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  إطار الخدمات الصحية المتكاملة 

  التي تركز على الناس
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، فــي ٢٠١٦فــي كــانون الثــاني/ ينــاير  الثامنــة والثالثــين بعــد المائــةالمجلــس التنفيــذي، أثنــاء دورتــه نظــر  -١

 ١٦و ١٥. وقـــد ُحـــدِّث التقريـــر (وخصوصـــًا الفقـــرات ٢ق١٣٨م تاعتمـــد القـــرار و  ١،نســـخة ســـابقة مـــن هـــذا التقريـــر
 .منه) على ضوء التعليقات التي ُأدِلي بها أثناء مناقشة المجلس ٢٠-١٨و
 
األخيــرة مــن تقــدم كبيــر فــي مجــال الصــحة ومــأمول العمــر، بيــد أن  علــى الــرغم ممــا ُأحــرز فــي الســنواتو  -٢

التحســــين النســــبي لــــم يكــــن متكافئــــًا بــــين البلــــدان وداخلهــــا. فعلــــى الصــــعيد العــــالمي، يتعــــذر علــــى مــــا يربــــو علــــى 
وحتى عندما يمكنهم الحصول على الرعاية فعادة  ٢مليون شخص الحصول على الرعاية الصحية األساسية. ٤٠٠

ت طابع مفتت أو نوعية متردية، ومن ثـم تظـل اسـتجابة النظـام الصـحي ومسـتوى الرضـا عـن الخـدمات ما تكون ذا
منخفضان في العديد من البلـدان. فعلـى سـبيل المثـال، تعتبـر الـنظم الصـحية الهشـة وغيـر المتكاملـة مـن  ٣الصحية

في غرب أفريقيا، كما أن استمرار عـدم التواصـل  فاشيات فيروس اإليبوالع تي ساهمت في اندالالعوامل الحاسمة ال
) يعـــرض بـــاقي البلـــدان األخـــرى ٢٠٠٥بـــين الـــنظم الصـــحية وتعزيـــز القـــدرات فـــي إطـــار اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (

 للمخاطر.
 
واليزال العديد مـن البلـدان يواجـه مشـاكل كبيـرة بسـبب عـدم التكـافؤ الجغرافـي فـي الحصـول علـى الخـدمات  -٣

. وحتـى بالنسـبة لألمـراض التـي تحظـى باألولويـة مـن عاملين الصـحيين وضـعف سالسـل التوريـدالصحية، ونقص ال
علـى سـبيل المثـال، الرعايـة السـابقة للـوالدة والـوالدة فـال بالخـدمات األساسـية (قبيل التغطية الصـحية لألمهـات واألط

وتتسم تواصلية رعايـة العديـد مـن األمـراض  ٤تزال منخفضة في العديد من البلدان.ال) حضور أخصائيات توليدفي 
 الصـــحية كـــذلك بالضـــعف بســـبب ضـــعف نظـــم اإلحالـــة. فـــالتركيز علـــى نمـــاذج الرعايـــة العالجيـــة المعتمـــدة علـــى

                                                           
المائـــة، الجلســـة والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد  ١٣٨/٣٧تم الوثيقـــة انظـــر    ١

 .(باإلنكليزية)) ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٢العاشرة، الفرع 

٢   WHO, The World Bank. Tracking universal health coverage: first global monitoring report. Geneva: World 
Health Organization; 2015, available online at:                                                                                                           

.6201 4 Aprilaccessed  ,.who.int/iris/bitstream/10665/174536/1/9789241564977_eng.pdf?ua=1http://apps  
تشــمل الخــدمات الصــحية كافــة الخــدمات التــي تعنــى بتعزيــز الصــحة وصــونها واســتعادتها.  تعريــف: الخــدمات الصــحية:   ٣

 كل الخدمات الصحية الشخصية والمرتكزة على السكان. وهي تشمل

: بقـاء األمهـات والمواليـد واألطفـال علـى قيـد الحيـاة. المرتسـمات القطريـة. يمكـن الرجـوع ٢٠١٥مبادرة العد التنازلي لعام    ٤
تــم االطــالع ، sprofile-http://www.countdown2015mnchcountdown2015mnch.org/countryإليهــا علــى الــرابط التــالي: 

  .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤في 
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فيمــا يشــبه الُجــزر المنعزلــة يقــوض كــذلك مــن قــدرة الــنظم الصــحية علــى  هالمستشــفيات، وعلــى كــل مــرض علــى حــد
ــًا مــا يكونــون غيــر تــوفير رعايــة شــاملة وعادلــة، وعاليــة ا لجــودة وتتمتــع باالســتدامة الماليــة. فمقــدمو الخــدمات غالب

يكـــون لـــديهم حـــافز لتـــوفير الرعايـــة المســـتجيبة والتـــي تلبـــي  مســـاءلين أمـــام مـــن يخـــدمونهم مـــن ســـكان، وبالتـــالي ال
ــًا مــا ــ احتياجــات مســتخدميها. فالنــاس غالب ة الصــحية يعجــزون عــن اتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأن صــحتهم والرعاي

  المقدمة لهم، أو مراقبة القرارات المتعلقة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم.
 
من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ضمان تمتع الجميـع  ٣ن إحراز تقدم صوب تحقيق الهدف إ و   -٤

صـحية الشـاملة، المتعلقـة بالتغطيـة ال ٨-٣بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار)، بما في ذلك الغاية 
يتطلــب مــن البلــدان المضــي قــدمًا نحــو التأكــد مــن حصــول جميــع النــاس والمجتمعــات علــى الخــدمات الصــحية ذات 

وينبغــي تعظــيم النهـوج العاليــة المــردود لتقـديم الخــدمات حتــى يمكـن تحقيــق ذلــك  الجـودة العاليــة والمأمونــة والمقبولـة.
يعتبر مـن األمـور الحاسـمة فـي تطـوير الـنظم الصـحية  ٢على الناس يركز ١فاتباع نهج متكامل وضمان استدامته.

التـي يمكنهــا االســتجابة للتحــديات الصــحية الناشــئة والمتنوعــة، بمــا فــي ذلــك التوســع العمرانــي، والميــل العــالمي نحــو 
أسباب السكان، والعبء المرضي المزدوج لألمراض السارية وغير السارية، و  وشيخوخةأنماط الحياة غير الصحية، 

  وفاشيات األمراض وغيرها من أزمات الرعاية الصحية. وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، األمراض المتعددة،
  
ٕان إعــداد نظــم الرعايــة الصــحية األكثــر تركيــزًا علــى النــاس، يمكنــه تحقيــق فوائــد جمــة للصــحة والرعايــة و   -٥

يـة، وتحسـين الصـحة والحصـائل السـريرية، الصحية لجميع األفـراد بمـا فـي ذلـك تحسـين فـرص الحصـول علـى الرعا
وتحسين اإللمام باألمور الصحية والرعاية الذاتية، وزيادة الرضا عن الرعاية، وتحسين الرضا الوظيفي للعاملين في 

 مجال الصحة، وتحسين كفاءة الخدمات والحد من التكاليف الكلية.
  
والذي يـدعو إلـى إجـراء تحسـينات فـي  ،١٢-٦٢ج ص ع، اعتمدت جمعية الصحة القرار ٢٠٠٩وفي عام   -٦

مجــال الرعايــة الصــحية األوليــة وتعزيــز النظــام الصــحي، ويطلــب مــن المــدير العــام إعــداد خطــط التنفيــذ التجاهــات 
السياسات العامة األربع، بما فـي ذلـك وضـع النـاس فـي صـميم تقـديم الخـدمات، والتأكـد مـن أن هـذه الخطـط تشـمل 

بشــأن هياكــل التمويــل الصــحي  )٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عافة إلــى ذلــك، فــإن القــرار أعمــال المنظمــة برمتهــا. وباإلضــ
مواصــــــلة،  علــــــىالــــــدول األعضــــــاء  يحــــــث، ٢٠١١المســـــتدام والتغطيــــــة الشــــــاملة، والــــــذي تــــــم اعتمــــــاده فــــــي عــــــام 

االقتضاء، االستثمار في نظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيزها، والسيما الرعاية الصحية األوليـة وخـدماتها،  حسب
للتأكــد مــن حصــول جميــع المــواطنين علــى الرعايــة الصــحية بشــكل متســاو، ولضــمان تخصــيص المــوارد العامــة مــع 
الموازنــة بشــكل مناســب بــين تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض وٕاعــادة التأهيــل وتــوفير الرعايــة الصــحية. وقــد 

الوقاية من األمـراض غيـر المعديـة  بشأن ٢٠١٠في عام  ٦٤/٢٦٥أوصى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
                                                           

الخدمات الصحية التي يـتم إدارتهـا وتقـديمها بحيـث تضـمن إدارة وتقـديم الخـدمات  تعريف: الخدمات الصحية المتكاملة:   ١
الصــحية حصــول النــاس علــى تواصــلية تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض والتشــخيص وعــالج األمــراض وٕاعــادة التأهيــل 

حي وخارجــــه ووفقــــًا والخــــدمات الملطفــــة والتــــي يــــتم تنســــيقها عبــــر مختلــــف مســــتويات وأمــــاكن الرعايــــة داخــــل القطــــاع الصــــ
 الحتياجاتهم طوال العمر.

