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تعزيز الُنُظم الصحية 
لتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة
التغطية الصحية الشاملة 

لدعم  جهودها  العاملية  الصحة  منظمة  كثَّفت   ،2017 عام  يف 
وخرائط  واسرتاتيجياهتا  رؤاها  تطوير  يف  اإلقليم  بلدان 
األنشطة  واشتملت  الشاملة.  الصحية  التغطية  لبلوغ  الطريق 
الفوائد ذات  الرئيسية الشاملة عىل وضع حزمة  االسرتاتيجية 
األولوية للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز املشاركة مع القطاع 
يسمى  ما  خالل  من  اجلهود  تضافر  عىل  والرتكيز  اخلاص، 
والسالم،  واإلنسانية  التنمية  بني  االرتباط  عىل  القائم  بالنهج 
من أجل تعزيز قدرة النظام الصحي عىل الصمود يف سياقات 

الطوارئ.

احلوكمة الصحية والتمويل 
واملؤسسات  القوية  احلوكمة  وهياكل  الواضحة  الرؤية  ُتَعدُّ 
عنارص  الفّعالة  والرشاكات  العاملة  والتمويلية  التنظيمية 
الصحية  التغطية  لبلوغ  الصحي  النظام  أداء  تعزيز  حاسمة يف 

الشاملة.

ويعاين العديد من بلدان اإلقليم من ضعف ترتيبات احلوكمة 
والقيود عىل املساءلة والشفافية، مما يعوق أداء النظام الصحي 
الواضحة  الرؤية  إىل  تفتقر  عديدة  بلدان  تزال  وال  لدهيا. 
وخارطة الطريق الشاملة لتعزيز ُنُظمها الصحية من أجل حتقيق 
التغطية الصحية الشاملة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم كفاية 
التمويل العام للصحة، وعدم وجود ترتيبات الدفع املسبق أو 
ضعف هذه الرتتيبات، واالستخدام غر الفّعال للموارد املالية 

الشحيحة ُيعرقل أداء ُنُظم التمويل الصحي. 

إعداد  لدعم  خاص  اهتام  ُأويِلَ  التحديات،  هذه  وملواجهة 
عن  الوطنية  الصحية  واخلطط  واالسرتاتيجيات  السياسات 

اجلهود  وتركيز  والتمويل  للحوكمة  تقييات  إجراء  طريق 
أيًضا  التقني  الدعم  َم  ُقدِّ كا  املؤسسية.  القدرات  بناء  عىل 
الوطنية  الصحية  اسرتاتيجياهتا  الستعراض  بلدان  عدة  إىل 
َل العديد من األدوات  اجلديدة. باإلضافة إىل ذلك، ُأِعدَّ أو ُعدِّ
الصحي  النظام  إصالح  يف  هبا  لالسرتشاد  التشخيصية 
لتقييم  أدوات  التحديد،  وجه  عيل  وُوِضعت،  ل.  والتحوُّ
إلجراء  البلدان  إىل  الدعم  َم  وُقدِّ العامة.  والصحة  املساءلة 
مراجعات خاصة باحلوكمة ومراجعات قانونية خاصة بالنظام 
يف  الفساد  خماطر  من  للحّد  املشرتك  اإلطار  وتطبيق  الصحي، 
قطاع الصحة. وعالوة عىل ذلك، بدأ العمل يف جماالت األخذ 
اجلهات  مع  واملشاركة  التحمل  عىل  والقدرة  بالالمركزية 
سيادة  حول  إقليمي  تدريب  وُنظَِّم  الدول.  غر  من  الفاعلة 
بالتعاون مع مركز  القانون وإدماج الصحة يف كل السياسات 
البحوث االجتاعية يف اجلامعة األمريكية يف القاهرة وجامعة 

الدول العربية.

وظلَّ العمل يف التمويل الصحي يسرتشد باإلجراءات املتخذة 
الشاملة  الصحية  بالتغطية  للنهوض  اإلقليمي  العمل  إطار  يف 
هدف  وتعزيز  الصحي  التمويل  ُنُظم  أداء  تعزيز  أجل  من 
البلدان  إىل  الدعم  التحديد،  وجه  عيل  َم،  وُقدِّ املالية.  احلاية 
للسياق  وفًقا  الصحي  للتمويل  واسرتاتيجياهتا  رؤاها  لوضع 
َم الدعم لتوليد البّينات الالزمة.  الُقْطري، ويف الوقت نفسه ُقدِّ
التقني مع مر يف سنِّ قانون تارخيي شامل  التعاون  وساهم 
للتأمني الصحي االجتاعي، ما يكفل توفر املزيد من األموال 
نظام  ملراجعة  الكويت  إىل  أيًضا  الدعم  َم  وُقدِّ للصحة.  العامة 
متويلها الصحي وإدماج اسرتاتيجية التمويل الصحي يف اخلطة 
إىل  خاص  دعم  م  وُقدِّ للبلد.  الصحية  الوطنية  االسرتاتيجية 
الرشاء  وظيفة  لتعزيز  والسودان  اإلسالمية  إيران  مجهورية 
اهتام  وُأويِلَ  لدهيا.  الصحي  التأمني  االسرتاتيجي ملؤسسات 

خاص إلعداد حزم الفوائد للتغطية الصحية الشاملة.

