systèmes de santé en 
vue de la CSU

•	 Développer les capacités nationales de renforcement des systèmes de 
santé et en matière de leadership pour la CSU

•	 Fournir un soutien technique pour renforcer les systèmes d’information 
sanitaire nationaux afin de surveiller et d’évaluer efficacement l’équité des 
progrès accomplis en vue de la CSU

•	 Fournir un soutien pour améliorer l’investissement public, le partenariat 
public-privé, la mobilisation des ressources et l’efficacité de l’aide 

Améliorer la 
performance 
du système de 
financement de la 
santé et renforcer la 
protection contre les 
risques financiers

•	 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement de la santé fondée sur des données probantes pour la CSU
•	 Analyser les caractéristiques des dépenses de santé et les mécanismes de financement de la santé par le biais d’enquêtes auprès 

des ménages, d’examens des comptes de la santé et d’autres outils de diagnostic, afin d’identifier les lacunes et les causes sous-
jacentes

•	 Surveiller l’incidence des dépenses de santé catastrophiques et de l’appauvrissement, différenciée en fonction des caractéristiques 
socio-économiques et démographiques

•	 Collaborer avec les autorités financières nationales afin de promouvoir un financement public prévisible pour la santé et garantir la 
conformité aux exigences du secteur de la santé pour la CSU

•	 Étudier des mécanismes créatifs de recouvrement des recettes pour la santé 
•	 Établir/étendre les mécanismes de prépaiement, par ex. assurance-maladie sociale et mécanismes reposant sur les recettes 

fiscales générales, afin de limiter les paiements directs
•	 Réduire la fragmentation en fusionnant les mécanismes des différents programmes afin d’éviter les conséquences négatives en 

termes d’équité et d’efficacité
•	 Remplacer les mécanismes d’achats passifs par des mécanismes d’achats stratégiques (en liant les décisions relatives à 

l’affectation des ressources aux informations sur la performance des prestataires et aux besoins de santé)
•	 Unifier les systèmes d’information nationaux pour le paiement des prestataires
•	 Identifier les sources d’inefficacité dans le secteur de la santé et garantir un bon rapport coût-efficacité

•	 Aider à l’élaboration des options de réforme du financement de la santé 
pour promouvoir la CSU.

•	 Soutenir l’élaboration de stratégies nationales de financement des soins de 
santé en vue de la CSU

•	 Encourager un « dialogue sur le budget de la santé » pour la CSU, couvrant 
les questions de viabilité budgétaire et de gestion des finances publiques

•	 Développer les capacités en matière d’enquêtes sur les dépenses de santé, 
de comptabilité de la santé, d’évaluation économique et d’autres outils de 
diagnostic des systèmes de financement de la santé

•	 Élaborer des orientations sur les mécanismes de prépaiement, notamment 
l’assurance-maladie sociale

•	 Faciliter les échanges de connaissances et d’expériences entre 
responsables de l’élaboration des politiques et gestionnaires financiers sur 
la réforme du financement de la santé 

•	 Parvenir à un consensus régional et national sur les réformes du 
financement de la santé pour la CSU

Étendre la 
couverture des 
services de santé 
indispensables

•	 Améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins en élargissant les prestations de services de santé intégrées centrées 
sur la personne

•	 Concevoir et mettre en œuvre un ensemble de services hautement prioritaires en vue d’interventions fondées sur des données 
probantes auprès des personnes et des populations.

•	 Améliorer la disponibilité, l’accessibilité, la qualité et la performance des personnels de santé, afin de répondre aux exigences 
actuelles et futures des services de santé

•	 Garantir un accès fiable aux médicaments et technologies de la santé essentiels, ainsi que leur réglementation, qualité, sécurité et 
accessibilité économique, dans le cadre de l’ensemble de services, par le recours approprié à une évaluation des technologies de 
santé

•	 Intégrer les soins d’urgence dans les prestations de services, afin d’améliorer la résilience des systèmes de santé
•	 Renforcer la collaboration avec le secteur privé à but non lucratif et lucratif, ainsi que sa réglementation, pour la prestation de 

services à l’appui de la CSU

•	 Faciliter la planification nationale pour accélérer la mise en œuvre de 
services de santé intégrés de qualité, notamment l’adoption progressive du 
modèle de médecine familiale

•	 Élaborer des orientations sur la conception, le calcul du coût et la mise 
en œuvre d’un ensemble de services en vue d’interventions hautement 
prioritaires

•	 Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques nationaux 
dans le contexte du cadre stratégique régional pour le développement des 
personnels de santé

•	 Aider à l’élaboration de politiques et de stratégies nationales en faveur de 
la qualité des soins et de la sécurité des patients

•	 Soutenir les efforts nationaux pour améliorer l’accès aux médicaments et 
technologies de la santé essentiels, notamment à travers l’utilisation et 
l’institutionnalisation de systèmes d’évaluation des technologies de santé.

•	 Renforcer la capacité d’évaluation, de réglementation et de création de 
partenariats avec le secteur privé

Garantir l’extension 
et le suivi de la 
couverture de la 
population

•	 Donner la priorité à l’extension de la couverture des services et de la protection financière aux groupes de population vulnérables 
et issus du secteur informel dans le cadre des Objectifs de développement durable

•	 Collecter des données, ventilées selon les facteurs socioéconomiques et démographiques, afin de surveiller l’équité dans les 
progrès accomplis en vue de la CSU

•	 Générer des données probantes sur les inéquités et les profils de 
vulnérabilité régionaux et nationaux

•	 Mettre en commun l’expérience sur les approches visant à couvrir les 
groupes de population vulnérables et issus du secteur informel

Note: mis au point en consultation avec les États Membres, les groupes d'experts et les partenaires
© Organisation mondiale de la Santé 2016. Tous droits réservés. WHO-EM/HEC/042/F

Framework for action on advancing universal health coverage (UHC) in the Eastern Mediterranean Region
(Updated September 2016)  

Strategic 
component Actions for countries Support from WHO and other development partners

Developing a vision 
and strategy for 
universal health 
coverage

•	 Formulate a vision to transform the national health system towards UHC

•	 Establish a multisectoral mechanism for UHC at the highest level

•	 Institutionalize a mechanism for public involvement in the development and promotion of a UHC vision and strategy, e.g. through 
public representative assemblies and civil society.

•	 Undertake an evidence-informed health system review for UHC to assess the status of and gaps in financial protection, service 
and population coverage

•	 Develop a roadmap for health system strengthening to achieve UHC with short, medium and long-term goals

•	 Strengthen reliable monitoring and evaluation system to track, evaluate and report UHC progress

•	 Enhance public investment and public–private partnership for UHC

•	 Promote implementation research for UHC

•	 Facilitate convening of stakeholders for dialogues on UHC vision and 
strategies

•	 Share global experience, evidence and good practices in strengthening health 
systems towards UHC

•	 Develop national capacities in health system strengthening and leadership for 
UHC

•	 Provide technical support to strengthen national health information systems to 
effectively monitor and evaluate equitable progress towards UHC

•	 Provide support for improving public investment, public–private partnership, 
resource mobilization and aid-effectiveness

Improving health 
financing system 
performance and 
enhancing financial 
risk protection

•	 Develop and implement an evidence-informed health financing strategy for UHC

•	 Analyse health expenditure patterns and health financing arrangements using household surveys, health accounts and other 
diagnostic tools to identify gaps and underlying causes

•	 Track the incidence of catastrophic health expenditures and impoverishment, differentiated along socioeconomic and 
demographic dimensions

•	 Engage with national finance authorities to promote predictable public financing for health and ensure alignment with health 
sector requirements for UHC

•	 Explore creative revenue raising mechanisms for health

•	 Establish/expand prepayment arrangements, e.g. social health insurance and general government revenue arrangements, to limit 
out-of-pocket payments

•	 Reduce fragmentation in pooling arrangements across different schemes to avoid negative consequences for equity and efficiency

•	 Move from passive to strategic purchasing arrangements (by linking decisions on resource allocation to information on providers’ 
performance and health needs)

•	 Unify national information systems for provider payment

•	 Identify sources of health sector inefficiencies and ensure value for money

•	 Assist in development of health financing reform options for advancing UHC

•	 Support the development of national health care financing strategies towards 
UHC

•	 Support the “health budget dialogue” for UHC, covering issues of fiscal 
sustainability and public financial management

•	 Build capacities on health expenditure surveys, health accounting, economic 
evaluation and other health financing system diagnostic tools

•	 Develop guidance on prepayment arrangements including social health 
insurance

•	 Facilitate exchange of knowledge and experience between policy-makers and 
financial managers on health financing reform

•	 Build regional and national consensus on health financing reforms for UHC

Expanding the 
coverage of needed 
health services

•	 Improve quality, safety and continuity of care by expanding person-centred integrated health service delivery

•	 Design and implement a service package of highest priority evidence-informed person- and population-based interventions

•	 Improve health workforce availability, accessibility, quality and performance to meet current and future health service 
requirements

