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    املقدمة.1

.  عالمة بارزة على طريق جتديد مسرية الرعاية الصحية األولية على الصعيدين العاملي واإلقليمي2008كان عام 
وقد قامت منظمة الصحة العاملية بدور رئيسي يف إعادة توكيد التزامها فضالً عن التماس التزام دوهلا األعضاء 

م املذكور الذكرى السنوية الثالثني إلعالن أملا آتا التارخيي، الذي أكَّد وقد شهد العا. بالرعاية الصحية األولية
بوضوح كون الرعاية الصحية األولية جمموعة من القيم اإلرشادية للتنمية الصحية، وجمموعة من املبادئ لتنظيم 

دات األساسية اخلدمات الصحية، وجمموعة من األساليب للتعاطي مع االحتياجات الصحية ذات األولوية واحملد
  .للصحة

 الدكتورة مارجريت تشان، املديرة العامة للمنظمة، هلذا اجلهد بإعالا التزام املنظمة ادد بالرعاية وقد مهدت
، وتلقَّت دعماً صرحياً من كل املديرين 2008مايو / يف مجعية الصحة العاملية احلادية والستني يف أيار،الصحية األولية

فقد نوقشت الرعاية الصحية األولية يف مجيع اجتماعات اللجان اإلقليمية يف عام .  ملنظمة الصحة العامليةاإلقليميـني
، والتزمت الدول األعضاء بتجديد الرعاية الصحية األولية، وذلك من خالل إعالنات ومواثيق، منها إعالن 2008

كما كان . ورويب، وإعالن الدوحة يف إقليم شرق املتوسطواغادوغو يف اإلقليم األفريقي، وميثاق تالني يف اإلقليم األ
  . عن الصحة يف العامل، هو الرعاية الصحية األولية2008موضوع تقرير عام 

، وثـَمة حتد مجاعي يواجه الدول األعضاء واملنظمة يتمثَّل يف بقيت االلتزاماتولقد انتهت املؤمترات ولكن 
اسات والربامج الوطنية اليت تعزز الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك تقوية ضمان إدراج هذه االلتزامات يف السي

  .النظُم الصحية

 قـراراً نـ، أصدرت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورا اخلامسة واخلمسي2008أكتوبر /ويف تشرين األول
 اية الصحية األولية باعتبارها املنهج الرئيسيتجديد الرعااللتزام ب حثت فيه بلدان اإلقليم على )2 –ق /55ل إ/ش م(

كما طلبت إىل املدير اإلقليمي مواصلة دعم الدول األعضاء فيما تبذله . لتطوير النظُم الصحية يف إقليم شرق املتوسط
زاً ملا ويقدم هذا التقرير الذي بني يديكم موج. من جهود إلقامة نظُم صحية فعالة ترتكز على الرعاية الصحية األولية

 وما أُحرز من تقدم يف بلدان اإلقليم منذ الدورة املاضية للّجنة ،اتخذ من مبادرات على الصعيدين العاملي واإلقليمي
  .ح بعض التوجهات للعمل يف املستقبلتـركما أنه يق. اإلقليمية

  املبادرات اإلقليمية والعاملية  .2
   حية األولية  املؤمتر الدويل املعين بالرعاية الص1.2

الرعاية "، مؤمتر دويل بعنوان 2008نوفمرب / تشرين الثاين4 إىل 1عقد يف العاصمة القَطَرية، الدوحة، يف املدة من 
 آتا بشأن الرعاية الصحية –، وذلك احتفاًء بالذكرى الثالثني إلعالن أملا " والعافيةأساس الصحة: الصحية األولية

داً تعاونياً من ِقبل السلطة الصحية الوطنية القَطَرية واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة وقد كان املؤمتر جه. األولية
وقد استهدف املؤمتر تبادل اخلربات العاملية واإلقليمية املتعلقة مبختلف جوانب الرعاية . العاملية لشرق املتوسط

