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 التغطية الصحية الشاملة من أجل تحقيقز حر  م الم  توسيع نطاق ممارسة طب األسرة: التقد  
 ملخص تنفيذي 

عداًأساسياًلتحقيقالتغطيةالصحيةالشاملة.وكانتاللجنةاإلقليمية،يشكلتوفرياخلدماتالصحيةاملتكاملةب  .1
،بشأنالتغطيةالصحيةالشاملة،قد2013تيفد ق يتع ،الصادريفدورهتاالستني،ال2–/ق60إل/ميفقرارهاش

تالدولاألعضاءواملنظمةعلىتوسيعنطاقاخلدماتالصحيةاملتكاملةاليتترتكزعلىالرعايةالصحيةاألولية.حث 
الثامنمنعناصروميثلاحلصولعلىالرعايةالصحيةاألساسيةالعاليةاجلودةواحداً منلثالثمناهلدفاةالغاية

إىلحتقيقالتغطيةالصحيةالشاملة،منأجلضمانمتتعاجلميعبأمناطعيشصحيةالتنميةاملستدامة،سعياًأهداف
وقدأظهر  يفمجيعاألعمار. يفوبالرفاهية ميكنأنت قدَّم املتكاملة األولية الصحية أنخدماتالرعاية تالتجربة

 سرة.أفضلصورةمنخاللهنجممارسةطباأل
واستناداًإىل.لوضعممارسةطباألسرةيفإقليمشرقاملتوسطمهذهالورقةاخلاصةباملناقشةالتقنيةعرضاًوتقد  .2

لتوسيعنطاقها.وتقرتحب نتائجحتليلهذاالوضع،فإنالورقةتبنيمدىاحلاجةإىلممارسةطباألسرة،كماتبنيس 
دالتغطيةالصحيةالشاملةيفهذااإلقليم،حيثحيد منأجلحتقيقاألسرةمبمارسةطبللنهوضالورقةإطارعمل

هذااإلطاراإلجراءاتاليتينبغيللدولاألعضاءالنظريفالقيامهبا،ويوضحالكيفيةاليتميكنللمنظمةأنتدعم
 هباذلك.

خصصيفجمالطباألسرةمهاطبيبمتميكنتعريفممارسةطباألسرةعلىأهناخدماترعايةصحيةيقد  .3
وموجَّهعلىالتنسيقوالتعاونوقائمةبتقدميخدماتشاملةومستمرةونيتميزوفريقمتعددالتخصصاتيعملمعه

النهج،احاحتياجاتاجملتمعية،.وتلب إىلتلبيةاحتياجاتاألشخاصواألسرواجملتمعات اخلدمات،منخاللهذا
مةإليهم،حيثميكنللناساحاستفادةمنسلسلةت،واملشاركةيفاخلدماتاملقد وتساعدالناسعلىاختاذالقرارا

والوقايةمناألمراضوتشخيصهاومعاجلتها،وخدماتالتدبريالعالجيلألمراض،،خدماتهتدفإىلتعزيزالصحة
النظامالصحي.وهناك،علىمنخاللخمتلفمستوياتومواقعالرعايةداخلطيلةالعمروالتأهيل،والرعايةامللط فة،

،واليتميكنإجيازهايف(1)عنصرًامنالعناصراألساسيةاملعتمدةواخلاصةمبمارسةطباألسرة13الصعيداإلقليمي،
 املكوناتالتالية:

 .جمموعةسكانيةحمددةتستفيدمنخدماتمرافقالرعايةالصحيةاألولية 
 وميسورةالتكلفة،معضماناستمرارالرعايةيفظلوجودنظاماجلودةعاليةخدماتصحيةأساسيةشاملة،

 ال.إحالةفع 

                                                      
(1) Conceptual and strategic approach to family practice: Towards universal health coverage through family practice in the 

Eastern Mediterranean Region. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2014 

(http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2014_EN_1783.pdf, accessed 22 August 2016). 

  

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2014_EN_1783.pdf
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 متعددالتخصصات.بةيفمرافقالرعايةالصحيةاألولية،تشكلفريقاًتوافرقوةعملكافيةومدرَّ 
مؤخراًثننيوالعشرين،ومتلوضعممارسةطباألسرةيفبلداناإلقليماحا،تقييماً2014أجرتاملنظمة،يفعام .4

طباألسرة ملمارسة األساسية العناصر عن عتبيانات فقدمج  ،عنصراً13وعددهاحتديثنتائجذلكالتقييم.
لتوسيعنطاقهذه والفرصاملتاحة والتحدياتاملاثلة، األولية/طباألسرة، الصحية للرعاية األساسية تغطيالبنية

 اخلدمات.
األ .5 طب ممارسة أن التقييم نتائج وأظهرت يف الصحية السياسات من قسمًا تشكل بلدان16سرة من بلدًا

النهجيف هائاًلفيمابنيبلداً.وكماكانمتوقعاً13اإلقليم،معوجودخططلتوسيعنطاقهذا ،فإنهناكتباينًا
رعايةثالثجمموعاتحمددةومتمايزةمنالبلدان،بلويفداخلاجملموعاتنفسها،وذلكمنحيثنسبةمرافقال

الصحيةاألوليةاليتتنف ذبرامجطباألسرةوعدداألطباءاملتخصصنييفجمالطباألسرة.ومليكنهناكسوى
بلدواحدفقطمنبلداناجملموعةاألوىلالذيلديهمرافقرعايةصحيةأوليةتقدماخلدماتالصحيةمنخاللهنج

يفغالبيةبلداناجملموعةالثالثة.واستنادًاإىلموجودتقريباً،يفحنيكانهذاالنهجغري%100طباألسرةبنسبة
.وإذاماطبيباً3225ثننيوالعشرينيبلغاملعلوماتاملتوافرة،فإنالعدداإلمجايلألطباءاألسرةاملعتمدينيفالبلداناحا

حا ما الدويلالذييستوجبوجود مقابلمتطلباتاملعيار العدد لكليقلمتحسابهذا أسرة أطباء عنثالثة
طبيبأسرةحىتميكن185497ضحأنالرقماإلقليميمنخفضجداً.وحتتاجبلداناإلقليمإىل،يت نسمة10000

 وتلكفجوةهائلةمطلوبالتغلبعليها.-%100تغطيةاحتياجاتالسكانبنسبة
ذاالوضعيفاإلقليم،واليتمنبينها،دونأنأبرزحتليلاملعلوماتاجملمَّعةعددًامناألسباباليتأدتإىله .6

يفالعديدمنالدولاألعضاء،وضعفالنظم أولويةقصوىلنهجممارسةطباألسرة إعطاء تقتصرعليها،عدم
ون  األسرة،ظ الصحية طب ملزاولة املرخَّصني املؤهَّلني األطباء أعداد يف احلاد والنقص األولية، الصحية الرعاية م

ةعددوقدراتبرامجالتدريبيفجمالطباألسرة،وسوءتوزيعالقوىالعاملةالصحيةبنياملناطقالريفيةوحمدودي
الرقابة وضعف األسرة، طب ممارسة هنج خالل من اخلدمات تقدمي يف اخلاص القطاع إشراك وعدم واحلضرية،

 واإلشراف.
 .7 بلوغ إىل السعي إطار الثالثويف اهلدف من الثامنة الغاية أهداف حتقيقمن إىل الرامية املستدامة، التنمية

الرتكيزعلىالنقصاحلاداحلاصليفاألطباءاملتخصصنييفجمالإىل،و2030التغطيةالصحيةالشاملةحبلولعام
أطباء إعداد الورقة.يفالسيناريواألولالذييتواصلفيه طباألسرة،متوضعسيناريوهنيألغراضخاصةهبذه

أطباء3صنييفجمالطباألسرةبنفساملعدلاحلايل،فإنالبحرينفقطهياليتستصل)حتافظ(علىنسبةمتخص
.أماالسيناريوالثاين،فيتمفيهحسابمعدلالزيادةاملطلوبةيفعدد2030،حبلولعامنسمة10000أسرةلكل

بنسبة الذينيتمإعدادهم،منأجلحتقيقالتغطية ،نسمة10000،مبعدلثالثةأطباءلكل100%أطباءاألسرة
 عام 2030حبلول من املقرتحة املطلوبة السنوية الزيادة نسبة وتتفاوت 2.77%. إىل للسودان، بالنسبة ،3.56%،

يفالسياساتمنأجلكبرياًبالنسبةللمملكةالعربيةالسعودية.وتتطلبترمجةالسيناريوالثاينإىلواقعملموس،حتوحاً
صالحالرعايةالصحيةاألولية،وزيادةاحاستثماريفإنشاءختصصطباألسرةوتعزيزهيفهذااإلقليم،حىتميكنإ

 إعدادالعدداملطلوبمنأطباءاألسرة.
لربنامجانتقايلواسرتاتيجيةتكميلية،واللذينميكنتعريفهمابكوهنمافرتةانتقالية،يتعرفغريأنهناكتصوراً .8

مارسالعامعلىهنجممارسةطباألسرة،وتتحسنفيهامعارفهومهاراتهيفجمالتقدمياخلدمات.وقدمتخالهلاامل
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مستوى على البلدان من العديد يف وذلك العام ني، للممارسني احانتقالية الفرتة مثل ناجحة، انتقالية برامج وضع
 (2)العامل.

األمريكعدَّأ  .9 اجلامعة بالتعاونمع تقدَّتاملنظمة، دورة يفبريوت، اإلنرتنتمد ية عربشبكة أشهر،م ستة هتا
ليستبديلةعن الدورة أطباءمتخصصنييفطباألسرة.وهذه املمارسنيالعام نيوتدريبهمكييصبحوا لتوجيه

يلاجليلالتدريبالكاملالذييقدمألطباءاألسرة،لكنميكنأنتكونمبثابةتدبريمرحليمؤقت.فبينمايتمحتو
احلايلمناملمارسنيالعام نيإىلأطباءمتخصصنييفجمالطباألسرة،منخاللبرنامجانتقايل،فسيكونعلى

أطباءأسرةمؤهَّلني.وهناكمناذجخمتلفةلربامجالكييصبحوكامالًاخلرجينياجلددمنطالبالطب،تلقيتدريباً
اءهبا.كماأنهناكالعديدمناملبادراتاملماثلةاملتفاوتةاملددواآلليات،اليتدمتفاوتةميكناحاحتذد انتقاليةذاتم 

واملغربواململكة والسودانومصر إيراناإلسالمية مجهورية ومنبينها اإلقليم، منالبلدانيفهذا عدد شرعفيها
 العربيةالسعودية.