•	 Ensure reliable access to, and regulation, quality, safety and affordability of essential medicines and health technologies, as part 
of the services package, appropriately employing health technology assessment (HTA)

•	 Integrate emergency health care in service delivery to enhance health system resilience

•	 Strengthen engagement with and regulation of for-profit and not-for-profit private sector for service provision in support of UHC

•	 Facilitate national planning for accelerating implementation of integrated 
quality health services, including progressive adoption of the family practice 
model

•	 Develop guidance on designing, costing and implementing a service package 
of highest priority interventions

•	 Support development and implementation of national strategic plans in the 
context of the regional strategic framework for health workforce development

•	 Assist in the development of national policies and strategies for quality of care 
and patient safety

•	 Support national efforts in improving access to essential medicines and health 
technologies, including promoting the use and institutionalization of HTA

•	 Build capacity in assessing, regulating and partnering with the private sector

Ensuring expansion 
and monitoring 
of population 
coverage

•	 Prioritize expansion of service coverage and financial protection for vulnerable and informal groups as part of the Sustainable 
Development Goals

•	 Collect data, disaggregated by socioeconomic and demographic factors, to monitor equity in progress towards UHC

•	 Share experience from countries on mechanisms to cover informal and 
vulnerable groups

•	 Develop a framework for monitoring population coverage and UHC

© World Health Organization 2016. All rights reserved.
Note. Developed in consultation with Member States, expert groups and partners. 
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إطار العمل بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط
ث يف أيلول/سبتمرب 2016( )ُحدِّ

م من منظمة الصحة العاملية وسائر الرشكاء يف مجال التنمية الدعم الـُمقدَّ إجراءات تقوم بها البلدان املكون االسرتاتيجي

• تيسري عقد اجتامعات بني الجهات صاحبة املصلحة لتبادل الحوار حول رؤية  التغطية الصحية الشاملة واسرتاتيجياتها

• تبادل الخربات والبيّنات واملامرسات الجيدة املتاحة عاملياً يف مجال تعزيز النُّظُم الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة

• تنمية القدرات الوطنية يف مجايل تعزيز النظم الصحية والقيادة من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• تقديم الدعم التقني من أجل تقوية نُظُم املعلومات الصحية الوطنية لرصد التقدم الـمـُنِصف الـمـُحَرز صْوب التغطية الصحية الشاملة 

وتقييمه عىل نحو يتسم بالفعالية

• تقديم الدعم من أجل تحسني االستثامر العام، والرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص، وحشد املوارد، وتعزيز فعالية املعونات

• صياغة رؤية إلحداث تحّول يف النُّظُم الصحية الوطنية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• إرساء آلية متعددة القطاعات عىل أعىل مستوى معنية بالتغطية الصحية الشاملة

• وضع آلية ذات صبغة مؤّسسية لضامن مشاركة الجمهور يف إعداد رؤية واسرتاتيجية للتغطية الصحية الشاملة، والرتويج لهام، عرْب املجالس النيابية واملجتمع 

املدين، عىل سبيل املثال

• إجراء مراجعة مستنرية بالبينات للنظام الصحي بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة من أجل تقييم وضع الحامية من املخاطر املالية والتغطية بالخدمات الصحية 

والتغطية السكانية، وتحديد الفجوات يف هذه األبعاد الثالث للتغطية الصحية الشاملة

• وضع خارطة طريق لتعزيز النظم الصحية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، تنص عىل أهداف قصرية ومتوسطة وطويلة األجل

• تقوية نظام موثوق للرصد والتقييم من أجل تتبّع التقّدم الـمـُحرز صْوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتقييمه، واإلبالغ به.

• تعزيز االستثامر العام والرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

• تعزيز البحوث التطبيقية حول التغطية الصحية الشاملة

وضع رؤية واسرتاتيجية للتغطية الصحية الشاملة

• تقديم املساعدة يف إعداد خيارات إصالح التمويل الصحي من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة

• املعاونة يف إعداد اسرتاتيجيات وطنية معنية بتمويل الرعاية الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة

• تقديم الدعم إلجراء حوار حول ميزانية الصحة الالزمة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، بحيث يغطي هذا الحوار القضايا املتعلقة باالستدامة 

املالية وإدارة املالية العامة

• بناء القدرات يف ما يتعلق بإجراء االستقصاءات الخاصة بالنفقات الصحية، والحسابات الصحية، والتقييم االقتصادي، وسائر أدوات تشخيص 

نظام التمويل الصحي

• إعداد التوجيهات بشأن ترتيبات السداد املسبق، مبا يف ذلك التأمني الصحي االجتامعي

• تيسري تبادل املعارف والخربات بني واضعي السياسات واملديرين املاليني يف ما يتعلق بإصالح نظام التمويل الصحي

• تحقيق توافق يف اآلراء عىل املستويني اإلقليمي والوطني يف ما يتعلق بإصالحات نظام التمويل الصحي من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• وضع وتنفيذ اسرتاتيجية ُمسَندة بالبيِّنات للتمويل الصحي من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة  

• تحليل أمناط النفقات الصحية وترتيبات التمويل الصحي عرب االستعانة باستقصاءات األرس املعيشية، والحسابات الصحية، وسائر أدوات التشخيص، من أجل 

تحديد الثغرات وأسبابها األساسية

• تتبُّع معدل حدوث اإلنفاق الباهظ عىل الصحة الذي يؤدي إىل كارثة مالية والوقوع يف براثن الفقر، مع مراعاة التمييز بينهام حسب األبعاد االجتامعية 

واالقتصادية والدميغرافية

• العمل مع سلطات التمويل الوطنية لتعزيز التمويل العام الذي ميكن التنبؤ به واملخصص للصحة، وضامن مواءمة ذلك مع متطلبات القطاع الصحي الهادفة إىل 

بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• استشكاف آليات مبتكرة لزيادة اإليرادات من أجل الصحة

• وضع/توسيع نطاق ترتيبات السداد املسبق مثل التأمني الصحي االجتامعي والرتتيبات الخاصة باإليرادات الحكومية العامة من أجل الحدِّ من املدفوعات التي 

يتكبدها األفراد من جيوبهم الخاصة

• الحد من تشتت ترتيبات التجميع يف مختلف األنظمة لتفادي العواقب السلبية املؤثرة عىل اإلنصاف والكفاءة

• التحول من الرشاء السلبي إىل ترتيبات الرشاء االسرتاتيجي )عرب ربط القرارات الخاصة بتخصيص املوارد باملعلومات املتوفرة حول أداء مقدمي الخدمات الصحية 

واالحتياجات الصحية(

• توحيد نُظُم املعلومات الوطنية الخاصة مبدفوعات مقدمي الخدمات الصحية

• تحديد أوجه القصور يف القطاع الصحي وضامن تحقيق القيمة مقابل التكلفة

النهوض بأداء نظام التمويل الصحي وتعزيز الحامية 

من املخاطر املالية

• تيسري التخطيط الوطني لترسيع وترية تنفيذ الخدمات الصحية املتكاملة ذات الجودة، مبا يف ذلك االعتامد التدريجي لنموذج طب األرسة

• إعداد التوجيهات بشأن تصميم حزمة خدمات من التدخالت ذات األولوية القصوى، وتقدير تكلفتها وتنفيذها 

• تقديم الدعم من أجل إعداد وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية الوطنية يف سياق اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي لتنمية القوى العاملة الصحية

• املعاونة يف إعداد سياسات واسرتاتيجيات وطنية تتعلق بجودة الرعاية وسالمة املرىض

• دعم الجهود الوطنية املبذولة لتحسني إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األساسية، مبا يف ذلك توسيع نطاق استخدام تقييم التكنولوجيات 

الصحية وإضفاء الصبغة املؤسسية عليه

• بناء الُقُدرات من أجل تقييم القطاع الخاص، وتنظيمه، وإقامة رشاكات معه

ع يف تقديم الخدمات الصحية املتكاملة التي تُركِّز عىل الفرد • تحسني جودة الرعاية ومأمونيتها واستمراريتها عن طريق التوسُّ

• تصميم وتنفيذ حزمة خدمات من التدخالت ذات األولوية القصوى املستندة إىل البينات والتي تركز عىل الفرد وتركز عىل السكان

• زيادة توافر القوى العاملة الصحية، وتحسني فرص الوصول إليها، واالرتقاء بجودتها، وأدائها، من أجل تلبية متطلبات الخدمات الصحية الحالية واملتوقعة مستقبالً

• ضامن اإلتاحة املوثوقة لألدوية والتكنولوجيات الصحية األساسية، وتنظيمها، وضامن جودتها، ومأمونيتها، ويرُْس تكلفتها، يف إطار حزمة الخدمات، مع االستفادة 

املالمئة من تقييم التكنولوجيات الصحية

• دمج الرعاية الصحية الطارئة يف تقديم الخدمات لتقوية مرونة النظام الصحي

• تعزيز املشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص الهادفة منها وغري الهادفة للربح يف مجال تقديم الخدمات مبا يدعم التغطية الصحية الشاملة

توسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية الالزمة

• إعداد البيّنات حول املرتسامت الخاصة بقابلية التأثر وأوُجه اإلجحاف عىل املستوينْي اإلقليمي والُقطري

• تبادل الخربات حول النُُّهج الخاصة بتغطية الفئات املستضعفة واملجموعات غري الرسمية.