: وهـو نهـج الرعايـة الـذي يتبنـى صـراحًة منظـور األفـراد ومقـدمي الرعايـة واألسـر تعريف: الرعاية التي تركز على الناس   ٢
لنـاس والمجتمعات بوصـفهم مشـاركين ومسـتفيدين مـن الـنظم الصـحية المأمونـة والتـي يـتم تنظيمهـا وفقـًا لالحتياجـات الشـاملة ل

. وتتطلـــب كـــذلك الرعايـــة التــي تركـــز علـــى النـــاس أن المجتمــع ولــيس علـــى أســـاس آحـــاد األمــراض، والتـــي تراعـــي تفضـــيالت
يحصــل المرضــى علــى التثقيــف والــدعم الــالزم التخــاذ القــرار والمشــاركة فــي رعايــة أنفســهم وأن يــؤدي مقــدمو الرعايــة عملهــم 

فالرعايـة التـي تركـز علـى المرضـى أوسـع نطاقـًا مـن الرعايـة التـي تركـز علـى بأقصى طاقة لهم في سـياق بيئـة عمـل داعمـة. 
المرضى والناس وهي ال تشمل فقط التعامالت السـريرية ولكنهـا تشـمل أيضـًا االهتمـام وصـحة النـاس فـي مجتمعـاتهم ودورهـم 

  الماس في رسم السياسات والخدمات الصحية.
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ـــــة مـــــن األمـــــراض ـــــة (غيـــــر الســـــارية) ومكافحتهـــــا واالجتمـــــاع الالحـــــق الرفيـــــع المســـــتوى بشـــــأن الوقاي  غيـــــر المعدي
بـــالتركيز علـــى الرعايـــة  ١)٢٠١١أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢١-١٩ ومكافحتهـــا (الـــذي ُعقـــد فـــي نيويـــورك، )الســـارية غيـــر(

التــي تحظــى باألولويــة". وعــالوة علــى ذلــك، شــجعت الجمعيــة العامــة فــي  األوليــة لتقــديم "حــزم التــدخالت األساســية
  اإلعالن السياسي الالحق ضمن جملة أمور على دعم الرعاية الصحية األولية وتمكين الناس من الرعاية الذاتية.

  
مية التابعة لهـا وتطالب أيضًا الوثائق والقرارات االستراتيجية الواردة من جميع أقاليم المنظمة واللجان اإلقلي  -٧

بتبني نهج أكثر تكامًال وتركيزًا على الناس لتقديم الخدمات الصحية. وتشمل هـذه الوثـائق والقـرارات "خارطـة طريـق 
" ٢٠٢٥-٢٠١٢الســتنهاض المــوارد البشــرية الصــحية لتحســين ســبل تقــديم الخــدمات الصــحية فــي اإلقلــيم األفريقــي 

بشـــأن شـــبكات تقـــديم  CD49.R22؛ والقـــرار AFR/RC62/R3موجـــب القـــرار والتـــي أقرتهـــا اللجنـــة اإلقليميـــة ألفريقيـــا ب
بشـأن الحمايـة االجتماعيـة  DC52/5الخدمات الصحية المتكاملة والتـي تركـز علـى الرعايـة الصـحية األوليـة والقـرار 

فضـًال عــن "اسـتراتيجية حصــول الجميــع علـى الخــدمات الصــحية والتغطيـة الصــحية الشــاملة" فـي اإلقلــيم األمريكــي؛ 
واالســتراتيجية اإلقليميــة للتغطيــة الصــحية الشــاملة التــي أقرتهــا اللجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا بموجــب القــرار 

SEA/RC65/R6التـي تــم اعتمادهـا بموجـب القـرار ٢٠٢٠حة ؛ واسـتراتيجية "الصـ) "EUR/RC62/R4( واســتراتيجية ،
فـــــي اإلقلـــــيم األوروبـــــي؛  ٢"نحـــــو الـــــنظم الصـــــحية التـــــي تركـــــز علـــــى النـــــاس: نهـــــج مبتكـــــر لـــــنظم صـــــحية أفضـــــل"

بشــأن التغطيــة الصــحية الشــاملة، والــذي يــدعو إلــى توســع نطــاق تقــديم الخــدمات الصــحية  EM/RC60/R.2 والقــرار
ة التي تركز على الناس والتي تعالج العبء األكبر العتالل الصحة وتعتمد على الرعاية الصحية األوليـة، المتكامل

الـذي  WPR/RC58.R4 والقـرار ٣؛و"إطار العمل بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة في إقلـيم شـرق المتوسـط"
كدليل تستهدي به الدول األعضاء في وضـع  أيد إطار السياسات الخاصة بالرعاية الصحية التي تركز على الناس

وتنفيــذ سياســات وتــدخالت الرعايــة الصــحية التــي تركــز علــى النــاس وفقــًا للســياقات الوطنيــة وٕاطــار العمــل الخــاص 
  ٢٠١٥.٤-٢٠١١بالموارد البشرية الصحية في إقليم غرب المحيط الهادئ 

 
بغيـة إعـداد إطـار  ٢٠١٣لذلك، شرعت األمانة في التعاون علـى صـعيد المنظمـة ككـل فـي عـام  واستجابة  -٨

خــاص بالخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس. وتــم تكليــف مجموعــة مــن المؤسســات البحثيــة الرائــدة 
مجتمـع المـدني، وممثلـو الجهـات المانحـة وممثلـو المـن إلعداد المسودة التي استعرضـتها الـدول األعضـاء والخبـراء 

، مما أسفر عن االنتهاء من المسودة الثانية في نهاية ٢٠١٣المؤسسات البحثية واألمانة في تشرين األول/ أكتوبر 
لمتكاملـــة التــي تركـــز علـــى النـــاس . وتـــم نشــر اإلطـــار المؤقـــت الخـــاص بالخــدمات الصـــحية ا٢٠١٤نيســان/ أبريـــل 

دة االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية ، بعـــد إمعـــان النظـــر فيـــ٢٠١٥آذار/ مـــارس  فـــي ه فـــي ضـــوء مســـوَّ
 ٢٠٣٠.٥الصحية: القوى العاملة 

                                                           
  A/66/83تقرير األمين العام، الوثيقة    ١
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/83 ، ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤ فيتم االطالع.(  
مكتـــب المنظمـــة اإلقليمـــي ألوروبـــا. نحـــو الـــنظم الصـــحية التـــي تركـــز علـــى النـــاس: نهـــج مبتكـــر لـــنظم صـــحية أفضـــل.    ٢

  كوبنهاغن، المكتب اإلقليمي ألوروبا. متاح في:
 http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0006/186756/Towards-people-centred-health-systems-an-

innovative-approach-for-better-health-outcomes.pdf ،٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤ تم االطالع في.  
٣   http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_EN_16287.pdf،  ـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع ـــــــــــــــي ت نيســـــــــــــــان/  ٤ف

  .٢٠١٦  أبريل
٤   http://www.wpro.who.int/hrh/documents/HRH_Action_Framework.pdf ،نيســــــــــــــان/  ٤االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي  تــــــــــــــم

  .٢٠١٦  أبريل
جنبــًا إلــى جنــب مــع الوثيقــة المرفقــة بهــا تحــت عنــوان "لمحــة عامــة عــن يمكــن االطــالع علــى مســودة اإلطــار بالكامــل    ٥

 care/en/-centred-rvicedeliverysafety/areas/peoplehttp://www.who.int/se:إللكترونـــــياعلـــــى موقـــــع المنظمـــــة البيِّنـــــات" 
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤االطالع في  (تم



 A69/39  ٦٩/٣٩ج

4 

 

اســتعراض التقريــر المؤقــت مــن خــالل عمليــة تشــاورية مكثفــة، مــن خــالل مــا يلــي: مشــاورات عامــة جــرى و   -٩
قامــت . و ة بالـدول األعضــاءإلقليميــة والخاصــتعتمـد علــى شـبكة اإلنترنــت ومفتوحــة لألفـراد والمنظمــات والمشـاورات ا

بغيـــة تحـــديث اإلطـــار. وقـــد أعـــرب مـــن شـــملهم االســـتطالع عـــن دعـــم واســـع ذات الصـــلة األمانـــة بجمـــع المـــدخالت 
  ونهج التنفيذ. االستراتيجياتالنطاق للرؤية المقترحة، و 

  
بشــــأن الرعايــــة الصــــحية األوليــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تعزيــــز الــــنظم الصــــحية  ١٢-٦٢ج ص عوعمــــًال بــــالقرار   -١٠

الخدمات الصحية أكثر تكامًال  لجعلمترابطة  استراتيجياتوالقرارات األخرى ذات الصلة، يقترح هذا اإلطار خمسة 
ر ومقـدمي إلـى إصـالحات إلعـادة توجيـه الخـدمات الصـحية، ووضـع األفـراد واألسـ وهـو يـدعو وتركيزًا علـى النـاس.