 الرعاية الصحية األولية، وإتاحة الفرصة إلنشاء اح توصيات عملية املردود للدفع قُدماً بربنامجتـرالصحية األولية، واق
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شبكات رمسية وغري رمسية لتعزيز الرعاية الصحية األولية، والتماس التزام كل الدول األعضاء من خالل اعتماد 

وقد نشر التقرير املتعلق بأعمال املؤمتر بغرض توزيعه على نطاق واسع على . إعالن قطر بشأن الرعاية الصحية األولية
  .كل الدول األعضاء

   الرعاية الصحية األوليةإعالن قطر بشأن   2.2
أُطلعت الدول األعضاء على مسودة إعالن قطر خالل الدورة اخلامسة واخلمسني للّجنة اإلقليمية، التماساً 

، 2008نوفمرب /اين تشرين الث4وقد أيدت كل بلدان اإلقليم املسودة النهائية لإلعالن يف يوم . لتعليقاا وتعقيباا
وقد وقَّع اإلعالنَ يف تلك املناسبة وزراُء صحة قطر .  الدويل املعين بالرعاية الصحية األوليةالذي كان آخر أيام املؤمتر

وجيبويت والسودان، واملدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، ومت منذ ذلك احلني توقيعه من ِقبل وزراء 
وقد أكَّدت الدول األعضاء جمدداً، مبوجب هذا اإلعالن، التزامها بالعمل على حتسني . بلدان اإلقليمالصحة يف كل 

  .صحة سكان اإلقليم وعافيتهم، من خالل تقوية النظُم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية

  تقوية النظُم الصحية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية األوليةقرار مجعية الصحة العاملية بشأن   3.2
نوقش موضوع الرعاية الصحية األولية مناقشة مستفيضة يف االجتماع الرابع والعشرين بعد املئة للمجلس 

مث أصدرت الدول األعضاء قراراً ذا الشأن خالل مجعية الصحة العاملية الثانية . 2009يناير /التنفيذي يف كانون الثاين
ويف هذا القرار، حتثّ مجعية الصحة العاملية الدول . 2009مايو /دت يف أياراليت عق) 12.62ج ص ع(والستني 

م الصحية القائمة على ج الرعاية  آتا، وتقوية النظُ–األعضاء على ضمان االلتزام السياسي بقيم ومبادئ إعالن أملا 
الرعاية اهتمام ع الناس يف بؤرة ، ووض الصحية األوليةلرعايةالشاملة لتاحة اإلالصحية األولية، وتعجيل العمل على 

ويطلب يف القرار . الصحية، باعتماد مناذج لتقدمي هذه الرعاية ترتكز على املستوى احمللي ومستوى املناطق الصحية
 آتا يف عمل املنظمة، وتقوية قدرات األمانة العامة –إىل املديرة العامة أن تضمن انعكاس قيم ومبادئ إعالن أملا 

  .يف ذلك قدرات املكاتب اإلقليمية والقطرية، لدعم الدول األعضاءللمنظمة، مبا 

   مستجدات التقدم الـمحرز من ِقبل بلدان اإلقليم  4.2
علمـاً بـأن إعـالن    . املاضـية  عقودالأبدت بلدان اإلقليم التزاماً عايل املستوى بنهج الرعاية الصحية األولية على مدى             

وكيد التزامها بالرعاية الـصحية األوليـة، فحـسب، بـل إنـه يتـيح أيـضاً زمخـاً لتعزيـز                   قطر ال يتيح الفرصة إلعادة ت     
 ويتبع عدد من بلدان اإلقليم مناذج خمتلفة إليتاء اخلدمات ـدف احلـصول علـى أقـصى قـدر ممكـن مـن          .جهودها

  .احلصائل الصحية وزيادة التغطية الشاملة

، إلعـادة توكيـد التزامهـا بتقويـة الـنظُم           2009أبريل  /نيسانوقد قامت بلدان جملس التعاون بتنظيم اجتماع يف         
وقد ركّز االجتماع بشكل خاص على تعزيز منوذج ممارسـة طـب   . الصحية القائمة على ج الرعاية الصحية األولية      

