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   تقوية النظُم الصحية يف بلدان إقليم شرق املتوسط:
  حتديات وأولويات واختيارات العمل يف املستقبل

 التنفيذي لخصامل
لرعاية يف جمال الصحة، والتعرض املتصاعد للمخاطر الصحية، وارتفاع تكاليف ا أوجه اإلجحافثل مت .1

على حنو غري مقبول، أهم التحديات اليت جتابه لرعاية الصحية اجليدة الصحية، وتدين مستويات احلصول على ا
جماة هذه التحديات للوصول إىل مستوى والعديد من بلدان إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط. 

ستلزم من احلكومات إعداد رؤية ت ،صحي أفضل، وتغطية صحية شاملة، وسياسات متويل صحي منصفة
من األولويات االستراتيجية ض هي تقوية النظام الصحي مث إنواستراتيجيات واضحة لنظمها الصحية. 

 ودفاليت حددها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط للسنوات اخلمس القادمة.  اخلمس
نات أفضل البي استعراض املعوقات والتحديات مع رامسي السياسات يف اإلقليم باالستناد إىل إىلهذه الورقة 

مناقشة سبل املضي قُدماً يف تقوية النظُم الصحية يف اإلقليم. ولغرض إعداد هذه الورقة فقد مت احة، واملت
م ظُالعائدة على السكان، وأداء الن الصحية النتائجتقسيم بلدان اإلقليم إىل ثالث جمموعات على أساس 

 أحرزت فيها التنمية االجتماعية البلدان اليت 1  وتشمل اموعة على الصحة. ، ومستوى اإلنفاقةالصحي
باألساس البلدان املتوسطة  2  اموعةتشمل . واملاضيةواالقتصادية والصحية تقدماً ملموساً خالل العقود 

املوارد. أما  عقبات تتمثل يف قلةللصحة العمومية ولكنها تواجه  واسعةبنية أساسية  أقامتالدخل واليت 
لسكان بسبب العائدة على ا الصحية يف سبيل حتسني النتائج عقباتتواجه فتشمل البلدان اليت  3اموعة 

 املعقدة. التنموية نقص املوارد، وعدم االستقرار السياسي، وغريها من التحديات

لوفيات يف اإلقليم، يف حني التزال األمراض السارية لوتعترب األمراض غري السارية من األسباب الرئيسية  .2
متثل الوفيات اليت ميكن توقيها والنامجة عن  كما .جدول األعمال يفمدرجة  واالضطرابات التغذوية

نسبة خطرية من الوفيات الكلية. فلقد شهد اإلقليم تقلبات سياسية لعقود عديدة، وتباطأ النشاط  ،اإلصابات
نسان. حقوق اإل إىل إعمالتسعى جاهدة  اليت من البلدان. وهنالك العديد من البلدان عدداالقتصادي يف 

 .صحة السكان يفالتأثري  للتغيري من شأنهإن ما يشهده العديد من البلدان من حركة اجتماعية سياسية و

اإلقليم ما يلي: احلاجة إىل التزام سياسي رفيع  يف ةم الصحييف أداء النظوتشمل أهم التحديات اليت تؤثر  .3
يص نسبة اإلنفاق من اجليب تقلو؛ تقوية قدرات وزارات الصحةوشاملة؛ حقيق تغطية صحية املستوى بت
إعداد قوى عاملة صحية متوازنة و؛ وتنظيمهاتعزيز إسهام القطاع اخلاص يف الصحة العمومية و؛ الشخصي

؛ وتعزيز نظُم املعلومات طب األسرةملمارسة عملية مناذج  واعتمادللعمل  من ذوي املهارات ومتحفزة
 .األولوية؛ وتدعيم برامج الصحة العمومية ذات وجيا األساسيةالتكنول إمكانية احلصول علىالصحية؛ وحتسني 

وتقترح الورقة سبع أولويات لتحسني أداء النظام الصحي. وميثل حتقيق التغطية الصحية الشاملة األولوية 
يف جمال الصحة؛ وتعزيز نظُم املعلومات  واحلوكمةالقيادة  وتشمل املقترحات األخرى تعزيز. الرئيسية



 1 مناقشات تقنية/59ش م/ل إ
 
 

2 
 

 م بإدارة جيدة؛ وحتسني إمكانية احلصول علىالعمل على توفري قوى عاملة صحية متوازنة وتنعوالصحية؛ 
التكنولوجيات  علىصول وضمان احل اخلاص؛ خدمات الرعاية الصحية اجليدة؛ وإشراك القطاع الصحي

 األساسية.

ت. ويشمل كل خيار وبالنسبة لكل من هذه األولويات تقترح الورقة جمموعة من االستراتيجيات واخليارا .4
نظمة والشركاء املساعدة يف حتقيقه. للما ميكن  والكيفية اليت، عملهعنصرين: ما ميكن للدولة العضو 

ن على البلدان أخذ زمام يتعيللبلدان واملنظمة على حد سواء. وبرنامج العمل هذا طويل وطموح بالنسبة و
ة الصحية االجتماعية توسيع نطاق احلمايظام صحي، واخليارات املقترحة لتحسني أداء ناملبادرة لدراسة 

التغطية  حنورصد التقدم اجليدة، واخلدمات والتكنولوجيات الصحية  إمكانية احلصول علىتعزيز واملالية، و
تطلعات البلدان  املتمثل يف االرتقاء إىل مستوىي املنظمة التحدتدرك الصحية الشاملة. ويف الوقت نفسه، 

 .هلا التقين الالزم الدعمبتقدمي 

  مقدمة
لرعاية يف جمال الصحة، والتعرض املتصاعد للمخاطر الصحية، وارتفاع تكاليف ا أوجه اإلجحافل ثِّمت .5

لرعاية الصحية اجليدة على حنو غري مقبول، أهم التحديات اليت ي مستويات احلصول على االصحية، وتدن
جماة هذه التحديات للوصول إىل وملية لشرق املتوسط. جتابه العديد من بلدان إقليم منظمة الصحة العا

يستلزم من  ،سياسات متويل صحي منصفةوتوفري تغطية صحية شاملة، وحتقيق مستوى صحي أفضل، 
من ضهي تقوية النظام الصحي  مث إن. Iاحلكومات إعداد رؤية واستراتيجيات واضحة لنظمها الصحية

ددها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط للسنوات اليت ح األولويات االستراتيجية اخلمس
  اخلمس القادمة.

للبىن األساسية الصحية، وزيادة مهارات القوى  واسعةومؤخراً شهد اإلقليم بشكل عام بناء شبكات حديثة  .6
تقامسها  ال جيريهذه املكاسب  أن تكنولوجيات الصحية على نطاق واسع. بيدنشر الية، والعاملة الصح
ت على مر العقود الثالثة حفجوات كبرية حىت يف البلدان اليت جنَ فهناك؛ البلداناإلقليم أو داخل بالتساوي يف 

التحديات  نوع من حيث عن غريه اختالفاً كبرياًتلف فكل بلد خييف حتقيق مكاسب صحية مبهرة.  املاضية
  واجهها.اليت يالصحية 

ا وتستهدي م ومبادئ الرعاية الصحية األولية يف إقليم شرق املتوسط على قيم الصحية ظُتقوية الن وترتكز .7
؛ والتغطية الشاملة، 2008جماالت اإلصالح األربعة اليت حددها التقرير اخلاص بالصحة يف العامل وعلى ؛ )2(

 .IIصحية األوليةر بشأن الرعاية الطَ)؛ وإعالن ق3َوإصالحات السياسات العامة ( ،والقيادة ،اخلدماتوتقدمي 

والتحديات مع رامسي السياسات يف اإلقليم باالعتماد على أفضل  املعوقاتاستعراض  إىلهذه الورقة  ودف .8
ماً يف تعزيز النظم الصحية يف اإلقليم. البيل املضي قُدبالورقة إىل إجراء  وبذلك تسعىنات املتاحة، ومناقشة س

 خيارات.يات واقتراح استراتيجيات و، وحتديد األولوحتليل منهجي للتحديات

                                                 
I   

II  2008وفمرب اعتمدت الدول األعضاء يف اإلقليم إعالن قطر بشأن الرعاية الصحية األولية يف مؤمتر دويل عقد بالدوحة، قطر، يف تشرين الثاين/ن.  
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  يف إقليم شرق املتوسط ةم الصحياجلزء األول. حتديات النظ
: "كل ، ونصه2000م الصحية الوارد يف التقرير اخلاص بالصحة يف العامل لعام ظُتعريف النبالورقة  تأخذ .9

م ظُآخر لتعزيز الن نالك تعريف). وه4التدابري اليت دف يف األساس إىل تعزيز الصحة ومحايتها واستعادا"(
بأنه "جمموعة من املبادرات واالستراتيجيات اليت دف إىل حتسني وظيفة أو أكثر للنظام الصحي مما  ةالصحي

ا والتغطية إمكانية احلصول عليهاي إىل حتسني الصحة من خالل حتسني يؤدا أو كفاءا وجود")5(. 

الصـحية   النتـائج باالعتماد على  عامةذه الورقة إىل ثالث جمموعات قد مت تقسيم بلدان اإلقليم لغرض هو .10
البلدان الـيت   1 . وتشمل اموعةعلى الصحةلسكان، وأداء النظام الصحي، ومستوى اإلنفاق العائدة على ا

أحرماً ملموساً  تزموعـة تشـمل  . واملاضيةالعقود  على مدىالتنمية االجتماعية واالقتصادية فيها تقد2 ا 
خدمات الصحة العمومية، ولكنـها   واسعة لتقدمية أساسية ت بنياألساس البلدان املتوسطة الدخل، اليت أقامب

معوقات كبرية يف سبيل حتسـني  فتشمل البلدان اليت تواجه  3 املوارد. أما اموعة معوقات بسبب قلةتواجه 
ة للصحة، وعدم االسـتقرار السياسـي،   لسكان بسبب نقص املوارد املخصصالعائدة على ا الصحية النتائج

ا كـل جمموعـة مـن    . وقد خضعت هذه التحديات اليت تواجههIIIاملعقدةالتنموية وغريها من التحديات 
ت يف دكما ورالصحي األساسية الست للنظام  بناتللَّللبلدان إىل املزيد من التحليل وفقاً  اموعات الثالث

 ).6( ظمةاإلطار املفاهيمي للنظام الصحي للمن

التحليل يف هذه الورقة على أفضل البينات املتاحة من البلدان، ويعتمد على مراجعة الوثائق اخلاصـة   ويرتكز .11
الورقات اخلاصـة  اللجنة اإلقليمية على مدى السنوات العشر املاضية، وعلى  واملعروضة علىبالنظُم الصحية 

 املنشورة. واملؤلفات، الصحي اإلقليمي واملرصداإلقليمية، وتقارير االجتماعات،  بالسياسات

  يف اإلقليم ةم الصحياليت تواجه النظتحديات الحتليل 
 نظرة عامة على صحة السكان

نسمة يعيشـون يف إقلـيم شـرق     اتمليار 6من سكان العامل البالغ عددهم  %8.8 أصبح، 2012يف عام  .12
مـن   %7حنـو   1بلدان اموعة  متثِّلم يف حني من سكان اإلقلي %48حنو  3بلدان اموعة  ومتثِّل .املتوسط

أعمار ثلث  وتقل، سنة 59و 15من سكان اإلقليم تتراوح أعمارهم بني  %60 وما يقرب منسكان اإلقليم. 
 الكلي يزيد على اخلصوبة لمعدتسعينات القرن العشرين، كان متوسط  أوائليف ). و7( سنة 15 عنالسكان 

واموعة  2بيد أن بلدان اموعة  .3ذلك دون تغري يف بلدان اموعة ل على امرأة، وظل احلاأطفال لكل  5
 2يف اموعـة   امرأةأطفال لكل  3اخلصوبة لتصل إىل  تالتقليص معد على طريققطعت خطوات كبرية  1