• إعطاء األولوية للتوسع يف التغطية بالخدمات والحامية املالية للفئات املستضعفة واملجموعات غري الرسمية يف إطار بلوغ أهداف التنمية املستدامة

م الـُمحَرز صْوب التغطية الصحية الشاملة • جمع بيانات ُمصنَّفة حسب العوامل االجتامعية واالقتصادية والدميغرافية من أجل رْصد اإلنصاف يف التقدُّ

ضامن توسيع نطاق التغطية السكانية ورصدها

منظمة الصحة العاملية © 2016
مالحظة: ُوضع بالتشاور مع الدول األعضاء ومجموعات الخرباء والرشكاء.

WHO-EM/HEC/042/A

إطار العمل بشأن االرتةاء بالتغطية الصحية الشاملة ½
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9 تعشاش النصظصل الصحية لتحةيح التغطية الصحية الشاملة

لتنفيذ نظام احلسابات الصحية 2011، وتناول التدريب كذلك 
املكتب  واستهلَّ  األمراض.  فئات  حسب  النفقات  تقدير 
اإلقليمي جماالً جديدًا للعمل من أجل تعزيز املواءمة بني إدارة 
األموال العامة والتمويل الصحي، وُأجِري أول تقييٍم يف هذا 
من  ِحَزٍم  لوْضع  حثيثٌة  جهوٌد  ُبِذلت  كا  السودان.  يف  الشأن 
الفوائد لتحقيق التغطية الشاملة، يف إطار التعاون املستمر مع 
شبكة أولويات مكافحة األمراض. وُعِقد منتدى سيايس رفيع 
تتضمن  املتوسط  رشق  بإقليم  خاصٍة  قائمٍة  لوضع  املستوى 
بعني  البلدان  لتأخذها  القصوى  األولوية  ذات  الت  التدخُّ
األساسية  الصحية  اخلدمات  جمموعات  إعداد  عند  االعتبار 

مها.  التي ُتقدِّ

ُنُظم  تقييم   2017 عام  يف  اإلقليمي  املكتب  يواِصل  وسوف 
املاثلة  يات  التحدِّ عى  للوقوف  اإلقليم  يف  الصحي  التمويل 
إعداد  عملية  أيضًا  وستستمر  هلا.  ي  والتصدِّ جماهبتها  وُسُبل 
ِحَزم الفوائد اخلاصة بالتغطية الصحية الشاملة وإدارة األموال 
املؤسيس.  والتطور  الُقُدرات  بناء  عى  الرتكيز  مع  العامة، 
بمتطلبات  خاصًا  اهتامًا  اإلقليمي  املكتب  ُيويل  وسوف 
غر  األمراض  مثل  حمددة  صحية  لرامج  الصحي  التمويل 

وحاالت  األساسية،  العامة  الصحة  ووظائف  السارية، 
الطوارئ.

احلوَكَمة في مجال الصحة وحقوق اإلنسان
تفيد السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط الصحية الوطنية يف 
توجيه بلٍد ما إىل حتديد أولوياته من أجل حتسني صحة سكانه 
ورفاههم وبلوغ التغطية الصحية الشاملة. واستمرت اجلهود 
الصحة،  جمال  يف  الوطني  التخطيط  وضع  تقييم  إىل  الرامية 
وشملت هذه اجلهود إجراء تقييم للسياسة الصحية ووظائف 
عملية  حللقة  التحضر  إطار  يف  الصحة  وزارات  يف  التخطيط 
التخطيط  التخطيط االسرتاتيجي لقطاع الصحة. وجيري  عن 
حاليًا لعْقد حلقة عملية ذات صلة بالتعاون مع مركز البحوث 
احللقة يف  بالقاهرة، وتأيت هذه  األمريكية  باجلامعة  االجتاعية 
إطار اجلهد اإلقليمي الرامي إىل تشجيع البلدان عى تبنِّي هنْج 
التنمية  أهداف  أجل حتقيق  السياسات« من  »الصحة يف مجيع 
املستدامة املرتبطة بالصحة. ومن املحاور الرئيسية خلطة 2030 
احلايل  الوقت  يف  املنظمة  تبذل  وعليه،  أحد«.  إغفال  »عدم 
جهودًا لتعزيز اإلنصاف يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان يف 
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املشاركون يف االجتامع اإلقليمي حول اسرتاتيجيات التموال الصحي من أجل حتةيح التغطية الصحية الشاملة، الةاهرة، آذار/مارس 2016 ½

RD's Annual Report 2016_AR_PRINT.indd   9 04/10/2017   14:14



10
أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

أعال املنظمة يف إطار اإلجراءات التي هتدف إىل حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة.

وال يزال ضعف احلوكمة يف جمال الصحة واملساءلة والشفافية 
ويسعى  اإلقليم.  يف  الصحية  النُُظم  أداء  تعزيز  أمام  عقباٍت 
املكتب  مع  بالتعاون  احلايل،  الوقت  يف  اإلقليمي  املكتب 
إىل  اإلنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  العربية  للدول  اإلقليمي 
تقوية عنر املساءلة يف النُُظم الصحية واحلدِّ من خماطر الفساد 
يف قطاع الصحة. وعالوة عى ما سبق، وضع املكتب اإلقليمي 
أجل  من  الُقُدرات  لبناء  وأداًة  املساءلة  لتقييم  إقليميًا  إطارًا 

تعزيز وظائف املساءلة واحلوكمة بالنُُظم الصحية. 

الترشيعات  يدعم  با  الوطنية  الُقُدرات  تعزيز  سبيل  ويف 
واللوائح الصحية، أعد املكتب اإلقليمي دورًة متهيديًة عن دور 
القانون يف تعزيز النُُظم الصحية يف اإلقليم، وحصل عى هذه 
دت املنظمة، بالتعاون مع  الدورة خراء من مخسة بلدان. وحدَّ
الت قانونية ذات  10 تدخُّ معهد أونيل بجامعة جورج تاون، 
موجزات  ت  ُأِعدَّ كا  السارية،  غر  األمراض  ملكافحة  أولوية 

السياسات إلطالع البلدان عليها.

الدراية  تكييف  2017 عى  عام  الرتكيز خالل  يستمر  وسوف 
اإلقليمي.  والسياق  يتناسب  با  وتطبيقها  الثابتة  التقنية 
السياسات  بإعداد  خاصًا  اهتامًا  اإلقليمي  املكتب  وسُيويِل 
يف  اإلنصاف  وإدماج  الُقُدرات  وبناء  الصحية  والترشيعات 
جمال الصحة وحقوق اإلنسان يف مجيع السياسات وكذلك يف 

الرامج الصحية. 

املبادرات الصحية العاملية 
يشمل عمل املنظمة التعاوين يف اإلقليم فيا يتصل باملبادرات 
الصحية العاملية عدة جماالت: مكافحة اإليدز والُسل واملالريا، 
وبرامج التمنيع، وصحة األمهات واألطفال، وتعاطي التبغ، 
وتعزيز  والتغذية،  املستجدة،  واألمراض  البرشية،  واملوارد 
ملكافحة  العاملي  والصندوق  الصحية.  النُُظم  وتعزيز  الصحة، 
اإليدز والسل واملالريا، والتحالف العاملي من أجل اللقاحات 
كبرًا  مان متوياًل  ُتقدِّ اللتان  الرئيستان  املؤسستان  والتمنيع مها 

ي الدعم يف اإلقليم. وهناك سبعة بلدان  لة لتلقِّ للبلدان الـُمؤهَّ
أجل  من  العاملي  التحالف  مه  ُيقدِّ الذي  الدعم  ي  لتلقِّ لة  ُمؤهَّ
وتعزيز  هبا  التمنيع  برامج  عى  إلنفاقه  والتمنيع  اللقاحات 
وجيبويت  أفغانستان  هي:  البلدان  )وهذه  الصحية  ُنُظمها 
وباكستان والصومال والسودان واجلمهورية العربية السورية 
مها  لة للحصول عى املنح التي ُيقدِّ واليمن(؛ أما البلدان الـُمؤهَّ
الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا فعددها 12 
بلدًا، منها سبعة بلدان حتصل عى الدعم من التحالف العاملي 

من أجل اللقاحات والتمنيع.