نامجوطينشاملومستداميفهذاالشأن.وهناكويستلزمإنشاءوتعزيزممارسةطباألسرة،وجودسياسةوبر .10
إىلحتقيقالتغطيةالصحيةمبمارسةطباألسرة،سعياًالنهوضإطارعملمقرتحللدولاألعضاءواملنظمةمنأجل

 الشاملةيفهذااإلقليم.وميكنتصنيفاإلجراءاتاخلاصةبذلكضمناجملاحاتالستةالرئيسيةالتالية:
 إعادةتوجيهالنظمالصحية،وبناءالقدراتفيماخيتصبتقدمياخلدماتمنخاللهنجممارسة.ينبغيةم احلوك 

طباألسرة.وينبغيمساعدةاحلكوماتعلىإدماجبرنامجملمارسةطباألسرةكاسرتاتيجيةجامعةلتوفري
لىاحلكوماتضماناخلدمةيفإطارالتغطيةالصحيةالشاملةوضمنالسياساتواخلططالصحيةالوطنية.وع

وجوداحالتزامالسياسيعلىمجيعاملستوياتوإقرارالسياساتواألنظمةاملناسبةوإنشاءنظاممستدامللدفع
 املسبق،منأجلتوفريحزمةمناخلدماتالصحيةاألساسيةتقدممنخاللهنجطباألسرة.

 زيادةعددأطباءاألسرةاملرخصني،إنشاءتوسيعنطاقبرامجالتدريبيفجمالطباألسرة.ينبغي،منأجل
وجودبرامجانتقاليةمالئمةلرفعمستوىيلزموتعزيزبرامجللتدريبيفهذااجملال.وكرتتيبمرحليانتقايل،

وفضالً لألسرة. كأطباء وتأهيلهم العام ني لتشجيعاملمارسني ومهنية مادية حوافز تقدمي ينبغي ذلك، عن
 اقبربامجالدراساتالعليايفجمالطباألسرة.األطباءعلىاحالتح

 التمويل.هناكحاجةإىلاحاستثماريفإنشاءالربامجالتعليميةوالتدريبيةلتخصصطباألسرة.وعلىالبلدان
لسدادمستحقاتمقدمياخلدمات،واحاخنراطيفعملياتالشراءأنتستخدم،علىسبيلالتجربة،سبالً

وربطهن التحركصوباحاسرتاتيجي، خطة وذلكيفإطار التأمنيالصحي، بأنظمة جممارسةطباألسرة
 حتقيقالتغطيةالصحيةالشاملة.

 اجلودة،وضمانتكاملاخلدمات واملؤكدة بعناية املنتقاة اخلدماتالصحية من طيف ينبغيتقدمي جودهتا.
نظامإحالةقوي.وينبغياعتمادوذلكبأسلوبمتكاملمنخاللهنجممارسةطباألسرة،يعززهاوجود

تباعإرشاداتاملنظمةبشأنتشغيلمرافقخدماتااملرافقالصحيةوإجازهتا،كماينبغيمساعدةالبلدانعلى
 طباألسرة،مبايشملجودةالرعايةومأمونيتها،علىمستوىالرعايةالصحيةاألولية.

 ملتطوعنييفجمالالصحةتعزيزارتباطاألسراملعيشيةمبرافقمتكنياجملتمعاحمللي.بوسعالقياداتاجملتمعيةوا
يفجهودتوسيعنطاقممارسةطباألسرة،وذلكعنالفع الةالرعايةالصحية.وينبغيتعزيزاملشاركةاجملتمعية

                                                      
(2) The contribution of family medicine to improving health systems: A guidebook from the World Organization of Family 

Doctors (second edition). Bangkok: World Organization of Family Doctors; 2013. 
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ينبغيللبلدانأيضاً القدراتاحمللية.كما ببناء اه إدخالن  طريقالتدخالتاخلاصة الصحية ملنزليةجالرعاية
 والرعايةالذاتية،بوصفهاعنصراًأساسياًمنعناصرتوفرياخلدمةمنخاللهنجممارسةطباألسرة.

ت  ختاماً .11 األسرة طب ممارسة فإن الرعايةع ، مستوى على متكاملة صحية خدمات لتوفري األفضل السبيل د
قليم،بصفةعامة،حتتلمرتبةمتدنيةفيمايتعلقالصحيةاألولية.وفيماعدابعضاحاستثناءاتالقليلة،فإنبلداناإل

بتطورممارسةطباألسرة.وعلىالرغممنوجودالعديدمنالتحدياتالكبرية،فإنبوسعإطارعمليهدفإىل
التغطيةالصحيةالشاملةيفهذااإلقليم،أنيساعدعلىحتسنيالوضعمنأجلحتقيقبنهجطباألسرةالنهوض

اسرتاتيجياتمرحليةانتقاليةوأخرىبعيدةاملدى،ملواجهةالنقصاحلاديفعددأطباءاألسرة،وتقويةعاتبامنخالل
النظمالصحيةمنأجلدعمهذاالنهج.وسوفتدعماملنظمةالدولاألعضاءيفجهودهاالراميةإىلإنشاءنظام

قويملمارسةطباألسرةيفهذااإلقليم.
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 المقدمة
حدثكانذينالنسبالمكبرييفجمايلصحةالناسومأمولاحلياة،فإنالتحس نحتقيقتقد علىالرغمم .12

عالعمراين،للغاية،سواءفيمابنيالبلدانأوداخلالبلداننفسها.وإنعواملمثلتشيخالسكان،والتوس اًمتفاوت
بش تسهم العاملي، املستوى على الصحية غري احلياة أمناط طبيعةوانتشار حتديد يف متزايد، حنو وعلى كبري، كل

املشكالتالصحية.فاألعداداملتزايدةلألشخاصالذينيتعايشونمعأمراضغريساريةومشاكلذاتصلةبالصحة
وأكثرتكلفة.النفسية،وحاحاتاملراضةاملتعددةاملشرتكةوالطويلةاألمد،تشريإىلأنالرعايةأصبحتأكثرتعقيداً

قادرة،علىحنومتزايد،علىتلبيةهذهالطلبات.جيعلهاغريلنظمالصحيةاحلاليةتفتتاجانبآخر،فإنوعلى
املرض، نوع على القائمة وتلك التخصصية، العالجية الرعاية مناذج على املتناسب وغري املستمر الرتكيز أن كما

 .املةومنصفةورفيعةاجلودةومستدامةاقتصادياًيقو ضالنزوعالطبيعيللنظمالصحيةإىلتقدميرعايةصحيةش
التاسعةواخلمسني،اليتع وقدأقر  .13 أكتوبر/تيفتشريناألولد ق تاللجنةاإلقليميةلشرقاملتوسط،يفدورهتا

تفيهالدول،بشأنتقويةالنظمالصحيةيفبلدانإقليمشرقاملتوسط،الذيحث 3–/ق59/لإ،القرارشم2012
هنجاًاألع طباألسرة ممارسة واعتبار الصحية مرافقالرعاية وإدماجشبكة علىتعزيز اخلدماتلتقدميفعاحاًضاء

،بشأنالتغطيةالصحيةالشاملة،الصادريفالدورةالستنيللجنةاإلقليمية،2–ق/60الصحية.ويفقرارهاشم/لإ
 أكتوبر 2013اليتعقدتيفتشريناألول/ ، علىتقدميالدعمالتقينالالزمحثتاللجنة العاملية الصحة منظمة

يشملو كص إلعدادرؤيةخاصةبكلبلدواسرتاتيجيةوخارطةطريقللتحر  بحتقيقالتغطيةالصحيةالشاملة،مبا
 البعداخلاصبتقدمياخلدمة.

إىل .14 التقنية باملناقشة الورقةاخلاصة الثامنةمناهلدفالثالتستندهذه ثمنالغاية املستدامةأهداف ،(3)التنمية
تيثتبنَّ.وتأيتهذهالورقةمناسبةمنحيثالتوقيت،ح2030بتحقيقالتغطيةالصحيةالشاملةحبلولعامةاخلاص

التاسعةوالستنيجلمعيةالصحةا2016مايوالدولاألعضاء،يفأيار/ لعاملية،وبتأييدساحق،القرار،خاللالدورة
 .(4)بشأنتعزيزاخلدماتالصحيةاليتترك زعلىالناس24–69صعج
وهتدفهذهالورقةإىلضمانالتزامالدولاألعضاءبتوسيعنطاقممارسةطباألسرةكاسرتاتيجيةرئيسيةلتوفري .15

سعياً حتليالًاخلدمات تتضمن حيث الشاملة، الصحية التغطية حتقيق منإىل لعدد مقرتحات وتقدم للموقف،
بتطبيقممارسةطباألسرة،للنهوضجاباتمنأجلالتغلبعلىالتحدياتالقائمة،كماتقرتحإطارعملاحاست

 وإعدادأطباءمتخصصنييفجمالطباألسرةيفإقليممنظمةالصحةالعامليةلشرقاملتوسط.
 ج ممارسة طب األسرة؟ه  ما هو نـ  

مهاطبيبمتخصصيفجمالطباألسرة،حيةيقد بأهناخدماترعايةص(5)ميكنتعريفممارسةطباألسرة .16
بتقدميخدماتشاملةومستمرةونيتميزوفريقيعملمعه احتياجاتعلىالتنسيقوالتعاونوقائمة لتلبية وموج هة

 واجملتمع واألسر احتياجاهتماألشخاص العمرحبسب بوصفطيلة األسرة، طبيب ويلعب األوىله. احاتصال نقطة
حتققشاملةجه الةويفحتسنيالصحةمنخاللاتباعن  يفتقدميخدماتصحيةفع ،دورًاأساسياًباخلدمةالصحية

                                                      
اتالرعايةالصحيةاألساسيةمنهدفالتنميةاملستدامةالثالث:حتقيقالتغطيةالصحيةالشاملة،مبايفذلكاحلمايةمناملخاطراملالية،وإمكانيةاحلصولعلىخدم8.3لغايةا(3)

لاجلميععلىاألدويةواللقاحاتاجلي دةوالفعالةوامليسورةالتكلفة.اجليدةوإمكانيةحصو
الناس" على تركز املتكاملةاليت الصحية اخلدمات (بشأن"تعزيز24.69قرار)جصع(4)
(care/en/-centred-ervicedeliverysafety/areas/peoplehttp://www.who.int/s2016أغسطسآب/22يفأصبحمتاحاً،.)