املشرتكة  البعثات  أسفرت  الصحية،  الرشاكات  جمال  ويف 
اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  مع  املنسق  والدعم 
النظام  التمويل لتعزيز  والتمنيع والصندوق العاملي عن زيادة 
مستوى  وحتسني  بالتمنيع  التغطية  زيادة  جمال  يف  الصحي 

RD's Annual Report 2017_AR_PRINT.indd   10 11/10/2018   15:42



11 ةعشاش النصظصل الصحية لتحقيح التيطية الصحية الزامعة

والسل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فروس  مكافحة 
َجت اجلهود املشرتكة مع وزارة الصحة االحتادية  واملالريا. وُتوِّ
متويل  مقرتح  بإقرار  التنمية  رشكاء  من  وغرها  السودان  يف 
للتأمني  الوطني  الصندوق  يف  احلوَكَمة  إصالحات  لدعم 
اإلنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  التعاون  واستمر  الصحي. 

ملكافحة الفساد يف النظام الصحي.

تنمية القوى العاملة الصحية 
اجليد  األداء  وذات  املؤهلة  الصحية  العاملة  القوى  ُتَعدُّ 
عنًرا بالغ األمهية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. وال تزال 
البلدان تواجه نقًصا عاًما يف العاملني الصحيني، باإلضافة إىل 
مهاراهتم  من  واالستفادة  اجلغرايف  توزيعهم  يف  االختالالت 
والسودان  وجيبويت  وباكستان  أفغانستان  وتعاين  املختلفة. 
يف  حاد  نقص  من  اخلصوص،  وجه  عىل  واليمن،  والصومال 
التي  األزمات  أدت  ذلك،  عىل  وعالوة  الصحيني.  العاملني 
التعليم  وانقطاع  الصحيني  العاملني  فقدان  إىل  أمدها  طال 
املهني الصحي، مما أدى إىل اتساع الفجوات. وما زالت سالمة 
ل مصدر  وأمن األعداد املتبقية من القوى العاملة الصحية ُتشكِّ
قلق كبر. وأّدى النزوح الرسيع لالجئني يف بعض البلدان إىل 

زيادة عبء العمل وانخفاض كثافة القوى العاملة الصحية.

القوى  لتطوير  إطار عمل  االنتهاء من وضع   ،2017 ، يف  وَتمَّ
للجنة  والستون  الرابعة  الدورة  ته  وأقرَّ الصحية،  العاملة 
إرشادات  اإلطار  ويوفر  األول/أكتوبر.  ترشين  يف  اإلقليمية 
اسرتاتيجية للبلدان للتعامل مع التحديات ذات الصلة بالقوى 
التخطيط  أعال  يف  البلدان  من  عدد  َع  ورَشَ الصحية،  العاملة 
العمل  الصحية وسوق  العاملة  القوى  االسرتاتيجي، وحتليل 
بنتائجها يف وضع اخلطط االسرتاتيجية. ووضعت  لالستنارة 
إيران  ومجهورية  وباكستان،  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
خاصة  اسرتاتيجيات  والعراق،  والصومال،  اإلسالمية، 

بالتمريض أو القبالة.

األردن،  يف  حالة  دراسات  ُأجرَيت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
التحديات  لفهم  ولبنان،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية 
وكيفية  األولية  الرعاية  قطاع  يف  العاملة  القوى  يف  والثغرات 

األولية  بالرعاية  املعنية  التخصصات  متعددة  األفرقة  تقوية 
القائمة عىل ممارسة طب األرسة. وُوِضع منهج درايس مترييض 
املناهج  إعداد  عملية  لتوجيه  أولًيا  نموذًجا  باعتباره  إقليمي 
الدراسية يف جمال التمريض؛ وُأجرَيت مراجعة لتلك املناهج يف 
م الدعم لليمن إلنشاء برنامج  العديد من البلدان. وأخًرا، ُقدِّ

لبكالوريوس التمريض يف جامعة عدن. 

العاملة  القوى  تعليم  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  تزايد  ومع 
أكثر  الصحية  العاملة  القوى  تنظيم  أصبح  وعملها،  الصحية 
أمهية من أي وقت مى. ونظًرا لكون تعزيز قدرات احلوَكَمة 
أمًرا بالغ األمهية، فقد ُعِقدت حلقة عمل حول تعزيز القوى 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  مع  بالتعاون  الصحية  العاملة 
م الدعم إلنشاء جمالس وطنية للطب والقبالة يف  الدويل، كا ُقدِّ

العديد من البلدان.