األمد،  الطويلة  والسياسية  االجتاعية  القالقل  فتَِئت  وما 
يعيق  إذ  رئيسيًا.  يًا  حتدِّ مُتثِّل  املنح،  تتلقى  التي  البلدان  أكثر  يف 
اخلدمات  إىل  الوصول  األماكن  من  الكثر  يف  األمن  انعدام 
من  غره  من  أكثر  الصحة  قطاع  ر  ترضُّ مع  االجتاعية، 
القطاعات، كا أضعَفت خسارة رأس املال البرشي اخلدمات 
أضف  املترضرة.  البلدان  يف  شديدًا  إضعافًا  الصحية  والنُُظم 
إىل ذلك أن املبادرات الصحية العاملية قد أوجدت ُنُظًا موازية 
مبادئ  أن  الصحية، كا  النُُظم  لتطوير  الشمويل  النْهج  ض  ُتقوِّ
املعونة اخلارجية، مثل امللكية واملواءمة، ال ُتطبَّق تطبيقًا مناسبًا.

مت املنظمة بالتعاون مع الصندوق العاملي  ويف عام 2016، قدَّ
دور  لتقوية  إقليميًا  تدريبًا  واملالريا  والسل  اإليدز  ملكافحة 
العاملي.  الصندوق  مع  الرشاكة  تأمني  يف  الوطنيني  املوظفني 
عالوة عى ذلك، ُأوفَِدت بعثات تقييم مشرتكة إىل البلدان التي 
ُبغية  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  يدعمها 
يات، وتقييم إدارة  استعراض تنفيذ املنح، والوقوف عى التحدِّ

املنح، واقرتاح األولويات يف عام 2017. 

ُقُدرات  تطوير  إىل  االهتام  املكتب  سُيويل   ،2017 عام  ويف 
ضباط االتصال الُقطريني املعنيني من أجل تبنِّي هنٍْج متكامل 
اإلقليمي  املكتب  يضع  وسوف  الصحية.  النُُظم  تعزيز  يدعم 
اإلقليميتني  واالسرتاتيجية  الرؤية  عى  النهائية  اللمسات 
الشاملة.  الصحية  التغطية  بلوغ  أجل  من  الرشاكات  لتعزيز 
التقارير  إعداد  لتحسني عملية  الالزم  الدعم  املنظمة  م  وسُتقدِّ
والسجالت، مع الرتكيز عى جتارب البلدان يف جمال املبادرات 

الصحية العاملية.
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11 تعشاش النصظصل الصحية لتحةيح التغطية الصحية الشاملة

تنمية القوى العاملة الصحية 
يات القوى العاملة الصحية ُيمثِّل أولويًة  ي لتحدِّ ال يزال التصدِّ
ُملحة يف اإلقليم. وما فتئ اإلقليم يواجه نقصًا عامًا يف أعداد 
بجودة  تتعلق  شواغل  إىل  باإلضافة  الصحية،  العاملة  القوى 
للتخصصات  وتلبيتهم  وأدائهم  الصحيني  العاملني  إعداد 
أعداد  توفر  إىل  باحلاجة  اعرتاٌف  وهناك  املختلفة.  الصحية 
كافية من القوى العاملة الصحية ذات الكفاءة باعتبارها أحد 
التغطية  بلوغ  صوب  ُقُدمًا  الـُميض  يف  األمهية  بالغة  العنارص 

الصحية الشاملة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

يف  الصحية  العاملة  القوى  تواجه  التي  يات  للتحدِّ واستجابًة 
يف  الصحية  العاملة  القوى  لتنمية  عمل  إطار  وِضع  اإلقليم، 
النهائية  اللمسات  وضع  اآلن  وجيري   ،2030-2017 الفرتة 
العاملة  قوهتا  تعزيز  يف  البلدان  به  لتسرتشد  اإلطار  هذا  عى 
جمال  يف  الالزمة  الُقُدرات  ببناء  املنظمة  وقامت  الصحية. 
حوكمة القوى العاملة الصحية؛ فعقدت حلقة عملية إقليمية 
ن  البنك الدويل، كا ُعِقدت يف عاَّ بالتعاون مع  يف هذا الشأن 
وإدارهتا  الصحية  العاملة  القوى  ختطيط  حول  عملية  حلقة 

للمسؤولني األردنيني. 

التعليم  تعزيز  اجلهود هبدف  مزيٍد من  بذل   2016 عام  وشهد 
التعليم  بإصالح  املعني  العمل  إطار  تنفيذ  خالل  من  الطبي 
تعليم  حول  للخراء  مشاورة  ُعِقدت  كا  اإلقليم.  يف  الطبي 
املهن الصحية، أتاحت الفرصة أمام نرش إطار العمل املذكور، 
إىل  اإلقليم  يسعى  التي  األولويات  عى  الضوء  وسلَّطت 
وأعد  املجال.  هذا  يف  ُقُدمًا  الـُميض  ُسُبل  وبيَّنت  تنفيذها، 
إخصائيي  ممارسة  لتطوير  إقليميًا  دلياًل  اإلقليمي  املكتب 
التمريض يف اإلقليم، وُيبنيِّ الدليل من هو أخصائي التمريض، 
واآلليات  التمريض  لتخصص  التعليمية  املتطلبات  ويذكر 
التنظيمية الرضورية هلذا التخصص. أما عى الصعيد الُقطري، 
يف  بالعراق  الطب  كليات  العتاد  الوطني  املجلس  أطلق  فقد 

آب/أغسطس 2016 معايره الوطنية العتاد التعليم الطبي. 

النهائية  اللمسات  اإلقليمي  املكتب  وضع   ،2016 عام  ويف 
اإلقليم  يف  والقبالة  التمريض  لتعزيز  اإلقليمي  اإلطار  عى 

2025-2016، وُأطِلع عليه وزراء الصحة. واسرتشد العراق 
اخلاصة  االسرتاتيجيات  إعداد  يف  اإلطار  هبذا  وباكستان 
بمهنتي التمريض والقبالة يف كال البلدين، كا وضع الصومال 
هذا اإلطار نصب عينه عند إعداد االسرتاتيجية املعنية بالقبالة. 

ويواجه عدٌد من البلدان أزماٍت طويلة األَمد، أدت إىل نقٍص يف 
أعداد العاملني الصحيني ومثَّلت خطرًا عى سالمتهم وأمنهم. 
أما َمن بقي من القوى العاملة الصحية، فكان عليه أن يتعامل 
ة با يف ذلك مشكالت الصحة  مع األوضاع احلالية واملستجدَّ
اإلقليمي  املكتب  أعد  فقد  النفسية،  الصحة  وبذكر  النفسية. 
دورًة تدريبيًة قصرة عن التمريض يف جمال الصحة النفسية يف 
م التدريب األول يف اجلمهورية العربية  حاالت الطوارئ، وُقدِّ
البعثات  برنامج  وواصل   .2016 آب/أغسطس  يف  السورية 
الوطنية  الُقُدرات  لبناء  البلدان  إىل  الدعم  تقديم  الدراسية 
اإلقليمي،  الصعيد  عى  األولوية  ذات  اخلمس  املجاالت  يف 
واستفاد 50 مبعوثًا يف اإلقليم من هذا الرنامج يف عام 2016.

التقنية  املساعدة  تقديم   2017 عام  املنظمة يف  تواِصل  وسوف 
إىل  الرامية  واخلطط  االسرتاتيجيات  لوضع  البلدان  إىل 
هذه  تراعي  وسوف  الصحية.  العاملة  القوى  يات  حتدِّ جماهبة 
وديناميات  السكان  احتياجات  واخلطط  االسرتاتيجيات 
م املنظمة أيضًا املساعدة لبناء الُقُدرات  سوق العمل. كا سُتقدِّ
الالزمة يف جمال احلوكمة من أجل تنفيذ االسرتاتيجيات املعنية 

Domain Strategic direction Priorities

Governance and regulation Nurses and midwives will play a major role in the governance of nursing and 
midwifery services to meet the national health priorities.

Nurses and midwives are regulated through legal bodies/authorities which are 
mandated to implement sustainable and robust regulatory policies and practices

• Establish and strengthen a nursing and midwifery department/ directorate in the Ministry 
of Health and other key health sectors

• Establish and strengthen national nursing and midwifery regulatory bodies/and regulatory 
processes

Workforce management systems Human resources planning and management ensure maintenance of adequate 
numbers, distribution and an appropriate skill-mix for nurses and midwives to meet 
national health priorities

• Ensure continuous monitoring of the nursing and midwifery workforce using standard 
indicators

• Ensure countries have a national nursing and midwifery workforce plan.  
• Increase recruitment capacities
• Introduce flexible deployment and retention strategies for nurses and midwives

Practice and services Nurses and midwives practise to the full extent of their education and experience 
to deliver quality care

• Develop quality improvement standards for nursing and midwifery services
• Introduce expanded or advanced practice roles in nursing and midwifery

Access to quality education Nursing and midwifery education produce adequate numbers of generic and 
specialized nurses with relevant competencies to meet the population needs

• Invest in strengthening capacities and  quality of nursing and midwifery education
• Improve/strengthen the quality of nursing/midwifery education programme delivery
• Build the capacity of persons involved in nursing and midwifery education planning, 

management and evaluation

Research responsive to health 
priorities

Nurses and midwives are engaged in research that is responsive to health priorities 
and that informs policy and practice  

• Translate research evidence into nursing practice and education as well as national health 
priorities

Vision
Nurses and midwives, as part of the multidisciplinary health care team, contribute to improved health outcomes and well-being of the society, supporting the move towards universal health coverage and 
achievement of the Sustainable Development Goals.