(5) Boelen C, World Organization of National Colleges, Academies, and Academic Associations of General Practitioners/Family 

Physicians, World Health Organization. Improving health systems: the contribution of family medicine: a guidebook. Singapore: 

World Organization of Family Doctors; 2002. 

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/
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وجمتمعاهتا لألسر الصحية احاحتياجات ومع الصحة مع التعامل األسرة ألطباء وميكن وتواصلها. الرعاية استمرار
 احمللية.

رةعلىحنوتباديليفاملواداملنشورة.ويعرَّفمايتماستخداممصطلحيممارسةطباألسرةوطباألسوكثرياً .17
الطباملعينبتقد التخصص بأنه األسرة ميمصطلحطب لألفراد شاملة احليويةواألسررعاية الطبية وإدماجالعلوم

وبوصفهختصصاً واحاجتماعية. وحبثيةأكادميياًطبياًوالسلوكية وتثقيفية يتضمنتقدميخدماترعايةصحية، فإنه ،
 .(6)املةش
ويتطلبنطاقاخلدماتاليتتقدممنخاللممارسةطباألسرةوجودفريقمتعددالتخصصات.وتربزالروح .18

اليتت قدَّمهباهذهاخلدماتهنجالعملبروحالفريقمنأجلتقدمياخلدمة.وقدخيتلفتكوينالفريقمنبلدآلخر،
الرتكيبيةواملواردوتوافراملواردالبشرية)لكنحابدأنيضمطبيبن وذلكحبسبحزمةاخلدماتاملقدمة،وحبسبالب 

 أسرةوممرضةعلىأقلتقدير(.
طباألسرةيفحتسنيفرصاحلصولجيدالتدريبمنفرقوتؤيدالبيناتاإلسهامالذيميكنأنيقدمهفريق .19

طةممارسةطباألسرة.بيدأنهناكعلىرعايةرفيعةاجلودة.ويشكلطبيباألسرةواملمرضةالعمودالفقريألنش
 يفأعدادأطباءاألسرةعلىمستوىالعامل،معاشتدادحدةهذاالنقصيفإقليمشرقاملتوسط.نقصاً
وإىلجانبحتسنيالقدراتالتدريبية،ينبغيأنت راعىدينامياتسوقالعمللدىاجتذابالعاملنيالصحيني .20

دماتطباألسرة.فمعظمبلدانهذااإلقليمتواجهحتدياتيفأماكنتقدميواستبقائهمللعمليفمواقعتقدميخ
خدماتالرعايةالصحيةاألولية،وحاسيمايفاملناطقالريفيةوالنائية.وعلىذلك،فينبغيتقدميحوافزكافيةمنأجل

بغيمراعاةتفضيالتجذباألطباءللتخصصيفطباألسرة،وكذلكاملهنينياآلخرينالذينيضمهمالفريق.وين
عنالدعمالشخصيا،فضالًاملهنينيالصحيني،لدىحتديدهذهاحلوافز،واليتميكنأنتكونماليةوغريماليةأيضً

 واملهينيفهذااجملال.
بالفعلهنجممارسةطباألسرة،وهذهالبلداناآلنيفمراحلخمتلفةمننصفعددبلداناإلقليمتقريباًتبنَّ .21

الشأنعملي للتطبيقيفهذا قابلة وهناكالعديدمنالبلداناليتملتقمبعدبتطويرمناذجعملية التنفيذ. نتيجةة
حتدياتمنقبيلالنقصيفأعدادأطباءاألسرة،وعدمإدماجخدماتالوقايةمناألمراضغريالساريةوالصحة

 د.النفسيةورعايةمرضىاها،وضعفنظماملعلوماتوالرتص 
 تقييم ممارسة طب األسرة في اإلقليم

أجر  .22 العاملية،يفعام الصحة ومت2014تمنظمة يفإقليمشرقاملتوسط. طباألسرة حولممارسة ،مسحًا
منعناصرطباألسرة،وذلكيفعنصراًأساسياً13.ومشلاملسح2016و2015حتديثنتائجهذااملسحيفعامي

صن،مبايفذلكحالةالبنيةاألساسيةاخلاصةبتقدمياخلدمة،والتحدياتاملاثلة،والفر ثننيوالعشريبلداناإلقليماحا
املطلوبةلتحسنيعمليةتقدمياخلدمةمنخاللهنجطباألسرة.وقامتنقاطاملوج هةللعملاملتاحة،والتدخالت

املعلوم تلك صحة من بالتحقق الصحة وزارات يف األسرة بطب املعنية اجملاحاتاحاتصال التقييم غطى وقد ات.
الفرد،وإعدادقائمةبأطباءاألسرة؛لألسرة/التالية:تسجيلالتجمعاتالسكانيةاملستفيدةمناخلدمة،وإعدادملف

إىل استنادًا العاملني ومنط األساسية؛ األدوية وقائمة األساسية؛ الصحية اخلدمات وحزمة احمللي؛ اجملتمع ومشاركة
                                                      

(6) Boelen C, World Organization of National Colleges, Academies, and Academic Associations of General Practitioners/Family 

Physicians, World Health Organization. Improving health systems: the contribution of family 

 medicine: a guidebook. Singapore: World Organization of Family Doctors; 2002. 
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؛وبرامجواألثاثالطب،معتوصيفاتحديثةملهامالوظائف؛وجمموعةمعياريةمناملعداتالطبيةسرةاألممارسةطب
وفقاً للممارسنيالعام نيالتدريباملوضوعة والتدريبعلىرأسالعملاملقدم الوظائف؛ ملهام للتوصيفاتاجلديدة

املساندة اخلدمات موظفي من ا،وغريهم بروتوكوحات توافر احلديثةومدى اإلحالةلعالج معلوماتونظام ونظام
رئيسيني جمالني يف أدناه التقييم نتائج إجياز مت وقد واحاعتماد. اجلودة وبرامج الصحية ومهاالرعاية اخلدمة، تقدمي

 وإعدادأطباءاألسرة.

 تقدمياخلدمة
 .23 أن التقييم )16أظهر وخط%72بلدًا سياساهتا ضمن األسرة طب ممارسة أدرجت الوطنية،( الصحية طها

لتوسيعنطاق13تبتعينينقطةاتصالتكونمسؤولةعنالربنامج.وأنلدىوأنشأتوحدةأوقام  خططًا بلدًا
برنامجممارسةطباألسرة.وجديربالذكرأننسبةمرافقالرعايةالصحيةاألوليةاليتتنف ذبرنامجممارسةطباألسرة

فيمابنيبلداناجملموعاتالثالث،وحىتبنيبلداندأطباءاألسرة،تتفاوتتفاوتاً،وكذلكأعداكامالًتنفيذاً كبريًا
 .(7)اجملموعةالواحدة

األوىل .24 اجملموعة بلدان يف اخلدمات تقدمي نسبة األسرة(8)وترتاوح طب ممارسة هنج إطار يف (9)، بني 14%،
%0يفبلداناجملموعةالثانية،و%63و%0حالنسبةبنيمنمرافقالرعايةالصحيةاألولية،يفحنيترتاو%100و
.وعلىنسمة 10000لكلطبيباً1.84يفبلداناجملموعةالثالثة.وتتفاوتكثافةأطباءاألسرةمنصفرإىل%14و

ةأطباءالرغممنالدعمالسياسياجليدإىلحدمعقوللربامجممارسةطباألسرةيفبلداناجملموعةاألوىل،فإنكثاف
 .2015يفعامنسمة10000لكلطبيباً0.31األسرةكانتأقلمن

يفالتجمعاتالسكانيةاملستفيدةمنهذهاخلدمات،وذلكيفالسكانمن%80وهناكتسجيلألكثرمن .25
ستةمنالبلداناحاثننيوالعشرين،يفحنييتمختصيصأطباءلعددحمددمناألسر،وذلكيفكلمناإلمارات
العربيةاملتحدةوالبحرينوالكويت.ويفالبلداناألخرى،قدتذهباألسرإىلأطباءخمتلفنيأومرافقصحيةخمتلفة
يفكلزيارة،باستثناءاألردنوباكستانومجهوريةإيراناإلسالمية)ولكنيفمرافقالرعايةالصحيةاألوليةفقطحيث

رىتنفيذالربنامج(.  جي 
حاجيريإحايفيفاإلقليمحزمةخدماتصحيةأساسية،رغمأنتنفيذالربنامجتنفيذاًكامالًوضعمجيعالبلدان .26
بلداً.وبالنسبةللبلدانالثمانيةاألخرى،فإنالربنامجينفَّذبشكلجزئيأوأنهغريموجودمناألصل.وعالوةً14

بلدًاأبلغعنتوافراألدويةيفمرافق17ورغمأنعلىذلك،فقدقاممجيعالبلدانبوضعقائمةباألدويةاألساسية.
الرعايةالصحيةاألولية،فإنمدىتوافرهابشكلكامليفمجيعاألوقاتويفمجيعمرافقالرعايةالصحيةاألولية،هو

 أمرحيتاجإىلمزيدمنالتقييم.

                                                      
إىلاحلصائلالصحية(ألغراضخاصةبتحليلالتحديات،وحتديداألولويات،وكذلكحتديداخلياراتواحاسرتاتيجيات،متت7) صنيفبلداناإلقليميفثالثجمموعاتشاملةاستنادًا

علىمدىالعقوداألربعةاألخرية،مدعومةبارتفاعكبرياً(البلداناليتتقدمتفيهاالتنميةاحاجتماعيةواحاقتصاديةتقدماً1)للسكان،وأداءالنظامالصحي،ومستوىاإلنفاقعلىالصحة.
يفاملوارد،وهذهالبلدانتندرج،إىلحدكبري،ضمنالبلدانمتوسطةالبلداناليتقامتبتطويربنيةأساسيةشاملةلتقدميخدماتالصحةالعمومية،لكنهاتواجهقيوداً(2)الدخلفيها.