ها، األسرة، مع ضمان اعتماد كل مرافق الرعاية الصحية األولية وحتـسني نوعيـة الرعايـة الـصحية األوليـة ومأمونيتـ             
  .تعزيزاً جلهود حتسني أداء النظُم الصحية يف كل بلدان جملس التعاون
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 التزامها بالرعاية الصحية األولية من خالل التعاقد مـن البـاطن مـع بعـض       ، على سبيل املثال،   وتواِصل أفغانستان 
الف العاملي مـن أجـل   كما أن مبادرة التح. املنظمات غري احلكومية على تقدمي جمموعة أساسية من اخلدمات الصحية     

اللقاحات والتمنيع الرامية إىل تقوية النظام الصحي يف أفغانستان، تدعم جهود تطوير النظام الصحي القائم على قـيم      
  .ومبادئ الرعاية الصحية األولية

 اتيجيتها الرئيسية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية األوليـة يف        تـرواعتمدت مصر منوذج صحة األسرة باعتباره اس      
 مرفـق  1400وقـد مت رفـع مـستوى مـا يقـرب مـن       . 2009اتيجية يف عام    تـروسوف يتواصل اتباع هذه االس    . البلد

صحي من حيث بنيتها األساسية املادية، وإعداد ملفات لـصحة األسـرة، وحتـديث الـدليل العملـي لـصحة األسـرة،                 
ا مت على نطاق واسع تـدريب وإعـادة تـدريب       كم .األولية هذه اليت مت رفع مستواها     واعتماد مرافق الرعاية الصحية     

مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الرعاية الصحية األوليـة مـن أجـل القيـام بـدورهم اجلديـد بوصـفهم مقـدمني                        
  .خلدمات رعاية صحة األسرة

يف  بتـسليط الـضوء علـى دور أطبـاء األسـرة      لطيب يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   وقامت وزارة الصحة والتعليم ا 
اتيجياا الرئيسية لتعزيـز الرعايـة الـصحية األوليـة يف أريـاف البلـد              تـرخطتها اإلمنائية اخلمسية، باعتباره إحدى اس     

، كمـا ـدف إىل ختفـيض اإلنفـاق مـن جيـوب              االجتماعيـة   العدالة واملساواة  ميِقوتدعم اخلطة   . ومناطقه احلضرية 
ت اجتماعات بني املهنيـني الصحيـني من خمتلـف املؤسـسات،    وقد عقد %. 30إىل  % 60املواطنني على الصحة من     

مبا يف ذلك وزارة الصحة والتعليم الطيب، واجلامعات، والربملان، مبوجب مبادرة ملنظمة الصحة العاملية؛ وقامـت هـذه            
 الثالثني متكّنه من توطيد منجزات السنواتم الرعاية الصحية األولية لضمان    االجتماعات مبراجعة وإعادة تشكيل نظا    

  .املاضية، واستعداده استعداداً جيداً ملواجهة حتديات املستقبل االجتماعية والدميغرافية والوبائية

وقد أقر جملس الوزراء يف العراق الرعاية الصحية األولية باعتبارها حجر الزاوية لتقوية النظـام الـصحي مبـشاركة               
 مليـون دوالر أمريكـي لتقويـة        37  برنامج تكلفتـه   على تنفيذ وقد ساعدت املنظمة العراق     . اتمع مشاركة كاملة  

 منطقـة منوذجيـة للرعايـة الـصحية األوليـة      19، مت يف إطاره تفعيل 2008 – 2004الرعاية الصحية األولية خالل املدة    
  . بعض املبادرات اتمعيةة من اخلدمات الصحية، مبا يف ذلكلتقدمي جمموعة أساسي