Guiding principles
Ethical values: Health services respond to health needs and are planned and provided in a way that strives for equity, integrity, fairness and respect, as well as being gender-sensitive and 

respectful of human rights.
Relevance: Health services and nursing and midwifery human resources development, management and deployment systems are guided by health needs, evidence and best practice.
Leadership: Nursing and midwifery professionals have vision and advocate for quality care, involvement in decision-making and fostering of collaboration within the interdisciplinary teams.
Ownership: All partners promote a flexible approach with active local involvement, reflecting the political, economic and cultural realities in the Region, and in line with national health policies 

and strategic priorities.
Care process: The care process is respectful, supportive, honest, sensitive and protective, preserving the dignity and humanity of the person, family, group or community receiving the care.
Responsiveness: Nurses and midwives are aware of and responsive to current and emerging national and global social, political and economic burdens of health in moving towards universal 

health coverage and achieving the Sustainable Development Goals.
Partnership: All partners work towards common objectives by acting collaboratively and supporting each other’s efforts and are willing to involve all national, regional and international 

stakeholders.
World Health Organization ©   2016 WHO-EM/NUR/430/E
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األولويات ه االسرتاتيجي التوجُّ املجال
• إنشاء وتعزيز إدارة/مديرية للتمريض والقبالة بوزارات الصحة أو قطاعات الصحة الرئيسية األخرى

• إنشاء وتعزيز هيئات وعمليات وطنية معنية بتنظيم مهنتي التمريض والقبالة.

سوف تلعب طواقم التمريض والقبالة دوراً رئيسياً يف حوكمة خدمات التمريض والقبالة من 

أجل الوفاء باألولويات الصحية الوطنية.

وهناك هيئات/سلطات قانونية معنية بتنظيم مهنتي التمريض والقبالة، تتمتع بصالحيات 

لتنفيذ سياسات ومامرسات تنظيمية مستدامة ورصينة.

الحوكمة والتنظيم

• ضامن الرصد املستمر للقوى العاملة من طواقم التمريض والقبالة باستخدام مؤرشات معيارية

• التأكد من أن تكون لدى البلدان خطط وطنية للقوى العاملة من طواقم التمريض والقبالة

• زيادة قدرات التوظيف يف هذين املجالني

• استحداث اسرتاتيجيات مرنة لنرش طواقم التمريض والقبالة واإلبقاء عليها

من شأن التخطيط للموارد البرشية وإدارتها أن يضمنا الحفاظ عىل أعداد كافية من طواقم 

التمريض والقبالة وتوزيعها توزيعاً مناسباً واكتسابها املزيج املناسب من املهارات عىل النحو 

الذي ُيكِّنها من الوفاء باألولويات الصحية الوطنية.

نظم إدارة القوى العاملة

• وضع معايري لالرتقاء بجودة خدمات التمريض والقبالة

مة يف مهنتي التمريض والقبالة عة أو متقدِّ • استحداث أدوار موسَّ

تزاول طواقم التمريض والقبالة مهنتها وصوالً إىل املستوى األمثل من التعليم والخربة حتى 

يتسنى لها تقديم رعاية ذات جودة.

املامرسة والخدمات

• االستثامر يف تعزيز قُُدرات تعليم التمريض والقبالة واالرتقاء بهذا النوع من التعليم

• تحسني/تعزيز جودة تنفيذ الربامج التعليمية ملهنتي التمريض والقبالة

• بناء قُُدرات األشخاص املعنيني بالتخطيط لتعليم التمريض والقبالة وإدارته وتقييمه

املتخصصة  غري  التمريض  طواقم  من  كافية  أعداد  والقبالة  التمريض  مدارس  يف  يتخرج 

واملتخصصة تتمتع بكفاءات مناسبة عىل النحو الذي يلبي احتياجات السكان.

توفري التعليم الجيد

• ترجمة البيِّنات البحثية إىل مامرسات وبرامج تعليمية يف مجال التمريض فضالً عن ترجمتها إىل أولويات وطنية للصحة مشاركة طواقم التمريض والقبالة يف بحوث تستجيب لألولويات الصحية ويتم االسرتشاد بها 

يف وضع السياسات واملامرسات ذات الصلة.

إجراء بحوث تستجيب لألولويات الصحية

الرؤية
طواقم التمريض والقبالة، كونها جزءاً من فريق الرعاية الصحية الذي يضم تخصصات متعددة، تُسِهم يف تحسني الحصائل الصحية للمجتمع وعافيته، وتدعم التحرُّك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية املستدامة.

املبادئ التوجيهية
م بطريقة تسعى إىل تحقيق اإلنصاف والنزاهة والعدل واالحرتام فضالً عن مراعاتها للفروق بني الجنسني واحرتامها لحقوق اإلنسان. القيم األخالقية: تُلبِّي الخدمات الصحية االحتياجات الصحية، كام أن هذه الخدمات يُخطَّط لها وتُقدَّ

ه االحتياجات الصحية والبيِّنات واملامرسات املُثىل وترشد الخدمات الصحية ونُظُم تنمية املوارد البرشية يف مجايل التمريض والقبالة وإدارتها ونرشها. االرتباط: تُوجِّ

القيادة: يتلك املهنيون يف مجايل التمريض والقبالة رؤية، وهم يدعون إىل تقديم رعاية ذات جودة وإىل إرشاكهم يف عملية اتخاذ القرار وتعزيز أوارص التعاون داخل الفريق املؤلَّف من تخصصات متعددة.

ع جميع الرشكاء اتباع نْهج مرن مبشاركة محلية فاعلة عىل النحو الذي يعكس الواقع السيايس واالقتصادي والثقايف يف اإلقليم، ومبا يتامىش مع السياسات الصحية الوطنية واألولويات االسرتاتيجية. امللكية: يُشجِّ

عملية تقديم الرعاية: تقديم الرعاية عملية تحرتم كرامة الشخص الذي يحصل عىل الرعاية وتراعي إنسانيته وتحافظ عليهام، كام تتسم بالدعم واألمانة والحساسية وتوفر الحامية، وينسحب األمر ذاته عىل األرسة والفئة أو املجتمع املحيل الذي يحصل عىل الرعاية.

ة التي تنوء بها الصحة يف سعيها صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية املستدامة. االستجابة: تدرك طواقم التمريض والقبالة األعباء االجتامعية والسياسية واالقتصادية الوطنية والعاملية الحالية منها واملُستجدَّ

الرشاكة: يعمل جميع الرشكاء من أجل تحقيق أهداف مشرتكة من خالل العمل التعاوين ودعم كل منهم ملا يبذله سائر الرشكاء من جهود، ولديهم الرغبة يف إرشاك جميع الجهات صاحبة املصلحة الوطنية واإلقليمية والعاملية.

WHO-EM/NUR/430/Aمنظمة الصحة العاملية © 2016

إطار العمل لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة 

يف إقليم رشق املتوسط 2016 - 2025

إطار العمل لتعشاش مهنتي التمراض والةبالة ½
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أمعال منمظة الصحة العاملية يف إقلمي رشق املتوسط

التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

تعزيز  عى  الرتكيز  ينصبُّ  وسوف  الصحية.  العاملة  بالقوى 
القوى العاملة يف جمال الرعاية الصحية األولية، مع إيالء اهتاٍم 
ويتطلب  األرسة.  طب  جمال  يف  الفريق  هنْج  تقوية  إىل  خاص 
ما نظرنا  إذا  الصحية مزيدًا من االهتام  العاملة  القوى  تنظيم 
العاملة  القوى  تعليم  يف  اخلاص  للقطاع  املتزايدة  املسامهة  إىل 
إىل  الرامية  اجلهود  تتواصل  وسوف  وتوظيفها.  الصحية 
التي  البلدان  يف  الصحية  العاملة  القوى  يات  لتحدِّ ي  التصدِّ

تشهد أزماٍت ممتدًة با يضمن إتاحة الرعاية.

األدوية والتكنولوجيات األساسية 
من الرضوري يف سياق تطوير النُُظم الصحية وحتقيق التغطية 
املنتجات  الصحية الشاملة أن تتوفر دائًا فرص احلصول عى 
الطبية )األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية( والتكنولوجيات 
م املنظمة الدعم  الصحية. ويف سبيل حتقيق ذلك، ينبغي أن ُتقدِّ
جمال  يف  بالبحوث  املعنية  بالسياسات  لالرتقاء  البلدان  إىل 
التكنولوجيات الصحية وتنظيم هذه التكنولوجيات وتقييمها 

وإدارهتا.