احاستقرارالسياسيوالنزاعاتوغريهامنالتحدياتالتنمويةاملعقدة.لشحاملواردوعدمالبلداناليتتواجهصعوباتكبريةيفحتسنياحلصائلالصحيةلسكاهنانتيجةً(3)الدخل.
(اجملموعةاألوىل:اإلماراتالعربيةاملتحدة،والبحرين،وع مان،وقطر،والكويت،واململكةالعربيةالسعودية.8)

بيةالسورية،والعراق،ولبنان،وليبيا،ومصر،واملغرب.اجملموعةالثانية:األردن،وفلسطني،وتونس،ومجهوريةإيراناإلسالمية،واجلمهوريةالعر
اجملموعةالثالثة:أفغانستان،وباكستان،وجيبويت،والسودان،والصومال،واليمن.

اخلاصةمبمارسةطباألسرةيفمرافقالرعايةاألولية.13(توافرالعناصرال 9)
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غريأهنامفعَّلةيفمخسةبلدانفقط.بلداً،15وبالنسبةللدحائلاإلرشاديةاخلاصةباإلحاحات،فهيمتوافرةيف .27
مننتائجالتقييمعدم14،وذلكيفوي سمحملرضىاحلاحاتغريالطارئةبالتوجهإىلاملستشفياتمباشرةً بلداً.وتبنيَّ

 بلداً،علىالرغممنوجودالدحائلاإلرشاديةاخلاصةبذلك.17اليفوجودنظامإحالةفع 
،غريأنهناكتفاوتاتهائلةيفبلداً14بصحةاألسرةأوصحةاألفرادمتوافرةيفالسجالتاخلاصةامللفات/ .28

معلوماتعناملراضةوالوفيات،18ذلك،بنيالبلدانويفداخلها.ولدىمرافقالرعايةالصحيةاألولية،يف بلداً،
 يف التخطيط عمليات يف تستخدم 14واليت من والتعليقات املالحظات وترد مستوىبلداً. إىل األعلى املستوى

األولية،وذلكيف الصحية الصحية12الرعاية معلوماتإلكرتوينيفمرافقالرعاية وهناكتنفيذكامللنظام بلداً.
ينفَّذذلكبشكلجزئييفمثانيةبلدان.وتتوافربياناتمفصَّلةعلىمستوىالرعاية األوليةيفثالثةبلدان،بينما

 بلداً.13الصحيةاألوليةيف

 إعدادأطباءاألسرة
علىالرغممنوجودنقصيفأعدادأطباءاألسرةيفشىتأحناءالعامل،فإنالوضعأشدحدةيفهذااإلقليم، .29

،بالتعاونمعجامعةأغاخانواملنظمة2014عامعاجاًل.ويفإطارتقييمهذاالوضع،أجرتاملنظمةويتطلبإجراءً
آلراءاخلرباءحولالربامجالتعليميةوالتدريبيةالعامليةألطباءاألسر اجملال،ومسحًا للمواداملنشورةيفهذا مراجعة ة،

 اخلاصةمبمارسةطباألسرةيفهذااإلقليم.
واملغرب .30 ومصر ولبنان والعراق والسودان وباكستان أفغانستان بينها من بلدان، مثانية عن يقل حا ما وهناك

،منستةأشهر،كماهوالدراسةدية،متنحشهادةختصصيفجمالطباألسرة.وتتفاوتمدةواململكةالعربيةالسعو
 احلاليفالسودان،إىلثالثسنوات،كماهواحلاليفأفغانستان.

دارساً180مدتهسنتانلنيلشهادةالتخصصيفجمالطباألسرة،يلتحقهباكلعامدبلومممصروتقد  .31
برامجالتدريباخلاصةبكلمنشهادةالبورداملصريةوشهادةالبوردالسعودية،يفحنيتمؤخراً(،كماأ د خل)طالباً

 .سنوياًطبيباً35يوجدباألردنبرنامجختصصيلألطباءاملقيمني،مدةالدراسةبهأربعسنواتويلتحقبه
ليةاملردود،وشرعتيفتنفيذالنموذجتمجهوريةإيراناإلسالميةاحلاجةإىلوجودرعايةصحيةوقائيةوعاوأدرك  .32

،برنامجمدتهسنتانلنيلدرجةماجستريالصحةالعموميةيف2015اخلاصمبمارسةطباألسرة،حيثبدأ،يفعام
للممارسنيعد.ومتمؤخراًعنب الدراسةطباألسرة،منخالل بالنسبة الربنامجلتكونسنةواحدة اختصارمدة

الربنامجالعام نيالذينلد ويلتحقهبذا األولية. الصحية علىمستوىالرعاية عملية طبيبسنوياً.500يهمخربة
ستونمنطالبالدراساتالعليا،ممنحصلوابالفعلعلىماجستريالصحةوهناكمثاينجامعاتيلتحقهباحالياً

سبةحلامليشهادة)التخصص(،بالنسنتنيالعموميةأوشهادةالتخصصيفطباألسرة.وستكونمدةالدراسة
 وثالثسنواتبالنسبةحلامليماجستريالصحةالعمومية.

برناجماًاملغرب،مؤخ وأعدَّ .33 العمليةمنراً، ميك ناملمارسنيالعام نيالذينلديهمأربعسنواتمناخلربة انتقالياً،
 العمومية معهدالصحة سنتان،يديرها تدريبيةمدهتا يفالرباط)شهادةختصصيفطباألسرة(.احالتحاقبدورة

تقد  اليت الدورة، هذه جترىوتتألف حيث والعملية، النظرية الدراسة من خمتلفة مراحل من سنتني، مدى على م
يفمرافقالرعايةالصحيةاألوليةاليتيعملهبااملشاركونأنفسهم.وقدالتحقهبذاالربنامجحىتاآلنالعمليةاحلصص

العمليةعلىمستوىالرعايةالصحيةاألولية.ومناملقررتقدميبرنامجطبيباً25 ممنلديهمأربعسنواتمناخلربة
 مماثليفمثاينجامعاتأخرى.وسوفيتلقىاخلرجيون،مناملوظفنياحلكوميني،حوافزماليةشهرية.
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شهراًلنيلشهادةالتخصصيفطب14مدته،برناجماً2008وكانتاململكةالعربيةالسعوديةقدبدأت،يفعام .34
برنامج.وهناكأيضاًطبيبًاسنوياً75–70شهراً،ويلتحقبه24ملدةاألسرة.وتستمرالدراسةيفهذاالربنامجحالياً
يفالسودان،مدةالدراسةبهستةأشهر،ويوفرفرصاًوظيفيةيفاململكةتدريبلنيلشهادةالتخصصيفطباألسرة

يتيحالعرب املاجستري، لنيلدرجة سنتان مدته إىلبرنامج باإلضافة هذا فيه. الدراسة من احانتهاء بعد السعودية ية
 علىرأسالعملونيلشهادةيفطباألسرة.لألطباءتلقيتدريباً

 التحديات التي تواجه توسيع نطاق ممارسة طب األسرة في اإلقليم
اليتمت .35 الوضعيفسلطتنتائجحتليلاملعلومات، مناألسباباليتأدتإىلهذا علىعدد الضوء مجعها،

 عناوين حتمل اليت األربع اجملموعات يف مصنَّفة وهي أدناه، موضحة التحديات وهذه وتقدمياحلوكمةاإلقليم. ،
 اخلدمة،وإعدادأطباءاألسرة،والشراكةمعمقدمياخلدمةيفالقطاعاخلاص.

 احلوكمة
حمدودًايفبلداناجملموعةالثانية،يفبلداناجملموعةاألوىل،ودعماًقوياًسياسياًألسرةدعماًىممارسةطباتلق  .36

 وبالنسبةلبلداناجملموعةالثالثةفإنالدعمإماحمدودأوغائب.
البنيةاألساسيةللنظامالصحيحاتتسقمعاملتطلباتاخلاصةمبمارسةطباألسرة،وذلكيفالعديدمنبلدان .37

اجملموعتنيالثانيةوالثالثة.فممارسةطباألسرةماتزالمتثلمفهوماًجديداًبالنسبةلوزاراتالصحةيفاإلقليم،وليس
 هناكدعمسياسيكاف،يفهذااجملال،لتعزيزالتدخالتالضروريةاملطلوبة.

لتطبيقممارسةطباألسرة،وذلكبنيال .38 الالزمة عاملنياملهنينيواإلدارينييفهناكنقصيفاملهاراتالتقنية
بتغرياتسياسيةيفالسنواتقدمرَّعنذلك،فإننصفعددبلداناجملموعةالثانيةتقريباًوزارةالصحة.وفضالً

ىإىلعدماعتبارممارسةاألخرية،مبايفذلكتونسواجلمهوريةالعربيةالسوريةوالعراقوليبياومصر،األمرالذيأدَّ
 البلدان.منعديدالأولويةطويلةاألجليفطباألسرة

العلىمستوىاملناطقوعدمكفايةالقدراتبنيالسلطاتالصحيةيفاملناطقىعدموجودنظامصحيفع أدَّ .39
أنىإىلمجتمعاتاحمللية،كلذلكأدَّوغيابالقدراتيفجماحاتالتخطيطوالرقابةواإلشرافواملشاركةاحملدودةلل

 .جداًجهودحتقيقالالمركزيةيفاإلدارةحمدوداًيكونجناح
هناكحاجةإىلوجودخارطةعلىالرغممنتطبيقممارسةطباألسرةيفبعضالبلدانيفهذااإلقليم،فإن .40

الدولطريق/ ذلك يساعد أن ميكن حيث البلدان، جمموعات من جمموعة كل متطلبات مع تتماشى اسرتاتيجية
العملالوطنيةاخلاصةهبا،لدعمخدماتالرعايةالصحيةاألوليةمنخاللهنجممارسةاألعضاءعلىوضعخطط

 طباألسرة.