نتشـار  الت اإىل ارتفاع معـد  اًى هذا االخنفاض أساسعز). وي1(اجلدول  1يف اموعة امرأة وطفلني لكل 
فيبلـغ   3سن الزواج األول. أما يف بلدان اموعة  زيادة، وإىل %50و %35وسائل منع احلمل لتتراوح بني 

8( ومل يبدأ يف الزيادة إال يف السنوات اخلمس األخرية ،%21.5ل انتشار وسائل منع احلمل معد.( 

                                                 
III   موعةموعة 1امان، قطر، الكويت، اململكة العربية السعودية. ااألردن، األرض الفلسطينية احملتلـة،  2: اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، ع :

: أفغانسـتان، باكسـتان، جنـوب    3تونس، مجهورية إيران اإلسالمية، اجلمهورية العربية السورية، العراق، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب. اموعة 
  السودان، جيبويت، السودان، الصومال، اليمن.
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عاماً يف  70 ، يف حني يزيد على3موعة يف نصف بلدان ا سنة 60مأمول احلياة عند امليالد أقل من واليزال  .13
عة يف اموعات الثالث كـبرية  املتوقّ مأمول احلياة. وستظل الفجوة يف 1واموعة  2معظم بلدان اموعة 

قد أبلغت معظم البلدان ). و1والشكل  1من حتسن مستمر (اجلدول  3على الرغم مما تشهده بلدان اموعة 
أو أكثر. ولكن نظـراً ألن   %50بنحو  2010و 1990 ييف الفترة بني عام مةاألموعن اخنفاض نسب وفيات 

من املرامـي   5بلوغ هدف املرمى  فقد يصعب، 3التزال مرتفعة يف بلدان اموعة  األمومةمستويات وفيات 
نسـبة  حـىت بال  2015ثالثة أرباع حبلول عام قدار اإلمنائية لأللفية املتمثل يف تقليص معدل وفيات األمومة مب

قد اخنفـض معـدل   ). و9( جهود منسقة على وجه السرعة تبذل، مامل 1واموعة  2لبعض بلدان اموعة 
. 2010إىل عـام   1990يف الفترة من عام  1واموعة  2بشكل كبري يف مجيع بلدان اموعة  الرضعوفيات 

ل أقـل مـن املعـد    ،اد إىل البينات احلاليةباالستن، 3وترية االخنفاض املتوقعة يف بلدان اموعة ظ أن الحيو
 األطفال وفياتل اخنفض معد، وكذلك. 2015السنوي احملدد لبلوغ هدف املرامي اإلمنائية لأللفية حبلول عام 

الت إال أن معـد  نفسـها.  خالل نفس الفترة 2و 1 يف بلدان اموعتني %50دون سن اخلامسة بأكثر من 
أطفال قبل  10حيث اليزال هناك طفل ميوت من بني كل  ،رضيةالتزال غري م 3ة االخنفاض يف بلدان اموع

 ).10بلوغ سن اخلامسة (

  *2010-1990الصحية الرئيسية يف إقليم شرق املتوسط،  النتائج. اجتاهات 1اجلدول 
  

  3بلدان اموعة   2بلدان اموعة   1بلدان اموعة   مؤشرات الوضع الصحي
1990  2000  2010  1990  2000  2010  1990  2000  2010  

مأمول احلياة عند امليالد 
  )7(سنوات) (

72.6  74.1  75.0  69.2  71.2  73.4  52.8  56.6  60.2  

(لكل  األمومةنسبة وفيات 
  )9وليد حي) ( 100 000

24  18  17  115  79  63  750  625  360  

معدل وفيات الرضع (لكل 
  )7وليد حي) ( 1000

17.5   -  8.5  36.5   -  19  95.5   -  71.5  

دون سن  األطفال وفياتمعدل 
 مولود  1000 اخلامسة (لكل

  )10حي) (

21.5   -  9.5  45.5   -  22  126.5   -  97  

  6.0  6.3  6.6  2.9  3.7  5.6  2.2  3.9  5.2  )8( الكلي معدل اخلصوبة

    متوسطاتعبارة عن * القيم 
  املعلومات غري متاحة -
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  )7املصدر: (

  2030-1970جمموعة البلدان حبسب  عند امليالد احلياةمول . االجتاه املتوقع ملأ1الشكل 

  

من عبء % 50على ما يزيد من عبء املرض، و %60ويف الوقت احلايل تشري التقديرات إىل أن ما يربو على  .14
ري والسرطان : األمراض القلبية الوعائية والسكّماى إىل األمراض غري السارية، والسيعزليم يالوفيات يف اإلق

ل انتشار يف اإلقليم بفعل االجتاه املتزايد ملعد للمراضة). ولقد تفاقم النمط املتغري 11اض الرئة املزمنة (وأمر
يف عام  معينل الوفيات اخلام املرتبط بسبب معد 2ذه األمراض. ويوضح اجلدول املرتبطة طر اخلعوامل 

إىل  2و 1 أربع وفيات يف بلدان اموعتنيكل  ثالث من حنوى يعزو الرئيسية.موعة املرض حبسب جم 2008
من  %15اإلصابات  ومتثل. 3يف بلدان اموعة  وفياتكل مخس ل بوفاتنياألمراض غري السارية باملقارنة 

 .3يف بلدان اموعة % 9.4، و2بلدان اموعة يف% 12.5، و1إمجايل الوفيات يف بلدان اموعة 

15. عزموعة ما يقرب من نصف الوفيات  ىويأبلغت بلدان 2011إىل األمراض السارية. ففي عام  3يف بلدان ا ،
 بلغتماليني حالة. أما بالنسبة للسل،  7من حاالت املالريا يف اإلقليم والبالغ عددها  %99.8عن  3اموعة 

 %82 حالة، توزعت على النحو التايل 426 000عددها الثالث وحاالت السل املبلغة من بلدان اموعات 
). ويعترب إقليم 13، 12( 1اموعة  بلدان يف %2وأقل من  2اموعة  بلدان يف %16و 3يف بلدان اموعة 

وعلى حني أن من وباء فريوس اإليدز. ن أسرع معدالت منو هداشرق املتوسط أحد أكرب إقليمني يف العامل يش
 يتزايد بسرعة يف بلدان اموعتنيحجمها  وأن ةمتثل مسببات الوفاة الرئيسيأن األمراض غري السارية  الواضح

يبعث على الكثري من القلق.  3بلدان اموعة غري املنجز يف األمراض السارية مكافحة برنامج فإن ، 2و 1
متثل نسبة كبرية من إمجايل يف اموعات الثالث  الوفيات اليت ميكن توقيها والنامجة عن اإلصابات علماً بأن
 الوفيات.
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نسمة) يف إقلـيم شـرق املتوسـط     100 000معدالت الوفيات اخلام النامجة عن سبب حمدد (لكل  2دول اجل
   2008حبسب السبب الرئيسي، 

: الوفيات حسـب  العبء العاملي للمرض
  الرئيسيةاألسباب 

 1اموعة 
  املعدل

 2اموعة   %
  املعدل

 3اموعة   النسبة
  املعدل

%  

مومة والفتـرة  األمراض السارية، وأمراض األ
  التغذيةحالة و ،احمليطة بالوالدة

42.9  12.6  84.4  15.5  461.8  48.8  

  41.8  395.5  72.0  392.0  72.2  245.0  األمراض غري السارية

  9.4  88.5  12.5  67.8  15.2  51.5  اإلصابات

  100.0  945.9  100.0  544.2  100.0  339.4  اموع

  )1(املصدر: 

  جتماعي واالقتصادياالو، السياق اجلغرايف السياسي

 620الفلسطينية احملتلة، ويقدر عدد سكانه بنحو  بلداً باإلضافة إىل األرض 22إقليم شرق املتوسط  يضم .16
شهد ياملشتركة تارخيية وخلفيته ال، وتوافقه الثقايف، اجلغرايف تواصلهمليون نسمة. وهذا اإلقليم على الرغم من 

على  دائماًمما ينعكس  لبلدانه، د الكلي، واملرتسمات اإلمنائيةدرجة كبرية من التنوع يف مرتسمات االقتصا
 لسكان وأداء النظم الصحية.الصحي لوضع ال

 بأزمةبلدان على األقل  10 مرقد شهد اإلقليم تقلبات سياسية لعقود عديدة. فخالل السنوات العشر املاضية و .17
أن االستجابة ملا تفرضه مثل هذه علماً ب، أو طوارئ معقدة. داخليةأزمات، أو صراعات ب مترأو التزال 

عبء ثقيل بالفعل  اليت ينوء االنظُم الصحية كاهل املزيد من املتطلبات على ب يلقياألوضاع من حتديات، 
ري البنية لصحية، وتعطل نظُم اإلمداد، وتدم، وهجرة القوة العاملة ااحلوكمةبسبب ضعف  من العمل 

ن تدفق املساعدات كما أ إرباك اخلدمات الصحية.حتماً من  ذلك ا يستتبعهاألساسية الصحية وإمهاهلا، وم
 حتديات إضافية. انالتنسيق بني املاحنني يفرض وسوءاخلارجية، 

الت البطالة يف عدد من البلدان املستوردة للنفط يف ، وارتفعت معداًحاد تباطؤاًقد تباطأ النشاط االقتصادي و .18
 ،األردنيف هذه البلدان ( ل النمو. واخنفض معد2011يف عام  باكستانيف ومشال أفريقيا و األوسطالشرق 

يف  %2.2إىل  2010يف عام  %4.3) من ومصر، واملغرب ،ولبنانوجيبويت،  ،وتونس ،وباكستان، غانستانأفو
كبري يف السياحة  ت االضطرابات االجتماعية يف بعض هذه البلدان عن اخنفاضفقد أسفر ،2011عام 

العديد من  ). وقد اضطر14، وتباطؤ منو االقتصاد العاملي (الطاقةارتفاع أسعار  ةالطني بلّزاد مار، وواالستث
على  احلفاظاحلكومات إىل وضع حد للنفقات اإلمنائية للخدمات االجتماعية مبا فيها الصحة. ومن أجل 

اليف واستردادها مما أضر التك لترشيد، طرح رامسو السياسات استراتيجيات العمومية نظام الصحة سالمة
  املخاطر املالية يف جمال الصحة. منعدالة التمويل واحلماية  دف

يف العديد من االتفاقات واملعاهدات الدولية. ومجيع األساسية إلنسان احقوق مكرس كأحد احلق يف الصحة و .19
، 15عناصر احلق يف الصحة (توقيعها على دستور املنظمة مببادئ و مبقتضىاألعضاء يف املنظمة ملزمة  الدول

 حقاً منالصحة كون ب راتفاقية أو معاهدة دولية واحدة تق)، كما أن معظم البلدان وقعت على األقل 16
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إذا انعكس يف الدساتري والسياسات الوطنية، وحىت  دائماًينعكس  ذلك الفإن  ،حقوق اإلنسان. ومع هذا
  .إنفاذها مشكوك يف أمره، يظل فيها

األوضاع اإلنسانية  وتعقيدها وتفاقمها وإىل استفحالالكوارث،  إىل تفجريتغير املناخ  يؤديأن  عاملتوقَّومن  .20
على أشدها يف  على اإلقليم، واليت ستكونالصحية  التحدياتالراهنة، وهو ما يفرض جمموعة جديدة من 

  ).3بلدان اموعة (

تؤثِّر  من املرجح أناليت جتري يف العديد من بلدان اإلقليم  للتغيري السياسية –االجتماعية  احلركةوأخرياً، فإن  .21
بناء نظام لصحي الصالح لإلعملية  يف وضع البلدانهذه  الذي تواجهه التحدي ويتمثلعلى صحة السكان. 