التزامًا أكر بزيادة الشفافية واملساءلة  وُتبدي الدول األعضاء 
باإلدارة  املعني  املنظمة  برنامج  خالل  من  الدوائي  القطاع  يف 
إقليمي  دون  اجتاع   2016 عام  يف  وُعِقد  لألدوية.  الرشيدة 
سياسات  إعداد  عى  الراهن  الوقت  يف  تعكف  التي  للبلدان 
من  كلٍّ  يف  األدوية  إدارة  حتسني  إىل  هتدف  عمل  وخطط 
أفغانستان ومر ومجهورية إيران اإلسالمية وُعان وباكستان 
تقارير  وُنرِشت  ُروِجعت  كا  وتونس.  والسودان  وفلسطني 

حول تقييم الشفافية يف ثالثة من هذه البلدان. 

وُأجري مسٌح حول توفُّر األدوية األساسية يف اإلقليم، أظهر 
البلدان.  أكثر  يف  متزايدٍة  بوترٍة  األدوية  هذه  يف  نقٍص  وجود 
منتجات  هي  نقصها  من  البلدان  تعاين  التي  األدوية  وأكثر 
أو  اخرتاع،  براءات  حممية  غر  جنيسة  منتجات  أو  قديمة، 
منتجات يصُعب تركيبها، أو تنتجها رشكة واحدة أو عدد قليل 
من الرشكات. وترتبط بعض أسباب النقص بعملية اإلنتاج أو 
التسويق )عى سبيل املثال قلة املواد اخلام أو جتزئة األسواق(، 
يف حني ترتبط أسباب أخرى بخصائص نظام سلسلة اإلمداد.

مت املنظمة الدعم إىل البلدان يف تنفيذ خطة عمل املنظمة  وقدَّ
تدعم  وسوف  امليكروبات.  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية 
بياناٍت  توفر   2017 عام  خالل  املقررة  التدريبية  الدورات 
موثوق هبا حول استهالك مضادات امليكروبات عى الصعيد 
مقاومة  وبائيات  لفهم  منها  بد  ال  بيانات  وهي  الوطني؛ 

املضادات احليوية. 

األدوية  عى  احلصول  أمام  اإلقليمية  يات  التحدِّ وتتنوع 
اخلاضعة للمراقبة الستخدامها يف األغراض العالجية ويتسع 
وقانونية،  تنظيمية  عوامل  يات  التحدِّ هذه  بني  ومن  نطاقها، 
فضاًل  املسألة،  هبذه  وبالوعي  بالسياسات،  متعلقة  وأخرى 
إلعداد  اإلقليمي  املكتب  وخيطط  االقتصادية.  العوامل  عن 
اسرتاتيجية إقليمية لتحقيق التوازن يف إتاحة األدوية اخلاضعة 

للمراقبة وتنظيمها خالل عام 2017. 

التقليدي/ العالج  نطاق  لتحديد  دعًا  باكستان  ت  تلقَّ ولقد 
التقليدي  بالطب  اخلاص  التعليمي  النظام  وملراجعة  البديل، 
بشأن   2016 عام  خالل  التقني  اإلرشاد  تقديم  واستمر  هبا. 
املنتجات  لبحوث  بالنسبة  وآثارها  الفكرية  امللكية  حقوق 
مر  يف  وطنية  عمل  حلقة  ُعِقدت  ولقد  وتطويرها.  الطبية 
مر،  يف  االخرتاع  وبراءات  الفكرية  امللكية  حقوق  ملناقشة 

وكذلك إنفاذ القوانني والترشيعات املعنية باألدوية املزيفة.

واألجهزة  األدوية  خاصة  الطبية،  املنتجات  تنظيم  وُيعَتر 
أداة  خالل  ومن  اإلقليم.  بلدان  أولويات  ضمن  من  الطبية، 
أعدهتا  التي  الوطنية  التنظيمية  للسلطات  املرجعية  املقارنة 
كلٍّ  يف  التنظيمية  القدرات  تقييم  تم  العاملية،  الصحة  منظمة 
السعودية،  العربية  واململكة  ولبنان،  والعراق،  مر،  من 
واجلمهورية العربية السورية، وتم حتديد ثغرات األداء. وبناًء 
عى ذلك، ُوِضعت خطط تفصيلية للتطوير املؤسيس للسلطات 
التنظيمية يف تلك البلدان. كا ُعِقد مؤمتر السلطات التنظيمية 
للدواء يف إقليم رشق املتوسط يف تونس عام 2016 بغية تعزيز 

التعاون فيا بني السلطات التنظيمية يف اإلقليم. 

بتنظيم  تعنى  ترشيعات  وضع  حول  إقليمي  منشور  وُأعد 
للسلطات  احلالية  الوظائف  ضمن  وإدراجها  الطبية  األجهزة 
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13 تعشاش النصظصل الصحية لتحةيح التغطية الصحية الشاملة

االجتاع  أثناء  املنشور  هذا  عى  البلدان  وُأطِلعت  التنظيمية، 
الذي  اإلقليم،  يف  الطبية  األجهزة  تنظيم  تعزيز  حول  البلداين 
ُعِقد يف اململكة العربية السعودية عام 2016. وأسفر االجتاع 
لألجهزة  تنظيمي  برنامج  لتصميم  طريق  خرائط  إعداد  عن 
إىل  املساعدة  حاليًا  املنظمة  م  وُتقدِّ بلدًا.   15 يف  وتنفيذه  الطبية 
البحرين، والسودان، ومر من أجل تطوير وظائفها التنظيمية 
لألجهزة الطبية وتعزيزها. ومن املتوقع تقديم الدعم ملزيد من 

البلدان خالل عام 2017. 

التقني من أجل وضع  الدعم  املنظمة  مت  قدَّ  ،2016 ويف عام 
نموذج عاملي لتنظيم األجهزة الطبية، ودعمت جهود التنسيق 
التنظيمية يف البلدان األعضاء يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية 
بالتنمية والتي تضم جيبويت، والصومال، والسودان من إقليم 
للغذاء  العامة  املؤسسة  إىل  الدعم  مت  وقدَّ املتوسط،  رشق 
القطاع  حول  األول  الدويل  مؤمترها  يف  األردن  يف  والدواء 

الدوائي.

وال تزال الشبكة اإلقليمية لتقييم التكنولوجيات الصحية مُتثل 
وحصلت  املعارف.  وتقاسم  املعلومات  لتبادل  فعاالً  منتًدى 
كلٌّ من ُعان، وتونس، ومجهورية إيران اإلسالمية عى الدعم 
التكنولوجيات  لتقييم  وطنية  برامج  إرساء  أو  لتعزيز  التقني 
املنظمة  أسهمت  كا  الوطنية.  الصحية  ُنُظمها  يف  الصحية 
ملعاجلة  الالزمة  الطبية  واإلمدادات  باألدوية  قائمة  إعداد  يف 
أدوات  جمموعة  يف  إدراجها  بغرض  السارية  غر  األمراض 
يف  السارية  غر  لألمراض  العالجي  للتدبر  جديدة  طارئة 

الكوارث اإلنسانية وحاالت الطوارئ التي يشهدها اإلقليم. 
وباإلضافة إىل ذلك، ُأِعَدت قائمة باإلمدادات الالزمة لتنظيم 
هي  لُتدَرج  األمهات  اإلنجابية/صحة  األرسة/الصحة 
بني  املشرتكة  الطارئة  الصحية  األدوات  جمموعة  يف  األخرى 

الوكاالت.

ويف جمال إدارة التكنولوجيا الصحية، أعدت املنظمة أداة يمكن 
للبلدان استخدامها يف حتديد أولوياهتا من األجهزة الطبية بناًء 
عى احتياجات الصحة العامة. وتتمثل اخلطوة التالية يف إطالع 
الـُمصنِّعني واجلهات املانحة عى النتائج التي سيتمخض عنها 
تطبيق هذه األداة الستكشاف إمكانية تقليل التكاليف النامجة 
إتاحتها  بغرض  األولوية  ذات  الطبية  األجهزة  تصنيع  عن 
اللمسات  وْضع  الـُمتوقَّع  ومن  اإلقليم.  بلدان  يف  للسكان 

النهائية عى األداة وإطالع البلدان عليها خالل عام 2017.

التكنولوجيات  عى  احلصول  فرص  زيادة  يتسنى  وحتى 
للتقييم  أداًة  املنظمة  أعدت  أفضل،  بصورة  وإدارهتا  املساعدة 
الـُمسَتخَدمة  الوطنية  النُُظم  املعلومات األساسية حول  جلمع 
عى  بالقدرة  اخلاصة  املساعدة  املنتجات  وإدارة  توفر  يف 
والتواصل،  الشخصية،  والرعاية  والسمع،  والرؤية،  احلركة، 
التي  التقييم،  نتائج  تساعد  أن  الـُمتوقَّع  ومن  واإلدراك. 
التغطية  نطاق  2017، يف حتسني  البلدان يف عام  سُتطَلع عليها 
بالتكنولوجيات املساعدة، وسياساهتا ومصادر متويلها، وزيادة 
إتاحتها والقدرة عى حتمل تكلفتها؛ وتعزيز ُقُدرات العاملني 

وتقديم اخلدمات. 

