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التغطية الصحية الشاملة
توفير الرعاية الصحية اﻷولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة
تقرير من المدير العام
أحاط المجلس التنفيذي علماً ،في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة ،بنس ـ ـ ـ ـ ــخة س ـ ـ ـ ـ ــابقة من هذا التقرير١.

-١
وعلى وجه الخص ـ ــوص ،أض ـ ــيفت معلومات جديدة ،في الفقرات  ١٩و ٢١و ٢٥و ٢٦و ،٢٧في ضـ ـ ــوء مناقشـ ـ ــات
المجلس التنفيذي .وقد اعتمد المجلس أيضاً القرار م ت١٤٤ق.٩

وشـ ـ ـ ــهد عام  ٢٠١٨مرور أربعين عاماً على إعﻼن ألما -آتا .وأظهرت اﻷحداث التي وقعت خﻼل العام،
-٢
والتي تُﱢوجت بالمؤتمر العالمي بشـ ــأن الرعاية الصـ ــحية اﻷولية ،أنه بعد ُمضـ ــي أربعة عقود على اﻻلتزام السـ ــياسـ ــي
اﻷول بتوفير الرعاية الص ــحية اﻷولية مازال ثمة توافق عالمي في اﻵراء على أن ص ــحة الس ــكان ورفاهيتهم تُ َحقﱠقان
على النحو اﻷكثر فعالية ٕوانصـ ـ ــافاً وكفاءةً من خﻼل نهج الرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية ،اﻷمر الذي يجعل هذه الرعاية
حجر الزاوية في النظم الصـ ــحية المسـ ــتدامة من أجل تحقيق التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة وأهداف التنمية المسـ ــتدامة
المتعلقة بالصحة.
وقد دعت الدول اﻷعض ـ ـ ــاء في إعﻼن أس ـ ـ ــتانا ٢إلى تجديد الرعاية الص ـ ـ ــحية اﻷولية ،لتعيد تأكيد التزامها
-٣
بالحق اﻷصيل لكل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز من أي نوع مع مراعاة قيم
العدالة والتضامن ومبادئهما ،ولتشدد على أهمية الصحة في تحقيق السﻼم واﻷمن والتنمية اﻻجتماعية اﻻقتصادية.
وثمة تس ــليم بض ــرورة تحديث عناص ــر الرعاية الص ــحية اﻷولية كي تس ــتجيب بالش ــكل الكافي للتحديات المتواص ــلة
والمسـ ــتجدة التي تعترض سـ ــبيل الصـ ــحة والنظم الصـ ــحية ،وكذلك كي تسـ ــتفيد من الموارد والفرص الجديدة لتحقيق
النجاح في القرن الحادي والعشرين.
ويتناول إعﻼن أســتانا بالوصــف الطُموح الرامي إلى التعامل بفعالية مع التحديات الحالية والمســتقبلية التي
-٤
تعترض س ـ ــبيل الص ـ ــحة عن طريق حش ـ ــد أص ـ ــحاب المص ـ ــلحة كاف ًة – ومنهم المهنيون الص ـ ــحيون ،والمؤسـ ـ ـس ـ ــات
اﻷكاديمية ،والمرض ــى ،والمجتمع المدني ،والش ــركاء المحليون والدوليون ،والوكاﻻت والص ــناديق ،والقطاع الخاص،
 ١انظر الوثيقة م ت ،١٢/١٤٤والمحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة ،الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
السادسة والجلسة السابعة )باﻹنكليزية(.
 ٢إعﻼن أستانا .جنيف :منظمة الصحة العالمية /منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة؛ ٢٠١٨
) ،https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdfتم اﻻطﻼع
في  ٢٨آذار /مارس .(٢٠١٩
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والمنظمات الدينية ،وغيرهم – كي يركزوا على الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات واﻻس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات والخطط الوطنية على نطاق جميع
القطاعات ،وذلك من أجل اتخاذ إجراءات مش ـ ــتركة لبناء رعاية ص ـ ــحية أولية مس ـ ــتدامة أكثر متانة من أجل تحقيق
التغطية الصحية الشاملة.
وتجديد الرعاية الصحية اﻷولية ووضعها في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق "تمتع الجميع بأنماط عيش
-٥
صحية وبالرفاهية في جميع اﻷعمار" أمر بالغ اﻷهمية ﻷسباب ثﻼثة ،أﻻ وهي) :أ( تسمح سمات الرعاية الصحية
اﻷولية للنظام الصـ ـ ــحي بأن يتكيف مع عالم معقد وس ـ ـ ـريع التغير وأن يتجاوب مع هذا العالم؛ )ب( وبتأكيدها على
تعزيز الصـ ـ ــحة والوقاية من اﻷمراض والتصـ ـ ــدي لمحددات الصـ ـ ــحة واتباع نهج يركز على الناس ،ثبت أن الرعاية
الص ــحية اﻷولية وس ــيلة ش ــديدة الفعالية والكفاءة في معالجة اﻷس ــباب الرئيس ــية ﻻعتﻼل الص ــحة والتص ــدي لعوامل
الخطر المتعلقة باعتﻼل الصـ ــحة ،فض ـ ـﻼً عن التعامل مع التحديات الناشـ ــئة التي قد تهدد الصـ ــحة في المسـ ــتقبل؛
)ج( وﻻ يتس ــنى تحقيق التغطية الص ــحية الش ــاملة وأهداف التنمية المس ــتدامة المتعلقة بالص ــحة على نحو مس ــتدام،
إﻻ عن طريق التأكيد بشكل أقوى على الرعاية الصحية اﻷولية.
وقد اُ ْعتُ ِرف بأهمية الرعاية الصحية اﻷولية أيضاً في اﻹعﻼن الصادر عن اجتماع وزراء صحة مجموعة
-٦
العش ـرين لعام  ،٢٠١٨ووقع عليها اﻻختيار لتكون مجاﻻً لتركيز مجموعة الدول الســبع .وورد ذكرها كذلك في قرار
الجمعيـة العـامة لﻸمم المتحـدة  ،(٢٠١٧) ١٣٩/٧٢الذي طُلِـب فيـه من اﻷمين العـام لﻸمم المتحـدة والمـدير العــام
لمنظمة الصـ ـ ـ ــحة العالمية أن يتعاونا وأن يقترحا ،بالتشـ ـ ـ ــاور مع الدول اﻷعضـ ـ ـ ــاء ،الخيارات والطرائق الﻼزمة لعقد
اﻻجتماع الرفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة١.