اخلدمات،  علىصول ن التعويل عليها، وضمان عدالة احلصحي مضمون االستمرار وذي خطة متويل ميك
  ). 17رافية (وتوسيع التغطية اجلغ

  أهم التحديات اليت جتابه النظم الصحية

، واليت تنطبق على معظم بشكل عام بطبيعتهان التحديات املتداخلة تواجه النظم الصحية يف اإلقليم العديد م .22
 ضروريالتصدي هلذه التحديات والبلدان بغض النظر عن مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية والصحية. 

 حنولتحرك لعلى أعلى املستويات  وااللتزام احلاجة إىل اإلرادة السياسيةو. الشاملةالتغطية الصحية  غلبلو
 يف مجيع البلدان. ومىت مت حتقيق الغالبي التحدميثالن  ،جودة الرعاية الصحية معالتغطية الصحية الشاملة 

  حديات التالية.دراسة الت أيضاً تعين على رامسي السياساتثل هذا االلتزام، م

تعزيز قدرة وزارة الصحة على صياغة وتقييم السياسات واخلطط املسندة بالبينات، وتنظيم القطاع  .23
شريعات، ووضع املعايري واإللزام ن القدرة العامة لوزارات الصحة على التوجيه، وصياغة التإ. الصحي
القطاع الصحي ضعيفة وحباجة  غريات األخرى اإلقليم. فغالباً ما تكون مشاركة القطاع يفها تتفاوت وإنفاذ

 إىل استناداً ،املتعددة القطاعات بني املشترك العمل لتيسري فعالة آليات وضع. والبلدان حباجة إىل تقويةإىل 
 .املستفادة والدروس الدولية اخلربات

 يف صحةال على الشخصي اجليب من اإلنفاق نسبة وتقليص ،ومستدام كاف التمويل من مستوى حتقيق .24
 بعض يف الرعاية تلقي نقاط عند لألفراد الشخصي اجليب من اإلنفاق نسبة نإ .3و 2 تنياموع بلدان
 أنب علماً ة.الصحعلى  اإلنفاق إمجايل من %75 إىل تصل قد إذ ،مرتفعة هي نسبة الدخل املنخفضة البلدان
 كبرياً عائقاً ميثل أنه كما لفقر،ول اليةلكارثة م راألس ضيعر الشخصي اجليب من اإلنفاق مستويات ارتفاع

 .البلدان معظم يف املنصفة الصحية والنظُم الشاملة، الصحية التغطية حنو التحرك أمام

 دون وحيول اجلودة نيضم مبا وتنظيمه العمومية الصحة يف اخلاص الصحي للقطاع بقَاملرت اإلسهام تعزيز .25
 من العديد يف األولية الرعاية خدمات تقدمي يف العام القطاع اصاخل القطاع ينافس. املالئمة غري املمارسات

اليت  اخلارجية ةالعياد خدمات نسبة فإن بلدان، أربعة من الواردة للمعلومات ووفقاً. 2و 3 تنياموع بلدان
يف األفقر اخلمسية الشرحية انتفاع نسبة أن كما. %86و %33 بني تتراوحللسكان  اخلاص القطاعمها يقد 

 غري القطاع دور فإن هذا، ومع. %81و %11 بني تتراوح اخلاص القطاع دماتخب نفسها األربعة البلدان
 املعلومات إىل االفتقار عالوة على جيداً، فهماً مفهومة غري وقدراته بوجه عام، جيداً، حمدد غري احلكومي
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 العديد يف املستخدمة املعايري أن كما املقدمة، اخلدمات ويتفاوت حجم. عام بشكل املمارسات رصد وعدم
 كاهل على الواقع املايل العبء حول الكافية املعلومات د وإىلوتفتقر إىل التنظيم اجلي مشكوك فيها البلدان من

 .اخلدمات هذه مستخدمي

 نم مناسبة مبجموعة ىوتتحلّ ،دة التوزيع واإلدارةوجي ،ومتحفزة متوازنة، صحية عاملة قوى إعداد .26
 هرةم صحيني عاملني 4وهو  العاملي املتوسط دون اإلقليم يف العاملة للقوى العامة الكثافة تعترب. املهارات

 باملوارد يتعلق فيما أزمات تواجه بأا فنصت بلدان مثانية هناك ذلك، إىل وباإلضافة. نسمة 1000 لكل
 باخلدمة، االلتحاق عند ذةاملتخ التدابري قصور: إىل ةكبريبدرجة  ذلك ويعزى). 18( الصحية البشرية
 وممارسات التعليم يف االستراتيجي االستثمار خالل من العاملة القوى إعداد بنقص منها يتعلق ما والسيما
 العام القطاعني يف ةياإلدار مارساتامل ضعف بسبب العاملة القوى أداء وقصور واألخالقية؛ الفعالة التعيني

والتناقص الطبيعي  اهلجرة إلدارة سياسات إىل االفتقار والسيما، اخلدمة بترك املرتبطة واملشاكل واخلاص؛
 ،باحلوكمة تتعلق جسيمة حتدياتوتكمن خلف هذا الوضع . البشرية املوارد إهدار تقليصمن أجل  للعاملني
 .تعزيز إىل جةحبا أمور وكلها. القرار لصنع الالزمة والبينات املعلومات وتوفري ،األطراف املعنية بني والتنسيق

جهوداً  البلدان من العديديبذل . األولية الرعاية خدمات تقدميل األسرة طب ملمارسات عملية مناذج اعتماد .27
. األولية الصحية الرعاية خدمات لتقدمي الرئيسية القاطرة لتصبح األسرة طب ملمارسات فعالة برامج إلنشاء
 وسائر واملمرضات األسرة أطباء نقص ذلك يف مبا بلدانال مجيع يف كبرية معوقات هناك زالتفال هذا ومع

 املستشفيات وقصور املشاركة مع الصحية، العاملة القوى توزيع وسوء ،تدريباً مناسباً املدربني املمارسني
 .الالزمني دةنواملسا الدعم لتوفري

 وأداء ،املراضةو راخلط عوامل ورصد املدنية، األحوال تسجيل فيها مبا ،الصحية املعلومات نظم تعزيز .28
 التبليغ جودة يف القصور من عام بشكل تعاين اإلقليم يف الصحية املعلومات مظُنيالحظ أن . الصحية النظم

 خمتلف يف الصارم التحقق ضعف عن فضالً البيانات جتميع يف والتشتت االزدواج من نوع وهنالك. وتوقيته
 يقدم ال معظمها أن كما والوفيات، املواليد لتسجيلنظام موثوق  البلدان وال يوجد يف بعض. الربامج

دقيقة عن أسباب الوفيات. وال تتوافر معلومات مصنفة حبسب العمر ونوع اجلنس، و مستوفاة معلومات
واملكان، واحلالة االجتماعية واالقتصادية يف معظم البلدان، وهناك ندرة يف املوارد البشرية املدربة يف جمال 

)، 20، 19ظم املعلومات الصحية. واستناداً إىل أداة التقييم اخلاصة بشبكة القياسات الصحية (الوبائيات ون
فإن العديد من البلدان أحرز فيما يتعلق مبعظم العناصر الستة لنظام املعلومات الصحية درجة "غري كاف على 

 ).19اإلطالق" أو "غري كاف" (

ساسية (األدوية، واللقاحات، واملستحضرات احليوية، حتسني إمكانية احلصول على التكنولوجيات األ  .29
من بلدان اإلقليم سلطات  %90. يوجد لدى ما يزيد على واألجهزة الطبية) واستخدامها على حنو رشيد

، إذ تركز أساساً على تنظيم األدوية وليس على V.غري أن أداءها قاصر يف العديد من البلدانIVتنظيمية وطنية
                                                 

IV    رات يشمل مصطلح "السلطة التنظيمية الوطنية" السلطات التنظيمية املستقلة، والسلطات واإلدارات التنظيمية يف وزارات الصـحة، أو ممارسـة وزا
  من جماالت التكنولوجيا الصحيةالصحة للوظائف التنظيمية األساسية يف جمال واحد أو أكثر 

V   ــذه ــتند ه ــاتتس ــيم      املعلوم ــارير التقي ــدان، وتق ــارات البل ــة، وزي ــة الوطني ــلطات التنظيمي ــة للس ــات املنظم إىل تقييم
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16874e/s16874e.pdf) اليت متت خالل الفتـرة ) 2012 املُدرج يف آب/أغسطس 

2010 - 2011  

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16874e/s16874e.pdf)
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تحضرات احليوية (اللقاحات، ومكونات الدم غري الثابتة، ومشتقات البالزما، ومشتقات التنظيم السليم للمس
لوبولني املناعي)، واألجهزة الطبية، والتكنولوجيات السريرية (اإلكلينيكية)، مبا يف ذلك املختربات. كما غال

صد القطاع اخلاص ومحاية تتسم السلطات التنظيمية بعدم الفعالية على العموم فيما يتعلق بإدارة اجلودة، ور
 املنافع العامة من املصاحل التجارية.

. دعم برامج الصحة العمومية ذات األولوية بالتغلُّب على العوائق اليت يعاين منها النظام الصحي بأكمله .30
الربامج اليت تستهدف األمراض ذات األولوية،  منهامن العوائق اليت تعاين  هو أداء النظام الصحي ضعف
خالت املتعلقة بدورة احلياة، وبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية. فالعوائق اليت يعاين منها النظام الصحي والتد

 بأكمله تؤثر سلباً يف عملية تقدمي اخلدمات وبط بأداء الربامج.

إعداد النظم الصحية ملواجهة األزمات والكوارث وتعزيز قدراا على استعادة حيويتها يف الطوارئ  .31
. يواجه العديد من البلدان طوارئ معقدة، ومعظم النظم الصحية غري مستعدة استعداداً دة واملتطاولةاملعق

جيداً ملواجهة هذه األوضاع. وهناك أوجه قصور يف التعاون والتنسيق والتخطيط؛ واالتصاالت وتبادل 
بية االحتياجات املفاجئة املعلومات؛ والتعليم والتدريب؛ والتشريع والتنظيم؛ وقوة النظم الصحية على تل

 املتسارعة.