وُتوّفر مراصد القوى العاملة الصحية آليات لتعزيز املعلومات 
2017، ُعقد  والبّينات بشأن القوى العاملة الصحية. ويف عام 
ملناقشة  الصحية  العاملة  القوى  مراصد  بشأن  إقليمي  اجتاع 
كيفية االرتقاء هبذه املراصد وإدخال حسابات القوى العاملة 
املؤرشات  من  جمموعة  عىل  واالتفاق  فيها  الوطنية  الصحية 

لرصد أداء إطار العمل.

إطار عمل لتنمية القوى العامعة الصحية ½
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تنفيذ  نطاق  توسيع  يف  املبذولة  اجلهود   2018 يف  وستتواصل 
إطار العمل، مع الرتكيز عىل أولويات التخطيط االسرتاتيجي 
إليها  الوصول  وإمكانية  الصحية  العاملة  القوى  توافر  لضان 
القوى  جمال  يف  احلوَكَمة  وتعزيز  وأدائها،  جودهتا  وضان 
االستثار  وزيادة  التنظيمية،  والقدرات  الصحية  العاملة 
والبّينات  املعلومات  وحتسني  الصحية،  العاملة  القوى  يف 
التصّدي  يف  املبذولة  اجلهود  ستتواصل  كا  هبا.  الصلة  ذات 
للتحديات فيا يتعلق بالقوى العاملة الصحية يف البلدان التي 
فرص  إتاحة  ضان  أجل  من  األمد  طويلة  أزمات  من  تعاين 

احلصول عىل خدمات الرعاية الصحية.

األدوية والتكنولوجيات األساسية 
حتسني  البلدان  من  الشاملة  الصحية  التغطية  حتقيق  سيتطلب 
بينها  ومن  الصحية،  التكنولوجيات  عىل  احلصول  فرص 
للدول  ويمكن  الطبية.  واألجهزة  واللقاحات  األدوية 
األعضاء، بدعم تقني من منظمة الصحة العاملية، حتسني فرص 
احلصول عليها عن طريق وضع سياسات وطنية تشّجع عىل 
الصحية  التكنولوجيات  ابتكار  جمال  يف  فّعالة  برامج  إعداد 

وتنظيمها وتقييمها وإدارهتا يف إطار النُُظم الصحية القائمة.

اإلدارة  برنامج  خالل  من  األعضاء،  الدول  حظيت  وقد 
لتنفيذ  سياسات  وضع  يف  الدعم  عىل  لألدوية،  الرشيدة 

وزيادة  املصالح؛  تضارب  وإدارة  السلوك؛  قواعد  مدونات 
للجان  توجيهية  مبادئ  ووضع  للجمهور؛  املعلومات  إتاحة 
لعمليات  معيارية  تشغيل  إجراءات  ووضع  العضوية؛  حول 
اختاذ القرار؛ وإنشاء آليات مستقلة للتظلم لزيادة محاية املبلغني 
عام  يف  صدر  وقد  املجتمع.  مشاركة  وزيادة  املخالفات؛  عن 
املستحرضات  قطاع  يف  بالشفافية  خاص  تقييمي  تقرير   2017
األمم  برنامج  مع  بالتعاون   ، وتمَّ باكستان.  يف  الصيدالنية 
الفساد،  ومكافحة  للنزاهة  العربية  والشبكة  اإلنائي،  املتحدة 
تقديم تدريب ختصيص حول منع الفساد يف قطاع املستحرضات 

الصيدالنية، وذلك لعدد من املسؤولني يف مر.

واستمر التعاون مع البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية ملنظمة 
امليكروبات. وسُتنرش  مضادات  مقاومة  بشأن  العاملية  الصحة 
بيانات وطنية موثوقة حول استهالك املضادات احليوية خالل 
األعوام من 2014 إىل 2016 من عدة بلدان يف اإلقليم، وذلك 
بشأن   2018 لعام  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملي  التقرير  يف 

استهالك املضادات احليوية.

وُأجرَيت ُمُسوحات حول السياسة والتنظيم الوطنيني للطب 
التقليدي والتكمييل يف ثانية بلدان )هي األردن، وأفغانستان، 
وُعان،  والصومال،  السورية،  العربية  واجلمهورية  وتونس، 
حتديد  يف  امُلُسوحات  هذه  نجحت  وقد  واملغرب(.  ولبنان، 
يتعني  التي  واملارسات  واللوائح  السياسات  يف  الفجوات 
إلعداد  التقني  الدعم  وُقِدَم  معاجلتها.  األعضاء  الدول  عىل 
وُنُظم  السوق  وترّصد  األعشاب  بطب  املتعلقة  السياسات 

التيقظ.