الرعاية والمجتمعات في صميم اهتمامها، بدعم من الخدمات المستجيبة والتي تلبي احتياجاتهم، ويتم تنسيقها سـواء 
تتضــــمن هــــذه  داخــــل القطــــاع الصــــحي أو خارجــــه، بصــــرف النظــــر عــــن وضــــع البلــــد أو وضــــع التنميــــة فيــــه. كمــــا

الرعايـة الصـحية كحـق أساسـي، دون تمييـز اإلصالحات نهـج يراعـي حقـوق اإلنسـان، ويعتمـد علـى الحصـول علـى 
  على أساس العرق والدين والجنس والسن واإلعاقة والمعتقدات السياسية، والحالة االقتصادية أو االجتماعية.

 
  ١إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس بإيجاز

  
ظلهـا بشـكل متسـاو علـى الخـدمات  ن "جميـع النـاس يحصـلون فـيإتحدد مسودة اإلطار رؤية مقنعة حيث   -١١

ويــتم تنســيقها عبــر  تلبــي احتياجــات جميــع مراحــل العمــر،فــي تقــديمها بطريقــة  ٢الصــحية الجيــدة التــي يــتم االشــتراك
استدامة الرعاية، وتكون شاملة وآمنة وفعالة، وتقدم في التوقيت المناسب وتكون فعالة ومقبولـة؛ ويكـون لـدى جميـع 

 المكتسـبة مـؤخراً نـات والبيِّ لمهارة ويعملون في ظل بيئة داعمة". ويعتمد اإلطار على الخبرة مقدمي الرعاية الحافز وا
فـــي مختلـــف البلـــدان ومـــن واقـــع مشـــاورات واســـعة النطـــاق مـــع الخبـــراء علـــى الصـــعيد العـــالمي واإلقليمـــي والـــوطني، 

المبـــادرات اإلقليميـــة فـــي مجـــال ويســـتهدي بااللتزامـــات العالميـــة ذات الصـــلة المتعلقـــة بالسياســـات واالســـتراتيجيات و 
والمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة، والقـــيم والمبـــادئ األساســـية  ،تعزيـــز الـــنظم الصـــحيةو التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، 

  للرعاية الصحية األولية: الحق في الصحة، والعدالة االجتماعية والتضامن والمشاركة.
  

يستند تحقيق الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز علـى النـاس علـى مـدخالت النظـام الصـحي، بمـا فـي   -١٢
ذلـــك تـــوافر وســـهولة الوصـــول إلـــى العـــاملين الصـــحيين وكفـــاءتهم وجـــودة الخـــدمات التـــي يقـــدمونها. وتحـــدد مســـودة 

المدى المتوسط لضمان سبل الوصول االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية اإلجراءات الالزمة على 
إلى القوى العاملة الصحية التي تتمتع بالكفاءة والحافز بشكل منصف في ظل نظام صحي يضطلع بمهامه بشـكل 
تام. وفي هذا السياق، تم بذل الجهود لتوطيد الروابط بين اإلطار الخاص بالخدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز 

لعالميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مواءمـــة المـــوارد البشـــرية مـــع ُأطـــر االســـتثمار الصـــحي علـــى علـــى النـــاس، واالســـتراتيجية ا
الصعيدين الوطني والعالمي مع االحتياجات المستقبلية للنظم الصحية. وتتطلب الخدمات الصحية التي تركز على 

التـي تعـود علـى الناس عـاملين فـي مجـال الصـحة معينـين يتمتعـون بالمهـارات ذات الصـلة. وباإلضـافة إلـى الفوائـد 
تمتـد  الصحية المتكاملة التي تركز على الناسالفوائد التي يعود بها نهج الرعاية  المجتمعات المحلية والسكان، فإن

 هـاكإن، بمـا فـي ذلـك: تحسـين الرضـا الـوظيفي؛ وعـبء العمـل األكثـر توازنـًا وحـاالت أيضًا إلـى العـاملين الصـحيين

                                                           
نيســــــان/  ٤(تــــــم االطــــــالع فــــــي ، /http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/enانظــــــر    ١

  )٢٠١٦  أبريل
المهنيــين  بــين ومتبادلــة متكافئــة عالقــةالرعايــة التــي تقــدم فــي ظــل  تعريــف: االشــتراك فــي تقــديم الخــدمات الصــحية:   ٢
األمـد  عالقـة طويلـة وهـي تنطـوي علـى. التي ينتمـون إليهـاالمجتمعات وأسرهم و  خدمات الرعايةاألشخاص الذين يستخدمون و 

 وتقديم الخدمات. واتخاذ القرارات المعلومات التي يمكن من خاللها االشتراك فيالصحية  النظمو  الخدمات ومقدمي الناس بين
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ارات جديــدة مــن خــالل العمــل فــي بيئــات الرعايــة الصــحية المعتمــدة علــى أقــل؛ وفــرص التوعيــة والتــدريب لــتعلم مهــ
  الفرق على سبيل المثال.

  
ومــن أجــل تطــوير هــذا اإلطــار، تــم تحليــل أربعــة أنــواع مختلفــة مــن البيئــات القطريــة: البلــدان المنخفضــة   -١٣

لــدول الهشــة والــدول الجزريــة والمتوســطة والمرتفعــة الــدخل، والبلــدان التــي تواجــه ظروفــًا خاصــة مثــل الصــراعات، وا
الصــغيرة والواليــات االتحاديــة الكبــرى. وبــالنظر إلــى أن الــنظم الصــحية تــرتبط بشــكل كبيــر بالســياق، فــإن اإلطــار 

االســتراتيجيات الخمــس يقتــرح نموذجــًا واحــدًا للخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس. وٕانمــا يقتــرح  ال
  ا.ينبغي اعتماده المترابطة التي

  
  والخيارات والتدخالت المحتملة المتعلقة بالسياسات االستراتيجيات

  
) التعزيـز ٢وٕاشـراكهم؛ (والمجتمعـات ) تمكـين النـاس ١الخمسة المترابطة فيمـا يلـي: ( االستراتيجياتتتمثل   -١٤

) تنسيق الخدمات داخل القطاعات وفيمـا بينهـا؛ ٤) إعادة توجيه نموذج الرعاية؛ (٣والمساءلة؛ ( تصريف الشؤونو 
الخمسة مجتمعـة فـي بنـاء خـدمات صـحية أكثـر فعاليـة؛  االستراتيجياتبيئة تمكينية. ويساعد تحقيق هذه  خلق )٥(

  جاالت األخرى.وال مراء في أن عدم إحراز تقدم في مجال واحد قد يقوض التقدم في سائر الم
  

بـدءًا مـن الطريقـة التـي  –إلـى التـأثير علـى مختلـف المسـتويات  اسـتراتيجيةالعمل على تحقيق كل ويسعي   -١٥
يتم بها تقديم الخدمات (لألفراد واألسر والمجتمعات) وصوًال إلى التغيير في طريقة عمل المنظمـات، ونظـم الرعايـة 

والخيــــارات  الـــنهج االســـتراتيجيعلـــى تفاصــــيل  اســـتراتيجيةكــــل ورســـم السياســـات. ويشـــمل الجــــدول الخـــاص ببلـــوغ 
والتــدخالت المحتملــة المتعلقــة بالسياســات. وبعــض هــذه الخيــارات والتــدخالت المحتملــة المتعلقــة بالسياســات تتــداخل 

، االستراتيجية. وقـد ُصـيغت هـذه القائمـة غيـر حصـرية بنـاًء علـى اسـتعراض األدبيـات السـابقة لنهوجافي العديد من 
ومدخالت االستشارات التقنية وآراء الخبراء؛ وهي ال تشكل مجموعة من المبادئ التوجيهية المسندة بالبينات بهـدف 
اإلصالح، حيث لم يتم توطيد قواعد البينات لبعض من هذه السياسات والتدخالت بشكل كامل. وعالوة على ذلـك، 

ت الســتخدامها علــى المســتوى القطــري وفقــًا للســياق ينبغــي إعــداد وتطــوير مجموعــة مناســبة مــن السياســات والتــدخال
  المحلي والقيم والتفضيالت.

  
بسياسـات إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي  الخاصـةوالخيـارات والتـدخالت  االسـتراتيجياتجدول: 

  تركز على الناس
  

  : تمكين وٕاشراك الناس والمجتمعات١ االستراتيجية
  

بتــوفير الفــرص والمهــارات والمــوارد التــي يحتاجونهــا للتعبيــر عــن أنفســهم وليصــبحوا مســتخدمين  وٕاشــراكهميــرتبط تمكــين النــاس 
إلــى توجيــه مــوارد  وتســعى هــذه االسـتراتيجيةمتمكنـين للخــدمات الصــحية، وليمكـنهم الــزود عــن النظـام الصــحي محــل اإلصـالح. 