  نات هذه النظمبِاليت تعانيها النظم الصحية حبسب لَ املعينةالتحديات 
 احلكومات والقيادة

مبادئ. وتتمثـل   10يف العديد من بلدان اإلقليم باالستناد إىل إطار العمل املشتمل على  VIمت تقييم احلوكمة .32
). ففي بلدان 21اتيجية، واملشاركة، وسيادة القانون، واملساءلة، والشفافية(املبادئ الرئيسية يف: الرؤية االستر

ال جيري حتديث السياسات واالستراتيجيات الوطنية بانتظام. وقد قامت أربعة بلدان مـن بـني    3اموعة 
رى إمـا هـي   البلدان السبعة يف هذه اموعة بتحديث استراتيجياا الوطنية، يف حني أن البلدان الثالثة األخ

االنتهاء منه. فاملعلومات والبيانات الالزمة لصياغة السياسـات وللتخطـيط    بصدد بصدد هذا التحديث أو
االستراتيجي غري كافية. مث إن التشريعات املتقادمة، وضعف إنفاذ لوائح الصحة العمومية وكـون القطـاع   

مساعدة خارجية غـري   3بلدان اموعة الصحي غري منظم بشكل كبري يترك املستهلكني دون محاية. وتتلقى 
أن التنسيق بني املاحنني وفعالية املعونات التزال متثل حتديات على الرغم من أن معظم البلدان قـد اعتمـدت   

 ).22إعالن باريس بشأن فعالية املعونات (

ديد من األسـباب  التزال الالمركزية غري مفعلة يف جمال الصحة يف العديد من البلدان. ويعزى ذلك إىل العو .33
اليت منها تذبذب االلتزام السياسي، ومقاومة املستويات العليا إلعادة توزيع السـلطة واملسـؤولية؛ وعـدم    
الوضوح بالنسبة حليز اختاذ القرار املمنوح للمستوى احمليطي، باإلضافة إىل نقص التدريب والقدرات؛ وعـدم  

األساسية مثل حتقيق توافق يف اآلراء على السياسـات  وجود  كيان على املستوى االحتادي لتنسيق الوظائف 
 بني املاحنني. التنسيقالوطنية، وتنظيم القطاع، أو 

                                                 
VI  على كافة املستويات إدارة شؤون البلدممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية يف  احلوكمة هي.  
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، على الرغم من وفرة البينات الالزمة لدعم اختاذ القـرار، فغالبـاً مـا تكـون     2بالنسبة لبلدان اموعة و .34
يري ورصد التقدم إىل الكثري من التقوية. السياسات الواضحة ناقصة، وحتتاج القدرة على إعداد القواعد واملعا

 ومل يتم حتديث اخلطط الصحية االستراتيجية والتشريعات ذات الصلة يف بلدين؛ وحىت إذا مت ذلك، فهناك حتد
ملساءلة والشفافية والشمول يف القرارات املتعلقة بتخصـيص  ايعترض التنفيذ واإلنفاذ. والبد من تقوية ثقافة 

 .املوارد وتوزيعها

مل تـنجح يف تنظـيم    – 3كما هو احلال يف بلدان اموعـة   – 2ومعظم وزارات الصحة يف بلدان اموعة  .35
ع اهلادف إىل الربح تنظيماً فعاالً. ويف العديد من البلدان، جند أن التشـريعات  القطاع الصحي اخلاص املتوس

ديثها. ويتجه العديد من وزارات الصحة بشكل ذات الصلة إما غري موجودة أو متقادمة، وأن املعايري مل يتم حت
ترتيبات تعاقدية رمسية. وهناك فرص للتحسني الذي متزايد إىل االشتراك مع القطاع غري احلكومي من خالل 

 يتأتى بضمان أن تكون التعاقدات تنافسية، وشفافة، وجيري رصدها جيداً، وحتقق النتائج املرجوة.

ويليب معظم احتياجات الرعاية الصحية للسكان. وتتوافر لدى  العامر القطاع ، يربز دو1ويف بلدان اموعة  .36
خطط استراتيجية للصحة. بيد أن هذه اخلطط عادة ما تركز علـى تطـوير البنيـة     1مجيع بلدان اموعة 

 األساسية وتفتقر إىل ج متعدد القطاعات للتعاطي مع املشكالت الصحية ذات األولوية، مثل األمراض غـري 
السارية. وتنحاز اخلطط الوطنية إىل الرعاية العالجية، وتعطي قدراً أقل من االهتمام للتعزيز والوقايـة. مث إن  

من املغتربني يف هذه البلدان، ميثل حتـدياً   الغفريةاستجابة النظام الصحي الوطين الحتياجات األعداد ضعف 
  مهماً.

 التمويل

مليار دوالر أمريكي، أي ما ميثّل  100الصحة يف اإلقليم يتجاوز على  VII، كان إمجايل اإلنفاق2010يف عام  .37
% من سكان العامل. وكان متوسط نصيب الفرد من 8.8% من اإلنفاق العاملي على الصحة لنحو 1.6

دوالراً أمريكياً يف بلدان  4380باملقارنة مع  2010دوالراً أمريكياً يف عام  183إمجايل اإلنفاق على الصحة 
) مع وجود تفاوت كبري داخل جمموعات البلدان الثالث 23عاون والتنمية يف اال االقتصادي (منظمة الت

 .)2(الشكل ويف ما بينها 

                                                 
VII   الصحي يف هذا الفرع مستخلصة من قواعد البيانات اخلاصة باإلنفاق العاملي على الصحة. بيانات اإلنفاق  

ttp://apps.who.int/nha/database/H   ما مل تتم اإلشارة خبالف ذلك 2012متت زيارة املوقع يف حزيران/يونيو . 
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  2010 البلدان حبسب جمموعة ،نصيب الفرد يف إمجايل اإلنفاق على الصحة. 2 الشكل

أيت أقل ي. و2010للفرد يف عام  دوالراً أمريكياً يف املتوسط على الصحة 40أقل من  3أنفقت بلدان اموعة  .38
من النفقات من اجليب الشخصي،  %50من ثلث هذه النفقات من املصادر احلكومية العامة، وأكثر من 

غري كاف،  3) . كما أن اإلنفاق احلكومي العام على الصحة يف بلدان اموعة 3الشكل باستثناء جيبويت (
أمريكي للفرد. ويف ظل غياب احلماية االجتماعية الكافية،  دوالر 59.8دوالر أمريكي و 4.4إذ يتراوح بني 

يعتمد متويل الرعاية الصحية بشدة على اإلنفاق من اجليب الشخصي مما جيعله مصدراً مهماً لإلنفاق الصحي 
 الباهظ، والفقر.

يباً . ويتأتى تقر2010دوالر أمريكي على الصحة للفرد يف عام  200أكثر من  2وأنفقت بلدان اموعة  .39
نصف هذا املبلغ من املصادر احلكومية العامة. فنسبة اإلنفاق من اجليب الشخصي كنسبة مئوية من إمجايل 

لديها  2. ومعظم بلدان اموعة )3(الشكل  %61.2و %18.8اإلنفاق على الصحة متفاوتة إذ تتراوح بني 
تأمني الصحي االجتماعي. ففي السنوات نظُم متويل خمتلطة مبا فيها نظام التأمني القائم على الضرائب وال

األخرية، جتدد االهتمام باحلماية الصحية االجتماعية، وتبذل بعض البلدان جهوداً لالقتراب من التغطية 
الصحية الشاملة من خالل تعزيز ذلك اجلزء من تكاليف الرعاية الصحية الذي تغطيه نظُم السداد املسبق. 

من األسر كوارث مالية  %50تواجه  2ت إىل أنه يف بعض بلدان اموعة وقد أجريت دراسات مالية انته
 ).24) تدفع بنصف هذه األسر إىل هاوية الفقر (24بسبب اعتالل الصحة وأن مدفوعات الرعاية الصحية (
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  نسبة اإلنفاق من اجليب الشخصي إلمجايل اإلنفاق على الصحة،. 3 الشكل

  2010 البلدان حبسب جمموعة

، ويتأتى 2010دوالر أمريكي على الصحة للفرد يف عام  900ما يقرب من  1قت بلدان اموعة قد أنفو .40
ثلثا اإلنفاق على الصحة من املصادر احلكومية العامة. ومل تتجاوز نسبة اإلنفاق الصحي من اجليب 

م متويل . ويت%19و %12إذ تراوحت بني  .من إمجايل اإلنفاق على الصحة يف هذه البلدان %20الشخصي 
الرعاية الصحية أساساً من اإليرادات احلكومية، اليت تضمن تغطية مجيع املواطنني مبجموعة شاملة للخدمات 
الصحية. أما املغتربون يف هذه البلدان فتجري تغطيتهم على حنو متزايد بنظم تأمني صحي خاصة، جتري 

، ويف ما 1ك تفاوت كبري داخل بلدان اموعة جتربتها حلشد املزيد من املوارد لتغطية تكلفة رعايتهم. وهنال
 بينها يف طريقة تقدمي احلماية الصحية االجتماعية للمواطنني واملغتربني.

على األقـل مـن    %15 ويدعو إعالن أبوجا الذي يستهدف بلدان االحتاد األفريقي إىل أن تخصص للصحة .41
ته سوى بلد واحد، يف حني اهلدف يف إقليم شرق برم مل يبلغ هذا ،). وعلى سبيل القياس25(امليزانية السنوية 

من اإلنفاق احلكومي العـام علـى الصـحة     %11طري العاملي ومقداره تعدى بلدان اثنان فقط املتوسط القُ
 ).4(الشكل 



 1 مناقشات تقنية/59ش م/ل إ
 
 

13 
 

  
 600 000عدد السـكان فيهـا    ، املتوسط العاملي لكل بلد مبا يف ذلك البلدان اليت يتجاوز2010املصدر: تقديرات منظمة الصحة العاملية لعام 

  نسمة.

  2010. اإلنفاق احلكومي العام على الصحة كنسبة مئوية من اإلنفاق احلكومي العام، 4الشكل 

واخنفاض اإلنفاق احلكومي على الصحة ال يعزى إىل العوائق املالية العامة فحسب، وإمنا هو أيضاً ناتج عـن   .42
 النسبة اليت تنفق على الصحة من اإلنفاق احلكـومي العـام   احنطاط األولوية املعطاة للصحة. ويتضح هذا يف

). فاإلنفاق احلكومي العام يف معظم بلدان اإلقليم ميثِّل نسبة مرتفعة نسبياً من الناتج احمللي اإلمجايل 4(الشكل 
لتغطيـة  )، وهو ما يشري إىل احليز املايل املتاح لزيادة اإلنفاق على الصحة. ويتعذر حتقيق ا%35(ما يقرب من 

 %4الصحية الشاملة إذا كان اإلنفاق الصحي احلكومي العام كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل أقل مـن  
 ). وحىت اآلن مل يصل سوى أربعة بلدان يف اإلقليم إىل هذا املستوى من اإلنفاق.26( %5أو 

بطوارئ معقدة، إذ تصل نسبة التمويل ويقوم املاحنون بدور مهم يف متويل القطاع الصحي يف البلدان اليت متر  .43
من إمجايل اإلنفاق على الصحة يف أحد البلدان. واملوارد اخلارجية للصحة غالباً ما يتعذر التنبـؤ   %32إىل حنو 

 يكون توجيهها لالستخدام النهائي غري فعال. وكثرياً ماا 

44. تعزى إىل عدم مالءمـة جمموعـة    3موعة علماً بأن األسباب الرئيسية للقصور يف متويل الصحة يف بلدان ا
املهارات املتاحة، ومشاكل التوريد واستخدام التكنولوجيا غري املالئمة يف تقدمي اخلدمات الصـحية. وتعـود   

إىل اختالل التوازن يف إعداد القوى العاملة الصحية ويف  2 األسباب الرئيسية للقصور يف معظم بلدان اموعة
افة إىل اإلنفاق غري املتناسب على الرعاية العالجية والرعاية باملستشفيات مقارنة مـع  االستفادة منها، باإلض

اإلنفاق على الرعاية الوقائية واألولية. كما أن عدم وجود أساليب استراتيجية للشراء وغياب آليات السـداد  
م اخلدمة املرتبطة باألداء، قد أدالصحية يف اإلقليم. فعادة ما يقـوم  إىل قصور كبري يف استخدام املوارد  ياملقد



 1 مناقشات تقنية/59ش م/ل إ
 
 

14 
 

القطاع العام بشراء مدخالت اخلدمات عن طريق توظيف العاملني وتوفري األدوية واإلمدادات واملعدات بدالً 
 من شرائها بشكل استراتيجي يضمن حتقيق النتائج املرجوة.