 تقدمياخلدمة
لدىمجيعبلداناجملموعةاألوىل،وبعضبلداناجملموعةالثانيةسياسةحاعتمادهنجممارسةطباألسرة.وعلى .41

اجملال،فإنالتنفيذك وغريمكتمل.فبالرغممنأنمجيعالبلدانتوفرمفتتاًانحنيمتإحرازبعضالتقدميفهذا
كبريًايفغالبيةمرافقالرعايةالصحيةحزمةمناخلدماتالصحيةاألساسية،فإنجودةالرعايةماتزالتشكلحتدياً

 األولية.
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املقدَّ .42 للخدمات احملدودة اجلودة ابسبب حدث العمومية، األولية الصحية الرعاية مرافق يف للقطاعمة نتشار
فإن وذلكيفمجيعبلداناإلقليم.وعلىسبيلاملثال، يطلقعلي%62الصحياخلاصغرياملنظم، هخدماتمما

لالقطاعالصحياخلاص،ب ممنق منهايفباكستان،تقدَّ%83الرعايةالصحيةاألولية/الرعايةاإلسعافيةيفمصر،و
 املباشرعلىالصحةمنجانباألفراديفمعظمالبلدان.األمرالذييرتبطبارتفاعنسبةاإلنفاق

تلعواملسالمةاملرضىوجودةواعتماداخلدماتالصحيةحتدياتخطريةأماممجيعالبلدان.فقدأظهر تشك  .43
تيفكلمناألردنومجهوريةإيراناإلسالميةوالسودانوالعراقومصرواملغرب،أننسبةنتائجدراساتإقليميةأجري 

كثريمنالبلدانبرامجاعتمادوطنية،يفحني.وقدأعد %18انتشاراألحداثالسلبيةبنياملرضىالداخلينيتبلغ
 تعتمدبلدانأخرىعلىبرامجاعتمادخارجية.

حاتاحاستخداميفاملستشفيات،األمرالذييفضيإىلاستهالكماإلحالةالضعيفةإىلارتفاعمعد ظ ين تؤد  .44
منميزانياتوزاراتالصحة،يفحنيتظلخمصصاتخدماتالرعايةالصحيةاألوليةيفامليزانية،يف80%–60

 معظمبلداناإلقليم،حمدودةللغاية.
إدماجخدماتالرعايةاملتعلقةباألمراضغريالساريةوالصحةالنفسيةضمنحزمةاخلدماتالصحيةلمايزا .45

فقدأظهاألساسيةيشك  فقطمنخدماتالرعايةالصحية%50أن2014رتقييمأجرتهاملنظمةيفعاملحتدياً.
 لتحرياإلصابةبالسكريوارتفاعضغطالدم.األوليةيفمخسةبلدان،هياليتأجرتفحوصاً

هنجالرعايةالصحيةاملنزيفضوءالتحولالدميغرايفوتشي  .46 ليةخالسكان،اجتهتبلداناجملموعةاألوىلإىلتبين 
لتوفري مبادرات إىل حباجة الثالث اجملموعات يف والبلدان حمدود. نطاق على وذلك بالعجز، واملصابني للمسنني

 الرعايةالصحيةاملنزلية.
ينمنالزمن،علىمدىأكثرمنعقد علىالرغممنأناملبادراتاجملتمعيةختضعللتجريبيفهذااإلقليم، .47

وذلكيفكلمنأفغانستانمنخاللبرامجالعاملنيالصحي إيران،وباكستان،نييفاجملتمعاتاحمللية، ومجهورية
ومصر،فماتزالاحلاجةقائمةإىلإشراكاجملتمعاحملليبشكلأكربيفالبلدان،،والصومال،والسودان،اإلسالمية

 األسرة.باعتبارذلكعنصراًأساسياًمنعناصرخدماتالرعايةالصحيةاألوليةوممارسةطب

 إعدادأطباءاألسرة
لغيابالتخطيطاملركزيبشأنالقوىالعاملةحتدياًكبرياًيفالعديدمنالبلدان،جبانبغيابالتنسيقبنييشك  .48

 وزاراتالصحةووزاراتالتعليمالعايلواملؤسساتاألكادميية.
يفهذااإلطار.كبرياًلذييشكلحتدياًهناكعواملكثريةتقفوراءالنقصاحلاصليفأعدادأطباءاألسرة،وا .49

خيتصمبمارسةطباألسرة،وحمدوديةالوعياجملتمعي)الذيينعكسعلىفيماومنبنيهذهالعواملغيابالرؤية
غيابالطلبعلىأطباءاألسرةمنجانباجملتمع(،واملساراتاملهنيةغرياحملددةألطباءاألسرةيفكلمنالقطاعني

 اص.العامواخل

 مياخلدمةيفالقطاعاخلاصالشراكةمعمقد 
بتطبيقممارسةطباألسرةيفالقطاعالعام،والذيو هةبشكلأساسيص كانتجهودوزاراتالصحةموجَّ .50

منخدماتاملرضىاخلارجيني؛بالنظرإىلكونالعياداتاخلاصة30%،يفبعضالبلدان،سوىأقلمنمحاي قد 
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.وت ظهرالتجربةالدوليةأنبوسعالقطاعاخلاصأنيقومبدور(10)يلتقدمياخلدمةيفهذهالبلدانلاملصدرالرئيسمتث 
 مهميفتقدميخدماتطباألسرة.

ضعفآلياتتنظيمالشراكاتبنيالقطاعنيالعامواخلاص،وعدموجودآليةواضحةللتعاقدمعالقطاعاخلاص .51
لتقدميخدماتالرعايةالصحيةاألولية،وغيابمعايرياألداء،كلهذهالعواملتش كلحتدياتكبريةيفسبيلتطبيق

ممارسةطباألسرة.

 صى بهاإعداد أطباء األسرة واإلجراءات المو 
يفتدريبوختريجأطباءاألسرةيفاإلقليم،فإنهذهالورقةتبحثبالنظرإىلالفجواتاهلائلةاملوجودةحالياً .52

 مخياراتمنأجلمواجهةالنقصاحلاصليفهذاالشأن.خيتصبتوافرأطباءاألسرةوتقد فيماالوضعاحلايل
،خلدمةطبيباً2020حنو2015ريبأطباءاألسرةيفعامبلغالعددالسنويلألطباءاملتخرجنيمنبرامجتد .53

.وبأخذالعددالسنوياحلايلللمتخرجنينسمة10000لكلطبيباً0.08لثننيوالعشرين،ماميث بلداناإلقليماحا
نع)دولاملتوق ،يفاحلسبان،فإناملعد 2030اخلاصةبأعدادالسكانحىتعاموالتوقعاتمنبرامجطباألسرة،

،وذلكإذامااستمرتالبلدانيفنفسنسمة10000لكلطبيباً0.42د(،سوفيرتفعإىلالنظرإىلالفاقدوالتقاع 
احاجتاه،فيمايتعلقبأعدادامللتحقنيبربامجالتدريبيفجمالطباألسرة)مبايشملمجيعالدرجاتالعلميةاملعتمدة

 طب(.يفجمالطباألسرةبعدالتخرجمنكليةال
 .54 لكل أسرة أطباء ثالثة وجود يف املتمثل املثايل املعيار إىل الوصول ميكن عام(11)نسمة10000لكي حبلول

إىل0%،ينبغيللبلدانأنتزيداملعدلالسنويألطباءاألسرةاملتخرجني،وذلكبنسبخمتلفةتتفاوتمن2030
36% ومن األوىل، اجملموعة بلدان %10يف بلدا%39إىل يف ومن الثانية، اجملموعة %10ن بلدان%83إىل يف

مناجملموعةالثالثة.ومنغرياملمكنتوفريخدماتطباألسرةمنخاللمقدمياخلدمةيفالقطاعالعاموحدهم،و
 ينبغيمدنطاقتطبيقممارسةطباألسرةإىلمقدميالرعايةالصحيةيفالقطاعاخلاص.مث
السعيإىلبلوغ .55 أهدافغاييفإطار ة املستدامة بالتنمية حبلولعاماخلاصة الشاملة الصحية تحقيقالتغطية

والرتكيزعلىالنقصاحلاداحلاصليفأعدادأطباءاألسرةاملؤهلنييفهذااإلقليم،متوضعسيناريوهنييفهذا2030
لهإعدادأطباءاألسرة،فإنالبحرينلاحلايلالذييتممنخالاإلطار.بالنسبةللسيناريواألول،إذامااستمراملعد 

علىمعد  لكلفقطهياليتسوفحتقق)حتافظ( أطباء 10000لثالثة نسمة بالنسبة2030حبلولعام أما .
بنسبة الالزمنيلتحقيقالتغطية األسرة أطباء إعداد املطلوبةيفعملية فيتمحسابمعدلالزيادة الثاين، للسيناريو

ىهبايفهذا.وتتفاوتنسبةالزيادةالسنويةاملوص 2030حبلولعامنسمة10000أطباءلكللثالثة،مبعد 100%
 بالنسبةللسودان.%2.77بالنسبةللمملكةالعربيةالسعوديةإىل%3.56السيناريومن

يتمتنفيذبرنامجانتقايلوطينلتأهيلاملمارسنيالعام ني .56 اإلطار، للعملكأطباءوكاسرتاتيجيةتكميليةيفهذا
تاملنظمةواجلامعةاألمريكيةيفبريوتدورةت قدَّمعربشبكةاحانرتنتعلىمدىستةأشهرلتوجيهأسرة.وقدأعدَّ

منبرنامجانتقايلوطين، أطباءلألسرة.وميكنأنتكونهذهالدورةجزءًا وتدريباملمارسنيالعام نيكييصبحوا
معدَّةفقطكرتتيبانتقايلللممارسنيالعام نيإهناملطبيباألسرة،بلملاملقدَّعنالتدريبالكاوهيليستبديالً

                                                      
(10)  Role and contribution of the private sector in moving towards universal health coverage. Cairo: WHO Regional Office for 

the Eastern Mediterranean; 2016 (http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18890.pdf?ua=1, accessed 22 

August 2016)  
بية.وشخصمنالسكان،كماهواحلاليفمعظمالبلداناألور10000(املنظمةالعامليةألطباءاألسرةتوصيأنيرتاوحالعددبنيثالثةوستةأطباءلكل11)

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18890.pdf?ua=1


 1 تنقيح 1مناقشة تقنية./63 ش م/ل إ

12 

.ومبجردحتولاجليلاحلايلمناملمارسنيالعام نيإىلأطباءلألسرة،سيكونعلىمجيعخرجييكلياتاملوجودينحالياً
دزمنيةذجخمتلفةمنالربامجاحانتقاليةذاتم د ليكونواأطباءأسرةمؤهلني.وهناكمناكامالًيتدريباًالطباجلددتلق 

 خمتلفة.
 .57 منمرافقالرعاية%97إىل%90ثننيوالعشرينأنمنتقييمالرعايةالصحيةاألوليةيفبلداناإلقليماحاتبنيَّ

لتدريب،وهميعملوندوناحلصولعلىمزيدمنا(12)الصحيةاألوليةيديرهاأطباءيطلقعليهملقبممارسنيعام ني
املتخصصبعدالتخرجمنكلياتالطب.ويتفاوتعدداملمارسنيالعام نيالعاملنييفمرافقالرعايةالصحيةاألولية

يف6000ويفباكستان،803 168يفمجهوريةإيراناإلسالمية،و9000ويفمصر،000 15العمومية،حيثيبلغ
 اململكةالعربيةالسعودية.