مكـين األفـراد مـن اتخـاذ قـرارات فعالـة بشـأن صـحتهم إلـى ت وهـي تسـعىالمجتمع والموارد الفردية للعمـل علـى جميـع المسـتويات. 
وتمكـين المجتمعـات المحليـة مـن االنخـراط بفعاليـة فـي بيئـات صـحية تعتمـد علـى المشـاركة فـي تقـديم الخـدمات، وتزويـد مقـدمي 

كــين النــاس الرعايــة غيــر الرســميين بــالتثقيف الــالزم لتحســين أدائهــم ومــا يقدمونــه مــن مســاعدة لالســتمرار فــي أداء دورهــم. وتم
الجيــدة وٕاشــراكهم فــي الوصــول إلــى الفئــات المهمشــة والتــي تعــاني مــن نقــص الخــدمات لضــمان حصــول الجميــع علــى الخــدمات 

  الحتياجاتهم الخاصة. واالستفادة من تلك الخدمات محل المشاركة وفقاً 
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  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج
. وينبغــــي علــــى األفــــراد األفــــراد واألســــر وٕاشــــراكهم تمكـــين  ١-١

واألســر أن يكونــوا مشــاركين فــاعلين حتــى يمكــن تحقيــق حصــائل 
ـــــة، والســـــيما  ـــــديم الرعاي ـــــي تق ـــــر االشـــــتراك ف ســـــريرية أفضـــــل عب
لألمــــراض غيــــر الســــارية والمزمنــــة. وتعتبــــر هــــذه الخطــــوة مــــن 
الخطوات األساسـية ألن النـاس هـم مـن سيقضـون معظـم أوقـاتهم 

يتعايشـــــون ويســـــتجيبون الحتياجـــــاتهم الصـــــحية الخاصـــــة،  وهـــــم
ـــارات بشـــأن الســـلوكيات الصـــحية وقـــدرتهم  وســـوف يأخـــذون الخي

قدم في على رعاية أنفسهم. ويرتبط التمكين كذلك بالرعاية التي تُ 
ظــل عالقــة متكافئــة ومتبادلــة بــين المهنيــين الســريرين والمهنيــين 

خدمي خــــدمات غيــــر الســــريريين مــــن ناحيــــة، واألفــــراد مــــن مســــت
الرعايــة وأســرهم، ومجتمعــاتهم مــن جهــة أخــرى، وبالتــالي تحســين 

  خبرتهم المكتسبة في مجال الرعاية.

 ١التثقيف الصحي•

  الموافقة عن علم •
اشــتراك األفــراد واألســر ومقــدمي الرعايــة والقــائمين بهــا  •

  في اتخاذ القرارات السريرية
 وخطـط العالج الذاتي بما فيه تقييم الرعاية الشخصـية •

  العالج
  معلومات عن المساعدة داخل النظام الصحي •
  

ســيعمل  الــنهج. فهــذا تمكــين المجتمعــات المحليــة وٕاشــراكها  ٢-١
علـــى تمكـــين المجتمعـــات مـــن التعبيـــر عـــن احتياجاتهـــا ومـــن ثـــم 
التأثير على طريقة تمويل الرعاية وطـرق التخطـيط لهـا وتقـديمها. 

واالحتــــرام المتبــــادل واالطمئنــــان وســـوف يســــاعد علــــى بــــث الثقـــة 
وٕانشــــاء الشــــبكات االجتماعيــــة، نظــــرًا ألن معافــــاة النــــاس البدنيــــة 
والنفســية تعتمــد علــى إقامــة عالقــات قويــة ومتوطــده. وهــي تعــزز 
قدرة المجتمعات المحلية علـى تنظـيم أنفسـها وٕادخـال تغييـرات فـي 

  بيئاتها المعيشية.

  في المجتمع المحليالرعاية المقدمة •
  الصحيون في المجتمعالعاملون  •
 المدني تنمية المجتمع •
  تعزيز مشاركة المجتمع في مجال الصحة •
  

. فـــأفراد تمكـــين مقـــدمي الرعايـــة غيـــر الرســـميين وٕاشـــراكهم  ٣-١
األســرة وســائر مقــدمي الرعايــة يضــطلعون بــدور حاســم فــي تــوفير 

 التـــدريبالرعايـــة الصـــحية. وينبغـــي علـــى مقـــدمي الرعايـــة تلقـــي 
ــــــة الجــــــودة،  المناســــــب ــــــدخالت عالي ــــــوفير ت بمــــــا يمكــــــنهم مــــــن ت

واالضطالع بدور المناصرين لمتلقي الرعاية، سواء داخـل النظـام 
الصــحي أو علــى مســتوى السياســات. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن 
مقــدمي الرعايــة لهــم احتياجــاتهم الخاصــة المرتبطــة بتحقيــق ذاتهــم 

علــــى  ناهيـــك عـــن حـــاجتهم إلـــى الــــدعم العـــاطفي الـــالزم للحفـــاظ
  دورهم.

  الرسميينغير  الرعاية مقدمي تدريب   •
  غير الرسميين مقدمي الرعاية شبكات  •
  وفرق المرضى من ذوي الخبرة دعم األقران  •
  مقدمي الرعاية رعاية  •
  الرعاية المؤقتة  •

الوصـــول إلـــى الفئـــات المهمشـــة والتـــي تعـــاني مـــن نقـــص   ٤-١
بأهميـــة قصـــوى لضـــمان حصـــول  الـــنهج. ويحظـــى هـــذا الخـــدمات

ــــع علــــى الخــــدمات الصــــحية . وهــــو أمــــر ضــــروري الجيــــدة الجمي
مثـل المسـاواة والعدالـة  لتحقيق األهـداف المجتمعيـة األوسـع نطاقـاً 

تماسك ـلق الــــاالجتماعية والتضامن، ناهيك عن أنه يسـاعد فـي خ
  ة ــــــل على كافــــلب العمـو يتطـــاعي. وهــاالجتم

  
عــن العمــل الــدؤوب مــع ســائر  القطــاع الصــحي، فضــالً مســتويات 

القطاعـــات األخـــرى وجميـــع شـــرائح المجتمـــع للتصـــدي للمحـــددات 
  الصحية األخرى والعدالة الصحية.

القطـاع  في أغـراض اإلنصاف الصحي أهداف إدماج  •
  الصحي

ـــالتوعيـــة إ خـــدمات تقـــديم  • لفئـــات التـــي تعـــاني مـــن ى ال
، ونظـم المتنقلـةوحدات ال بوسائل منها نقص الخدمات

  عدوالتطبيب عن بُ  النقل
موجهـــة إلـــى الفئـــات المحرومـــة/ توعيـــة إعـــداد بـــرامج   •

تغطيـة المهمشة من السـكان التـي قـد ال تحصـل علـى 
ـــة بســـبب حـــواجز  ـــدخل منهـــا ابعوامـــل تـــرتبط فعال  وأل

ظـروف  وأ العـرق وأالجـنس نوع  وأالسكن  وأالتعليم 
  مهاجرالفرد ك العمل أو وضع

  عند الحاجة الخدمات على التعاقد  •
الرعايـــــة الصـــــحية  الـــــنظم القائمـــــة علـــــى التوســـــع فـــــي  •

  األولية

                                                           
مساعدة األفراد والمجتمعات المعّدة لغرض تعليمية المن الخبرات هو عبارة عن أي توليفة  :الصحي التثقيف: تعريف   ١

 .مواقفهمفي التأثير ارفهم أو على تحسين صحتهم من خالل زيادة مع
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    : تعزيز تصريف الشؤون والمساءلة٢ االستراتيجية
يتطلب تعزيز تصريف الشؤون اتباع نهج تشاركي في صياغة السياسات واتخاذ القرارات وتقييم األداء على جميـع مسـتويات 
النظام الصحي، بدءًا من صنع السياسات وصوًال إلى مستوى التدخل السريري. ويتسـم تصـريف الشـؤون بالشـفافية والشـمولية 

ألمثــل للمــوارد والمعلومــات المتاحــة لضــمان تحقيــق أفضــل النتــائج الممكنــة. واالســتخدام اوالحــد مــن خطــورة التعــرض للفســاد 
ويمكــن تعزيــز تصــريف الشــؤون باتبــاع نظــام قــوي للمســاءلة المتبادلــة بــين راســمي السياســات، والمــديرين ومقــدمي الخــدمات 

ات وتوضــيح مقنــع ومســتخدميها ومــنح الحــوافز بمــا يتماشــى مــع نهــج يركــز علــى النــاس. ويعتبــر وضــع إطــار قــوي للسياســ
  لإلصالح من األمور المهمة لبناء رؤية مشتركة، فضًال عن تحديد كيفية تحقيق هذه الرؤية.