لـى األقـل للحسـابات    جولة واحدة ع 3والعديد من بلدان اموعة  2وقد أجرت معظم بلدان اموعة  .45
باألعمـال   1الصحية الوطنية. وأجرت ثالثة بلدان أكثر من ثالث جوالت. وقامت مجيع بلدان اموعـة  

التحضريية إلجراء جولة للحسابات الصحية الوطنية. وهنالك حاجة إىل تنفيذ وسائل أخرى لسياسة متويـل  
للمغتربني يف هذه البلدان. والبد مـن ترسـيخ    الصحة لتقييم مستوى احلماية الصحية االجتماعية، والسيما

إعداد احلسابات الصحية الوطنية، واالستخدام املنهجي ملختلف األدوات التحليلية حىت تستهدي ا سياسات 
 وتقرير األولويات يف القطاع الصحي يف مجيع البلدان. ،متويل الصحة

 القوى العاملة

ليت تواجه أزمات فيما يتعلق باملوارد البشرية الصحية. ويبلـغ  ضمن البلدان ا 3تصنف معظم بلدان اموعة  .46
نسمة، وهي أقل بكثري من املقياس املرجعي الذي  1000لكل  1متوسط كثافة القوى العاملة الصحية حوايل 

كثافـة   6االجتاهات يف كثافة األطباء، كما يوضح الشكل  5نسمة. ويوضح الشكل  1000لكل  2.3يبلغ 
. مث إن اإلمكانية احملدودة للحصول على قـوة عاملـة   2010-2006الت يف اإلقليم للفترة املمرضات والقاب

صحية مدربة تدريباً كامالً، والسيما يف األرياف واملناطق احلضرية اليت تعاين من نقص اخلدمات، ميثل أهـم  
لأللفية. ويواجـه تطـوير   ن إتاحة اخلدمات الصحية األساسية وبلوغ املرامي اإلمنائية ععامل مفرد يف العجز 

القوى العاملة حتديات جسيمة يف جماالت التخطيط، واإلعداد، والتوزيـع واالسـتبقاء واحلوكمـة. مث إن    
االستخدام الفعال للمجموعة احملدودة من املوارد البشرية الصحية اليت يتم إعدادها حملياً، يتطلب تقويـة إدارة  

إنتاجية أفضل، واتباع أساليب فعالة السـتبقاء  حتقيق عمل، والتدريب، والقوى العاملة، ويئة بيئات داعمة لل
العاملني. كما أن الربامج التعليمية مشكوك يف جودا بسبب تناقص الدعم الذي يقدم إىل مؤسسات التعليم 

يف ل عاملني العايل. مث إن العجز عن إيالء األولوية لالستثمار يف إعداد جمموعة مناسبة من القوى العاملة، تشم
، وتليب االحتياجات الصحية للسكان، وتتسم باالستدامة، ميثل حتدياً هاماً يواجه تطوير القـوى  صحة اتمع

العاملة يف هذه البلدان. كما أن احلاجة لتقوية الوظائف التنظيمية يفرض حتدياً إضافياً، إذ أن القطاع اخلـاص  
 استمرار يف إعداد القوى العاملة.الذي يعمل من أجل الربح يؤدي دوراً يتعاظم ب
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 املصدر: املرصد الصحي اإلقليمي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

  2010-2006. كثافة األطباء حبسب جمموعة البلدان، 5الشكل 
  
  

  
 املصدر: املرصد الصحي اإلقليمي، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

  2010-2006. كثافة املمرضات والقابالت، حبسب جمموعة البلدان، 6الشكل 

لكل ألف نسمة. ويتمثل التحدي  5.2، 2موعة ا بلدان ويبلغ متوسط نسبة كثافة القوى العاملة الصحية يف .47
األهم يف عجز النظام عن التنسيق وعن حتقيق املستوى األمثل إلعداد القوى العاملـة الصـحية وتوزيعهـا    
وإنتاجيتها. وتتطلّب هذه العوامل تعزيز التخطيط وإعداد السياسات واللوائح استناداً إىل البينات، والتنسـيق  
على الصعيد الوطين، واالستثمار يف تطوير القوى العاملة الصحية ويف الوظائف التنظيمية ملواجهـة توسـع   

لعاملني كافية يف العديد من البلـدان، فـإن   اجلهات الفاعلة من غري الدول. ويف حني أن القدرة على إعداد ا
النظام الصحي يف البعض اآلخر حمدود القدرة على استيعاب القوى العاملة اليت يقـوم بإعـدادها. كمـا أن    
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املخاوف املتعلقة باجلودة واتساق املعايري، واملساءلة االجتماعية ملؤسسات التعليم العايل حتفز على بذل جهود 
 2لالعتماد يف معظم هذه البلدان. علماً بأن نظام إدارة القوى العاملة يف بلدان اموعة  إلنشاء برامج وطنية

يعاين من القصور واجلمود. فهو يستند إىل حد بعيد إىل قواعد اخلدمة املدنية على نطاق الدولة، واليت تكون 
قوى العاملة وبـاألداء الرفيـع   يف العديد من احلاالت متقادمة وعاجزة عن التصدي للقضايا اخلاصة بتوزيع ال

 املستوى.

نسمة، وهـي كثافـة    1000لكل  7فإن متوسط كثافة القوى العاملة الصحية يبلغ  1أما يف بلدان اموعة  .48
تعترب كافية، وتفوق املتوسط العاملي للبلدان املتوسطة الدخل. إال أن هذه البلدان تواصل اعتمادها بشدة على 

يف  1. وتركز بلدان اموعة %90اليت تصل يف حالة املمرضات يف بعض البلدان إىل القوى العاملة الوافدة، و
الوقت احلاضر على قدرات إعداد القوى العاملة. ويشمل ذلك جهودها لزيادة أعداد املؤسسات التدريبيـة،  

ئيسية األخـرى  وإضفاء الطابع الوطين على القوى العاملة، وتقدير االحتياجات املستقبلية. ومن التحديات الر
اليت تواجه هذه البلدان إدارة القوى العاملة، والسيما منط عقود العمل، والطبيعة املؤقتة لقسم كبري من القوى 
العاملة، وغياب التطوير الوظيفي، وسرعة تنقل املوظفني؛ هذا إىل جانب حتديات إضافية تتمثل يف احلـواجز  

 اللغوية والتكيف االجتماعي والثقايف.

ا التحديات اليت تواجه التعليم الطيب وتعليم التمريض فهي أقل شيوعاً إىل حد ما يف كل جمموعات البلدان أم .49
الثالث. فرغم التقدم احملرز يف حتديث املناهج التعليمية يف الطب والتمريض يف بعض املؤسسات التعليمية، فإن 

تتطور بشكل عام لتصبح مرتكزة على الكفاءة. وقد  معظم الكليات التزال تأخذ بالربامج التقليدية، واليت مل
من البلدان، إال أن نطاقها اليزال حمدوداً. وتعود العوامـل الـيت   ش رع يف إعداد برامج لطب األسرة يف عدد

أدت إىل عدم حتقيق تقدم يف هذا اال إىل: غياب التنسيق الفعال بني مقدمي اخلدمات، مبا فـيهم وزارات  
سسات التعليم العايل، والقدرات املؤسسية احملدودة على تقدمي التدريب الواسع النطـاق ألطبـاء   الصحة ومؤ

األسرة، وإىل حتويل الكادر احلايل من املمارسني العامني إىل أطباء أسرة من خالل بـرامج مكيفـة حبسـب    
). أمـا التحـديات   28، 27طب األسرة مساراً وظيفياً جاذباً للخرجيني اجلـدد (  جعلالطلب؛ والعجز عن 

الرئيسية اليت تواجه تقدمي تعليم عايل اجلودة يف جمال التمريض يف اإلقليم فاليزال يتمثل يف االسـتثمار غـري   
القدرات يف مدارس التمريض من حيـث   ونقص ؛وتدني األولوية املعطاة لتعليم التمريض يف التمريض الكايف

لتمريض من أجل رأب الفجوة بني ا تعليم املزيد من حتديث مناهج واحلاجة إىل ؛توافر املدربني والبنية التحتية
التأكيد  عدممع  ؛يف املؤسسات لتقدمي برامج تدريبية متقدمة والقدرات احملدودة ؛تقدمي اخلدمات وبني التعليم

 ).29على برامج التطوير املهين املستمر (مبا فيه الكفاية 

 املعلومات

مكونـات  فهناك فجـوات يف   .لتحديات اليت تواجه املعلومات ويتسع نطاقها، تتعدد ا3ويف بلدان اموعة  .50
نتجـات  امل، واستخدام البيانات، وإدارة البياناتاملوارد واملؤشرات ومصادر  شملنظام املعلومات الصحية، ت

ضـمان  الالزم لاإلطار التشريعي والتنظيمي أحياناً ). وباإلضافة إىل ذلك، ال يوجد 19واملعلومات ( اإلعالمية
االتصـاالت)،  واملعلومات وتكنولوجيا التمويل العاملني واملوارد (مثل تندر ، واملعلومات الصحيةنظام  فعالية

، سواًء املرتكز منها على البياناتيكون التنسيق غري كاف، مما يؤدي إىل نظُم مبعثرة وضعيفة جلمع  وغالباً ما
 باملخـاطر  منخفضة اجلودة ذات صـلة   منتجات إعالميةاية األمر إىل املرافق أو على السكان، مما يؤدي يف
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 املدنية واإلحصاءات احليوية تسجيل األحوالالتغطية بالتدخالت. وتواجه نظُم الصحية واملراضة والوفيات و
 أو إمـا منعـدم  اإلبالغ عن أسباب الوفيات والوفيات، مث إن تسجيل مجيع املواليد جيري ال و .حتديات مماثلة

  .حمدود

غر أنـه   .مفيدة ومالئمة إعالمية بشكل عام نظُم للمعلومات الصحية تنتج منتجات 2ولدى بلدان اموعة  .51
اجلودة مصدر قلق كبري. وقد أظهرت البينات أنـه علـى    وغالباً ما تكون فيها، فجوات كبرية التزال توجد

أسـباب  املتعلقـة ب  اإلحصاءاتفإن جودة  ،يكون كامالًيكاد  املواليد والوفيات تسجيالً الرغم من تسجيل
، وال يستخدم متفرقةاملسوحات السكانية وجترى  .النظُم احلالية تتطلب حتسيناً كبرياً تصدرهاواليت  ،الوفيات
ممـا   ،املشتركوالتنسيق بعضها وكاالت متعددة بقدر ضئيل من التخطيط  ييجر، وموحدةمنهجيات بعضها 

. وتتمثل الفجوة وتقييمهاالالزمة إلعداد السياسات  البياناتوالقصور يف استخدام  اجلهود ازدواجيؤدي إىل 
والتحليـل.   موحدة ومحكَمة لقيـاس اجلـودة  باستخدام أدوات  للبيانات السليمغياب التقييم يف  الرئيسية

علـى الصـعيد    الًإال قليالقرارات  وال ينتفع ا رامسو السياسات ومتخذوغري كاملة،  اإلعالميةاملنتجات و
 الوطين ودون الوطين.