التحديات التي تعترض سبيل الصحة والنظم الصحية
رغم التقدم الكبير الذي أ ِ
ُحرز في تحسين الصحة والرفاهية على مدى اﻷربعين عاماً الماضية ،مع حدوث
-٧
انخفاض مذهل في وفيات اﻷمهات وحديثي الوﻻدة واﻷطفال وفي الوفيات الناجمة عن أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب من قبيل اﻷيدز
والعدوى بفيروسـ ـ ـ ـ ــه والمﻼريا والسـ ـ ـ ـ ــل واﻷمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ،فقد اتسـ ـ ـ ـ ــم ذلك التقدم بالتفاوت
فيما بين البلدان وداخلها.
ومازالت بلدان كثيرة تواجه ما أ ِ
ُطلق عليه وصـ ـ ـ ـ ــف برنامج العمل غير المكتمل لﻸهداف اﻹنمائية لﻸلفية:
-٨
التص ــدي ﻷعباء اﻷمراض الس ــارية واﻷمراض التي تص ــيب اﻷمهات وحديثي الوﻻدة واﻷطفال وس ــوء تغذيتهم .وفي
الوقت ذاته ،حدث تحول هائل في أنماط اﻷمراض والخصــائص الديمغرافية على مســتوى العالم .فعلى نطاق جميع
البلدان ،زادت نسبة سنوات العمر المصححة باحتساب مدد اﻹعاقة الناجمة المفقودة بسبب اﻷمراض غير السارية
من  ٪٤٧إلى  ٪٦٠في الفترة بين عامي  ٢٠٠٠و ،٢٠١٦مع تسجيل أسرع الزيادات في البلدان المنخفضة الدخل
وتلك المتوســطة الدخل .وأضــحى الناس يتمتعون بحياة أطول .وصــار اجتماع الحاﻻت المرضــية المتعددة معاً في
آن واحد لدى نفس الش ـ ــخص ،وهو ما ُيعرف باس ـ ــم الم ارض ـ ــة المتعددة ،يش ـ ــكل تحدياً من نوع خاص ،ليس بس ـ ــبب
البيﱢنات
العبء الكبير الواقع من جراء ذلك على الشـ ــخص المعني فحسـ ــب ٕوانما أيضـ ـ ـاً بس ـ ــبب النقص النس ـ ــبي في َ
المتاحة كي يسـ ــترشـ ــد بها التدبير العﻼجي المعقد المقدم للحاﻻت المرض ـ ــية المتزامنة .وازداد أيضــ ـاً عبء المرض
وباء رئيســياً غير معالج على
المتعلق بالصــحة النفســية خﻼل العقود اﻷخيرة ،ويتزايد اﻻعتراف بهذا العبء بوصــفه ً
نطاق كبير .ويس ــتدعي التص ــدي لهذه اﻻحتياجات الص ــحية المتزايدة التعقيد والمزمنة غالباً توفير الرعاية الص ــحية
اﻷولية ،بما في ذلك وجود نهج متعدد القطاعات يضــم الســياســات المعنية بتعزيز الصـحة وتلك المعنية بالوقاية من
اﻷمراض ،وحلوﻻً ملبيةً ﻻحتياجات المجتمعات المحلية ،وخدمات صحية تركز على الناس.
 ١انـظــر الـ اربــطhttps://digitallibrary.un.org/record/1640428?ln=en :؛ ولــﻼطــﻼع عـلــى نــص الـم ـقــرر ،انـظــر
الرابط) https://undocs.org/A/72/L.65 :تم اﻻطﻼع في  ٢٨آذار /مارس .(٢٠١٩
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وتتمثـل التحـديـات اﻷخرى في زيـادة الطوارئ الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة ،ومن بينهـا الن ازعـات العنيفـة والكوارث الطبيعيــة
-٩
)يتوقع زيادتها نتيجة تغير المناخ( والتي أس ـ ـ ـ ــفرت عن العدد اﻷكبر من هجرات الس ـ ـ ـ ــكان في التاريخ .وباﻹض ـ ـ ـ ــافة
ُ
لذلك ،تواجه المجموعات السكانية انتشار ٍ
كل من مسببات اﻷمراض المستجدة ومسببات اﻷمراض المقاومة ﻷشكال
العﻼج الحالية .وأثبتت اﻷوبئة المندلعة في العقد الماضـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــرعة التأثر الناجمة عن ضـ ـ ـ ـ ــعف النظم الصـ ـ ـ ـ ــحية
المحلية .وفي نفس الوقت ،تشــكل زيادة معدل انتشــار مقاومة مضــادات الميكروبات تهديداً كبي اًر للخيارات العﻼجية
الحالية .وتتضـ ـ ــمن الرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية العناصـ ـ ــر الرئيسـ ـ ــية الﻼزمة للتصـ ـ ــدي لهذه القضـ ـ ــايا وتحسـ ـ ــين اﻷمن
الص ـ ـ ـ ــحي ،بما في ذلك مش ـ ـ ـ ــاركة المجتمع المحلي وتثقيفه ،والتركيز على توافر اﻷدوية العالية الجودة ،والوص ـ ـ ـ ــف
الرش ــيد لﻸدوية ،ووجود مجموعة رئيســية من وظائف الصــحة العمومية اﻷســاس ــية التي تش ــمل الترصــد واﻻس ــتجابة
المبكرة .وباﻹضافة إلى ذلك ،فعن طريق تعزيز مستوى المرافق الصحية المجتمعية ومستوى المرافق الصحية غير
المركزية ،تُسهم الرعاية الصحية اﻷولية في بناء القدرة على الصمود ،ولهذه القدرة أهمية بالغة في تحمل الصدمات
التي يتعرض لها النظام الصحي وفي ضمان مواصلة تقديم الخدمات الصحية اﻷساسية.

المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية اﻷولية
 -١٠تولت منظمة الص ـ ـ ـ ــحة العالمية واليونيسـ ـ ـ ــيف وحكومة كازخس ـ ـ ـ ــتان تنظيم المؤتمر العالمي بش ـ ـ ـ ــأن الرعاية
الص ــحية اﻷولية :انطﻼقاً من ألما -آتا ص ــوب تحقيق التغطية الص ــحية الشــاملة وأهداف التنمية المســتدامة ،والذي
ُعِقد في أس ـ ـ ـ ـ ــتانا يومي  ٢٥و ٢٦تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  .٢٠١٨وشـ ـ ـ ـ ــاركت في هذا المؤتمر الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ــاء،
والكيانات المعنية التابعة لمنظومة اﻷمم المتحدة ،والجهات المانحة ،والشـ ـ ــركاء التقنيون والماليون ،والمنظمات غير
الحكومية ،والمجتمع المدني ،والمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اﻷكاديمية ،والقطاع الخاص ،وممثلو المجتمعات المحلية ،وممثلو
المرض ـ ـ ـ ــى ،ومناص ـ ـ ـ ــرو المجتمعات المحلية .وتمثل هدف المؤتمر في تش ـ ـ ـ ــجيع وزراء الص ـ ـ ـ ــحة ووزراء القطاعات
اﻷخرى وجميع الش ـ ـ ـ ـ ــركاء اﻵخرين على إعادة تأكيد التزامهم بنهج الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية من أجل بلوغ الغايات
العالمية الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة وسائر أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
 -١١وسـ ــوف يسـ ــهم تبادل أفضـ ــل الممارسـ ــات ،والنقاشـ ــات المعنية بمجاﻻت العمل الس ـ ـريع الرئيسـ ــية ،واعتماد
إعﻼن أسـ ـ ــتانا في المؤتمر ،جميعاً في المناقشـ ـ ــات التي سـ ـ ــيجريها اﻻجتماع الرفيع المسـ ـ ــتوى للجمعية العامة لﻸمم
المتحدة المعني بالتغطية الصـ ـ ـ ـ ــحية الشـ ـ ـ ـ ــاملة ،والمقرر عقده في عام  ٢٠١٩من خﻼل تحقيق الحصـ ـ ـ ـ ــائل التالية:
تعزيز اﻻلتزام الســياســي بتوفير الرعاية الصــحية اﻷولية وتحقيق التغطية الصــحية الشــاملة؛ توفير التمويل المناســب
ومخص ـصــات الموارد الﻼزمة للرعاية اﻷولية ووظائف الص ــحة العمومية اﻷس ــاس ــية؛ تطوير القوى العاملة الصــحية
على نحو مﻼئم؛ زيادة اﻻسـ ـ ـ ـ ــتثمار في أنشـ ـ ـ ـ ــطة البحث ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة ومجال اﻻبتكار في النظم الصـ ـ ـ ـ ــحية؛ زيادة
اﻻسـتخدام المﻼئم للتكنولوجيا؛ وتحسـين تقييم التقدم المحرز بشـأن الرعاية الصـحية اﻷولية في معرض اﻻسـتعراض
الدوري الذي تجريه البلدان لتنفيذ اﻹعﻼن ،بالتعاون مع أصحاب المصلحة.

