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  : تقرير مرحلي حول تقوية النظم الصحية
  التحديات واألولويات وخيارات العمل يف املستقبل

اليت حددها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة  اخلمس األولويات االستراتيجية ىحدإ يإن تقوية النظم الصحية ه .1
مع الدول األعضاء على مدى األعوام اخلمسة القادمة. وقد عرضت  لعمله 2012يف عام العاملية لشرق املتوسط 

على الدورة التاسعة واخلمسني للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملة لشرق املتوسط اليت عقدت يف تشرين 
) حددت التحديات والثغرات واألولويات لتحسني 1/مناقشات تقنية59(ش م/ل إ رقةًو، 2012األول/أكتوبر 

أداء النظم الصحية يف بلدان إقليم شرق املتوسط، من أجل املضي قُدماً حنو التغطية الصحية الشاملة. وقد 
السياسي النظر فيها تضمنت الورقة اقتراحاً بسبع أولويات والعديد من اخليارات اليت ميكن ألصحاب القرار 

املدير اإلقليمي إىل  3/ق59الصحية يف بلدام. وقد طلبت اللجنة اإلقليمية يف قرارها ش م/ل إ إلصالح النظم
 .ساعيتزويد الدول األعضاء بالتوجيه االستراتيجي والتقين الالزم لدعم هذه امل

 يمثِّلبأنه  جل تنفيذ القرار، مع التنويهمن أ ويف هذا التقرير وصف لإلجراءات اليت اختذها املكتب اإلقليمي .2
قائمة  كذلك يتضمن هذا التقريرو .جدول أعمال طويل األمد لتعاون منظمة الصحة العاملية مع الدول األعضاء

بالتحديات املاثلة، واخلطوات التالية الالزمة لتقوية النظم الصحية يف اإلقليم من أجل املضي قُدماً حنو التغطية 
 الشاملة.الصحية 

3. ويلخص اجلدول التايل التقدهة إىل املدير اإلقليمي  3/ق59فقرات منطوق القرار ش م/ل إز يف تنفيذ م احملراملوج 
  

  اإلجراءات املتخذة  فقرة املنطوق
الدول األعضاء مبـا يلـزم مـن توجيـه     تزويد   1.2

استراتيجي وتقـين إلنشـاء اآلليـات املتعـددة     
  للتغطية الصحية الشاملةالقطاعات تدعيماً 

مت استكمال ورقة استراتيجية حول دور اآلليات  •
م احملرز حنو املتعددة القطاعات يف تسريع وترية التقد

التغطية الصحية الشاملة، وستعرض الورقة الدروس 
 البلدان. جتارباملستفادة من 

ستتم مناقشة العمل املتعدد القطاعات يف اجتماع  •
تغطية الصحية الشاملة، من إقليمي يدور حول ال

للدول األعضاء من  دالئل توجيهيةأجل إعداد 
إلشراك سائر األطراف خالل اقتراح أساليب عملية 

 .املعنية
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  اإلجراءات املتخذة  فقرة املنطوق
دعم الدول األعضاء يف بناء قدراا يف جمال تقوية   2.2

ية مهارات النظم الصحية، مبا يف ذلك تنم
املوارد ، ومتويل الرعاية الصحية، وتنمية القيادات

  البشرية، وتقييم أداء النظم الصحية.

تضمنت اجلهود اليت بذلت يف بناء القدرات: تنظيم  •
ندوة رفيعة املستوى حول متويل الرعاية الصحية 

تقييم متويل الرعاية و ؛والتغطية الصحية الشاملة
التقييم التنظيمي لتحسني التمويل  الصحية باستخدام
تقدير التكاليف و ؛(OASIS) الصحي وتقويته

للخطط الصحية االستراتيجية الوطنية باستخدام أداة 
واملسماة األمم املتحدة لتقدير التكاليف الصحية 

عقد حلقات عملية و؛ OneHealthالصحة الواحدة 
حول تقوية النظم الصحية بدعم من التحالف 

)، وعقد مشاورة GAVIالعاملي للقاحات والتمنيع (
ألحوال حية وتسجيل احول نظم املعلومات الص
 .املدنية واإلحصاءات احليوية

ستعقد دورة حول تطوير قدرات النظم الصحية يف  •
جمال التغطية الصحية الشاملة، وذلك يف املدة من 

، وستركز الدورة على 2013أيلول/سبتمرب  12- 8
تلبية احتياجات مع مراعاة العمل املتعدد القطاعات 

  ت.ومتخذي القرارا رامسي السياسات
إنشاء آليات لتبادل اخلربات بني البلدان يف جمال   3.2

ودعم التعاون على الصعيد  ،تقوية النظم الصحية
  دون اإلقليمي

• يساإلقليمية دون املكتب اإلقليمي اآلليات  رخ
 بلداناملتوافرة بالفعل من أجل تعزيز التعاون بني 

جملس التعاون اخلليجي يف جمال متويل الرعاية 
الصحية، وبني دول جمموعة اخلمسة (أفغانستان، 

ومجهورية إيران اإلسالمية، والعراق) يف وباكستان، 
 جمال تقوية النظم الصحية.