. فعلى سبيل املثال، تشـري  2اموعة  ملا تعانيهعلى وجه العموم من حتديات مشاة  1وتعاين بلدان اموعة  .52
دقيقة للوفيات النامجة  بتبليغ بياناتعلى حنو منتظم  يقومالبينات إىل أن نصف البلدان فقط يف هذه اموعة 

الصحية الرئيسية ومعدالت املراضة. وباإلضـافة إىل   وال جيري بانتظام دائماً رصد املخاطر، أسباب معينةعن 
تكنولوجيـا  نظُم املعلومات الصحية من خـالل أحـدث    حتديثاحلاجة إىل مهم يتمثل يف  هناك حتدذلك، 

من البلدان نسبة  الصحية. ويف هذه اموعة بالنتائجلمعلومات واالتصاالت تركز على البينات ذات الصلة ل
النظـام  ، ويعيـق تطـوير   تنقُّل املوظفنيمعدل ارتفاع إىل  مرتفعة من العاملني من غري املواطنني، مما يؤدي

 .تهواستدام

  األجهزة الطبية ومواد التشخيصواللقاحات، و األدوية األساسية، - الصحية تالتكنولوجيا
الصـحة علـى   الزيادة يف النفقات السـنوية لـوزارات   من  %50ما يزيد على  ينفَق، 3اموعة بلدان يف   .53

 ال يتاح هلا بانتظام احلصـول علـى   السكانئوية مرتفعة من منسبة هناك إال أن  VIIIالتكنولوجيات الصحية
نظم ذات كفـاءة لضـمان   وال توجد ). 30األخرى ذات اجلودة العالية ( واملستحضراتألدوية األساسية ا

. وجيري استرياد من املشكالت الكربى املغشوشةلبلدان، كما أن بيع األدوية من ا العديداجلودة وللترصد يف 
). 31واسع ( رشيد على نطاقغري جيري استخدامها استخداماً ، واملستحضرات الطبيةمن  %90يزيد على  ما

 بالعرضمدفوعة قدرات على التنظيم، يغلب على األسواق أن تكون ونظراً لعدم وجود سياسات حكومية أو 
طبية غري مالئمـة.   مستحضرات، وهذا ما يفسر جزئياً سبب هدر االستثمارات الكربى يف شراء بالطلب ال
ضعفاً  2.9شترى على أا أدوية ذات عالمات جتارية تكون أسعارها أعلى يف املتوسط مبقدار األدوية اليت تو

لقاحات تنظيم ال عدم 3اموعة بلدان  ا تواجههيتال ةالرئيسي اتالتحديمن ). و33، 32اجلنيسة ( مثيالامن 

                                                 
VIII  ا "الصحية تالتكنولوجيا"وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، تعرفشكل أدوية ولقاحات  يف"تطبيق املعارف واملهارات املنظمة  :بأ

ني ها بغية حل مشكلة صحية وحتسني جودة احلياة". ويستخدم كل من املصطلحوأجهزة وإجراءات ونظُم يتم تطوير
  .بالترادف "الطبية و"املستحضرات "التكنولوجيات الصحية"
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اليت تستخدم يف القطاع اخلاص. وتتـأثر إدارة التكنولوجيـا   تلك األخرى، والسيما  واملستحضرات احليوية
، وعدم القدرة علـى اإلنتـاج  ، مثل املوارد املالية احملدودة، الصحي جبوانب الضعف يف كامل النظام الصحية

هذه ومالءمة للتكنولوجيات اجلديدة السالمة السريرية  الستقصاءا الصحية وغياب وكاالت تقييم التكنولوجي
 ).34( التكنولوجيات وكفاءا وفعاليتها

الطبيـة   املستحضـرات الصحة على  اتمن ميزانيات وزار %30، ينفق ما يقرب من 2يف بلدان اموعة و .54
أن تلك السياسات إمـا أـا مل    ريغ .الطبية بشأن املستحضراتمعظم البلدان سياسات  صاغ). وقد 35(

مـن   %90و %60مـا يتـراوح بـني     هذه البلدان تستوردو .بال تنفيذ ظلتأا  يصدق عليها رمسياً وإما
 مبادئ توجيهيـة بشـأن  البلدان ليس لديها هذه من  %60)، كما أن ما يقرب من 36الطبية ( املستحضرات

وكالة لتقييم التكنولوجيا الصحية لتقدمي املعلومـات   منها ط). ولدى بلدان اثنان فق37شراء األجهزة الطبية (
 املالئم للتكنولوجيات احلديثة.والالزمة ألصحاب القرار يف ما يتعلق باالستخدام الفعال 

يف جري مسح أُلحصول على املعلومات، بديلة لوكوسيلة  .احلصول على األدوية بشأنمعلومات وال تتوافر  .55
بني بلد وآخـر؛   كبرياًأن: (أ) توافر األدوية األساسية يتفاوت تفاوتاً أظهر  3و 2 بلدان اموعتنيمن تسعة 
ويتسـم االحتـراس   ). 32بشكل عام يف القطاع العام منه يف القطاع اخلاص ( أقل توافر األدويةمعدل (ب) 

إلبالغ عنها. وا واستقصائهالتمنيع، ل اآلثار الضارة التاليةيف كشف بالضعف  Pharmacovigilanceالدوائي 
دارة إلسياسات  عدم وجود ، أظهرتدراسات حول الشفافية يف القطاع الصيدالين يف مثانية بلدان وأجريت

 ).38لنظُم الصيدالنية(لجوانب ضعف يف العديد من الوظائف اهلامة  ووجود، تنازع املصاحل

 2بلـدان اموعـة    يفالفرد  ما يصرف علىالطبية ضعفي  املستحضراتعلى شراء  1وتنفق بلدان اموعة  .56
املشتراة، يؤدي إىل تصاعد تكـاليف التوريـد    وفرط عرض املستحضرات). إال أن التوزيع غري املالئم 39(

 علـى لعائـدات  ا متوسـط . وتشري املعلومات املتوافرة إىل اخنفاض وعدم إتاحتها للسكان على حنو منصف
. 2و 1املشتراة على الصعيد الوطين يف بلدان امـوعتين   وجياًاملتطورة تكنولاالستثمارات يف األجهزة الطبية 

املشتراة،  املستحضرات طورتوفرط  غري الصائبالشراء  هذا، فيما تشمل، أسباب اخنفاض العائدات وتشمل
). والتزال بعض املفـاهيم، مثـل   40الصيانة التصحيحية والوقائية الالزمة ( وعدم وجودوسوء االستخدام، 

لـدى   معترف ـا ، وتقييم التكنولوجيا الصحية، وإدارة التكنولوجيا الصحية غري املوحدةت التشغيل إجراءا
التكنولوجيات الصحية وما يصـاحبه مـن   استخدام العديد من املخططني الصحيني الوطنيني. ويسبب سوء 

 الظـاهرة يف لى الشراء املوحد القلق يف هذه البلدان. ورغم املنافع اليت تعود عبواعث أخطاء طبية الكثري من 
 تقـدمي يؤدي إىل تصاعد تكـاليف   املتطورةالطبية  املستحضرات، فإن الطلب املرتفع على 1بلدان اموعة 
  الرعاية الصحية.

  تقدمي اخلدمات

يـة  البن مرده انعدام أو دمـار خدمات الرعاية الصحية األولية حتدياً  ميثّل احلصول على، 3يف بلدان اموعة  .57
وانعدام األمن. واستناداً إىل التقارير الـيت قدمتـها    إىل هذه اخلدمات وتعذُّر الوصول مادياًالتحتية الصحية، 

وتتفاوت املراحل اليت متر . %97و %24اخلدمات الصحية احمللية يتراوح بني  معدل إتاحةاألعضاء، فإن  الدول
املنشـودة  اجلـودة   وهي مل تف حىت اآلن مبعايري اسية.األس اخلدمات جمموعةتنفيذ  يف 3بلدان اموعة  ا

 .ومبادئها التوجيهيةيف بروتوكوالت املعاجلة  عليها املنصوص
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نسمة. وتستهلك املستشـفيات مـا    10 000لكل  14و 4 بنيإىل السكان املستشفيات أسرة  نسبةتراوح تو .58
هـذه   املرتبطة بسوء أداءالعوامل مل تشو .)41( على الصحة احلكومي اإلنفاقمن  %80و %50يتراوح بني 
لفقـراء،  امحايـة  ضعف إدارة املوارد البشرية واستخدام رسوم اخلدمة، ونقص واملالية  املوارد قلةاملؤسسات 

 وسوء نوعيةلمستشفيات، لالفعال  االستقاللوالقصور يف اإلحالة ويف الدعم للرعاية الصحية الولية، وغياب 
بني املرضى يف املستشفيات يف أحد البلدان  الضارة األحداثدرت معدالت انتشار . وقد قومأمونيتها الرعاية
 .3يف بلدان اموعة  مماثلةمعلومات  ه ال توجد)، إال أن42( %18 بنحو

 السكان بإمكام بالفعل احلصول على من  %80، تشري التقديرات إىل أن ما يزيد على 2يف بلدان اموعة و .59
املالية.  وامليسوريةاجلودة  غري أن التحديات الكبرية يف هذا الصدد، تتمثل يف .صحية األوليةخدمات الرعاية ال

 التحديات يف  وتعزى أهم. وتعكف على تنفيذها من اخلدمات الصحيةجمموعة أساسية بلدان  أربعةوقد أعد
للعبء املتغري مـن األمـراض،    اا واستجابته االنتفاعإىل نوعية هذه الرعاية والرعاية الصحية األولية جمال 

يف بعض البلدان تقدمي الكثري من اخلدمات من جيري . والذين يتقدم م العمرولالحتياجات النوعية للسكان 
 التنظيم.عدم يعاين من غالباً ما خالل القطاع اخلاص الذي 

تـؤثر  التحديات اليت  وتشملنسمة.  10 000لكل  37و 5إىل السكان بني املستشفيات وتتراوح نسبة أسرة  .60
 نقـص لنظـام الصـحي، و  لاألخرى  املستوياتالتنسيق مع قلة املستشفيات: يف رعاية الاألداء يف جمال  على

، وقصور إدارة املوارد. وقـد أظهـرت   القاصرة، ونظم اإلحالة اخلدمةعلى رسوم  املتزايد االعتمادوالتمويل 
يف املستشـفيات يف   اإلدخالمن حاالت  %14قرب من ت مؤخراً حول سالمة املرضى أن ما يدراسة أجري

). ورغم التقدم املشجع الذي أحرز يف بعض البلـدان،  42( ضارة أحداثارتبطت بوقوع  2بلدان اموعة 
باعتبارها وسيلة لتحسني املؤسسات الصحية العتماد الوطنية  الربامج يقم بعد بإعدادفإن الكثري من البلدان مل 

 املقدمة للمرضى. جودة الرعاية

إال  .خدمات الرعاية الصحية األولية ال يواجه أي حتدياتاحلصول على . فإن 1ويف ما يتعلق ببلدان اموعة  .61
امج الرعاية الصحية األولية على اجلودة والسالمة واملردودية، واالنتفاع واالستجابة لربأن التركيز غري الكايف 

 شكِّل حتدياً رئيسياً.الذين يتقدم م العمر، تلسكان لت النوعية للعبء املتغري لألمراض ولالحتياجا

لكـل   21و 11ستشفيات القطاع العام تتراوح فيها نسبة األسرة إىل السكان بني من موهناك شبكة واسعة  .62
خلدمات، ويسـتخدم الكـثري مـن هـذه      تقدمينسمة. وهي تعتمد على القوى العاملة الوافدة يف  10 000

احلاجـة إىل   املهمـة يف التكاليف. ومن التحديات  مرتفعة الكلفة، مع تسارع الزيادةت تكنولوجيا املؤسسا
كفاءة، واالستخدام الرشيد للتكنولوجيا، واسـتخدام  ذات التكاليف املستشفيات من خالل اإلدارة  خفض

. ج املؤسسـات الصـحية  خارمن مواقع الرعاية الثالثية إىل  االختصاصاتبعض  بنقلالرعاية الصحية املرتلية 
الـنظم   تركز على املصاحل التجارية ونقـص يف هذه البلدان االعتماد على نظم اعتماد  املهمةومن الثغرات 

 الوطنية أو اإلقليمية ملعايري الرعاية الصحية.