الرؤية الخاصـ ـــة بالرعاية الصــ ــحية اﻷولية في القرن الحادي والعشــ ــرين :من أجل تحقيق
التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة
 -١٢إن الرعاية الصــحية اﻷولية نهج شــامل للمجتمع ككل إزاء الصــحة يســتهدف ضــمان تحقيق أعلى مســتوى
ممكن من الصحة والرفاهية وتحقيق التوزيع المنصف من خﻼل العمل على المستويات الثﻼثة التالية:


تلبية اﻻحتياجات الصحية للناس عن طريق خدمات صحية شاملة ومتكاملة )خدمات معززة وحمائية
ووقائية وعﻼجية وتأهيلية وملطفة( طوال العمر ،مع منح اﻷولوية للرعاية اﻷولية ووظائف الص ـ ـ ـ ـ ــحة
العمومية اﻷساسية؛
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التصـ ـ ـ ـ ـ ــدي على نحو منهجي لمحددات الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة اﻷوسـ ـ ـ ـ ـ ــع نطاقًا )بما في ذلك العوامل اﻻجتماعية
واﻻقتص ـ ـ ــادية والبيئية ،عﻼوةً على الخص ـ ـ ــائص والس ـ ـ ــلوكيات الفردية( عن طريق انتهاج س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات
بالبيﱢنات واتخاذ إجراءات على صعيد جميع القطاعات؛
تسترشد َ



تمكين اﻷفراد واﻷس ـ ـ ــر والمجتمعات المحلية كي يتمتعوا بالمس ـ ـ ــتوى اﻷمثل من الص ـ ـ ــحة كمناصـ ـ ـ ـرين
للسـياسـات التي تعزز الصـحة والرفاهية وتحميهما ،وباعتبارهم مشـاركين في إعداد الخدمات الصــحية
واﻻجتماعية ،وبوصفهم مقدمي الرعاية ﻷنفسهم ولﻶخرين.