تقدمي اخلدمات املتكاملة
جمال  يف   2016 عام  خالل  البلدان  إىل  م  الـُمقدَّ الدعم  استند 
تقديم اخلدمات الصحية إىل إطار املنظمة للخدمات الصحية 
الصحة  مجعية  أقرته  والذي  الناس،  عى  ز  ُتركِّ التي  املتكاملة 
منظمة  أجرت  السياق،  هذا  ويف   .2016 أيار/مايو  يف  العاملية 
مع  اخلدمات  تقديم  بشأن  للوضع  حتلياًل  العاملية  الصحة 
البلدان  إىل  العون  يد  وَقدمت  األرسة،  طب  هنْج  عى  الرتكيز 
لبناء ُقُدراهتا يف جمال إدارة الرعاية باملستشفيات، ولزيادة فرص 
اجلودة  من  عالية  درجة  وعى  شاملة  خدمات  عى  احلصول 

ل ½ فصَّ تنظيل األجهشة الطبية: دليل مص

Regulation of medical devices 
A step-by-step guide
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

للسياسات  خيارات  املنظمة  قدمت  كا  الصحية،  للرعاية 
ُمسنَدة بالبيِّنات، ورصدت تقديم اخلدمات يف سبيل الـُميض 

ُقُدمًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

اإلقليمية  االجتاعات  من  العديد  يف  اإلقليم  بلدان  واطلعت 
املتعلقة  اجليدة  واملارسات  األخرى  األقاليم  خرات  عى 
ز عى الناس. ووضعت  باخلدمات الصحية املتكاملة التي ُتركِّ
يف  الصحية  الرعاية  خدمات  تعزيز  حول  إرشادات  املنظمة 
حاالت الطوارئ يف ضوء حتليل للوضع ُأجري يف 12 بلدًا من 

بلدان اإلقليم. 

الصحية  التغطية  لتحقيق  اخلدمات  تقديم  أمهية  إىل  وبالنظر 
الشاملة، اعتمدت اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط يف دورهتا 
الثالثة والستني يف عام 2016 قرارًا لتوسيع نطاق طب األرسة. 
مع  بالتعاون  اإلقليمي،  املكتب  قام  القرار،  هلذا  واستجابًة 
اجلامعة األمريكية يف بروت، بإعداد دورة تدريبية عى شبكة 
العامني.  املارسني  معارف  لتحسني  أشهر   6 مدهتا  اإلنرتنت 
طب  عن  دعائيًا  مصورًا  مقطعًا  اإلقليمي  املكتب  أعد  كا 
ذلك  يف  با  خمتلفة،  مناسبات  يف  البلدان  عى  وعرضه  األرسة 
الرازيل  يف  األرسة  ألطباء  واإلقليمية  العاملية  املؤمترات  أثناء 
واإلمارات العربية املتحدة. وشهد عام 2016 تنفيذ العديد من 

األنشطة هبدف إدماج جودة الرعاية يف تقديم الرعاية الصحية 
يف بلدان اإلقليم. وتضمنت تلك األنشطة: وضع إطار جلودة 
 4 يف  اإلطار  هذا  جتربة  ومتت  مؤرشًا،   34 مع  األولية  الرعاية 
بلدان يف اإلقليم؛ وتقديم الدعم التقني بشأن اشرتاك املرىض 
واملجتمع املحيل يف اجلودة كجزء من تقديم اخلدمات الصحية 
املتكاملة التي تركز عى الناس؛ وإنشاء نظام سالمة املرىض عى 
الرعاية الصحية، وهو نظام قائم عى جمموعة  مستوى مرافق 
أدوات منظمة الصحة العاملية لتحسني اجلودة. وباإلضافة إىل 
مت املساعدة التقنية إىل البلدان بشأن وضع سياسات  ذلك، ُقدِّ
اعتاد  برامج  حتديد  عى  عالوة  للجودة،  وطنية  واسرتاتيجية 

مرافق الرعاية الصحية ومراجعة هذه الرامج. 

الصحي  القطاع  مشاركة  بشأن  تقييم  أداة  املنظمة  وأعدت 
ثالثة  يف  اختبارها  ر  الـُمقرَّ ومن  اخلدمات،  تقديم  يف  اخلاص 
كا  وباكستان.  وُعان،  األردن،  وهي:  اإلقليم،  يف  بلدان 
وِضعت مرتسات ُقطرية لطب األرسة، وُوزعت أثناء انعقاد 
يف  منها  لالستفادة  اإلقليمية  للجنة  والستني  الثالثة  الدورة 
طب  نطاق  توسيع  إىل  الرامية  الُقطرية  االسرتاتيجيات  إثراء 
يف  املستشفيات  إصالح  عملية  يف  باكستان  وبدأت  األرسة. 
العاملية، كا تم  البنجاب بدعم تقني من منظمة الصحة  إقليم 
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15 تعشاش النصظصل الصحية لتحةيح التغطية الصحية الشاملة

األرسة  طب  هنْج  تنفيذ  أجل  من  نموذجيتني  منطقتني  اختيار 
يف  حتديًا  متثالن  الرعاية  وجودة  املرىض  سالمة  وتظل  فيها. 
بلدان كثرة، خاصة تلك البلدان التي تواجه حاالت طوارئ 

بسبب تفتُّت النظام الصحي.

التقني  الدعم  تقديم  املنظمة  ستواصل   ،2017 عام  وخالل 
عى  اخلدمات  تقديم  نطاق  توسيع  أجل  من  األعضاء  للدول 
أساس هنْج طب األرسة. ويتضمن ذلك تنظيم دورات تدريبية 
بلدان،  أربعة  يف  العامني  املارسني  ُقُدرات  لتعزيز  قصرة 
بلدان،  ثالثة  يف  األرسة  طب  بشأن  تدريب  مراكز  وإنشاء 
ووضع نموذج خلدمات الرعاية الصحية األولية للبلدان التي 
طب  بشأن  استشاري  فريق  وتشكيل  طوارئ،  حالة  تشهد 
أداء  تقييم  بشأن  وإرشادات  تنفيذ  أدوات  ووضع  األرسة، 
م  وسُتقدِّ والرشاكات.  والتعاقدات  وتنظيمه،  اخلاص  القطاع 
البلدان لوضع سياساهتا واسرتاتيجياهتا  إىل  العون  يد  املنظمة 
الوطنية بشأن اجلودة ولضان حتسني إضفاء الصبغة املؤسسية 
الرعاية  مستوى  عى  خاصة  والسالمة،  اجلودة  برامج  عى 
الصحة  منظمة  مبادرة  نطاق  يف  ع  وللتوسُّ األولية،  الصحية 
ُتعَقد  وسوف  املرىض.  لسالمة  املراعية  للمستشفيات  العاملية 
مشاورة لوضع دليل اسرتشادي خاص باعتاد مرافق الرعاية 
حول  تدريبية  دورة  لعقد  حاليًا  التخطيط  وجيري  الصحية. 
إدارة املستشفيات. وباإلضافة إىل ذلك، ستقدم املنظمة الدعم 
ُنُظمها  قدرة  تعزيز  أجل  من  أزمات  من  تعاين  التي  للبلدان 
الصحية عى الصمود والتعايف، وتقوية تقديم اخلدمات هبا من 
العاملني الصحيني يف املجتمعات املحلية وفرق تقديم  خالل 

اخلدمات اإليصالية.

ُنُظم املعلومات الصحية
الُقطرية  الصحية  البيانات  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود  إطار  يف 
البيانات  حول  السيايس  الزخم  مع  وباالتساق  القياس  وُنُظم 
كجزء من خطة 2030 للتنمية املستدامة، تم إعداد حزمة تقنية 
تتضمن تدخالت ثبتت فاعليتها العالية يف تعزيز ُنُظم البيانات 
ملنظمة  الرئييس  املقر  مع  بالتعاون  وذلك  الُقطرية،  الصحية 
واخلراء  الدولية،  احلكومية  غر  واملنظات  العاملية،  الصحة 

الوطنيني واإلقليميني. 