%80عنأوضاعبرامجالتعليموالتدريبيفجمالطباألسرة،أن2014جرتهاملنظمةعامأظهرتنتائجتقييمأ .58
منذلكبنيتقريباً أقساملتخصصطباألسرة.وكانالوضعأسوأ منكلياتالطبيفبلداناإلقليمليسهبا

الطب،باملقارنةمع.ويعدختصصطباألسرةأقلجذبًاخلرجييكلياتحديثاًاليتظهرتكلياتالطباخلاصة
التخصصاتاألخرى؛حيثحاحيظىبتقديرجيدمنجانبالعموم،وغريهممناملهنينيالصحيني،كماأناألجور

 واحلوافزاليتيقدمهاتكونأقليفبعضالبلدان،وحاسيمايفبلداناجملموعتنيالثانيةوالثالثة.
وطبيعةالتعليمالطبقبلالتخرجالذييكونبصفة،طبعنذلك،فإنغيابالقدوةبالنسبةلطالبالوفضالً .59

أساسيةيفاملستشفيات،وعدمتعرضاملقرراتالدراسيةيفكلياتالطبلتخصصطباألسرة،هيعواملحاتبشر
املقرراتالدراسية اإلطار، خيتصبتوسيعنطاقأقسامطباألسرة.ومنبنيالتحدياتاملاثلةيفهذا باخلريفيما

األحيان(،أغلب)املستشفياتاجلامعيةيفوموجَّهةللمستشفياتوغرياملتكاملةتنظيمرأسيياتالطبذاتبكل
عدماستمراريةيفالرعايةالالزمة،يفظلالعبءاملتزايديصاحبهاوالنظمالصحيةاليتهينظمعالجيةيفاألساس

 حيةاملزمنة.الذيتلقيهاألمراضغريالساريةوغريهامناملشاكلالص
متإعدادبرامجاستبقاءانتقاليةناجحةللممارسنيالعام نييفأقاليمأخرىيفبلدانخمتلفةمثلبلغارياوكرواتيا .60

 واجملر واستونيا التشيك والربتغالقريغيزستانوومجهورية وبولندا وليتوانيا وحاتفيا الشعبية الدميقراطية حاو ومجهورية
وروما كوريا تدريبومجهورية تعيد اليت البلدان بعض وهناك نام. وفييت وتركيا حانكا وسري الروسي واحاحتاد نيا

 .(13)كييصبحواأطباءأسرة،احاختصاصيني،مثلأولئكاملتخصصنييفطباألطفالوالطبالباطين
 .61 اخلطوط يلي وفيما األسرة. بطب خاص العام ني للممارسني وطين انتقايل برنامج إنشاء هلذاي قرتح العريضة

 الربنامج.
 الربنامجهيحتسنياملهاراتالتقنيةللممارسنيالعام نيومواجهةالنقصاحلاصليف ستكونالغايةمنهذا

 أعدادأطباءاألسرة؛
 ويشملمجيعاملمارسنيالعام نيالعاملنييفاملرافقالصحيةالعموميةممنلديهمخربةسيكونالتدريبإلزامياً

 ثرمنمخسسنواتومليسبقتلقيهمتدريباًختصصياًبعدالتخرجمنكليةالطب؛عمليةألك

                                                      

يركزعلىاملبادئاألساسيةللرعايةاألولية،أوأييفكليةالطبلكنهمليتلقتدريبًاختصصياً(يشريلقباملمارسالعام،يفهذهالورقة،إىلالطبيبالذييكونقدأكملالدراسة12)
ختصصآخر.

(13)  Kidd M (ed). The contribution of family medicine to improving health systems: a guidebook from the World Organization 

of Family Doctors (second edition). London: Radcliffe Health; 2013. 



 1 تنقيح 1مناقشة تقنية./63 ش م/ل إ

13 

 الفجوةلكيميكن تدريبحاتزيدعلىسد يوصىبأنتكونهناكفرتة للممارسنيالعام ني،شهراً12، ،
احانرتنت،وجيرىالتدريبخاللمدةالستةأشهراألوىلمنهامنخاللالدورةاليتتقدمهااملنظمةعربشبكة

تدريباً املنظمة وتوفر طباألسرة؛ جمال يف العام ني قدراتاملمارسني بناء بلدانبشأن للمدربنيمنمجيع
نرتنت.وسيكونعلىكلبلدأنيقرراملدةاخلاصةبعنصرالتدريبحولالدورةاملقدمةعربشبكةاإلاإلقليم

 العمليوالدرجةاليتيتممنحها.
 فسوفحيتاجكلبلدإىلخضوعنسبة%100التدريبجلميعاملمارسنيالعام نيبنسبةولكيميكنتقدمي،

معينةمنهؤحاءاألطباءللتدريببصفةسنوية.


 للسيناريوهات المختلفة في البلدان بحسب المجموعة وفقا   2030أعداد أطباء األسرة حتى عام  توق ع
بلداناجملموعةاألوىل

 .62 أطباء أعداد سنوياًتزايدت إعدادهم جيرى الذين القليلةاألسرة السنوات خالل األوىل، اجملموعة بلدان يف
 (.1نظراجلدول)انسمة000 10طبيبأسرةلكل0.31،مبعدل2015يفعامطبيباً239املاضية،حىتبلغ

أعدادالسكان،فسوفوتوقعاتمعاألخذبعنياحاعتباراألعداداحلاليةاليتجيرىإعدادهامنأطباءاألسرة، .63
 .نسمة10000طبيبأسرةلكل0.79،ليصلإىل2030يتضاعفاملعدلثالثمراتحبلولعام

واحدلكل .64 معأخذنسمة3300لكيميكنالوصولإىلاملعدلاألمثلبوجودطبيبأسرة أعدادتوقعات،
العدد2030السكانحبلولعام الذينجيرىبعنياحاعتبار،سيكونعلىكلبلدزيادة السنويمنأطباءاألسرة

من وتتفاوتالزياداتاملطلوبة للكويتإىل%10إعدادهم. ومن%36بالنسبة املتحدة. لإلماراتالعربية بالنسبة
احلايلمنأطباءالعدد،يفضوء2030املقررأنتصلالبحرينإىلحتقيقالعدداملثايلمنأطباءاألسرةحبلولعام

 .طبيباً22جيرىإعدادهمكلعام،والبالغاألسرةالذين
لطباألسرةيفاململكةالعربيةالسعوديةإىلقسمواحدقسماً30وتتفاوتالقدراتالتدريبيةلدىالبلدانمن .65

 يفغالبيةالبلداناخلمسةاألخرى.
ي س .66 األولية، الصحية الرعاية مستوى على اخلدمات تقدمي جودة ولتحسني األثناء، هذه إدراجيف تحسن

املمارسنيالعام نييفبرنامجتدريبإلزاميخاصبالفرتةاحانتقالية،والذيينبغيأنيشملمجيعاملمارسنيالعام ني
 .100%(،بنسبة10969)املوجودينحالياً

 ةبلداناجملموعةالثاني
خاللالسنواتالقليلةاملاضية،سنوياًزدادتأعدادأطباءاألسرةيفبلداناجملموعةالثانيةالذينجيرىإعدادهما .67

 .(2نظراجلدول)انسمة000 10طبيبأسرةلكل0.11،مبعدل2015يفعامطبيباً1336ليصلإىل

أعدادالسكان،فسوفوتوقعاتمعاألخذبعنياحاعتباراألعداداحلاليةاليتجيرىإعدادهامنأطباءاألسرة .68
امل ونصف مرات ثالث العدد يتضاعف عام حبلول 2030رَّة إىل 0.62ليصل لكل أسرة .نسمة10000طبيب

)اليتشرعتيف1.33يففلسطنيإىل0.12عبنيالبلدانمنلاملتوق ويتفاوتاملعدَّ إيراناإلسالمية يفمجهورية
 يفجمالطباألسرةيفالعديدمناجلامعات(.كربىتنفيذبرامجتدريب
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 في بلدان المجموعة األولى 2030باء األسرة الذين سيجرى إعدادهم حتى عام أعداد أط توق ع. 1الجدول 

أطباء األسرة 
 10000لكل 

 نسمة

أطباء األسرة 
العاملون في مرافق 

الرعاية الصحية 
األولية التابعة لوزارة 

 الصحة

األعداد التراكمية 
ألطباء األسرة 
المدربين مع 

الزيادة الموصى 
 (%بها )

ا الزيادة الموصى به
لكل سنة للوصول إلى 

أطباء أسرة  3معدل 
 نسمة 10000لكل 

(%) 

أطباء أسرة 
 10000لكل 

 نسمة

أطباء األسرة العاملون 
في مرافق الرعاية 
الصحية األولية 

 التابعة لوزارة الصحة

األعداد التراكمية 
ألطباء األسرة 

المدربين مع الزيادة 
 السنوية الحالية

طبيب أسرة لكل 
 نسمة 10000

(2015) 

أطباء األسرة العاملون في 
مرافق الرعاية الصحية 
األولية التابعة لوزارة 

 (2015الصحة )

الناتج 
السنوي من 
أطباء األسرة 

(2015) 
 البلد

  2030مع الزيادة السنوية بحلول عام  2030مع الزيادة السنوية الموصى بها بحلول عام 
22 228 1.84 330 558 3.40 0 330 558 3.40  نالبحري
 الكويت 35 194 0.64 525 719 1.49 10 1223 1417 2.93
 عمان 20 143 0.4 300 443 0.90 17 1313 1456 2.96
 قطر 12 139 0.64 180 319 1.16 15 657 796 2.88
اململكةالعربية 140 600 0.25 2100 2700 0.76 20 102 12 702 12 3.56