 -١٣وقد تبين أن الرعاية الصحية اﻷولية تزيد من الكفاءة عن طريق تحسين إتاحة الخدمات الوقائية والمعززة،
وتوفير التشـ ـ ـ ـ ــخيص والعﻼج المبكرين لعدد كبير من الحاﻻت المرضـ ـ ـ ـ ــية ،وضـ ـ ـ ـ ــمان تقديم الرعاية التي تركز على
الناس والتي ينصـ ــب تركيزها على احتياجات الشـ ــخص ككل وتحد من حاﻻت دخول المسـ ــتشـ ــفيات ومعاودة دخول
المس ـ ــتش ـ ــفيات التي يمكن تجنبها .كما تحقق الرعاية الص ـ ــحية اﻷولية بش ـ ــكل غير مباش ـ ــر فوائد أوس ـ ــع نطاقاً على
مســتوى اﻻقتصــاد الكلي بفضــل قدرة هذه الرعاية على تحســين صــحة الســكان في ٍ
كل من البلدان المنخفضــة الدخل
وتلك المتوسطة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل على حد سواء.
 -١٤وتُتناول قضــية الصــحة والرفاهية تحديداً في الهدف  ٣من أهداف التنمية المســتدامة )ضــمان تمتع الجميع
بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع اﻷعمار( .ويعتمد تحقيق الغايات ذات الصلة على تنفيذ الرعاية الصحية
اﻷولية من خﻼل س ـ ــياس ـ ــات ٕواجراءات متعددة القطاعات تعزز الص ـ ــحة والرفاهية ،وخدمات ص ـ ــحية متكاملة تمنح
اﻷولوية للرعاية اﻷولية ولوظائف الص ـ ـ ـ ـ ــحة العمومية ،وتمكين الناس والمجتمعات المحلية ،ومن أمثلة تلك الغايات
الحد من وفيات اﻷمهات وحديثي الوﻻدة واﻷطفال ،وضــمان اﻹتاحة الشــاملة لخدمات الصــحة الجنســية واﻹنجابية،
وتعزيز الوقاية من معاقرة مواد اﻹدمان وعﻼجه ،والوقاية من اﻷمراض غير السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية وعﻼجها .وحتى بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
لغايات من قبيل وض ــع نهاية ﻷوبئة اﻷيدز والعدوى بفيروس ــه والس ــل والمﻼريا واﻷمراض المدارية المهملة ومكافحة
التهاب الكبد واﻷمراض المنقولة بالمياه واﻷمراض الس ـ ــارية اﻷخرى ،والتي تم التص ـ ــدي لها بش ـ ــكل كبير حتى اﻵن
من خﻼل المبادرات ال أرســية ،يتزايد التســليم بضــرورة اتباع نهج أكثر تكامﻼً يســتند إلى الرعاية الصــحية اﻷولية من
المحرز ومواصلة تحقيق المكاسب.
أجل تعزيز التقدم ُ
 -١٥وحالياً ،يتجه واحد من مجاﻻت التركيز الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية للمجتمع العالمي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوب تحقيق التغطية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
الشاملة ،وتمثل الرعاية الصحية اﻷولية أساساً ضرورياً في هذا الجهد .وللتغطية الصحية الشاملة عدة أبعاد تشمل
تحســين الحماية المالية )وبالتالي تقليل إنفاق اﻷس ـرة على الصــحة من اﻷموال الخاصــة( وتحســين اﻹتاحة الشــاملة
للخـدمات واﻷدوية واللقـاحات الجيـدة؛ وللرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة اﻷوليـة أهميـة بالغـة في التعـاطي مع كل ُب عد من هذه
اﻷبعاد.
 -١٦وتلعب الرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية دو اًر رئيسـ ـ ــياً في تقليل نفقات اﻷس ـ ـ ـرة على الصـ ـ ــحة عن طريق التصـ ـ ــدي
لمحددات الصــحة اﻷســاســية وعن طريق التأكيد على توفير خدمات على مســتوى الســكان تقي من اﻷمراض وتعزز
الرفاهية .ويحد هذا الوضع من الحاجة إلى الرعاية الفردية ،كما يتسنى بفضله تجنب تفاقم هذه المشكﻼت الصحية
ﱠ
الم َم ﱠكنة مناصرين رئيسيين
الم َمكنون والمجتمعات المحلية ُ
لتصبح حاﻻت مرضية مكلفة وأكثر تعقيداً .ويمثل الناس ُ
لزيادة الحماية المالية من أجل الخدمات الصحية.
 -١٧وتُمثل الرعاية الص ــحية اﻷولية وس ــيلة عالية المردودية لتعزيز الص ــحة والعافية وتقديم الخدمات الص ــحية،
ومن ثم ،تشـ ــكل وسـ ــيلةً تحقق أعلى قيمة بالنسـ ــبة للبلدان السـ ــاعية إلى تحقيق التغطية الشـ ــاملة .وتح ّس ـ ـن مشـ ــاركة
ﱠ
الم َم ﱠكنة باعتبارهم مش ـ ـ ـ ــاركين في إعداد الخدمات ،مراعاة اﻻعتبارات الثقافية،
الم َمكنين والمجتمعات المحلية ُ
الناس ُ
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وتزيد رض ـ ـ ــا المرض ـ ـ ــى ،اﻷمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدﻻت اﻻس ـ ـ ــتخدام وتحس ـ ـ ــين الحص ـ ـ ــائل