الصحية  الرعاية  تكنولوجيا  إدارة  ملركز  التقني  الدعم  وُقدم 
يف  لالبتكار  إقليمًيا  مركًزا  ليصبح  لبنان  يف  هبا  والنهوض 
املركز  مع  التعاون  وَتَرَكز  الصحية.  الرعاية  تكنولوجيا  جمال 
جمال  يف  االبتكار  روح  لتعزيز  اسرتاتيجيات  تطوير  عىل 
للتشجيع  احلالية  املوارد  واستقصاء  الصحية،  التكنولوجيات 
التي  )اإلكلينيكية(  الرسيرية  الفجوات  االبتكار، وحتديد  عىل 

يتعني سّدها، وتعزيز التعاون متعدد االختصاصات. 

واللقاحات  األدوية  مثل   - الطبية  املنتجات  تنظيم  ويعد 
 ، وتمَّ اإلقليم.  يف  األولويات  من  واحًدا   - الطبية  واألجهزة 

ةقييل مدى الزفافية يف قطاع املستحرضات  ½
الصيدالنية يف باكستان
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املنظمة  التي وضعتها  املرجعية  أداة حتديد األسس  عن طريق 
تقييات  إجراء  األدوية،  بتنظيم  املعنية  الوطنية  للسلطات 
األردن،  )هي  بلدان  ثانية  يف  الوطنية  التنظيمية  للقدرة 
اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  وباكستان،  وأفغانستان، 
خطط  وضع  عن  وأسفرت  ولبنان(،  والصومال،  والسودان، 
للتطوير املؤسيس لسلطاهتا الوطنية املعنية بتنظيم األدوية. ومن 
املقرر متابعة جهود إنفاذ هذه اخلطة عىل مدى العامني املقبلني. 
يف  الوطنية  التنظيمية  للسلطة  رسمي  غر  تقييم  ُأجري  وقد 
الوطنية  التنظيمية  السلطة  وتقوم  السعودية.  العربية  اململكة 
تنظيم  عىل  قدراهتا  بتعزيز  حالًيا  السعودية  العربية  اململكة  يف 

اللقاحات امُلصنَّعة حملًيا تنظيًا مناسبًا.

األجهزة  تنظيم  بشأن  إقليمي  منشور  ُتْرِجَم   ،2017 عام  ويف 
الطبية إىل اللغة الفرنسية. وحيظى العديد من البلدان باملساعدة 
املوجودة  الطبية  لألجهزة  التنظيمية  وظائفها  تعزيز  جمال  يف 
لدهيا. ودعمت منظمة الصحة العاملية إنشاء جلان خراء تابعة 
اللوائح  تنسيق  لتعزيز  بالتنمية  املعنية  الدولية  للهيئة احلكومية 
والصومال  والسودان  جيبويت  يشمل  با  الطبية  التنظيمية 

والدول األعضاء يف اإلقليم األفريقي.

يف  الصحي  لالعتاد  الوطنية  اهليئة  إىل  التقني  الدعم  م  وُقدِّ
مجهورية  يف  الصحية  للبحوث  الوطني  املعهد  وإىل  تونس، 
تقييم  دراسات  إجراء  عىل  قدراهتا  لتعزيز  اإلسالمية  إيران 
اإلقليمية  التجارب  تشاطر  وجرى  الصحية.  التكنولوجيات 
يف جمال تطوير وحدات تقييم التكنولوجيات الصحية الوطنية 
األفريقية،  البلدان  جانب  من  به  حُيتذى  نموذًجا  باعتبارها 
تقييم  لوكاالت  السنوي  االجتاع  مداوالت  خالل  وذلك 
يف   2017 لعام  الدولية  والشبكات  الصحية  التكنولوجيات 
يف  وذلك  اإلقليمية،  التجربة  عىل  أيضًا  الضوء  وُسلَِّط  روما. 
الرعاية  تكنولوجيات  لتقييم  الدولية  املجلة  من  خاص  عدد 

الصحية.

لقطاع  جديد  ُقْطري  ملرتسم  جتريبي  اختبار  وُأجري 
هذا  ويوفر  وليبيا.  السودان  يف  الصيدالنية  املستحرضات 
والعمليات  اهلياكل  حول  اجلودة  عالية  معلومات  املرتسم 
واملستحرضات  الصحة  بقطاعات  الصلة  ذات  واحلصائل 

الصيدالنية يف بلدان اإلقليم. وُنظِّم تدريب يف جمال تعزيز إدارة 
سلسلة توريد األدوية واألجهزة الطبية يف ليبيا. 