 السعودية
0.15 36 3767 3803 3.08 اإلماراتالعربية 10 36 0.05 150 186

 املتحدة
 اجملموع 239 1340 0.31 3585 4925 0.79 19 392 19 732 20 3.34

 في بلدان المجموعة الثانية 2030أعداد أطباء األسرة الذين سيجرى إعدادهم حتى عام  توق ع. 2الجدول 

أطباء األسرة 
 10000لكل 

 نسمة

األسرة  أطباء
العاملون في مرافق 

الرعاية الصحية 
األولية التابعة لوزارة 

 الصحة

األعداد التراكمية 
ألطباء األسرة 
المدربين مع 

الزيادة الموصى 
 (%بها )

الزيادة الموصى بها 
لكل سنة للوصول إلى 

أطباء أسرة  3معدل 
 نسمة 10000لكل 

(%) 

أطباء أسرة 
 10000لكل 

 نسمة

لون أطباء األسرة العام
في مرافق الرعاية 
الصحية األولية 

 التابعة لوزارة الصحة

األعداد التراكمية 
ألطباء األسرة 

المدربين مع الزيادة 
 السنوية الحالية

طبيب أسرة لكل 
 نسمة 10000

(2015) 

أطباء األسرة العاملون في 
مرافق الرعاية الصحية 
األولية التابعة لوزارة 

 (2015الصحة )

الناتج 
السنوي من 
أطباء األسرة 

(2015) 
 البلد

  2030مع الزيادة السنوية بحلول عام  2030مع الزيادة السنوية الموصى بها بحلول عام 
180 256 0.05 2700 2956 0.29 29 701 35 957 35 3.51  مصر
مجهوريةإيران 810 0 0.10 150 12 150 12 1.33 10 309 28 309 28 3.10

اإلسالمية
 العراق 120 833 0.27 1800 2633 0.52 25 453 16 286 17 3.39
 األردن 35 221 0.33 525 746 0.80 19 2760 2981 3.19
 لبنان 27 19 0.09 405 424 0.82 16 1618 1637 3.17
0.34 30 2175 2275 3.05  ليبيا 10 100 0.17 150 250
 املغرب 50 0 0.01 750 750 0.19 31 921 11 921 11 3.04
فلسطني 4 18 0.05 60 78 0.12 39 1977 1995 3.11
اجلمهوريةالعربية 20 201 0.10 300 501 0.17 38 9033 9234 3.08

السورية
تونس 80 150 0.20 1200 1350 1.07 13 3654 3804 3.03
اجملموع 1336 1798 0.11 040 20 838 21 0.62 30 601 113 399 115 3.25
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 في بلدان المجموعة الثالثة 2030ألعداد أطباء األسرة الذين سيجرى إعدادهم حتى عام  توق ع .3لجدول ا

أطباء األسرة 
 10000لكل 

 نسمة

أطباء األسرة 
العاملون في مرافق 

الرعاية الصحية 
األولية التابعة لوزارة 

 الصحة

األعداد التراكمية 
األسرة  ألطباء

المدربين مع 
الزيادة الموصى 

 (%بها )

الزيادة الموصى بها 
لكل سنة للوصول إلى 

أطباء أسرة  3معدل 
 نسمة 10000لكل 

(%) 

أطباء أسرة 
 10000لكل 

 نسمة

أطباء األسرة العاملون 
في مرافق الرعاية 
الصحية األولية 

 التابعة لوزارة الصحة

األعداد التراكمية 
ألطباء األسرة 

بين مع الزيادة المدر 
 السنوية الحالية

طبيب أسرة لكل 
 نسمة 10000

(2015) 

أطباء األسرة العاملون في 
مرافق الرعاية الصحية 
األولية التابعة لوزارة 

 (2015الصحة )

الناتج 
السنوي من 
أطباء األسرة 

(2015) 
 البلد

  2030ول عام مع الزيادة السنوية بحل 2030مع الزيادة السنوية الموصى بها بحلول عام 
6 20 0.01 90 110 0.03 55 092 12 112 12 2.78  أفغانستان
جيبويت 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00
 باكستان 4 18 0.00 60 78 0.00 82 686 70 704 70 3.05
 الصومال 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00
 السودان 435 46 0.13 6525 6571 1.19 10 203 15 249 15 2.77
0.00 0 0 3 0.00  اليمن 0 3 0.00 0 3
اجملموع 445 87 0.02 6675 6762 0.18 50 981 97 068 98 2.57
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أعدادالسكانحبلولتوقعات،وبأخذنسمة3300للوصولإىلاملعدلاملثايلبوجودطبيبأسرةواحدلكل .69
إعدادهم.2030عام جيرى الذين األسرة أطباء أعداد يف سنوية زيادة حيقق أن بلد لكل ينبغي احاعتبار، بعني

 .لفلسطنيبالنسبة%39بالنسبةجلمهوريةإيراناإلسالميةإىل%10وتتفاوتنسبةالزياداتاملطلوبةمن
لبلداناجمل .70 بالنسبة املستحسن من األوىل، بلداناجملموعة يفعلىغرار إدراجاملمارسنيالعام ني الثانية، موعة

،علىأنيشملمجيعاملمارسنيشهراً12برنامجتدريبإلزاميانتقايليفجمالطباألسرة،ي فضلأنتقلمدتهعن
 (.988 45)يبلغجمموعهم العام نياملوجودينحالياً

 بلداناجملموعةالثالثة
أغالباً .71 يكونالناتجالسنويلعدد حمدوداًما الثالثة الذينيتمإعدادهميفبلداناجملموعة األسرة جداً.طباء

طبيبأسرة(.ويستحسنأن495والسودانهوالبلدالوحيدالذيخيرجفيهناتجسنويمعقولمنهؤحاءاألطباء)
000 10أسرةلكلحىتميكنهبلوغمعدلثالثةأطباء%10ي زيدالسودانمناملعدلالسنوييفهذااجملالبنسبة

 (.3نظراجلدول)ا2030حبلولعامنسمة
ينبغيللبلدانالواقعةضمناجملموعةالثالثةإدراجاملمارسنيالعام نييفبرنامجتدريبإلزاميانتقايليفجمالطب .72

)يبلغجمموعهمشهراً،علىأنيشملمجيعاملمارسنيالعام نياملوجودينحالياً12األسرة،ي فضلأنتقلمدتهعن
(.واستنادًاإىلالعدداإلمجايلللممارسنيالعام نيلكلبلد،ستكوناحلاجةقائمةإلدراجنسبةمعينةمن551 178

 عام حىت كلعام الربامج الفعليللممارسني2030املمارسنيالعام نييفهذه العدد أن يفاحاعتبار األخذ مع ،
 كلعامسوفيقلعنالعامالذيقبله.العام نيالذينيتلقونالتدريب

 التغطية الصحية الشاملة في اإلقليم من أجل تحقيقبطب األسرة  للنهوضإطار العمل 
إطارعمل .73 الورقة للنهوضتقرتحهذه والذيمنأجلحتقيقمبمارسةطباألسرة الشاملة، الصحية التغطية

أدناه،إىليتضمَّ انبالبلدان،ومنجانبعددمناإلجراءاتاملطلوبةمنجناجملاحاتالرئيسيةاخلمسةاملذكورة
 (.1نظراملرفقجانباملنظمة)ا

 يتعلقمبمارسةطبفيمااإلدارة.هناكحاجةإىلإعادةتوجيهالنظمالصحية،وإىلبناءقدراتتلكالنظم
أنتضعالسياسات،األسرة.وعلىاحلكوماتأنتضمنوجوداحالتزامالسياسياملطلوبيفهذااخلصوص،و

والتنظيمات،وأنظمةالدفعاملسبقاملناسبة،منأجلتوفريحزمةخدماتصحيةأساسيةتقدممنخاللهنج
 ممارسةطباألسرة.

 تعزيزبرامجالتدريبيفجمالطباألسرة.ينبغيإنشاءختصصطباألسرةوتعزيزه،حىتميكنزيادةأعداد
اجةإىلوجودبرامجانتقالية،كتدبريمرحليانتقايل،لرفعمستوىاملمارسنيأطباءاألسرةاملرخصني.وهناكح
 العام نيوتأهيلهمكأطباءلألسرة.

 التمويل.ينبغيللبلداندعممتويلهذهالربامج،وتقديرتكاليفحزمةاخلدماتالصحيةاألساسية،وممارسة
 عملياتالشراءاحاسرتاتيجي.

 وتوكيدجودهت منتكاملاخلدمات أسلوبمتكامل يفإطار اجلودة مؤكدة ينبغيتوفريخدماتصحية ا:
 خاللممارسةطباألسرة،يدعمهانظامإحالةقوي.وحابدمناعتماداملرافقالصحيةوإجازهتا.
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 يمتكنياجملتمع:بوسعالقياداتاجملتمعيةواملتطوعنيتعزيزارتباطاألسراملعيشةمبرافقالرعايةالصحية.وينبغ
منأنظمةالتواصلاحمللية،ومنخاللمراعاةتعزيزاملشاركةاجملتمعيةيفأنشطةالرعايةالصحية،وذلكانطالقاً

 الثقافاتوالنظمالعقائديةاحمللية،واحرتامها.

 الخاتمة
الصحية .74 علىمستوىالرعاية متكاملة السبيلاألفضللتقدميخدماتصحية يعتربهنجممارسةطباألسرة
عدابعضاحاستثناءات،فإنبلداناإلقليم،بصفةعامة،حتتلمرتبةمتدنيةفيمايتعلقبتطورممارسةفيماولية.واأل

طباألسرة.وهناكحاجةإىلوجودالتزامسياسيقويمنأجلحتسنيفرصاحلصولعلىهذهاخلدمات،وحتقيق
 رارالرعاية،وذلكمنخاللهنجممارسةطباألسرة.التغطيةهبا،واإلقبالعليها،وتعزيزجودهتا،وضماناستم

معمراعاةالفروقبنيجمموعاتالبلدانالثالثيفهذااإلقليم،منحيثاإلعدادالقويألطباءاألسرةوالعدد .75
فالبلدان احلايلللممارسنيالعام نيوالقدراتالتدريبيةيفجمالطباألسرة،فاليوجدحلواحديناسباجلميع.