الصـ ــحيةٕ .واض ــافةً لذلك ،ثمة َبيﱢنات ﻻ ُيسـ ــتهان بها تدل على تحقيق حصـ ــائل ص ــحية أفضـــل في النظم الصـ ــحية
القائمة على أس ــاس خدمات الرعاية اﻷولية المقدمة عند أول اتص ــال ،والمس ــتمرة ،والش ــاملة ،والمنس ــقة ،والتي تركز
على الناس.
 -١٨وفي بلدان كثيرة ،فإن غالبية المواطنين الذين ﻻ تُتاح لهم الرعاية في الوقت الحالي ُيهَ ﱠمشـ ــون أو يعيشـ ــون
في أوضــاع تتســم بســرعة التأثر .وتتمتع الرعاية الصــحية اﻷولية بالوضــع اﻷمثل لتلبية احتياجات تلك الفئات نظ ًار
لتأكيدها على معالجة محددات الصحة التي تمثل اﻷساس المسبب لسرعة التأثر .وباﻹضافة إلى ذلك ،يمثل تركيز
الرعاية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية اﻷولية على الخدمات القائمة على المجتمعات المحلية وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيلةً بالغة اﻷهمية لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان إتاحة
الخدمات الصحية العالية الجودة على نحو منصف في صفوف المجموعات السكانية النائية والمهمشة.
 -١٩وينبغي أن يختلف نموذج تقديم الخدمات ِ
وحزمة الخدمات التي ت قدم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الرعاية اﻷولية باختﻼف
اﻻحتياجات المحلية والخدمات الصــ ـ ـ ــحية ذات اﻷولوية .ويمكن أن تختلف الخدمات ذات اﻷولوية بحســ ـ ـ ــب طبيعة
المنطقة حضـ ـ ـريةً كانت أم أخرى تض ـ ــم تجمعات س ـ ــكانية نائية يص ـ ــعب الوص ـ ــول إليها حتى داخل البلد نفس ـ ــه أو
المنطقة نفسـ ـ ـ ــها .وتتمثل إحدى الوظائف اﻷسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية للرعاية اﻷولية في تنسـ ـ ـ ــيق عملية تقديم الخدمات الصـ ـ ـ ــحية
وخدمات الرعاية اﻻجتماعية على اختﻼفها ،ومنها الرعاية الطبية الدقيقة التخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ،والرعاية الطويلة اﻷجل
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً )ومنها ُنظم اﻹحالة( للتحوﻻت
والرعاية اﻻجتماعية ،من خﻼل ترتيبات متكاملة وعملية ويدعم بع ُ
وتبادل المعلومات على طول مسـ ـ ــارات الرعاية المسـ ـ ــندة بالبينات .وينبغي أيض ـ ـ ـاً أن تضـ ـ ــمن التحول السـ ـ ــلس بين
القطاعين العام والخاص – الذي يستهدف الربح والذي ﻻ يستهدف الربح على حد سواء  -حسب الضرورة.
 -٢٠إن الدعوة إلى تجديد الرعاية الصـ ـ ــحية اﻷولية ليسـ ـ ــت دعوةً جديدةً .ﱠ
ولكن الدول اﻷعضـ ـ ــاء أصـ ـ ــبحت في
وض ـ ـ ــع أفض ـ ـ ــل يمكنها من تحقيق النجاح في تنفيذ ُنهج الرعاية الص ـ ـ ــحية اﻷولية نتيجة توافر موارد جديدة تش ـ ـ ــمل
تحسـ ـ ـ ــين البحث والمعارف بشـ ـ ـ ــأن التدخﻼت المعنية بالنظم الصـ ـ ـ ــحية والنتائج المتوقعة لهذه التدخﻼت؛ وتحسـ ـ ـ ــين
النماذج الخاص ــة بالقوى العاملة الص ــحية بش ــأن الرعاية اﻷولية والص ــحة العمومية؛ وتوافر أدوية ولقاحات ووس ــائل
تش ــخيص وتكنولوجيات أخرى جديدة عالية الجودة ومأمونة وفعالة وميس ــورة التكلفة؛ والتحس ــينات الطارئة على نظم
المعلومات الص ــحية والتي تم ّكن من وجود بيانات مص ــنفة عالية الجودة ومن تحس ــين اس ــتمرار المعلومات وترص ــد
اﻷمراض والشـ فافية والمسـاءلة ورصـد أداء النظم الصـحية؛ والتكنولوجيات الرقمية والتكنولوجيات اﻷخرى التي تم ّكن
اﻷفراد والمجتمعات من تحديد احتياجاتهم الصـ ــحية ،والمشـ ــاركة في تخطيط الخدمات وتقديمها ،واﻻضـ ــطﻼع بدور
نشط في المحافظة على صحتهم وعافيتهم.
 -٢١ويؤدي اعتماد نهوج تطوير القوى العاملة الصــحية اعتماداً على اﻷفرقة المتعددة التخصـصــات التي تتمتع
المثلى من الممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة مع تلبية طائفـة
بمزيج متنوع من المهارات وبالمجاﻻت ُ
واســعة النطاق من احتياجات الســكان والمجتمع المحلي .وفي ســياق الرعاية الصــحية اﻷولية ،تؤدي اﻻســتراتيجيات
المســؤولة اجتماعياً ،مثل إضــفاء الصــبغة الﻼمركزية على برامج التثقيف وتوســيع نطاق التدريب في مجال الصــحة
الريفية ،إلى تحسـ ــين مسـ ــتوى توافر القوى العاملة الصـ ــحية وتوزيعها ،خاص ـ ـةً في المناطق التي تشـ ــتد الحاجة إليها