، جتـدد االهتمـام بالرعايـة الـصحية األوليـة      2006يوليـو  /ويف أعقاب احلرب اليت دارت رحاها يف لبنـان يف متـوز      
ومن بـني التـدابري الرئيـسية الـيت اتخـذت لتقويـة الرعايـة        . باعتبارها األساس الذي يقوم عليه تطوير النظام الصحي     
      لية، وإدخال نظام لرعاية صحة املرضى ونظـام لإلنـذار املبكـر        الصحية، تقيـيم احتياجات مرافق الرعاية الصحية األو

 لتعزيز التغطية بالتطعيم، وتنظيم حلقات عملية     الوصول إىل كل منطقة   املواجهة املبكرة، والتوسع يف األخذ بنهج       و
  .لتحسني مهارات االتصال للعاملني بالرعاية الصحية األولية

ويعـد هـذا املـؤمتر متابعـة     . 2009أبريـل  / بشأن الرعاية الصحية األولية يف نيسان      ونظَّم املغرب مؤمتراً وطنياً كبرياً    
توصياته الرئيسية فيما يتعلق بني وقد كان من    . 2008نوفمرب  /للمؤمتر اإلقليمي الذي عقد يف الدوحة يف تشرين الثاين        

ة من قيود املركزيـة كوسـيلة لتنـشيط         تعزيز عملية حترير اخلدمات الصحي    : بالرعاية الصحية األولية يف املغرب ما يلي      
  لية؛ وإنشاء ومواصلة تنفيذ الربامج التثقيفية املعنير  ة بتعزيز الرعايـة الـصحية األوليـة؛   الرعاية الصحية األوووحتديـد د 
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اتيجية لالتـصال تـستهدف تعزيـز الرعايـة الـصحية      تــر القطاع اخلاص يف تقوية الرعاية الصحية األولية؛ وتصميم اس      

  .لية وما يرتبط ا من إصالحاتاألو
وقـد كانـت أهـم    . أما وزارة الصحة العمانية، فتعترب الرعاية الصحية األولية أهم عناصـر نظـام الرعايـة الـصحية       

تشكيل جلنة مركزية للرعاية : تـتمثـّل فيما يلي، 2008املنجزات املتعلّقة بالرعاية الصحية األولية واليت حتققت يف عام 
؛ وإدمـاج   2009ينـاير   /لية؛ وتنظيم املؤمتر الوطين الثالث املعين بالرعاية الصحية األوليـة يف كـانون الثـاين              الصحية األو 

وتشغيل عيادات ملعاجلة األمراض غري السارية يف مراكز الرعاية الصحية األولية؛ وحتسني معارف وممارسات العـاملني     
ائمة األدوية األساسية للرعاية الـصحية األوليـة؛ وتعزيـز قـدرات          بالرعاية الصحية األولية؛ وإضافة أدوية جديدة إىل ق       

خدمات املختربات من خالل التثقيف الطيب املستمر للعاملني الفنيـني؛ وزيادة عدد مرافق الرعايـة الـصحية األوليـة،       
  .واملراكز الصحية الـمحوسبة، واملراكز الصحية اليت ا خدمات خمتربية

 ، عـن الـصحة يف العـامل   2008كيز على الرعاية الصحية األولية منـذ نـشر تقريـر عـام     تـرلوقد أعادت باكستان ا 
وقد اتفقت املنظمة ووزارة الصحة االحتادية الباكستانية والشركاء يف التنميـة الـصحية علـى التوكيـد              . وإعالن قطر 

 تقوية النظُم الصحية وحتسني عملية حات واملشاريع والسياسات اهلادفة إىل   تـرعلى الرعاية الصحية األولية يف كل املق      
قد أدى ذلك إىل اضطالع الرعاية الصحية األولية بدور بارز يف السياسة الصحية الوطنيـة اجلديـدة،                . تقدمي اخلدمات 

ك موعة أساسية من اخلدمات يف مستوى الرعايـة الـصحية األوليـة، والتنـسيق بـني          تـرويف اإلعداد والتوثيق املش   
 التنمية الصحية يف يتعلق باحلماية االجتماعية يف اال الصحي، والتحـول يف التمويـل عـن املبـادرات        الشركاء يف 