 دعم النظام الصحي لربامج الصحة العمومية وللطوارئ املعقدة
 اًكبري اًيشكِّل عائق ةالوطني ةلنظم الصحياأداء ضعف اإلقليم بأن متزايد على الصعيد العاملي ويف  إدراكهناك  .63

بدورة احلياة، وبلوغ املرامي  املتعلقةيف وجه مجيع الربامج اليت تستهدف األمراض ذات األولوية، والتدخالت 
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أداء  وتضـعف ات تأثرياً سلبياً على تقدمي اخلـدم  )IX(ككل النظام يعانيهااإلمنائية لأللفية. وتؤثِّر العوائق اليت 
لقاحـات  مـن أجـل ال  العديد من املبادرات العاملية، مثل التحالف العاملي  ويف مواجهة ذلك، قامالربامج. 
متويلية لتقوية الـنظم الصـحية،    بإتاحة فرصوالصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا،  ،والتمنيع

 سبعة بلدان يف اإلقليم.تشمل حالياً 

 يف إقليم شرق املتوسط ةم الصحيظُتقوية الن أولويات وخيارات الثاين: اجلزء
 يفهذه الورقة إىل الفجوات الرئيسية والتحديات الواسعة اليت تـؤثِّر  اجلزء األول من يف  الوارد شري التحليلي .64

مـن  مجيع البلـدان، إال أن   يف هذه التحديات ويوجد العديد منيف مجيع بلدان اإلقليم.  ةم الصحيالنظأداء 
ـ  الـثالث.  البلدان جمموعات يف  املتبعة للتصدي هلاواألساليب املرجح أن ختتلف أشكاهلا  ذه وللتصـدي هل

ينظـر  أن  يتعين) 1(اإلطار  أولويات جمموعة حمدودة من سبعالثاين من هذه الورقة  يقترح اجلزءالتحديات، 
السبعة ذات  ااالتإجراءات استراتيجية يف  والبد من اختاذاألعضاء.  جبدية رامسو السياسات يف الدول فيها

 .ومرنةبناء نظم صحية وطنية قوية  من أجلاألولوية 

  املتوسط شرق إقليم يف الصحية النظم تعزيز أولويات. 1 اإلطار

  الشاملة الصحية التغطية حنو التحرك .1

 يالصحاال  يف واحلَوكَمة القيادة تعزيز .2

 الصحية املعلومات نظم تقوية .3

 اإلدارة وجيدة متوازنة صحية عاملة قوى عمل على إجيادال .4

 اجلودة عاليةال صحيةال رعايةال خدمات على احلصول فرص حتسني .5

 اخلاص الصحي القطاع إشراك .6

 ومـواد  الطبيـة،  واألجهـزة  واللقاحات، األساسية، واألدوية األساسية التكنولوجيات على احلصول ضمان .7
 .التشخيص

 املنظمةو البلدان بني التعاون وجهود الصحية النظم يزتعز وخيارات استراتيجيات

 بكل يتعلق فيما االعتبار يف بوضعها األعضاء الدول صىتو اليت واخليارات االستراتيجية اإلجراءات فيما يلي .65
 .املوصى ا اإلجراءات بشأن إسهاماا لتقدمي مدعوة اإلقليمية واللجنة. املذكورة أعاله األولويات من أولوية

 وعلى. اخلصوص هذا يف األعضاء الدول لدعم اآلخرين الشركاء مع كثب عن العمل املنظمة وينتظر من
 .وشركائها املنظمة من املقترحة اإلسهامات تقدمي املشورة بشأن أيضاً اإلقليمية اللجنة من يرجى ذلك،

                                                 
IX    يف تؤثِّر اليت التغذية،  وأمثل برامج التمنيع  ،هي عوامل ال ختضع لسيطرة برامج الصحة العموميةككل النظام  يعانيهاالعوائق اليت

  .امجأداء الرب
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 الشاملة الصحية التغطية حتقيق حنو التحرك .1

 عمله األعضاء للدول ميكن ما

 األخرى، العام القطاع وزارات من ممثلني يضم القطاعات متعدد املستوى رفيع صحي جملس إنشاء .66
 لتحقيق طريق خارطة إلعداد ،وسائر األطراف املعنية اخلاص، الصحي والقطاع الالحكومية، واملنظمات

 .الشاملة الصحية التغطية

ومية العامة أو برامج التأمني الصحي االجتماعي توسيع نطاق املدفوعات املسبقة املعتمدة على اإليرادات احلك .67
 لتوفري محاية للسكان من املخاطر املالية، ومن مثَّ التحرك باطّراد حنو التغطية الصحية الشاملة

 مسؤولة تكون اليت املركزية اإلحصاء مكاتب أو الصحة وزارة يف الصحة اقتصاديات وحدة تعزيز أو إنشاء .68
 الصحية اخلدمات من باالستفادة املتعلقة واملسوحات الوطنية الصحية باتللحسا املنتظم التحليل عن

 .الصحية بالنفقات اخلاصة واملسوحات

 وزارات مع حوار إقامة يف الشروع من أجل العام، القطاع إسهام لتقييم لإلنفاق على الصحة مراجعة إجراء .69
يف ذلك اتباع أساليب  مبا لية،احمل صادرامل من يةإضاف مالية اعتمادات وحلشد ،واملداومة عليه والتخطيط املالية،
 احملتوى ذات األطعمة مثل( الصحية غري األطعمةو التبغ منتجات على ضرائب فرض مثل لتمويل،ل مبتكرة
 ).السكر من املرتفع

 نسبةبال الفردي السداد( الصحية اخلدمات ملقدمي املبتكرة السداد وآليات االستراتيجي الشراء يف مسألة النظر .70
 مقدمي من كل للتأثري يف سلوك) الداخليني املرضى لرعاية بالنسبة احلالة وحبسب األولية، الرعاية خلدمات
 .الصحي القطاع يف واإلنصاف الكفاءة على اتأثريه مدى لتحديد هاوتقييم ،واملنتفعني ا اخلدمة

 الدعم تقدمي للمنظمة ميكن كيف

 التجارب واستعراض ؛الشاملة التغطية حققت اليت البلدان من ستفادةامل والدروس الدولية اخلربات استعراض .71
 .البلدان مع املمارسات أفضل وتبادل املستوى، الرفيعة الصحية االس دورل القائمة

 املسوحاتوإجراء  الوطنية الصحية احلسابات على حتليل الصحة اقتصاديات وحدات يف العاملني قدرات بناء .72
 .الصحية النفقاتمسوحات و الصحية، اخلدمات من باالستفادة املتعلقة

 .الصحية بالنفقات اخلاصة ملراجعاتا ءإجرا يف البلدان دعمعلى  الدويل، البنك مثل الشركاء، مع التعاون .73

اليت ( اإلمث ضرائب فرض ذلك يف مبا املبتكر، التمويل جمال يف واخلربات املمارسات أفضل وتبادل توثيق .74
 .الصحية غري األطعمة وعلى التبغ على املكوس أو ،)أو طبياًأدبياً  ضارة تعترب أصناف تفرض على

 األمثلة ونشر وتوثيق ؛"االستراتيجي للشراء" العملية واجلوانب املفهوم يوضح للسياسات تقرير موجز إعداد .75
 .اخلدمات ملقدمي املدفوعات لسداد املبتكرة والطرق االستراتيجي لشراءل الناجحة
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  يالصحاال  يف واحلَوكَمة دةالقيا حتسني .2

 عمله األعضاء للدول ميكن ما

 يتعلق ما يف العاملني قدرات بناءب الصحة وزارة يف التخطيطو الصحية السياساتوحدات  وتعزيز إنشاء .76
 ،مردودها وحتليل التكاليف، وتقدير األولويات، تقريرو بالبينات، ةاملسندلسياسات ا حتليل قبيل من باملهارات

 .تنفيذهاالوطنية ورصد  االستراتيجية واخلطط السياسات عدادإو

 الصحي القطاع تنظيم جوانب عن املسؤولة اإلدارة قدرات وتعزيز العمومية الصحة قوانني وحتديث مراجعة .77
 شؤون وتنظيم املستهلكني ومحاية العمومية، الصحة مشاكل حل تستهدف اليت القوانني بإنفاذ خيتص ما يف

 ).واالعتماد ،واإلجازة الترخيص،( واملرافق الصحية الصحية اتاخلدم مقدمي

 سنوي تقرير وإعداد الصحي النظام أداء لرصد جيداً حتديداً حمددة مؤشرات جمموعة إىل يستند إطار إعداد .78
 .النتائج حتقيق يشمل مبا الصحي، القطاع أداء يقيم

 الدعم تقدمي للمنظمة ميكن كيف

 الوطنية الصحية السياسات ومراجعة البلدان، دعم على العاملني قدرات وتنمية نظمةامل داخل اخلربات تقوية .79
 .واحملتوى اإلجراءات حيث من

 يشمل مبا وأدواته، التخطيط ومهارات الوطنية، السياسات حتليل جمال يف الوطنيني املوظفني قدرات تنمية .80
  .تحليل اخلاص باألطراف املعنيةوال ،املردودية وحتليل اخليارات، وتقييم األولويات، تقرير

  .وصياغتها العمومية الصحة قوانني مراجعة يف خبربات يتمتعون دوليني اءمن خرب شبكة إنشاء .81

 .ةالصحي النظم داءأل املؤشرات من وجمموعة أساسي إطار وضعل ةتقني إرشادات إعداد .82

  الصحية املعلومات نظُم تقوية .3
  عمله األعضاء للدول ميكن ما

 واملراضة، الصحية املخاطر رصد( الرئيسية وعناصره ةالصحي املعلومات لنظام الراهن وضعال استعراض .83
 التعاون يشمل مبا ،)الصحي النظام وأداء قدرات وتقييم ،واخلاصة بسبب معين الوفيات تءاإحصا وتسجيل

 ؛العدل ووزارة لية،الداخ وزارة العام، املسجلو املركزي، اإلحصاء مكتب مثل ةالرئيسي األطراف املعنية مع
 .الدعمو املسامهة من مزيداً تتطلب اليت اجلوانب وتقوية الثغرات لسد خطة وإعداد

 عوامل تقييموالتركيز على  فيها، مترسخة املسوحات تكون ال اليت البلدان يف دورية صحية مسوحات إجراء .84
 .بالصحة الصلة ذات ااالت من ذلك وغري الصحي، النظام استجابةواملراضة، وسرعة  ،راخلط



 1 مناقشات تقنية/59ش م/ل إ
 
 

23 
 

  الدعم تقدمي للمنظمة ميكن كيف

 الشركاء مع باالشتراك البلدان، يف الصحية املعلومات نظُم لتعزيز إقليمية وخطة تقنية إرشادات إعداد .85
 واملؤسسات الصحية، القياسات وشبكة واالجتماعية، االقتصادية املتحدة األمم جلان مثل ،اآلخرين اإلقليميني

املعلومات و اتالوبائي جمال يف القدرات بناء أمهية على خاصة بصفة التأكيد مع الصلة، ذات قليميةواإل الدولية
 .الصحية

 األحوال لتسجيل الرئيسية اجلوانب على الوطنيني املوظفني لتدريب الفرص ويئة املدربني لكبار كادر إعداد .86
 بالتصنيف اخلاصة الترميز وطرق الطبية، اةوفال شهادات ذلك يف مبا احليوية، اإلحصاءات وعمليات املدنية
 .لألمراض الدويل

 باستخدام الوفاة وأسباب والوفيات، املواليد لتسجيل منوذجية جمتمعية مشروعات إلقامة األعضاء الدول دعم .87
 لتحسني مؤقت كتدبري ،)SAVVY( االعتياين لألحوال املدنية مع التشريح الشفوي التسجيل طريقة

 .الوطنية السلطات قبل من والوفيات املواليد تسجيل فيها جيري ال اليت األماكن يف ماسيوال اإلحصاءات،

 الوطنيني املوظفني وتدريب البلدان، يف دورية صحية مسوحات إلجراء للمسوحات، موحدة منهجية وضع .88
 .املسوحات هذه مثل إجراء على

 .النهائية التقارير وإعداد البيانات وحتليل نالبلدا احتياجات مبا يالئم املسوحات لتكييف الدعم تقدمي .89

  اإلدارة وجيدة متوازنة صحية عاملة قوي وجود تشجيع .4
  عمله األعضاء للدول ميكن ما

 العاملة للقوى شاملة صحية خطط وإعداد الصحية العاملة للقوى الراهن للوضع تفصيلية مراجعة إجراء .90
 وتدريبهم الصحي القطاع يف العاملني إعداد جوانب وتغطي الوطنية، الصحية اخلطط مع متماشية الصحية

 .الشركاء من ذلك وغري األكادميية واملؤسسات العايل التعليم وزارة مع بالتعاونوذلك  واستبقائهم،