  
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

 . فهنـاكتعزيز نظـام تصـريف الشـؤون القـائم علـى المشـاركة  ١-٢
حاجـــة إلـــى آليـــات قويـــة لتصـــريف الشـــؤون مـــن أجـــل تحقيـــق نهـــج 
متســـق ومتكامـــل فـــي سياســـات الرعايـــة الصـــحية والتخطـــيط وتقـــديم 
الخدمات على جميع مستويات النظام الصحي. وتحتاج الحكومات 
إلـى تحمـل مســؤولية حمايـة المـواطنين وتعزيــز معافـاتهم وبـث الثقــة 

ــــدى المــــواطنين مــــن خــــالل اإلشــــر  ــــدور والشــــرعية ل اف الفعــــال. فال
اإلشرافي لوزارة الصحة يعتبر ضروريًا لتصريف الشؤون في مجال 
الصـــحة، وينطـــوي علـــى تحديـــد أصـــحاب المصـــلحة فـــي المجتمـــع 

م حتــى يتثنــى ســماع أصــواتهم والوصــول إلــى إجمــاع. وهــو هوٕاشــراك
أمـــــر ضـــــروري كـــــذلك للتأكـــــد مـــــن أن مختلـــــف أهـــــداف الوكـــــاالت 

معنيـــة بـــأمراض معينـــة ال تعرقـــل قـــدرة المانحـــة والبـــرامج الرأســـية ال
النظم الصحية على التركيز على صحة المجتمـع وتحقيـق المعافـاة 

  للجميع.

  المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات وتقييمها  •
تمثيل المجتمع على مسـتوى مجـالس مرافـق الرعايـة   •

  الصحية
السياســـــــــات واالســـــــــتراتيجيات والخطـــــــــط الصـــــــــحية   •

تعـــزز الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة الوطنيـــة والتـــي 
  التي تركز على الناس

تعزيـــز تصـــريف شـــؤون الخـــدمات الصـــحية وٕادارتهـــا   •
علــــى المســــتوى دون الــــوطني ومســــتوى المقاطعــــات 

  والمستوى المحلي
ـــــــرامج الجهـــــــات المانحـــــــة مـــــــع   • تنســـــــيق ومواءمـــــــة ب

  السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية
المسـتويات المحليـة،  إضفاء الطابع الالمركزي على  •

  عند االقتضاء
  التخطيط الشامل عبر القطاعين العام/ الخاص  •
ــــــق   • تعزيــــــز دور وزارة الصــــــحة اإلشــــــرافي فيمــــــا يتعل

  بالجهات الفاعلة غير الدول
  تصريف الشؤون السريرية  •

. وهــــــــي تعنــــــــي باألســــــــاس تعزيـــــــز المســــــــاءلة المتبادلــــــــة  ٢-٢
الحســــــــاب"  المســــــــؤولية عــــــــن صــــــــنع القــــــــرار، وتشــــــــمل "تقــــــــديم

تـــوفير المعلومـــات حـــول األداء) و"المحاســـبة" (أي تـــوفير  (أي،
  تطلب تة ـــم الصحيـــز مساءلة النظـت). فتعزيالمكافآت والجزاءا

  
المشترك على جميع المستويات لتحسين تنظيم الخـدمات  العمل

وتقــــديمها، ووضــــع السياســــات الصــــحية ســــواء فــــي القطاعــــات 
الصحية أو غير الصحية، والقطـاعين العـام والخـاص، والنـاس، 

  للوصول إلى هدف مشترك.

 الحقوق الصحية واالستحقاقات •

 بطاقات التقرير الخاص بمقدم الخدمة •

 بشأن مدى رضا المرضى مسوحات •

وبطاقــة األداء  الحصــائل التــي يبلــغ عنهــا المرضــى •
 المتوازن

 التمويل القائم على األداء والتعاقد •

ـــــــة الخاضـــــــع  • ـــــــدم الرعاي ـــــــدى مق تســـــــجيل الســـــــكان ل
  للمساءلة.
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  : إعادة توجيه نموذج الرعاية٣ االستراتيجية
  
إعادة توجيه نمـوذج الرعايـة يعنـي ضـمان تصـميم خـدمات الرعايـة الصـحية بكفـاءة وفعاليـة، وشـرائها وتقـديمها مـن خـالل  إن

نماذج مبتكرة للرعاية والتـي تعطـي األولويـة للخـدمات األساسـية والرعايـة المجتمعيـة واالشـتراك فـي تقـديم الخـدمات الصـحية. 
، ومــن الرعايــة العالجيــة إلــى الرعايــة ســعافيةإلى العيــادات الخارجيــة والرعايــة اوهــذا يشــمل التحــول مــن المرضــى الــداخليين إلــ

. وهــو يتطلــب االســتثمار فــي الرعايــة الكليــة والشــاملة، بمـا فــي ذلــك اســتراتيجيات تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن اعــتالل الوقائيـة
ت الثقافية فـي تصـميم الخـدمات الصـحية الصحة والتي تدعم صحة الناس ومعافاتهم وتحترم الفروق بين الجنسين والتفضيال

  وطرق تشغيلها.
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

ــــى أســــاس   ١-٣ ــــة عل ــــي تحظــــى باألولوي ــــد الخــــدمات الت تحدي
حزمـــــة  تقيـــــيم ويعنـــــى هـــــذا الـــــنهج. االحتياجـــــات طـــــوال العمـــــر

الخـــدمات الصـــحية المقدمـــة فـــي مختلـــف مســـتويات نظـــام تقـــديم 
، والـذي يغطـي دورة على أساس أفضـل البّينـات المتاحـة الرعاية

من األسـاليب لفهـم االحتياجـات  الحياة بأكملها. ويستخدم مزيجاً 
الخاصة بصحة السكان، بمـا فـي ذلـك األفضـليات االجتماعيـة، 

مـــن حيـــث التكلفـــة، ويوجـــه  وفعاليـــة التـــدخالت الصـــحية البديلـــة
القـرار بشــأن تخصـيص المــوارد للرعايـة الصــحية. ويشـمل أيضــا 

  تقييم التكنولوجيا الصحية. 

باالســـتناد إلـــى  تقيـــيم االحتياجـــات الصـــحية المحليـــة  •
األنمــــاط القائمــــة النتشــــار األمــــراض الســــارية وتلــــك 

  غير السارية
التعبئــــة الشــــاملة للخــــدمات المقدمــــة لجميــــع تحديــــد   •

  بواسطة عملية تشاركية وشفافة فئات السكانيةال
  أنشطة الشراء االستراتيجي  •
ـــين الجنســـين والفـــروق   • ـــة للفـــروق ب الخـــدمات المراعي

  الثقافية والمراعية للسن
  تقييم التكنولوجيا الصحية  •

. ويعنــي عــادة تقيــيم التوعيــة والوقايــة والصــحة العموميــةإ  ٢-٣
زيــادة التركيــز والمــوارد المخصصــة لخــدمات التــرويج  الــنهجهــذا 

والوقايــــة والصــــحة العموميــــة. وتشــــمل نظــــم الصــــحة العموميــــة 
جميع الكيانات العامة والخاصة والتطوعيـة التـي تسـهم فـي أداء 
وظــــائف الصــــحة العموميــــة األساســــية ضــــمن منطقــــة جغرافيــــة 

  .محددة

 رصد الحالة الصحية للسكان  •

  التي تحيق بالسكان إلى طبقاتتقسيم المخاطر   •
الترصـــــد والبحـــــث والتصـــــدي للمخـــــاطر والتهديـــــدات   •

  التي تحيق بالصحة العمومية
تعزيـز تحسـين المـوارد الماليـة والبشـرية المخصصـة ل  •

  الصحة والوقاية من األمراض
  اللوائح الخاصة بالصحة العمومية وٕانفاذها  •

. وتعتبــــر يــــةبنــــاء نظــــم قويــــة ترتكــــز علــــى الرعايــــة األول  ٣-٣
خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة القويــة ضــرورية للوصــول إلــى 
جميع السكان وضمان حصول الجميـع علـى الخـدمات. ويشـمل 
بناء مثل هذه الخـدمات ضـمان تـوفير التمويـل الكـافي والتـدريب 
المناسب، والربط مـع الخـدمات األخـرى وغيرهـا مـن القطاعـات. 