فيه ــا .ويمكن أن تفيـ ــد ِحزم الحوافر المكيف ــة والمرن ــة ،ومنهـ ــا توفير فرص العم ــل الﻼئق ،في اجتـ ــذاب الع ــاملين
الصـ ــحيين واسـ ــتبقائهم في المناطق التي تشـ ــتد الحاجة إليهم فيها .ويلزم أن تعترف السـ ــياسـ ــات الرامية إلى تحسـ ــين
ظروف العمل بالدور الذي يؤديه مقدمو الرعاية والمتطوعون اﻷهليون .وﻻ غنى عن تعزيز النظم لﻼعتراف بجميع
وظائف العاملين الصحيين والسماح لهم بممارسة عملهم بما يعكس أعلى درجات كفاءتهم رسمياً من أجل الوصول
بأدائهم إلى المستوى اﻷمثل.
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تحويل الرؤية إلى عمل
 -٢٢إذا تحول اﻻلتزام العالمي بتوفير الرعاية الصـ ـ ـ ــحية اﻷولية ،الوارد في إعﻼن أسـ ـ ـ ــتانا ،إلى عمل ،فإن ذلك
كفيل بإحداث تغيير يمكن إثباته .وقد أُعدت وثيقتان مرتبطتان ٢،١،من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنهما دعم ذلك الجهد وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرتا عن
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في المؤتمر العالمي حول الرعاية الصحية اﻷولية الذي ُعِقد في تشرين اﻷول/
بالبّينات لمس ـ ــاعدة البلدان على إحراز التقدم على
الم َســ ـﱠندة َ
أكتوبر  ٢٠١٨إلى جانب مجموعةً من اﻷدوات المحفزة ُ
نطاق ثﻼثة من مكونات الرعاية الصــحية اﻷولية .وتتناول هذه اﻷدوات المحفزة العناصــر الرئيســية للنظام الصــحي
على المستويين السياساتي والتشغيلي على حد سواء ،مع اﻹقرار بأن هذين المستويين مرتبطان ببعضهما البعض.
 -٢٣وكما أوضحت الوثيقتان ،ﻻ ُيقصد بهذه اﻷدوات المحفزة واﻹجراءات المتعلقة بها توفير نهج موحد القياس
يناس ـ ــب الجميع؛ ٕوانما ينبغي تطبيقها بما يتناسـ ــب مع كل بلد من البلدان التي حققت مسـ ــتويات مختلفة من التنمية
اﻻجتماعية واﻻقتص ـ ــادية والتي تتمتع بدرجات مختلفة من توجهات الرعاية الص ـ ــحية اﻷولية واﻷوض ـ ــاع الص ـ ــحية.
البيﱢنات ،على ٍ
كل من الصـ ـ ـ ــعيد
وينبغي توجيه عملية اختيار اﻹجراءات المحددة وعملية تحديد أولوياتها عن طريق َ
المحلي )على س ـ ـ ـ ــبيل المثال :اﻷوض ـ ـ ـ ــاع واﻻتجاهات اﻻجتماعية واﻻقتص ـ ـ ـ ــادية والبيئية في البلد ،وعبء المرض،
ومواطن القوة ومواطن الضعف في النظام الصحي( والصعيد العالمي )على سبيل المثال :ما ثبت أنه ُكلﱢل بالنجاح
في تحس ـ ــين الرعاية الص ـ ــحية اﻷولية وما لم ُي َكلﱠل( ،وكذلك عن طريق القيم والتفض ـ ــيﻼت الخاص ـ ــة بطائفة واس ـ ــعة
المحرز وكلما
التنوع من أص ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ــلحة .وباﻹض ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،ينبغي تنقيح اﻹجراءات المعنية وفق التقدم ُ
ُولﱢدت َبيﱢنات وخبرات أخرى للنهوض بالرعاية الصحية اﻷولية.
بالبيﱢنات لتنفيذ هذه اﻷدوات المحفزة في
الم َس ﱠندة َ
 -٢٤ويمكن اﻻطﻼع على المزيد من المعلومات بشأن اﻵليات ُ
المعدة من جانب اﻷمانة بهدف دعم المؤتمر العالمي بشـ ـ ـ ـ ــأن الرعاية
وثائق المعلومات اﻷس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية المواض ـ ـ ـ ــيعية ُ
الصحية اﻷولية٣.
 -٢٥وقد َبيﱠنت الجلس ـ ـ ـ ــات المنعقدة في المؤتمر واجتماعات القيادة العليا للمنظمة بش ـ ـ ـ ــأن برنامج العمل لما بعد
أستانا ،الحاجةَ إلى وصف خطة واضحة للدعم المقدم من المنظمة إلى الدول اﻷعضاء في مجال الرعاية الصحية
اﻷولية .وتعكف المنظمة في الوقت الحالي على اسـ ــتعراض دعمها التقني فيما يتعلق بالرعاية الصـ ــحية اﻷولية في
إطار برنامج عمل التحول.
 -٢٦وتمش ــياً مع الدعوة التي ُوجهت في إعﻼن أس ــتانا إلى أص ــحاب المص ــلحة لمواءمة عملهم مع الس ــياس ــات
واﻻستراتيجيات والخطط الوطنية واتخاذ إجراءات مشتركة ﻹرساء دعائم الرعاية الصحية اﻷولية بحيث تصبح أقوى
 ١الرؤية الخاصة بالرعاية الصحية اﻷولية في القرن الحادي والعشرين :من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف
التنمية المستدامة .جنيف :منظمة الصحة العالمية /منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة؛ ٢٠١٨
) ،https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/vision.pdfتم اﻻطﻼع في  ٢٨آذار /مارس .(٢٠١٩