التنمية  أهداف  مؤرشات  ُأدِرجت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املستدامة الرئيسية ضمن قائمة املؤرشات األساسية اإلقليمية 
ومتكني  الروتينية  الصحية  املعلومات  ُنُظم  دعم  أجل  من 
البلدان من تقديم تقارير بشأن املؤرشات األساسية اإلقليمية 
يف  اإلقليمية  اللجنة  أقرهتا  )والتي  مؤرشًا   68 عددها  البالغ 
العمل  حلقة  وعقب  املستدامة،  التنمية  وأهداف   )2014 عام 
التي  التقنية  واملناقشات   2016 عام  يف  ُعِقدت  التي  البلدانية 
إجراء  وتم  اإلقليمية.  للجنة  والستني  الثالثة  الدورة  سبقت 
مراجعات شاملة لنُُظم املعلومات الصحية يف األردن، وليبيا، 
وباكستان، لدعم وزارات الصحة يف تعزيز النُُظم احلالية التي 
صحية  مرتسات  وُنرشت  بالصحة.  مرتبطة  معلومات  تقدم 
والفرص،  والثغرات،  يات،  والتحدِّ احلايل،  للوضع  شاملة 

وُسُبل الـُميض ُقُدمًا لكل بلد والرنامج الصحي. 

تسجيل  حتسني  أجل  من  اإلقليمية  االسرتاتيجية  تنفيذ  ويظل 
األولويات  أحد  احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال 
األساسية للدعم التقني لتقوية عملية مجع اإلحصاءات احليوية 
بلدان  وقام  جودهتا.  وتعزيز  اإلقليم  يف  الوفيات  وأسباب 
آخران، ومها البحرين واململكة العربية السعودية، بعمل تقييم 
احليوية  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل  لنُُظم  شامل 
هبا. ويوجد اآلن يف واحد وعرشين بلدًا عمليات تقييم كاملة، 
وخرائط طريق خاصة بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات 
وعالوة  التسجيل.  لتحسني  وطنية  عمل  وخطط  احليوية، 
بتقييم  أيضًا  السورية  العربية  اجلمهورية  قامت  ذلك،  عى 
م الـُمحَرز يف تنفيذ خطة حتسني تسجيل األحوال املدنية  التقدُّ
الرئييس  املقر  أطلق   ،2016 عام  ويف  احليوية.  واإلحصاءات 
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التقرير السنوي لملدير اإلقليمي 2016

 (SMoL( األولية  الوفيات  قائمة  العاملية  الصحة  ملنظمة 
لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارشة  باملراجعة  اخلاصة 
مستوى  عى  الصحية  املعلومات  نظام  برنامج  مع  بالتزامن 
األولية  الوفيات  قائمة  تطبيق  وُيعتر   .)DHIS2( املناطق 
مستوى  عى  الصحية  املعلومات  نظام  وبرنامج   )SMoL(
البيانات  مجع  لتيسر  إلكرتونيًا  تطبيقًا   )DHIS2( املناطق 
اخلاصة بأسباب الوفيات وترميزها. وُعِرض هذا التطبيق عى 
األحوال  تسجيل  ُنُظم  لتنفيذ  العملية  احللقات  أثناء  البلدان 
املدنية واإلحصاءات احليوية، كا ُأجري تدريب عليه يف ليبيا. 
للمراجعة  وفقًا  الوفيات  ترميز  نفس سياق حتسني جودة  ويف 
اإلقليمي  املكتب  قدم  لألمراض،  الدويل  للتصنيف  العارشة 
برنامج أيريس IRIS للرتميز اآليل للوفيات، وذلك ألول مرة 
َهت الدعوة لستة عرش بلدًا يصدر إحصاءات  يف اإلقليم. ووجِّ
أيريس  برنامج  حول  عملية  حلقة  حلضور  للوفيات  سنوية 
التنسيق  من  مزيد  الوفيات وأسباهبا. ويف سبيل حتقيق  لرتميز 
واملواءمة مع الرشكاء، تعاون املكتب اإلقليمي مع جلنة األمم 
املتحدة االقتصادية واالجتاعية آلسيا واملحيط اهلادئ، وجلنة 
األمم املتحدة االقتصادية واالجتاعية لغريب آسيا، وجلنة األمم 
املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وجامعة الدول العربية من أجل 

دعم تعزيز تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. 

ومن أجل معاجلة الثغرات األساسية يف مؤرشات التبليغ والتي 
تنشأ أساسًا من املسوحات السكانية، وضعت منظمة الصحة 
ز عى  العاملية نوعًا جديدًا من مسح احلالة الصحية للسكان ُيركِّ
العوامل السلوكية وعوامل اخلطر البيولوجية، واالستفادة من 
الرعاية الصحية، والوضع الصحي ونفقات األرسة. وُأجري 

هذا املسح ألول مرة يف تونس بدعم من احلكومة التونسية.

وال تزال هناك العديد من التحديات القائمة يف ُنُظم املعلومات 
الصحية. وجيب أن جُترى عمليات تقييم املسوحات السكانية 
وُنُظم املعلومات الصحية بصورة منتظمة يف كثر من البلدان. 
أهم  من  املوارد  ونقص  اإلقليم  يف  اجلارية  الراعات  وتظل 
املدنية  األحوال  تسجيل  ُنُظم  حتسني  أمام  املاثلة  التحديات 
ُمكثَّفة  جهود  بذل  إىل  حاجة  وهناك  احليوية.  واإلحصاءات 
ومن  الوفاة.  عى  اإلشهاد  جودة  بشأن  األطباء  ُقُدرات  لبناء 

لبناء  عمل  حلقات  عدة  إقامة   2017 عام  يشهد  أن  الـُمزمع 
وبرنامج   )SMoL( األولية  الوفيات  قائمة  بشأن  الُقُدرات 
 ،)DHIS2( املناطق  مستوى  عى  الصحية  املعلومات  نظام 
وسُتشجع البلدان عى إدراج اإلشهاد عى الوفاة وفق املراجعة 
التعليم  مناهج  ضمن  لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارشة 

الطبي اجلامعي.

البحث والتطوير واالبتكار
القدرات يف  لبناء  العاملية عى دعمها  الصحة  منظمة  حافظت 
جمال البحوث من خالل عقد حلقات عمل بشأن: اسرتاتيجية 
اجليدة  واملارسات  وتنفيذها؛  وتفسرها،  البيانات  إدارة 
َذت  وُنفِّ السياسات.  موجزات  وإعداد  الصحية؛  للبحوث 
التي  النتائج  واسُتخِدمت  البحثية  األولويات  لوضع  عملية 
أسفرت عنها يف إصدار دعوة لتقديم مقرتحات لالستفادة من 
برنامج املنح الصغرة للبحوث جمال أمراض املناطق املدارية. 
ويف عام 2016، متخضت هذه الدعوة عن دعم 8 مرشوعات 
املخصصة  املنح  أما  بلدان،  ستة  من  أولوية  ذات  بحثية 
اسُتخِدمت يف  فقد  العامة  الصحة  البحث يف جمال  ألولويات 
جلنة  عقدت  وقد  بلدان.  ثانية  يف  بحثية  مرشوعات   10 دعم 
ملناقشة  اجتاعًا  املتوسط  لرشق  البحوث  أخالقيات  مراجعة 
املنظمة  جانب  من  املمولة  للبحوث  األخالقي  االستعراض 
م 47 مركزًا متعاونًا مع  وجُترى عى البرش. ويف عام 2016، قدَّ

املنظمة الدعم إىل أنشطة املنظمة يف اإلقليم.

الشهري  إصدارها  املتوسط  لرشق  الصحية  املجلة  وواصلت 
األنفلونزا  عن  خاصة  نسخٍة  إصدار  ذلك  يف  با  املنتظم، 
وحاالت العدوى التنفسية املستجدة يف إقليم رشق املتوسط. 
2016، وهو  وحصلت املجلة عى عامل التأثر األول هلا عام 
التي  األخرة  باملقاالت  لالستشهاد  السنوي  للعدد  قياس 

ُنرشت يف املجلة.

دولة  لكل  مرتسات  ُوِضعت  اإللكرتونية،  الصحة  جمال  ويف 
الصحة  حول  مسح  نتائج  أساس  عى  األعضاء  الدول  من 
تطبيقات  عمل  وتم   .2016-2015 يف  ُأجري  اإللكرتونية 
الصحة اإللكرتونية املسنََدة بالبيِّنات عى اهلاتف املحمول وبدأ 
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ومكافحة  التدخني،  عن  اإلقالع  جمايل  )يف  تونس  يف  تنفيذها 
مرض السكري( ومر )يف جماالت مكافحة مرض السكري، 
عن  والتطبيب  اإللكرتوين،  والتعلم  التدخني،  عن  واإلقالع 

ُبعد(. 

الدول  دعم  عى  املنظمة  ز  سرُتكِّ ُقدمًا،  الـُميض  سبيل  ويف 
إجراء  بشأن  املؤسسية  قدراهتا  حتسني  أجل  من  األعضاء 
وبشأن  عليها،  واإلرشاف  شؤوهنا  وتريف  البحوث، 

استخدام بيِّنات البحوث يف عملية صنع القرار. 
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منظمة الصحة العاملية تمعل البلمان يف إعماد تطبيةات الصحة اإللكرتونية عىل اهلواتف املحمولة وتنفيذها ½

املجلة الصحية لرشق املتوسط  ½
تصمر شهراًا
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