،ليكونهناكطبيب2030بدأنتلتزمبزيادةأعدادأطباءاألسرةالذينجيرىإعدادهمللقيامهبذاالدورحبلولعامحا
وطنيًاللممارسنيالعام نييفتدريبياً.ويفذاتالوقت،ينبغيللبلدانأنتنف ذبرناجماًنسمة3300أسرةواحدلكل
 جمالطباألسرة.

التحدي .76 من الرغم وعلى عمل إطار فإن القائمة، العديدة الشاقة للنهوضات األسرة حتقيقبطب أجل من
اسرتاتيجيات خاللاعتماد من لتحسنيالوضع، أنيكونمفيدًا ميكن اإلقليم، هذا يف الشاملة الصحية التغطية

النظم وتقوية أطباءاألسرة النقصيفأعداد انتقالية،وأخرىطويلةاألمد،ملواجهة الصحيةمنأجلدعممرحلية
ممارسةطباألسرة.وبوسعمنظمةالصحةالعامليةاملساعدةبدعمجهودالبلدانيفإنشاءهنجقويملمارسةطب
البلدانعلىإقراربرامجتدريبيفجمالممارسةطباألسرةكهدفصحيوطين، اإلقليم.وحت  ث  األسرةيفهذا

 اخلططالصحيةالوطنية.وعلىإدراجتلكالربامجضمنالسياساتو
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 تحقيق التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط من أجلبممارسة طب األسرة  للنهوض. إطار عمل 1المرفق 
دعماملنظمة(شهراً24قصريةاألمد)–إجراءاتتتخذهاالبلداناجملاحاتالرئيسية

اإلدارةوالتنظيم

اتيجيةجامعةلتقدمياخلدماتضمنإطارالتغطيةالصحيةالشاملة،إدماجبرامجممارسةطباألسرةكاسرت-
والسياساتواخلططالصحيةالوطنية.

ختصيصوتوفرياملواردلوحدةالرعايةالصحيةاألوليةيفوزارةالصحةلتنسيقأنشطةممارسةطباألسرة.-
حتديثاألنظمةلدعمتنفيذبرنامجممارسةطباألسرةوالتوسعفيه.-
إنشاءبرامجتدريبوطنيةللممارسنيالعام نييفجمالطباألسرة.-
إعدادنظامللمعلوماتالصحيةوالتبليغهبالرصدأداءالرعايةالصحيةاألولية.-
تقدميحوافزمهنية/ماليةلألطباءلتشجيعهمعلىاحالتحاقبربامجالدراساتالعليايفجمالطباألسرة.-
بنيالقطاعنيالعامواخلاصيفجمالتقدمياخلدمةمنخاللهنجممارسةطباألسرة.تقويةالشراكات-

مساعدةالدولاألعضاءعلىنشروتعميماملمارساتاجليدةوملخصات-
قصريةللسياسةاخلاصةبربنامجممارسةطباألسرة.

- عمل يف إلتوقعاتاملساعدة الفرقمنطقية وأعضاء األسرة أطباء عداد
اصةمبمارسةطباألسرة.اخل
إعدادوتقدمياألدلةواملعايرياألساسيةلعناصرممارسةطباألسرةودليل-

عمليألغراضاملواءمةوفقالألوضاعاخلاصةللبلدان.

توسيعنطاقبرامجالتدريبيف
جمالطباألسرة

فيها.نشاءوتعزيزأقسامطباألسرةوالتوسعإلعمداءكلياتالطبالدعوةلدى-
.2030احالتزامبالزياداتالسنويةاليتأوصتهبااملنظمةيفأعدادأطباءاألسرةحىتعام-
اإلتنفيذالربنامجالتدريبالقصرياألمد- املنظمةعربشبكة نرتنتللممارسنيالعاملنييفجمالالذيتقدمه

طباألسرة.
دةاحاعتماديفجمالطباألسرة.إعدادبرامجللتنميةاملهنيةاملستمرةمنأجلإعا-
مواءمةاملقرراتالدراسية،والتقييمواملعايرياخلاصةبالربامجاملعتمدةمنهيئةالبورديفجمالطباألسرة.-
لةيفكلياتالطب.- إدراجأحدبرامجطباألسرةالتعليميةاملعدَّ

ومستش- الكليات عمداء إىل وتقدميها للسياسات ملخصات اريإعداد
املؤسساتالطبيةبشأناحلاجةإىلتعزيزوتقويةأقسامطباألسرة.

توسيعنطاقالدوراتالتدريبيةاملقدمةعربشبكةاحانرتنتعلىمدىستة-
أشهرلتوجيهوإرشاداملمارسنيالعام نييفجمالطباألسرة.

باخلاصةتشكيلفريقمناخلرباءاإلقليمينيملراجعةومواءمةبرامجالتدري-
بطباألسرةيفخمتلفأحناءاإلقليم.

التمويل

تقدميالتمويلاخلاصمبمارسةطباألسرةكجزءأساسيمناحاسرتاتيجيةالوطنيةللتمويلالصحي،معضمان-
توافرمتويلمستداممنأجلتنفيذ/توسيعنطاقممارسةطباألسرة.

نسبةملمارسةطباألسرةمنمقدمياخلدمةيفالقطاعنيالعاماحاخنراطيفعملياتالشراءاحاسرتاتيجيبال-
واخلاص.

إعدادحزماخلدماتالصحيةاألساسيةاليتتقدممنخاللممارسةطباألسرة،وتقديرتكاليفها،وحتديد-
الفئاتالسكانيةاملستهدفةاليتيتعنيتغطيتها.

اخلدماتا- حبزم مناذجالتنفيذاخلاصة يفاحاتفاقعلى منجانبمقدمياخلدمة املقدمة األساسية لصحية
القطاعالصحيالعام/غرياحلكومي/اخلاص.

بناءالقدراتمنأجلإجراءالتعاقدفيماخيتصبطباألسرة،مبايشملإسنادأنشطةتقدمياخلدماتإىل-
مصادرخارجية.

مثالً- علىالفرداحتديدوجتريب"مناذجلسدادمستحقاتمقدمياخلدمة"، أوالسدادحبسباحلالةألجرة
والسدادعلىأساساألداءاملطلوبأواجلمعبنيهذهالنماذج.




اخلدمات- حزم بتصميم اخلاصة اإلرشادية والدحائل األدوات حتديث
استخدامها على التدريب وتوفري تكاليفها، وتقدير األساسية الصحية

وتنفيذها.
دانيفمتويلممارسةطباألسرةيفظلنظمجتميعوتعميمخرباتالبل-

للدول الشأن هذا يف الالزم التقين الدعم وتقدمي الصحي، للتمويل خمتلفة
األعضاء.

للدول- التقين الدعم وتقدمي باملنظمة اخلاصة اإلرشادية الدحائل نشر
مقدمي مستحقات سداد وطرق احاسرتاتيجي، الشراء جمال يف األعضاء

لقطاعالعام/اخلاص(.اخلدمات)يفا
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جودهتاوضمانتكاملاخلدمات

األسرة- طب عناصر ،استخدام عددها 13البالغ الرعايةعنصراً، خدمات جودة لتحسني إرشادي كدليل
األولية.

تقييمتقدمياخلدمةللتحققمنإدماجالربامجذاتاألولويةيفخدماتالرعايةالصحيةاألولية.-
تعدداملهاموتدريبالعاملني.ملوظيفيللخدماتالصحيةمنخاللهنجإدخالالتكاملا-
تنفيذالتكامليفمجيعالربامجاخلاصةمبجاحاتحمددة:التدريب،واإلشراف،وتعزيزالصحة،ونظاماملعلومات-

الصحية،وإمداداتاألدوية،واخلدماتاملختربية.
املنييفجمالالرعايةالصحيةاألوليةبشأنحتسنيجودةتقدميإعدادبرامجتدريبوتنميةمهنيةمستمرةللع-

اخلدمات.
تعزيزالوظائفاإلشرافيةوالرقابيةيفجمالجودةالرعاية.-
إدخال/إضفاءالطابعاملؤسسيعلىبرامجاحاعتمادلدعمأداءالرعايةالصحيةاألولية.-
إنفاذاعتمادمرافقالرعايةالصحيةاألولية.-

مواصلةتعميمأفضلاملمارساتوتبادلاخلربات.-
تطويرنظامصحيمتكاملعلىمستوىاملناطقيستندإىلأداةتقييمهنج-

ممارسةطباألسرة.
توسيعنطاقاإلطاراإلقليمياخلاصمبؤشراتاجلودةعلىمستوىالرعاية-

األولية.

متكنياجملتمعاحمللي

اجملتمعاحملليلتشجيعالسكانعلىالتسجيللدىاملرافقالصحيةاليتتكونإطالقمحلةشاملةعلىمستوى-
 تسجيل ذلك يف )مبا اخلدمات من املستفيدة السكانية املنطقة يف لإلصالح خضعت قد ةاملدنياألحوال

واإلحصاءاتاحليوية(.
عنطاقالرعايةالصحيةاملنزلية،تعزيزومباشرةودعمتدريبالعاملنييفجمالصحةاجملتمع/فرقالتوعيةوتوسي-

منعناصرهنجممارسةطباألسرة.أساسياًبوصفهاعنصراً
الرعاية- مبرافق املعيشية األسر ارتباط لتعزيز وذلك الصحة جمال يف باملتطوعني اخلاص النهج تبين تشجيع

الصحيةوتدريباملتطوعنيعلىاستخدامدحائلاملنظمة.
وجيهيللعاملنييفاملرافقالصحيةحولمهاراتالتواصل.تنظيمأنشطةتدريبت-
إعدادمحالتتثقيفيةمتعددةالوسائط.-

ارتباط- لتعزيز واملرشدين األدحاء معلومات وحتديث األدوات، حتديث
اجملتمعاحملليمبمارسةطباألسرة.

تقدميالدعمالتقينإلعداداسرتاتيجيةتواصلخاصةبربامجممارسةطب-
األسرة.

ملمارسةطباألسرة.تبادلاخلرباتالناجحةلربامجالتطوعاجملتمعيدعماً-
فرصاحلصولعلىخدماتالرعاية- التقينمنأجلزيادة تقدميالدعم

التوعية، وفرق اجملتمع، صحة جمال يف العاملني خالل من األولية الصحية
واسرتاتيجياتالرعايةالصحيةاملنزلية.

 