 ٢اﻹطار التشــغيلي .الرعاية الصــحية اﻷولية :تحويل الرؤية إلى عمل .مســودة للتشــاور .جنيف :منظمة الصــحة العالمية/
منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة؛ ٢٠١٨
http://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/operationalframework.pdf?sfvrsn=6e73ae2a_2

)تم اﻻطﻼع في  ٢٨آذار /مارس .(٢٠١٩

 ٣وثائق المعلومات اﻷساسية .المؤتمر العالمي بشأن الرعاية الصحية اﻷولية
) ،https://www.who.int/primary-health/conference-phc/background-documentsت ــم اﻻط ــﻼع ف ــي  ٢٨آذار/
مارس .(٢٠١٩
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وأكثر اســتدامة بغية تحقيق التغطية الصــحية الشــاملة ،فقد أُشــير إلى الرعاية الصــحية اﻷولية بوصــفها أحد العوامل
المســرعة لتحقيق خطة العمل العالمية بشــأن تمتﱡع الجميع بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية ،التي تهدف إلى تس ـريع
وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  ٣من أهداف التنمية المســتدامة ١.ومن شــأن ذلك أن يحســن طريقة ترتيب
المنظمات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية الرائدة في العالم أولوياتها وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثماراتها وبرمجة أعمالها وقياس التقدم الذي تحرزه
ومحاسبتها.
 -٢٧واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابةً للطلب الذي قُ ﱢدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة ،تعكف اﻷمانة
حالياً على صياغة استعراض لتقديم الرعاية الصحية اﻷولية على المستوى القطري على مدى  ٤٠عاماً.

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
-٢٨

جمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد مشروع القرار الذي أوصى به المجلس التنفيذي في القرار م ت١٤٤ق.٩
=

=

=

 ١انظر الرابط) https://www.who.int/sdg/global-action-plan :تم اﻻطﻼع في  ٢٨آذار /مارس .(٢٠١٩
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