ودعًا للجهود الرامية إىل حتسني احلصول عىل التكنولوجيات 
املساعدة وإدارهتا، تم تطوير أداة تقييم رسيعة جلمع املعلومات 
الُقْطرية األساسية وحتليلها. وُعرضت نتائج التقييم اإلقليمي 
جمال  يف  والتعليم  واالبتكار  للبحوث  العاملي  القمة  مؤمتر  يف 
النتائج،  إىل  واستنادًا   .2017 يف  املساعدة  التكنولوجيات 
إطار  إعداد  يف  به  لالسرتشاد  إقليمي  تقرير  إعداد  جيري 
العمل اإلقليمي لتحسني فرص احلصول عىل التكنولوجيات 
الصحية  التغطية  لتحقيق  أساسًيا  مكوًنا  بوصفها  املساعدة، 

الشاملة.

تقدمي اخلدمات املتكاملة 
اخلدمات  تقديم  جمال  يف  البلدان  إىل  م  الـُمقدَّ الدعم  استند 
اخلدمات  بشأن  املنظمة  إطار  إىل   ،2017 الصحية، خالل عام 
مجعية  أقرته  والذي  الناس،  عىل  ز  ُتركِّ التي  املتكاملة  الصحية 

الصحة العاملية يف أيار/مايو 2016. 

يف  ت  ُأِعدَّ قد  كانت  اإلنرتنت،  عىل  تدريبية  دورة  مت  وُقدِّ
طب  جمال  يف  العموميني  املارسني  قدرات  لبناء   ،2016 عام 
األرسة، وذلك يف كل من اإلمارات العربية املتحدة، والعراق، 
والكويت، ومر، واململكة العربية السعودية، ووكالة األمم 
الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة 
ممارسة  يف  اخلراء  من  استشارية  جمموعة  ُأنشئت  كا  األدنى . 
طب األرسة لتقديم التوجيه االسرتاتيجي بشأن توسيع نطاق 

ممارسة طب األرسة يف اإلقليم.

ومن اخلطوات املهمة لضان إتاحة حصول اجلميع عىل الرعاية 
ينبغي  التي  والتدخالت  واخلدمات  الرامج  حتديد  الصحية، 
ُأوىل  خطوة  ويف  السكان.  أجل  من  ماليًا  وتغطيتها  توفرها 
نحو وضع ِحَزم الفوائد العامة ذات األولوية للتغطية الصحية 
الشاملة يف اإلقليم، تمَّ تقييم حزم اخلدمات الصحية األساسية 
يف ستة بلدان )هي أفغانستان، والصومال، وفلسطني، ومر، 

واململكة العربية السعودية، واليمن(. 
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لّلجنة  والستني  الرابعة  الدورة  خالل  البلدان،  وأبرزت 
احلاسم  الدور   ،2017 األول/أكتوبر  ترشين  يف  اإلقليمية، 
الصحية  بالتغطية  النهوض  يف  اخلاص  الصحي  للقطاع 
الشاملة. واستجابة لذلك، بدأ العمل عىل وضع إطار إقليمي 
ك نحو  للعمل عىل تعزيز دور القطاع الصحي اخلاص يف التحرُّ
حتقيق التغطية الصحية الشاملة. وجرى يف عام 2017، حتديث 
ت  لتحليالت القطاع الصحي اخلاص يف بلدان اإلقليم، وُأِعدَّ
صحف وقائع للقطاع الصحي اخلاص ألجل 18 بلدًا خمتلفًا. 

واشتمل الدعم التقني يف جمال الرعاية واإلدارة يف املستشفيات 
يف  الرعاية  بشأن  الوطنية  القدرات  لبناء  برناجمني  عىل 
املستشفيات  ملديري  ما  ُقدِّ املستشفيات،  وإدارة  املستشفيات 
متهيًدا  الرئيسيني  املدربني  لتدريب  نموذج  إعداد  وتم  العامة. 
وإدارهتا.  املستشفيات  برعاية  املعني  الرنامج  تعميم  لبدء 
اإلقليم يف  الرنامج يف  لتكرار هذا  النموذج  وسيستخدم هذا 

عام 2018.

وُتظِهر البيانات املستقاة من أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم 
وجود  بلًدا،   12 من  مُجَِعت  والتي  الصحية،  الرعاية  ُنُظم 
مبادرة  ت  وُأِعدَّ اإلقليم.  يف  خطرة  وتنفيذية  تنظيمية  ثغرات 

التأهب  عىل  املستشفيات  مديري  قدرات  لتعزيز  جديدة 
حلاالت الطوارئ يف املستشفيات واالستجابة هلا، وُأْجِرَي، يف 
السودان، أول تدريب وطني يف هذا املجال. وسيتكرر، خالل 
2018، تقديم هذه الدورة يف البلدان التي تشهد حاالت  عام 
الوطنية  للسياسات  تقييم   ،2017 عام  يف  وُأجري،  طوارئ. 
لقطاع املستشفيات، من أجل إعداد إطار عمل إقليمي خاص 

بقطاع املستشفيات. 