التنســيق والرعايــة المســتمرة مــع مــرور الــزمن  الــنهجويعــزز هــذا 
بالنســـبة لألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن مشـــاكل صـــحية معقـــدة، 
وتيســـير العمـــل المشـــترك بـــين القطاعـــات فـــي مجـــال الصـــحة. 
ويــــدعو إلــــى إنشــــاء فــــرق مشــــتركة بــــين المهــــن لضــــمان تــــوفير 
خــدمات شــاملة للجميــع. وهــو يعطــي األولويــة للمجتمــع ونمــاذج 

مــــع  ة نحــــو األســــرة كقاعــــدة أساســــية للممارســــةالرعايــــة الموجهــــ
  .التركيز على الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة

ــــة  • ــــة الصــــحية األولي باســــتخدام نهــــج  خــــدمات الرعاي
  عائلي ومجتمعي

  متعددة التخصصات الرعاية األولية فرق  •
  طب األسرة  •
غيرهــــــــــا مــــــــــن الخــــــــــدمات  الوصــــــــــول إلــــــــــى بوابــــــــــة  •

  المتخصصة
رعايـة المخصصة لل النفقات الصحية نسبة أكبر من  •

  األولية
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التحــــول نحــــو المزيــــد مــــن العيــــادات الخارجيــــة والرعايــــة   ٤-٣
. ويعتبــر اســتبدال الخدمــة بمثابــة عمليــة لالستعاضــة اإلســعافية

عن بعـض أشـكال الرعايـة بـأخرى أكثـر كفـاءة للنظـام الصـحي. 
بـــــين الرعايـــــة األوليـــــة،  ويعنـــــى الـــــنهج إحـــــداث تـــــوازن صـــــحيح

والرعاية في العيادات الخارجية المتخصصة ومستشـفيات رعايـة 
فـي  هامـاً  المرضى الداخليين، مع االعتـراف بـأن لكـل منهـا دوراً 

  نظام تقديم الرعاية الصحية.

  دور العجزةو ، ودور التمريض، الرعاية المنزلية  •
الرعايـــــة  التـــــي تقـــــدم تطويـــــع أغـــــراض المستشـــــفيات  •

الحـاالت  رعايـةجـل ألالثانوية والرعاية المتخصصـة 
  فقط المعقدةالحادة 

  العيادات الخارجية جراحة  •
  النهارية المستشفيات  •
  رعاية حاالت المرضى المتقدمة  •

. فـــــالتغير التكنولـــــوجي ابتكـــــار وٕادراج تكنولوجيـــــا جديـــــدة  ٥-٣
الســريع يســاعد فــي تطــوير المزيــد مــن نمــاذج الرعايــة المبتكــرة. 
فالمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الجديدة تسمح بأنواع جديـدة 
مــن تكامــل المعلومــات. وعنــد اســتخدامها بشــكل صــحيح، فإنهــا 
تضـــمن اســـتمرارية المعلومـــات، وتتبـــع الجـــودة، وتيســـير عمليـــة 

  .وصول إلى المجتمعات المنعزلة جغرافياً تمكين المرضى وال

 التشارك في سجالت المرضى اإللكترونية 

  ُعدالتطبيب عن ب 

 الصحة المحمولة  

  
  : تنسيق الخدمات داخل القطاعات وفيما بينها٤ االستراتيجية

  
داخـل  الرعايـة الصـحيةمقـدمي  إدمـاج هذه النتيجـةويتطلب تحقيق . الناس ومطالبهم وفقًا الحتياجات الخدمات ينبغي تنسيق

بـين  الـروابط وٕانشـاء، مسـتويات الرعايـة بـين والـربط عبـر الشـبكات نظـم اإلحالـة، وتطـوير مرافق الرعاية الصحية وفيما بينهـا
 للتعـاطي مـع علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي العمـل المشـترك بـين القطاعـات وهو يشمل. وغيره من القطاعات قطاع الصحة

مــن خــالل  فــي بعــض األحيــان، بمــا فــي ذلــك،، الشــحيحةاالســتخدام األمثــل للمــوارد االجتماعيــة للصــحة وتعظــيم  المحــددات
 لكنـه يركــز، و سـير العمـل أو والخـدمات مختلـف الهياكـل دمـج بالضـرورة ال يتطلـب التنسـيق. فمـع القطـاع الخـاص الشـراكات

  .الخدماتالمعلومات وتنسيقها بين مختلف لعمليات و ا مواءمة الرعاية من خالل تحسين سبل تقديم من ذلك على بدالً 
  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج

. ال يمثـــل تنســـيق الرعايـــة نشـــاطًا تنســـيق الرعايـــة لألفـــراد  ١-٤
واحــدًا، وٕانمــا يمثــل مجموعــة مــن االســتراتيجيات التــي قــد تســاعد 
فـــي تحســـين اســـتمرارية الرعايـــة وتعزيـــز خبـــرة المـــريض بالنســـبة 
للخــدمات، والســيما خــالل تحــوالت الرعايــة. ويــتم التركيــز بهــدف 
التحســين علـــى تقـــديم الرعايـــة للفــرد، مـــع تنســـيق الخـــدمات وفقـــًا 

تحســـين  أيضـــاً  الـــنهجحتياجـــاتهم واحتياجـــات أســـرهم. ويغطـــي ال
تدفق المعلومات والحفاظ على عالقات جديرة بالثقة مع مقـدمي 

  الرعاية مع مرور الوقت.

 مسارات الرعاية •
  نظم اإلحالة واإلحالة المضادة •
  المساعدون الصحيون •
  تدبير الحاالت عالجياً   •
  تحسين التحول في مجال الرعاية  •
  القائمة على الفرق الرعاية  •

. ويتضـــمن تنســـيق البـــرامج الصـــحية ومقـــدمي الخـــدمات  ٢-٤
رأب الفجـــــــوات اإلداريـــــــة والمعلوماتيـــــــة والتمويليـــــــة بـــــــين  الـــــــنهج

مســــــتويات الرعايــــــة ومقــــــدمي الخــــــدمات. وينطــــــوي هــــــذا علــــــى 
مكونات القطـاع مثـل المستحضـرات الصـيدالنية وتنظـيم سـالمة 
المنتجات، وفرق تكنولوجيا المعلومات العـاملين مـع نظـم ترصـد 
األمـــراض، وفـــرق المســـاعدين الصـــحيين ممـــن يقـــدمون الخطـــط 

لعالجيـــة بالتعـــاون مـــع بعضـــهم الـــبعض، والخـــدمات المختبريـــة ا
الخاصة بأمراض محددة مرتبطة بتحسين الخـدمات علـى نطـاق 
أوسع، وشـبكات تقـديم الخـدمات التـي تركـز علـى عالقـات أكثـر 

  موثوقية لرعاية المرضى.

علــى  أو الصــحية اإلقليميــة تقــديم الخــدمات شــبكات  •
  صعيد المناطق

  تكاملةخدمات المشراء ال  •
  في النظم الصحية الوطنية البرامج الرأسية دمج  •
  الرعاية لتنسيق حوافز  •
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 نجـــاح تنســـيقيعتمـــد  .بـــين مختلـــف القطاعـــات التنســـيق  ٣-٤
داخــل ســواء  العديـد مــن الجهــات الفاعلـة علــى المسـائل الصــحية
الخـدمات  قطاعات مثـل وهو يشمل. و خارجهأ القطاع الصحي

 القطـــاعوالتثقيفيـــة، والعمـــل، واإلســـكان، و ، والماليـــة، االجتماعيـــة
 يتطلـب وهـو. من بـين جملـة أمـور أخـرىالخاص وٕانفاذ القانون 

العمـــــل المشـــــترك بـــــين  لتنســـــيق مـــــن وزارة الصـــــحة قيـــــادة قويـــــة
 عــن األزمــات للكشــف المبكــر بمــا فــي ذلــك التنســيق، القطاعــات

  الصحية واالستجابة السريعة لها.

  السياساتوضع الصحة في صميم جميع   •
  الشراكات بين القطاعات  •
  الخدمات االجتماعية مع القطاع الصحي دمج  •
 المهنيــة المنــاهج قطــاع التثقيــف لمواءمــة العمــل مــع  •

  الجديدة المطلوبة المهارات مع
 الــنظم الصــحية مــعالتكميلــي و  الطــب التقليــدي دمــج  •

  الحديثة
الصــحية واالســتجابة  بــين التأهــب لألزمــاتتنســيق ال  •

  لها
  

  : تهيئة بيئة مواتية٥ االستراتيجية
  

عمليًا، ينبغي تهيئة بيئة مواتية تجمع بين جميع أصحاب المصـلحة إلجـراء  األربع السابقة واقعاً  االستراتيجياتوحتى تصبح 
التغييــر التحــويلي. وتنطــوي هــذه المهمــة المعقــدة علــى مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات إلحــداث التغييــرات الالزمــة فــي القيــادة 

طـــر التشـــريعية، والترتيبـــات الماليـــة واإلدارة ونظـــم المعلومـــات، وأســـاليب تحســـين الجـــودة، وٕاعـــادة توجيـــه القـــوى العاملـــة، واأل
  والحوافز.