 خطط وإعداد األسرة أطباء وتدريب إلعداد الراهن الوضع مراجعة على العايل التعليم مؤسسات مع التعاون .91
 .األسرة طب ممارسي وعدد نوعية يف الثغرات لسد األمد ةوطويلاألمد  قصرية حمددة

 األداء، إىل تستند حوافز أنظمة بوضع أدائهمو وحفزهم العاملني استبقاء عملية لتحسني الالزمة التدابري اختاذ .92
 ويئة اخلدمة، أثناء للتدريب برامج وتقدمي للعمل، أفضل بيئة ويئة ،املشاركة اجلزئية يف رسم اخلدمة مثل

، "نزوح األدمغة" عليه طلقي وما ،الريفو احلضربني  التوازن عدم من للحد وذلك الوظيفي، ريللتطو الفرص
 .أي هجرة ذوي الكفاءة

 القوى كوادر جلميع املقدمة التدريب برامج ودةجب لالرتقاء األكادميية املؤسسات اعتماد برامج وتعزيز إطالق .93
 .الصحية العاملة
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  الدعم ميتقد للمنظمة ميكن كيف

 القوىكوادر  ملختلف موثوقة مستقبلية توقعات وضع على األعضاء الدول ملساعدة فعالة أدوات تطوير  .94
 .الصحة وزارات يف التخطيط لوحدات التقنية القدرات وتعزيز العاملة،

 أفضل ونشر األسرة، طب جمال يف التدريب بربامج خيتص ما يف والدولية اإلقليمية اخلربات استعراض .95
 الربامج يف ذلك مبا ،اًمالئم اًتدريب املدربني األولية الصحية الرعاية مهنيي إعداد عمليةل تعزيزاً مارسات،امل

 .معقولة فترة غضون يف احلاد النقص لتغطية األمد القصرية االنتقالية

 االنتقالية، ربامجبال واخلاصة الكفاءة، على القائمة الدراسية املناهج ومراجعة إعداد يف للبلدان الدعم تقدمي .96
 .األمد الطويلة التدريب برامج وكذلك

 على ساعدت قد تكون واليت األداء، على القائمة احلوافز بأنظمة خيتص ما يف املمارسات أفضل ونشر توثيق .97
 .إليها الوصول يصعب اليت املناطق يف الصحية اخلدمات تقدمي حتسني

 .، وتكييف هذه املعايري ومراجعتهاالتدريب سساتمؤ فئات ملختلف اعتماد برامج إلنشاء عايريم وضع .98

  العمومية الصحة أهداف لتحقيق اخلاص الصحي القطاع مع الشراكة .5
 عمله األعضاء للدول ميكن ما

 ،اخلدمات عيتوز لتوثيق اخلاص بالقطاع الصحية الرعاية ومرافق مقدمي لتحديد مسحية دراسات إجراء .99
 التنظيمية اهليئات لدى نيمسجل مكو من للتحقق ،تهاوتكلف الرعاية، خدمات وجودة واالنتفاع ا،

 .لهابق من نيومرخص املختصة

 اخلدمة مقدمي سلوك تعديل أجل من حوافز إجياد يف والنظر الصلة ذات واللوائح القوانني وحتديث مراجعة .100
 األولوية، ذات الصحية للمشاكل األساسية األدوية وتوفري اجليد، لألداء التقدير بإظهار اخلاص، لقطاعيف ا

 .اخلدمة أثناء لتدريبل وإتاحة فرص

 الدعم تقدمي للمنظمة ميكن كيف

 حتديث ودعم اخلاص، بالقطاع الصحية اخلدمات مقدمي مواقع لتحديد الالزمة التقييم أدوات وإجازة إعداد .101
 االعتماد وكاالت دراتق وتعزيز اخلاص، القطاعيف  املقدمة الرعاية جبودة الصلة ذات واملعايري القوانني

 .املستهلك محاية وتعزيز الرعاية جودة حتسني آليات لتنفيذ الصحة ووزارات

 والكفاءة اجلودة،ويف  (أي إسنادها إىل جهات خارجية) الصحية اخلدمات تعهيد تأثري بشأن البينات تبادل .102
 .اخلدمات إتاحة هذه يفواإلنصاف و
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 واملواد الطبية واألجهزة واللقاحات، األساسية، واألدوية ة،األساسي التكنولوجيات على احلصول ضمان .6
  التشخيصية

 عمله األعضاء للدول ميكن ما

 يف والكفاءة والسالمة اجلودة لضمان والعاملني املواردما يكفي من  بإتاحة الوطنية التنظيمية اتالسلط تعزيز .103
 واللقاحات، األدوية، ذلك يف مبا ،الصحية التكنولوجيات ليشمل مجيع عملها نطاق وتوسيع ،عملها

 .التشخيصية املوادو الطبية واألجهزة

 مرافق يف توافرها رصد خالل من التكنولوجيات من وغريها األساسية األدوية على احلصول فرص حتسني  .104
 مت ما حنو على ،واختاذ أساليب لتحسني فرص جعل األدوية األساسية ميسورة الكلفة األولية، الصحية الرعاية

 .أعاله ازهإجي

 إىل إضافة ،)اإلكلينيكية( السريرية الفعالية تشمل واليت ،الصحية التكنولوجيا لتقييم وفقاً األولويات تقرير .105
 .الطبية واألجهزة واللقاحات، األدوية، الستخدام واألخالقية واالجتماعية، االقتصادية، اآلثار

 الدعم تقدمي للمنظمة ميكن كيف

بادل وت التنظيميةووظائفها وجوانبها  الوطنية التنظيمية لسلطاتا مفهوم بشأن اتسياسلل موجزتقرير  إعداد  .106
 .البلدان فيما بني الوطنية التنظيمية للسلطات الناجحة النماذج

 ومرافق باملستشفيات اخلاصة اتالتكنولوجي من ذلك وغري واألجهزة، األساسية، األدوية قوائم حتديث دعم .107
 .وأولوياا البلدان احتياجات ىلإ استناداً األولية الرعاية

 .مبادئ توجيهية سريرية قائمة على بينات للحاالت الشائعة، وتعزيز هذه املبادئ ونشرها إعداد يف املساعدة .108

 – التكنولوجية املنتجات جلميع بالنسبة الصحية التكنولوجيا تقييم جمال يف القدرات لبناء البلدان دعم .109
 .الطبية واألجهزة ،احليوية راتواملستحض واللقاحات، األدوية،

  اجلودة عاليةال صحيةال رعايةال خدمات على احلصول فرص حتسني .7
 عمله األعضاء للدول ميكن ما

 املختلفة اخليارات وحبث األولية الصحية الرعاية مستوى على الصحية للخدمات أساسية جمموعة إعداد .110
 أو ،تمعا صحة جمال يف العاملني أو األولية، حيةالص الرعاية مرافق من متكاملة شبكة طريق عن لتنفيذها،

 .مجيعاً منها بتوليفة أو حكومية، غري منظمات إىل اخلدمات تلك بتعهيد

 ومأمونيتها املقدمة اخلدمات جودة لتحسني عمل خطة ووضع العام القطاع مستشفيات أداء مراجعة .111
 .وفعاليتها
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 اختيارو وطين، برنامج إطالق خالل من ملستشفياتا يف املرضى سالمة وتدابري الرعاية جودة حتسني .112
 التدابري ووضع االختناقات، وتقييم ،الضارة األحداث انتشار مدى وتقدير ،يف املرحلة األوىل املستشفيات

 .مبعاجلتها الكفيلة

 .إقليمية وأ وطنية اعتماد برامج إعداد خالل من الصحية املرافق يف الرعاية ومأمونية جودة حتسني .113

 الدعم تقدمي للمنظمة ميكن كيف

 لتنفيذ منوذجية برامج ودعم الصحية، الرعاية دماتخ من أساسية جمموعة إلنشاء ةتقني إرشادات إعداد .114
 .واسع نطاق على استخدامها يف الشروع قبل للخدمات، األساسية اموعة

 ؛ا العمل أولويات دوحتدي املستشفيات، هاتواجه اليت التحديات على للتعرف إقليمية استراتيجية وضع .115
 التدريب برامج تنفيذ على واملساعدة ؛املستشفيات أداء لتقييم ،الفعالة واملوثوقة تكييف األدوات أو وتطوير
 .اآلخرين املنظمة شركاء ومع املنظمة، مع املتعاونة املراكز مع بالتنسيق املستشفيات ملديري

 والوفيات املراضة معدالت ذلك يف مبا املستشفيات، يف رةالضا األحداث انتشار مدى قياس يف املساعدة .116
 التنظيمية، الضعف ضعامو لتحديد املرضى سالمة تقييم أدلة استخدام وتشجيع األحداث، ذه املرتبطة
 .ملعاجلتها الالزمة اخلطط وإعداد

 االعتماد معايري ومراجعة ؛الرعاية جودة حتسني يف االعتماد برامج وكفاءة فعالية عن البينات أفضل تقدمي  .117
 .الوطنية االعتماد برامج رصد على قادرين إقليميني خرباء وإعداد ،جدواها وتقييم احلالية،

 خامتة

وصحة األفراد يف  السكانتعزيز صحة رئيسياً يف دوراً  تؤديمن املسلَّم به أن النظم الصحية اجليدة األداء   .118
أمراض ب املعنيةلربامج ل ميكن النظم الصحية وسيلة يف حاالت الطوارئ. كما متثِّل ا، وأوقات االستقرار

 تسود ظواهر اإلجحافيف إقليم شرق املتوسط، احملرز أهدافها. وعلى الرغم من التقدم امللموس  معينة حتقيق
جمال يف  علماً بأن ظواهر اإلجحاف .على الرعاية الصحية مصوهلحيف ما يتعلق بصحة السكان وفرص 

الصحية، والتكاليف املتزايدة للرعاية الصحية، واملعدالت  للمخاطرالتعرض  ماالتاحتالصحة، وزيادة 
املنخفضة اخنفاضاً غري مقبول لفرص احلصول على رعاية صحية عالية اجلودة يف اإلقليم، تدعو إىل تعزيز 

عالية اجلودة  واسعة من اخلدمات الصحية موعة، حىت ميكن حتقيق اإلتاحة الشاملة ة الوطنيةالنظم الصحي
 (مبا يشمل الوقاية، وتعزيز الصحة، واملعاجلة، والتأهيل)، مع حتقيق احلماية الصحية اجتماعياً ومالياً.

 الرئيسية لتحديات اليت تواجه النظم الصحية. وقد حددت هذه الورقة جمموعة من أولويات العملل التصدي  .119
ستراتيجيات اال من لكل أولوية من هذه األولويات، جمموعة. وهناك للنظر فيهالدول األعضاء إىل اقدمة امل
له، وكيف ميكن عمولكل خيار من تلك اخليارات عنصران: ما ميكن للدول األعضاء  .قترحةامليارات اخلو

طويل وطموح بالنسبة لكل من البلدان العمل هذا للمنظمة ولشركائها املساعدة يف حتقيقه. وبرنامج 
االحتياجات النوعية لكل بلد على حدة. وغين عن  مبا يليبإىل مزيد من املواءمة  اراتوحتتاج اخليواملنظمة، 

القول، أن احلاجة متس ألن تأخذ البلدان زمام املبادرة عند النظر يف اإلجراءات املناسبة لتحسني أداء النظم 
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خدمات صحية  نطاق احلماية الصحية اجتماعياً ومالياً، وتعزيز فرص احلصول على وتوسيعالصحية، 
، يف الصحية الشاملة. وتدرك املنظمة حنو حتقيق التغطيةوتكنولوجيات عالية اجلودة، ورصد التقدم احملرز 

البلدان يف ما يتعلق بتقدمي الدعم التقين  االرتفاع إىل مستوى تطلعاتالتحدي املتمثِّل يف  الوقت نفسه،
 املطلوب.
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