املجاالت  خمتلف  يف  الدعم  األعضاء  الدول  وتلقت 
السياسات  وضع  ذلك  يف  با  والسالمة،  باجلودة  املتعلقة 
واالسرتاتيجيات الوطنية للجودة، واملراجعة التقنية والتوجيه 
الوطنية.  الصحية  الرعاية  مؤسسات  اعتاد  برامج  جمال  يف 
وُأجرَيت دراسة إقليمية عن توصيف برامج اعتاد مؤسسات 
صورته  يف  التقرير  وضع  حالًيا  وجيري  الصحية،  الرعاية 
عمل  إطار  إعداد  تم  األولية،  الرعاية  مستوى  وعىل  النهائية. 
كي  الرعاية،  جلودة  أساسيًا  مؤرشًا   34 من  جمموعة  يتضّمن 
تستخدمها البلدان يف تقييم جودة الرعاية وحتسينها ورصدها 
عىل مستوى مرافق الرعاية الصحية األولية. كا تلقت الدول 
لصحة  العاملية  الصحة  منظمة  إطار  تنفيذ  يف  الدعم  األعضاء 

ةدراب أطباء األرسة يف العراق من أجل ةعشاش ةقدال اخلدمات لتحقيح التيطية الصحية الزامعة ½
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األم والوليد لتحقيق جودة الرعاية، والتدخالت املعنية بسالمة 
املرىض، با يشمل إطالق مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة 
وشملت  البلدان.  من  أكر  عدد  يف  نطاقها  وتوسيع  املرىض 
اخلاص  الدرايس  املنهج  إدراج  األخرى  الرئيسية  األنشطة 
بسالمة املرىض الذي أعدته منظمة الصحة العاملية، وذلك يف 
فضاًل  ُعان،  يف  الصحية  بالرعاية  معنية  أكاديمية  مؤسسة   21
اخلاصة  العاملية  الصحة  ملنظمة  األساسية  املكونات  تنفيذ  عن 

بالوقاية من العدوى ومكافحتها يف قطر.

ُنُظم املعلومات الصحية
الصحية  املعلومات  لنُُظم  اإلقليمي  اإلطار  تنفيذ  يظل 
للدعم  الرئيسية  األولويات  إحدى  األساسية  واملؤرشات 
مؤرشات  ُأدرجت  آخر،  جانب  وعىل  اإلقليم.  يف  التقني 
أهداف التنمية املستدامة الرئيسية يف قائمة املؤرشات األساسية 
املؤرشات  عن  لإلبالغ  موحد  بنهج  البلدان  لتزويد  اإلقليمية 
األعضاء،  الدول  مع  املكثف  العمل  وأدى  بالصحة.  املتعلقة 
يف جمال تعزيز ُنُظم البيانات والقياسات الصحية الُقْطرية، إىل 
حتسن ملحوظ يف اإلبالغ عن املؤرشات األساسية، بمتوسط 
املستوى  عىل  عنها  امُلبلَّغ  املؤرشات  يف   %15 قدرها  زيادة 
نسبة  وترتاوح   .2017 حتى   2014 من  لألعوام  اإلقليمي 
اإلبالغ عن املؤرشات األساسية، يف 16 من 22 بلًدا، بني %76 
و95%، يف حني ترتاوح النسبة يف البلدان الستة املتبقية بني %62 

و %75.

جمال  يف  البلدان  قدرة  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود  إطار  ويف 
امُلُسوحات  نتائج  من  أساسًا  املستمدة  املؤرشات  عن  اإلبالغ 
ديسمر،  األول/  كانون  يف  استشاري  اجتاع  ُعقد  السكانية، 
الوطنية،  السكانية  للُمُسوحات  األولوية  ذات  النتائج  ملناقشة 
وخطط  هبا،  امُلوىص  النمطية  االستقصائية  والوحدات 
بمؤرشات  املتعلقة  البيانات  توليد  لدعم  الوطنية  امُلُسوحات 
م  للتقدُّ الفّعال  والرصد  الرئيسية،  املستدامة  التنمية  أهداف 
عام  يف  وسيجرى  الشاملة.  الصحية  التغطية  لبلوغ  امُلحَرز 
لالستفادة  البلدان  سياقات  لتناسب  النتائج  مواءمة   ،2018

منها يف اخلطط الوطنية.