  الخيارات والتدخالت الخاصة بالسياسات  االستراتيجي النهج
 . وهنـــــاكتعزيـــــز القيـــــادة واإلدارة مـــــن أجـــــل التغييـــــر  ١-٥

حاجــة إلــى أشــكال جديــدة مــن القيــادة التعاونيــة التــي تســاعد 
فـــي الجمـــع بـــين العديـــد مـــن أصـــحاب المصـــلحة مـــن أجـــل 
إصـــالح الخـــدمات الصـــحية بنجـــاح. وينبغـــي إشـــراك جميـــع 
ــــين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية، والســــيما األطبــــاء  المهني
الســـريريين فـــي اإلدارة والقيـــادة مـــن أجـــل التغييـــر فـــي إطـــار 

ويســـتدعي تقـــديم  رة مـــع المجتمعـــات المحليـــة.شـــراكة مســـتم
 تطبيـــقخـــدمات الرعايـــة المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس 

ســـتراتيجية تكفـــل انتهــاج اة يــعمليــات معقــدة وابتكـــارات خدم
  .دارة التغييرإلأساسية 

  القيادة التحويلية وتوزعها  •
  إدارة التغييراستراتيجيات   •

. ويعتبـــــر نظـــــم المعلومـــــات وٕادارة المعـــــارف تعزيـــــز  ٢-٥
تطوير نظم المعلومات والثقافة التنظيمية التي تدعم الرصد 
والتقيــــيم، وتبــــادل المعــــارف واســــتخدام البيانــــات فــــي عمليــــة 

  صنع القرار شرطًا أساسيًا من أجل التغيير التحولي.

  تطوير نظم المعلومات  •
  بحوث النظم  •
  إدارة المعارف  •

. ينبغــــي أن إلــــى تحســــين الجــــودة والســــالمة الســــعي  ٣-٥
تسعى المؤسسـات ومقـدمي الخـدمات باسـتمرار إلـى تحسـين 
الجــــودة والســــالمة. وتشــــمل هــــذه الجهــــود كــــل مــــن الجــــودة 

  التقنية والمنتظرة.

  ضمان الجودة  •
  خلق ثقافة السالمة  •
  التحسين المستمر للجودة  •

. ينبغـــي إيـــالء إعـــادة توجيـــه القـــوى العاملـــة الصـــحية  ٤-٥
عناية خاصة لتهيئة القوى العاملة الصحية وتزويدها بمزيج 
من المهارات المناسبة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات الصـحية 
للســــــكان علــــــى نحــــــو منصــــــف ومســــــتدام. وينبغــــــي تنظــــــيم 
العاملين الصحيين في جميع أنحاء الفرق ودعمها بعمليـات 

ومبـــادئ  وافيـــة للعمـــل، وٕاعطائهـــا أدوار وتوقعـــات واضـــحة،

  معالجة النقص في القوى العاملة الصحية وسوء التوزيع  •
  تدريب القوى العاملة الصحية  •
  فرق مهنية متعددة تعمل عبر الحدود التنظيمية  •
  ظروف العمل وآليات التعويض تحسين  •
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توجيهيـــة، وفـــرص لتصــــويب الثغـــرات فــــي الكفـــاءة، وتقــــديم 
ردود فعــــــل داعمــــــة، وأجــــــور عادلــــــة، وبيئــــــة عمــــــل مواتيــــــة 

  وحوافز.

  مجموعات دعم مقدمي الخدمات  •
  تعزيز الجمعيات المهنية  •
  

. يضــــطلع التنظــــيم بــــدور مواءمــــة األطــــر التنظيميــــة  ٥-٥
رئيســي فــي توطيــد القواعــد التــي يعمــل فــي ظلهــا المهنيــون 

 -وٕانصــافًا  والمنظمــات فــي ظــل نظــم صــحية أكثــر تكــامالً 
معــايير جديــدة للجــودة  علــى ســبيل المثــال، مــن حيــث وضــع
  و/ أو الدفع مقابل األداء المستهدف.

  مواءمة األطر التنظيمية •

. وهنــاك حاجــة تحســين التمويــل وٕاصــالح نظــم الــدفع  ٦-٥
إلى إجراء تغييرات فـي طريقـة تمويـل خـدمات الرعايـة ودفـع 
تكاليفهــا لتعزيــز مســتويات كافيــة مــن التمويــل وتــوفير مــزيج 

الماليـــة فـــي ظـــل نظـــام يـــدعم تكامـــل مناســـب مـــن الحـــوافز 
الرعايـــــة بـــــين مقـــــدمي الخـــــدمات وأمـــــاكن تقـــــديم الخـــــدمات 
وحمايــــة المرضــــى مــــن النفقــــات غيــــر المبــــررة مــــن الجيــــب 

  الشخصي على الصحة.

ضــــمان تمويــــل النظــــام الصــــحي بشــــكل كــــاف ومواءمــــة   •
  تخصيص الموارد حسب أولويات اإلصالح

  يض الفرديعلى التعو  نماذج الدفع المختلطة بناءً   •
  المدفوعات المجمعة  •
  

  
  نهج التنفيذ

  
إن الــدروس المســتفادة مــن التــاريخ البــد مــن االعتــراف بهــا: فمــن المــرجح أن تمثــل إعــادة التوجيــه النــاجح   -١٦

للخدمات الصحية رحلة طويلة وهي تحتاج إلى التزام سياسي مستدام. وفي نهاية المطاف، يحتاج كـل بلـد أو واليـة 
ــــ ــــى النــــاس، إلــــى تحديــــد األهــــداف الخاصــــة بــــه والمرتبطــــة بالخــــدمات الصــــحية المتكامل  ووضــــعة التــــي تركــــز عل

الحـواجز تراعي للسياق المحلي، و  . ويجب أن تستجيب االستراتيجياتجيات خاصة به لتحقيق هذه األهدافاستراتي
لنظـــام تقـــديم  القائمـــة والقـــيم التـــي يعتنقهـــا النـــاس داخـــل الدولـــة أو المنطقـــة، ويجـــب أن تكـــون قابلـــة للتحقيـــق نظـــراً 

فــي المقــام األول الجهــود المبذولــة أن تركــز . وينبغــي وارد الماليــة والسياســية المتاحــةالخــدمات الصــحية الحــالي والمــ
مــن  لمحرومــةلفئــات الســكان غيــر الحاصــلة علــى قــدر كــاف مــن الخــدمات والفئــات االخــدمات إتاحــة علــى تحســين 

خــدمات الصــحة العموميــة وعلــى الخــدمات الصــحية التعزيزيــة والوقائيــة و علــى تقــديم التركيــز زيــادة علــى ، و الســكان
. وبـالنظر إلـى اطق، من بين أمور أخرىالخدمات الصحية على مستوى المنالموارد الالزمة لتقديمها، وعلى تعزيز 

تلـك يجـب علـى قـادة فإنـه مسـتقبل الـنظم الصـحية، هـو إطـار تحـويلي أساسـًا مـن حيـث تـأثيره علـى أن هذا اإلطـار 
خـدمات الرعايـة تعزيـز تقـديم مواءمـة اسـتراتيجيات وعمليـات تكفـل تغييـر مجال الفي استراتيجيات النظم أن يعتمدوا 

المتكاملـة الصـحية العاليـة الجـودة و خـدمات الرعايـة تقـديم مواءمـة فعالـة. وينطـوي المتكاملة التـي تركـز علـى النـاس 
. ومـن ثـم فعـال والشـفافيةوالتواصـل الة والقـيم الشـائع ورعايـة المشـاركة الجماعيـةعلـى إرسـاء  التي تركز على الناس

  يتمثل نهج التنفيذ الخاص بهذا اإلطار فيما يلي:
تقوده البلدان: ينبغـي علـى البلـدان وضـع اسـتراتيجيات لمتابعـة الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي   (أ)

البلــدان، بمســاعدة الــدعم الخــارجي عنــد الضــرورة، بحيــث تســتجيب للظــروف  اتركــز علــى النــاس وتقودهــ
  المحلية.والسياقات 

مـــن اســـتراتيجيات  ضـــرورياً  يركـــز علـــى العدالـــة: تعتبـــر الجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز العدالـــة جـــزءاً   (ب)
للجهـود اسـتهداف العوامـل المباشـرة التـي توجـه  الرعاية الصحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاس. ويمكـن

  االنتفاع غير المنصف بالخدمات، ولكنها قد تتعاطى أيضًا مع محددات اجتماعية أكثر جوهرية.
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يعتمــد علــى المشــاركة: إن مفهــوم الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس تســتعين   (ج)
عمليات إعداد االستراتيجيات الوطنيـة  ،ومن ثم فإن .حيبأفراد مستنيرين ومتمكنين في صميم النظام الص

لمثل هذه الخدمات تضمن المسـاءلة أمـام أصـحاب المصـلحة المحليـين والسـيما المحـرومين مـن الخـدمات 
  بشكل خاص.