  .الصحية العامة إىل تقوية الرعاية الصحية األولية

 12 مؤمتراً وطنيـاً قـام بـإعالن يـوم     2009يناير /أما وزارة الصحة االحتادية السودانية، فقد نظّمت يف كانون الثاين         
وتِبع ذلك القيام يف ". للشراكة من أجل التنمية اتمعية لبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية"يناير يوماً وطنياً /الثاينكانون 
كما أُجـري مـسح يف عـام    ". التنمية والقيادة اتمعية" بتدشني برنامج تدرييب للشركاء بشأن 2009يونيو  /حزيران

 يف واليات السودان الشمالية اخلمس عشرة، باعتباره أمراً أساسـياً إلعـداد         لكل مرافق الرعاية الصحية األولية     2008
 إىل اسـتعمال اللقـاح   2008ويف جمـال التطعـيم، حتـول الـسودان يف عـام       . خطة شاملة إلصالح وتعمري هذه املرافق     

ومـن بـني التحـديات    . ةيف واليات السودان الشمالي" يب"ولقاح املستدمية الرتلية " يب"الثالثي ولقاح التهاب الكبد  
مـن قـدرات املـوارد    % 40طرد املنظمات غري احلكومية الدوليـة، فقـدان   ل نتيجةً، 2009اليت يواجهها البلد منذ آذار     

  . مليون نسمة من احلصول على الرعاية الصحية األولية1.5البشرية، مما أدى إىل حرمان حوايل 

ذي أخذت بـه اجلمهوريـة العربيـة الـسورية لتعزيـز صـحة األسـرة        ومتثل الرعاية الصحية األولية النهج الرئيسي ال  
وقـد أقامـت اجلمهوريـة العربيـة     . وقد كان هلذا النهج فوائد ملحوظة من حيث حتـسني النتـائج الـصحية     . واتمع

  . للرعاية الصحية األولية يف شىت أرجاء البلد مركز1800، شبكة واسعة تضم حنو 2008السورية، حبلول اية عام 

. األولية التزاماً قوياً يف كل خططهـا اإلمنائيـة اخلمـسية      /اتيجية الرعاية الصحية األساسية   تـروظل التزام تونس باس   
 إىل وزير الصحة العمومية أوصت فيه باتباع 2009فرباير /ة بتقدمي تقرير يف شباطوقد قامت جلنة وطنية لتعزيز الصح  

صحة وتقوم على املشاركة والتوافق يف اآلراء وتعدد القطاعات؛ وتعطي سياسة تـتعاطى مع احملددات االجتماعية لل
اتيجيات مردوداً يف جمال تعزيز الصحة ووقايتها من األمراض املزمنة وما يرتبط ا من عوامل    تـراألولوية ألعلى االس  

  .صول إليهاكيز على العمل يف املناطق اليت يصعب الوتـراخلطر؛ وتستهدف السكان ذوي األولوية، مع ال
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 الـصحية ألوليـة، فكانـت يف جمـال         يف ميدان الرعايـة    2008وأما اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف اليمن يف عام          
وقد أُويل اهتمام خاص للتطعيم، والصحة النفـسية، والوقايـة مـن    . سني أداء برامج الصحة العمومية ذات األولوية    حت

، والصحة املدرسـية، ومكافحـة مـرض اإليـدز والعـدوى بفريوسـه وسـائر        العمى، وتعزيز التغذية والرضاعة الطبيعية 
األمراض املنقولة جنسياً، والسل، والتخلّص من اجلذام، والوقاية من داء الكَلَب، وداء البلهارسيات، وترصد األوبئـة            

  .والتصدي هلا، ومحلة مكافحة التدخني

  ليةفريق العمل التقين املعين بالرعاية الصحية األو  5.2
وقد اخنرط فريـق  .  فريق عمل تقين معين بالرعاية الصحية األولية  2009أبريل  /أُنشئ يف املكتب اإلقليمي يف نيسان     