املعلومات  لنُُظم  شاملة  تقييات   ،2017 عام  يف  وُأجريت، 
إطار  يف  وذلك  وليبيا،  باكستان  من  كل  يف  الوطنية  الصحية 
الذي  التقييم  وأعقب  النُُظم.  تلك  تعزيز  إىل  الرامية  اجلهود 
ُأجري يف ليبيا، وضع اسرتاتيجية وطنية حمددة التكاليف لنظام 
لنظام  وطنية  اسرتاتيجية  ُوضعت  كا  الصحية.  املعلومات 
الذي  التقييم  نتائج  إىل  استناًدا  األردن  الصحية يف  املعلومات 
باكستان،  )هي  بلدان  ثالثة  وتلقت   .2016 عام  هناك  ُأجري 
إلجراء  الدعم  والسودان(  السورية،  العربية  واجلمهورية 
اختبار جتريبي ارتيادي لنظام املعلومات الصحية عىل مستوى 
أنشطة  تعزيز  )DHIS-2(، من أجل  الثاين  املناطق، اإلصدار 
الصحية ومعاجلتها وحتليلها وتبليغها. وُعِقدت  البيانات  مجع 
حلقة عمل إقليمية يف األردن لبناء قدرات املديرين الوطنيني 
املعلومات الصحية،  لرامج صحة األمهات واألطفال وُنُظم 
تستهدف حتديد الغايات ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة 
األمهات  وصحة  اإلنجابية،  الصحة  بمؤرشات  املتعلقة 

واملواليد واألطفال واملراهقني.

ويظل تعزيز أنشطة مجع البيانات وحتسني جودهتا، من واقع ُنُظم 
أولوية  ُيمثِّل  احليوية،  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل 
يف  األنشطة  تركزت   ،2017 عام  وخالل  اإلقليم.  يف  رئيسية 
اإلقليم، عىل بناء القدرات من أجل حتسني بيانات الوفيات من 
حيث التغطية واجلودة. وُأدخل للمرة األوىل، استبيان منظمة 
الصحة العاملية اخلاص بالترشيح الشفهي املؤمتت، وذلك من 
خالل حلقة عمل ُعِقدت لسبعة بلدان. وُعقدت، بالتعاون مع 
الصحة،  أجل  من  للبيانات  بلومرغ  ومبادرة  ملبورن  جامعة 
استخدام  جمال  يف  األعضاء  الدول  قدرات  لبناء  عمل  حلقة 
لتقييم  إلكرتونية  أداة  وهي   ،ANACONDA أناكوندا  أداة 
مدى دقة واكتال بيانات الوفيات وأسباب الوفاة. وبغية تعزيز 
وأسباب  الوفيات  عن  لإلبالغ  اإللكرتوين  التطبيق  استخدام 
املعلومات  لنظام  اإللكرتونية  للمنصة   2 )اإلصدار  الوفاة 
الصحية عىل مستوى املناطق DHIS2-SMoL(، ُنظَِّمت حلقة 
عمل جلميع بلدان اإلقليم، ملواءمة التطبيق ليناسب السياقات 
اخلاصة بكل بلد. وُنظمت حلقة عمل إقليمية بشأن املراجعة 
 )ICD-11( لألمراض  الدويل  للتصنيف  عرشة  احلادية 
بالتعاون مع املركز الكويتي املتعاون مع املنظمة بشأن جمموعة 
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التصنيفات الدولية للمنظمة. كا ُنظمت حلقات عمل وطنية 
يف أربعة بلدان لبناء القدرات الوطنية يف جمال إصدار شهادات 
الوفيات وترميز املراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض 
)ICD-10(. وُعِقدت ألول مرة يف اإلقليم، حلقة عمل حول 
الرتميز املتقدم للمراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض 
وذلك  بالقرارات،  اخلاصة  اجلداول  باستخدام   )ICD-10(
وقدمت  البحرين.  يف  للصحة  األعىل  املجلس  مع  بالتعاون 
البلدان  من  العديد  يف  العمل  حلقات  لعقد  الدعم  املنظمة 
ُنُظم  حتسني  خطط  تنفيذ  يف  امُلحرز  التقدم  تقييم  أجل  من 
عام  وخالل  احليوية.  واإلحصاءات  املدنية  األحوال  تسجيل 
ذلك  يف  مستخدمة  الوفيات  بيانات  عن  بلًدا   12 أبلغ   ،2017
 ،)ICD-10( لألمراض  الدويل  للتصنيف  العارشة  املراجعة 
 .)ICD-9( فيا استخدم بلد واحد املراجعة التاسعة للتصنيف

وسيرتكز العمل يف املستقبل عىل دعم الدول األعضاء ملواجهة 
التحديات املتبقية ذات الصلة بنُُظم املعلومات الصحية. وسيتم 
دعم البلدان، عىل وجه اخلصوص، كي تضع اخلطط اخلاصة 
واملرّكز  املنتظم  التنفيذ  تعزيز  أجل  من  الوطنية،  بامُلُسوحات 
جتريبي  اختبار  جيري  أن  املقرر  ومن  السكانية.  للُمُسوحات 
الصحية  املعلومات  لنظام   2 اإلصدار  عىل  ليبيا  يف  ارتيادي 
البيانات  مجع  أنشطة  تعزيز  أجل  من   )DHIS2( للمناطق 
الصحية ومعاجلتها وحتليلها وتبليغها، ومن املقرر أيًضا إجراء 
تقييم شامل لنظام املعلومات الصحية يف أفغانستان. وما تزال 
املوارد يف اإلقليم،  الطوارئ طويلة األمد، وحمدودية  حاالت 