تعزيـــز الـــنظم: يعتمـــد تقـــديم الخـــدمات علـــى المعلومـــات ونظـــم التمويـــل الفعالـــة، وتـــوافر العـــاملين   (د)
دخلــت علــى ســبل تقــديم الخــدمات ســيكون لهــا انعكاســات محفــزين. فــالتغييرات التــي أُ الصــحيين المهــرة وال

  محالة على النظام الصحي بأكمله. ال
ينبغي أن تستند القرارات على جميع : مع تكرارية دورات التعلم والعملات الممارسة المسندة بالبينِّ   (ه)

 لجودة تشير إلـى أن النجـاح يكـون أكثـر احتمـاالً فمنهجية تحسين ا .ات المتاحالمستويات على أفضل البينِّ 
عنـد تكـرار دورات الـتعلم والعمـل التــي تعقـب التغييـرات فـي نظـام تقــديم الخـدمات، وتحـدد المشـاكل الناشــئة 

  لحلها. وتجمع أصحاب المصلحة معاً 
: ينبغــي التركيــز بشــكل أساســي علــى الرصــد المتواصــل للتقــدم مــن خــالل تتجــه إلــى تحقيــق نتــائج  (و)

  أغراض ونتائج محددة قابلة للقياس.
تســتند علــى أســس أخالقيــة: مــن خــالل التأكــد مــن أن الرعايــة تعظــم نســبة الفوائــد المحققــة مقابــل   (ز)

المخـــــاطر فـــــي جميـــــع التـــــدخالت، وتحتـــــرم حـــــق الفـــــرد فـــــي اتخـــــاذ قـــــرارات مســـــتنيرة ومســـــتقلة، وتراعـــــي 
  وزيع العادل للموارد.الخصوصية، وتحمي أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر، وتضمن الت

االستدامة: تخطـيط وٕادارة وتقـديم الرعايـة المنصـفة التـي تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة والتـي تسـاهم فـي   (ح)
  التنمية الطويلة األجل بطريقة مستدامة.

  
  دور أصحاب المصلحة 

  
  يتمثل دور أصحاب المصلحة في هذا اإلطار فيما يلي:  -١٧
  

الــدول األعضــاء: تلتــزم البلــدان التــي تتجــه صــوب الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى   (أ)
النــاس بإعــداد رؤيــة واضــحة وتوصــيلها، ووضــع اســتراتيجيات ســليمة واألطــر التنظيميــة التــي تيســر ســبل 

ـــديمها مـــن قِ  ـــة والمشـــاركة فـــي تق ـــادة القطري ـــة إلـــى القي ـــاج هـــذه العملي ـــتحقيقهـــا. وتحت طاعـــات ل جميـــع القَب
الحكومية ومقدمي الخدمات وفئات السكان التي يخدمونها. وتحتاج الحكومـات إلـى تـأمين التمويـل الكـافي 

والمحلــي  دون الــوطني لإلصــالح والبحــوث المتعلقــة بالتنفيــذ. وينبغــي تكــرار هــذه العمليــة علــى المســتويين
  على حد سواء.

حـــور الرئيســـي الهتمـــام اإلطـــار. فصـــياغة هـــي تشـــكل الماألفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة:   (ب)
السياســـات وتنظـــيم الخـــدمات الصـــحية واالشـــتراك فـــي تقـــديم الخـــدمات الصـــحية ينبغـــي إعـــدادها وتنفيـــذها 

  باالشتراك مع األفراد واألسر والمجتمعات.
منظمــات المجتمــع المــدني: فهــذه المنظمــات بوصــفها ممثلــة عــن المرضــى واألســر والمجتمعــات   (ج)

علـى النـاس،  اية تضطلع بدور مهم في الدعوة إلى الخـدمات الصـحية األكثـر تكـامًال وتركيـزاً ومقدمي الرع



 A69/39  ٦٩/٣٩ج

13 

 

عــن تمكــين أعضــائها ليكونــوا أكثــر قــدرة علــى إدارة المخــاوف الصــحية الخاصــة بهــم واالشــتراك مــع  فضــالً 
  النظام الصحي.

وينبغـــي صـــياغة عنصـــرًا أساســـيًا مـــن هـــذا اإلطـــار.  يشـــكلون مقـــدمو الخـــدمات الصـــحية: الـــذين  (د)
السياسات وتنظيم الخدمات الصحية واالشتراك مع مقدمي الخدمات في تقديم الخدمات الصحية، كمـا هـو 

  الحال بالنسبة لألفراد واألسر والمجتمعات.
والتدريبية والبحثية: فهذه الهيئات لها دور هام فـي تطـوير المنـاهج المهنيـة  األكاديميةالمؤسسات   (ه)

املــة الصــحية، وتــدريب القــوى العاملــة الصــحية، وتــولي الجهــود البحثيــة المتعلقــة بــالنظم الجديــدة للقــوى الع
  الصحية والتنفيذ.

فــي تبنــي ممارســات  هامــاً  قــد تلعــب هــذه المنظمــات دوراً الجمعيــات المهنيــة والخاصــة بــالطالب:   (و)
  جديدة واعتمادها، وتقديم الدعم ألعضائها.

خطوات تنظيمية لضمان تنفيذ اإلصالحات الخاصـة بزيـادة تكامـل القطاع الخاص: ينبغي اتخاذ   (ز)
صـــة علـــى قـــدم المســـاواة، الرعايـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس وتطبيقهـــا علـــى مقـــدمي الخـــدمات العامـــة والخا

 فـي ذلـك المنظمـات الهادفـة إلـى الـربح والتـي ال تهـدف إلـى الـربح والمنظمـات العقائديـة. ويمكـن أيضــاً  بمـا
كيانـــات القطـــاع الخـــاص، مـــن قبيـــل شـــركات المستحضـــرات الصـــيدالنية وصـــناعات  اتبـــاع الشـــراكات مـــع

  األجهزة الطبية عند االقتضاء.
 تقــديم ســبل إلصــالح الكــافي التمويــل الكيانــات هــذه تضــمن أن ينبغــيشــركات التــأمين الصــحي:   (ح)

 وتركيــزاً  تكــامالً  كثــراأل الرعايــة نهــج لتحفيــز الشــرائية والممارســات المــدفوعات نظــم توجيــه وٕاعــادة الخــدمات
  .الرعاية على

استثنائية، عند الحاجة إلـى العمـل السـريع أو الفريـد  ظروف في إال عليهم، ينبغي: التنمية شركاء  )ط(
من نوعه، السعي إلى إدراج دعمهم لتقديم الخدمات الصحية في النظم الصحية الخاصة بالبلدان. ويمكـن 

على تبـادل المعرفـة التقنيـة بشـأن مختلـف الـنهج لتشـجيع المزيـد مـن الخـدمات المتكاملـة  أن يساعدوا أيضاً 
  التي تركز على الناس.

ســـيعتمد دور األمانـــة علـــى توجيــه السياســـات التـــي قـــد تــدعم تطـــوير الخـــدمات الصـــحية األمانــة:   (ي)
د الخـدمات الصـحية المتكاملـة المتكاملة التي تركز على الناس في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن اعتما

الرئيســية الخمســة المحــددة فــي هــذا اإلطــار، ســتتطلب بــذل جهــود  واالســتراتيجياتالتــي تركــز علــى النــاس، 
  والتعاون التقني. للتأييدمتواصلة 

  
  رصد التقدم

  
لقيــاس ًا عالميــ قــةمطب لمــا يمثلــه اإلطــار مــن برنــامج جديــد لعمــل المنظمــة، فــال توجــد أيــة مؤشــرات ونظــراً   -١٨

على الناس. وال يتضمن أي من المرصد الصـحي العـالمي،  تركزالتقدم المحرز في إنشاء خدمات صحية متكاملة 
 وأطــر الرصــد والتقيــيم للتغطيــة الصــحية الشــاملة، وأهــداف التنميــة المســتدامة، وقائمــة المراجــع العالميــة للمؤشــرات

إلـى هـذه  ت االنـدماج أو التركيـز علـى النـاس. ونظـراً علـى إجـراءا -١مؤشـر ١٠٠الصحية األساسية والبالغ عددها 
                                                           

نيســــــــان/  ٤تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي ، http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/enانظــــــــر الــــــــرابط اإللكترونــــــــي:  ١   
 .٢٠١٦  أبريل
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تقــديم  المحــرز فــي العــالمي مؤشــرات تتبــع التقــدمبشــأن لبحــث والتطــوير االضــطالع بأنشــطة ا، يقتــرح اإلطــار الحالــة
دعـوة إلـى الشـركاء الـدوليين ليعقـدوا هـذا الجهـد سـيوجه . و خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تركز على النـاس

  .تُقاس بتواتر أقلوالتي  هذه مجاالت الرعاية الصحية الحاسمةمناسبة لمقاييس  عًا بشأن وضعاجتما
  
إعداد هذه المؤشـرات وضـع مـا يلـزم مـن أهـداف وغايـات متوسـطة األجـل وأخـرى طويلـة األجـل  وسيّسهل   -١٩

  .لرصد التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلطار على الصعيدين العالمي واإلقليمي والصعيد الوطني
    

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

ـــــــذي أوصـــــــى  -٢٠ ـــــــرار ال ـــــــى اعتمـــــــاد مشـــــــروع الق ـــــــة الصـــــــحة مـــــــدعوة إل ـــــــي  جمعي ـــــــذي ف ـــــــس التنفي ـــــــه المجل ب
 .٢ق١٣٨ت  م القرار
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