  .العمل هذا يف عدد من األنشطة

  اتيجية لتعزيز الرعاية الصحية األولية يف اإلقليمتـروضع خطة اس

ب اإلقليمـي تـستهدف تعزيـز الرعايـة         اتيجيات متكاملـة للمكتـ    تــر اتيجية لتحديـد اس   تـرجيري وضع خطة اس   
ة تــر جاهزة للتنفيذ ابتداًء من فهذه اخلطة وسوف تكون . 2015 – 2010ة تـرالصحية األولية يف اإلقليم، تغطي الف   

  .السنتني القادمة

  إنشاء شبكة من املؤسسات العلمية لتعزيز الرعاية الصحية األولية

لتقوية النظُم الصحية الوطنية القائمة على الرعايـة الـصحية األوليـة،         سعياً إىل تسخري املؤسسات العلمية احملتملة       
وسوف يعقد . يعاون املكتب اإلقليمي على إنشاء شبكة إقليمية من املؤسسات العلمية لتعزيز الرعاية الصحية األولية          

  .2009ديسمرب /أول اجتماع للشبكة يف كانون األول

   الرعاية الصحية األوليةإعداد ورقات حتليلية بشأن خمتلف جوانب

إدمـاج  : تـشمل اـاالت التاليـة   ة بشأن الرعايـة الـصحية األوليـة،          أربع ورقات حتليلي   2010سوف تعد يف عام     
خدمات الرعاية الصحية يف نظام الرعاية الصحية األولية؛ التعاون بني القطاعات على تعزيز الرعايـة الـصحية األوليـة       

جتماعية للصحة؛ اعتماد مرافق الرعايـة الـصحية األوليـة؛ اختيـار أنـسب منـاذج تقـدمي                والتعاطي مع احملددات اال   
  .الرعاية الصحية األولية

  إحاطة موظفي املكتب اإلقليمي واملكاتب القطرية للمنظمة

سعياً إىل نصرة قضية الرعاية الـصحية األوليـة لـدى رامسـي الـسياسات، ومـديري الـربامج، ومقـدمي اخلـدمات                       
 شرع املكتب اإلقليمي يف تنفيذ برنامج توجيهي ملوظفي املكتب اإلقليمي واملكاتب القُطرية ملعاونـة الـدول      الصحية،

  .األعضاء على تعزيز الرعاية الصحية األولية
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  التوجهات املستقبلية.  3

اتيجية األربعـة  تــر الستـتمثـّل التوجهات املستقبلية يف االلتزام بنهج الرعاية الصحية األولية واتباع التوجهـات ا        
إجـراء إصـالحات شـاملة    : وتـتمثـّل هذه التوجهات األربعة يف.  عن الصحة يف العامل 2008حة يف تقرير عام     تـراملق

للتغطية الصحية تعزيزاً للعدالة الصحية؛ إجراء إصالحات على عملية تقدمي اخلدمات لوضع النـاس يف بـؤرة اهتمـام                 
ت على القيادة جلعل السلطات أكثر موثوقية؛ إجراء إصالحات على السياسة العمومية       النظُم الصحية؛ إجراء إصالحا   

  .لتعزيز وحفظ صحة اتمعات احمللية

اتيجية اليت يعكف تـروينص إعالن قطر بشأن الرعاية الصحية األولية على التزام البلدان، على حني أن اخلطة االس      
ألداة الرئيسية لتعزيز الرعايـة الـصحية األوليـة يف اإلقلـيم، وترمجـة      املكتب اإلقليمي على إعدادها سوف تكون هي ا   

وعلـى حنـو مـا التـزم بـه يف إعـالن قطـر، فـإن مـن              . التزامات البلدان إىل إجراءات عملية تتخذ على أرض الواقـع         
 .اجلودةالضروري أن تـتضامن الدول األعضاء وتـتداعم من أجل أن تـتيح للجميع خدمات صحية مأمونة وعالية 

  

  

  

  