الصحية،  املعلومات  ُنُظم  حتسني  إىل  الرامية  اجلهود  عىل  تؤثر 
ومن بينها ُنُظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية. 
وما تزال احلاجة قائمة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل حتسني 
جودة شهادات الوفيات باستخدام ناذج شهادات متوافقة مع 

املراجعة العارشة للتصنيف الدويل لألمراض.

البحث والتطوير واالبتكار
جمال  يف  القدرات  بناء  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  دعم  ز  َتَركَّ
من  لالستفادة  األكاديمية  واملؤسسات  الصحية  الرعاية 
تعزيز  طريق  عن  وذلك  الصحية،  باملعلومات  اخلاصة  املوارد 
البحوث يف جمال الصحة )برنامج  الوصول إىل  إتاحة  برنامج 
هيناري Hinari(، وتنظيم حلقات عمل تدريبية وطنية يف هذا 
املجال. واستمر النرش الشهري املعتاد للمجلة الصحية لرشق 
املخدرات  تعاطي  حول  خاًصا  إصداًرا  متضمنا  املتوسط، 

ومواد اإلدمان. 

ويف جمال الصحة اإللكرتونية، ُأجري حتليل للوضع اإلقليمي 
بشأن األولويات الصحية الوطنية والفرص والعوائق املحتملة 
أمام تطبيقات الصحة اإللكرتونية. وُعقدت، يف كانون األول/
االسرتاتيجيات  لوضع  أوىل  إقليمية  عمل  حلقة  ديسمر، 
االحتاد  مع  باالشرتاك  وذلك  اإللكرتونية،  للصحة  الوطنية 
إطالق  تونس،  يف  موسع  بشكل   ، وتمَّ لالتصاالت.  الدويل 
االتصاالت  أجهزة  عىل  اإللكرتونية  بالصحة  خاص  تطبيق 
التدخني.  عن  اإلقالع  عىل  للتشجيع   )mHealth( النقالة 
وتواصل تنفيذ تطبيقات الصحة اإللكرتونية املسندة بالبّينات 
مر  ويف  السّكري(  )ملكافحة  تونس  يف  النقالة  األجهزة  عىل 

)ملكافحة السّكري، ولإلقالع عن التدخني(.

وُعقدت يف ُعان، يف نيسان/أبريل، وبالتنسيق مع اليونسكو، 
الوطنية  باألخالقيات  املعنية  الوطنية  للجان  إقليمية  قمة 
اإلقليمي  التعاون  تعزيز  هبدف  البيولوجية،  واألخالقيات 
البحوث  بأخالقيات  الصلة  ذات  الناشئة  القضايا  ملعاجلة 

احليوية.

إطار لنظل املععومات الصحية واملؤرشات  ½
الرئيسية لعام 2017
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يف  اإلقليمية،  اللجنة  أصدرت  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف 
إقليمية  آليات  إنشاء  إىل  يدعو  قراًرا  والستني،  الرابعة  دورهتا 
وبني  املعنية،  البحثية  املؤسسات  بني  الفجوات  َسّد  لدعم 
صانعي السياسات، وترمجة البّينات البحثية إىل بيانات خاصة 
رسم  حول  للخراء  مشاورة  وأبرزت  الصحية.  بالسياسات 
السياسات الصحية املسندة بالبّينات، ُعقدت يف ترشين الثاين/
قدراهتا  لتحسني  األعضاء  الدول  دعم  إىل  احلاجة  نوفمر، 
البحوث، واحلوكمة، واإلرشاف عليها،  املؤسسية عىل إجراء 

واالستفادة من البّينات البحثية يف صنع القرارات. 

واكتملت املشاريع البحثية لألمراض املدارية من ستة بلدان، 
لألولويات  منح   )10( لعرش  الرشوط  أيًضا  اسُتوفيت  فيا 
وواصلت  بلدان.  ثانية  يف  العامة  الصحة  جمال  يف  البحثية 
خالل  من  البحثية  القدرات  بناء  دعم  العاملية  الصحة  منظمة 
بالتنفيذ  اخلاصة  البحوث  بشأن  إقليمية  عمل  حلقات  عقد 
واملارسات اجليدة يف جمال البحوث الصحية. ويف عام 2017، 
إىل  الدعم  يقدمون  املنظمة،  مع  متعاونًا  مركزًا   46 هناك  كان 

األنشطة التي تقوم هبا املنظمة يف اإلقليم.
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