بإطالق برنامج لتعزيز املكتب اإلقليمي  يبادر •
من الصحة العمومية يف اإلقليم.  القيادات يف جمال

 والعمللتوأمة مع املؤسسات الصحية العاملية ا خالل
  مع املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية.

4.2  م الصحية لدعم ظُإنشاء شبكات من اخلرباء يف الن
  تقوية النظم الصحية يف اإلقليم

ترتكز على  للخرباء لقد مت تأسيس شبكة •
تقدمي  دفومعايري اختيار واضحة  اختصاصات

االستراتيجية للمدير اإلقليمي حول تقوية املشورة 
 12من  الشبكة تألفتو .النظم الصحية يف اإلقليم

ممن يتحلون خبرياً من داخل اإلقليم ومن خارجه، 
ربات يف ااالت املختلفة يف النظُم الصحية. اخلب

 قبل اية عاموستعقد الشبكة اجتماعها األول 
2013.  
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  اإلجراءات املتخذة  فقرة املنطوق
العمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء لدعم إعداد   5.2

  استراتيجيات وخطط صحية وطنية وتقييم ورصد
بتقدمي الدعم التقين  يف تونس والسودان لقد بدئ •

حول السياسات  السياسيالتحاور الالزم لتعزيز 
يف إطار  واالستراتيجيات واخلطط الصحية الوطنية،

إعداد  ا متمن االحتاد األورويب، كم ممولمشروع 
مشاة يف جنوب السودان  اخلطط للقيام مببادرة

 اليمن.و
عضاء من الدول األ ألربعمت تقدمي املساعدة التقنية  •

، من أجل هي باكستان، والعراق وليبيا واملغرب
النظم الصحية فيها والتصدي للتحديات  تقييم أداء

 .اخلاصة بكل بلد على حدة
لبلدان لتقييم قدم املكتب اإلقليمي الدعم لعدد من ا •

من خالل تنفيذ فيها أداء نظام التمويل الصحي 
وتسهيل احلوار حول  يةتشخيصالعمال األ

  التمويل الصحي. اخلاصة بترتيباتالسياسات 
عن التقدم الـمحرز يف أداء مرحلي تقدمي تقرير   6.2

  النظُم الصحية إىل الدورة الستني للّجنة اإلقليمية
ات موجزة عن النظُم الصحية رتسملقد مت إعداد م •

يف مجيع الدول األعضاء، مع التحقُّق من صحتها من 
ات حملة عامة رتسمقبل الدول املعنية. وتقدم هذه امل

عن مواطن القوة ومكامن الضعف والفرص 
والتحديات يف النظُم الصحية، كما حتدد قائمة 
األولويات لتقوية النظام الصحي. وسيتم توزيع هذه 

لى الدول األعضاء يف الدورة الستني للجنة عمللفات ا
 اإلقليمية

إعداد إطار لتقييم أداء النظُم  علىيتواصل العمل  •
الصحية ورصد وتقييم التقدم الـمحرز يف هذا 
اال. وقد حددت املشاورة اإلقليمية اليت عقدت 

جمموعة من املؤشرات ألداء  2013يف شهر أيار/مايو 
  النظُم الصحية.

حنو التغطية الصحية  مضي قُدماًتل للبلدان رؤية واستراتيجية واضحتين ترسيخاليزال التحدي الرئيسي هو  .4
بأن التغطية الصحية الشاملة ستتضمن إصالح مجيع مكونات النظام الصحي واليت تشمل:  الشاملة، مع اإلقرار

قوى تقوية أداء الو ؛حتسني جودة وسالمة الرعاية املقدمةو ؛األساسية والتكنولوجيالوصول إىل األدوية ا تعزيز
وابتكار  ؛إنشاء آليات للتمويل الصحي العادلو ؛شاملة للمعلومات الصحيةإعداد نظُم و ؛ةالصحي ةعاملال

جلهود من يف اتكثحاجة ماسة إىل مواصلة االلتزام وهنالك سقة للنظُم الصحية. وواستراتيجيات متسياسات 
  أجل تسهيل إحراز التقدم.
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ظُم الصحية فسأما اخلطوات التالية يف تقوية النكون:ت  

 .1 –/مناقشات تقنية 59اللجنة اإلقليمية ش م/ل إ عرض يف ورقةمواصلة تنفيذ جدول األعمال الذي  •
متويل  الوضع احلايل يف جماللرسم صورة واضحة عن بل به من قَق البدء بسمواصلة العمل التحليلي الذي  •

 لتشريعات.القطاع اخلاص، واملستشفيات، والرعاية الصحية، وا
سيعقَد يف شهر كانون تنفيذ توصيات االجتماع اإلقليمي حول التغطية الصحية الشاملة والذي تابعة لامل •

 .2013 األول/ديسمرب
أجل تلبية احتياجات البلدان يف جمال النظُم  املكتب اإلقليمي منيف  اتقدرالتكثيف اجلهود املبذولة لتقوية  •

 الصحية.

 

  


