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  نمائية لأللفية ذات الصلة بالصحةإلالمرامي ا
  
  

  صحيةوضع استراتيجية لتقوية النظم ال
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
  
إن الحاجة لوضع استراتيجية جديدة لتقوية النظم الصحية، بمشاركة مبكرة وتامة من جانـب جميـع                  -١

الجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، تعتبر حاجة ملّحة بالنظر إلى تزايد الطلب على التوجيه بخصوص السياسات                
مار، وتعدد األطراف المهتمة، واتـساع نطـاق الفـرص الـسانحة     العامة والدعم التقني، وتزايد قنوات االستث   

 والخمسون إلى المدير العام تقديم الثامنة طلبت جمعية الصحة العالمية ،٣٠-٥٨ج ص عوفي القرار   . للشراكات
تقرير عن التقدم المحرز في وضع استراتيجية متساوقة وتتوفر لها الموارد المالية، بأهداف واضحة ومنتجات               

وأحاطت جمعيـة الـصحة العالميـة       .  إيتاؤها، بغية دعم الدول األعضاء، والسيما تقوية النظم الصحية         يتيسر
الثامنة والخمسون علماً مع القلق كذلك بأن االتجاهات السائدة حالياً توحي بأن الكثير من البلـدان المنخفـضة                  

ولياً، بما فيها المرامي الواردة في إعـالن        ق عليها د  فنمائية ذات الصلة بالصحة المت    إلالدخل لن تبلغ المرامي ا    
ر من هذه البلدان قد ال تحقق تلك المرامي إال في إطار الفئات األغنى من يوبأن الكث. األمم المتحدة بشأن األلفية

 إلى ذلك سلمت الجمعيـة بـأن   وباإلضافة. سكانها، وأنه هناك حاجة التخاذ إجراءات عاجلة في هذا المضمار    
األكثـر فعاليـة وكفـاءة      لتزاماً سياسياً وقدراً أكبر من االستراتيجيات واإلجراءات        ايع يتطلب   إحراز تقدم سر  

واستثماراً أكبر للموارد المالية، ونظماً صحية فعالة تتمتع بعدد كاف من المـوظفين، وبنـاء القـدرات فـي                   
وعمـد رؤسـاء    .  والحصائل القطاعين العام والخاص، وتركيزاً أوضح على العدالة في االستفادة من الخدمات          

سـبتمبر  /  أيلـول  ١٦ إلـى    ١٤نيويورك،  (الدول والحكومات إلى ترديد بواعث القلق هذه في القمة العالمية           
قتصاداتها بمرحلة  اامية وتلك التي تمر     نوالتزموا بزيادة االستثمار لتحسين النظم الصحية في البلدان ال        ) ٢٠٠٥
   ١.انتقالية

  
 ١٨-٥٥ ج ص ع  و ١٣-٥٥ ج ص ع  و ١٢-٥٤ج ص ع  : اليـة المتخـذة مـؤخراً     وتم، في القرارات الت     -٢
ــشكل   ٣٤-٥٨ج ص ع و٣٣-٥٨ج ص ع و٣٠-٥٨ ج ص ع و١٧-٥٨ ص ع جو ٢٥-٥٦ع ص جو ــة ب والمتعلق
ساء وتنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات المرتبطـة         رالحث على إ   بآخر بموضوع تقوية النظم الصحية،     أو

 ٣٠-٥٦ج ص ع  و ١٠-٥٤ج ص ع  عية الصحة، بشكل أدق فـي القـرارات         حثت جم . بالمطالبة بذلك  أو .بذلك
  ٣١-٥٨ ج ص ع  و  )نجابيـة إلالـصحة ا   (١٢-٥٧ ج ص ع  ، و ) والعدوى بفيروسه  األيدزبشأن   (١٤-٥٧ص ع  جو
الدول األعضاء على تدعيم استجاباتها، بما في ) التغطية الشاملة للتدخالت في مجال صحة األم والوليد والطفل(

                                                      
 .١١٧/١٢م تانظر أيضاً الوثيقة . ٦٠/١  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم   ١
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مارات والتمويل، في المجاالت الصحية ذات األولوية العليا، وتغطية احتياجـات الفئـات الـسكانية               ذلك االستث 
وأعربت جمعية الصحة بكل وضوح عن ضرورة تقوية الـنظم الـصحية            . المستضعفة على وجه الخصوص   

 والعـدوى   األيـدز ووتؤكد األخطار التي تتهدد الصحة العالمية من قبيل أنفلونزا الطيـور            . تحقيقاً لهذه الغاية  
بفيروسه وكذلك األزمة في مجال الموارد البشرية والتي تزيدها حدة ووضوحاً هجرة العاملين الصحيين مـن                

  .البلدان النامية، الحاجة التخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد
  
إن النظم الصحية العادلة والتي تؤدي وظائفها على نحو تام تخفض من عبء المراضـة والوفيـات                   -٣
ذات الصلة بالصحة المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الوارد نمائية إلتساهم مساهمة كبرى في تحقيق المرامي او

لها الفرصة لتوفير خدمات فعالة لجميـع       موستفسح تقوية نظم بأك   . ذكرها في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية      
مبادرات الصحية العالمية مثل الـصندوق العـالمي        من يحتاجها، بما في ذلك من خالل البرامج التي تمولها ال          

 والسل والمالريا والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، أو التي تيسرها مبادرات مثـل               األيدزلمكافحة  
وستستجيب هذه اإلجراءات على    . شراكة دحر السل، وشراكة دحر المالريا وشراكة صحة األم والوليد والطفل          

  .ها أيضاً للمجتمعات والمنظمات غير الحكومية الداعية لحماية الصحةنطاق النظم بأكمل
  
وعليه، شرعت األمانة في العمل على وضع مسودة استراتيجية بشأن تقوية النظم الصحية تنسجم مع                 -٤

ـ وس. البرامج واالستراتيجيات الحالية للمنظمة، كتلك المتعلقة باألدوية األساسية والحـصائل الـصحية            شرك تُ
جميع الجهات الرئيسية المؤثرة في اتخاذ القرار بما فيهـا الـدول األعـضاء              ) نظر أدناه ا(لعملية االستشارية   ا

  .والهيئات الدولية والقطاع الخاص
  

  رشادية واألغراضإلالسياق، والمبادئ ا
 
لدى كل دولة عضو من الدول األعضاء نظام صحي فريد بتنظيمه وتحديات فريدة من نوعهـا فـي                    -٥
وهناك تنوع هائل في هذا الميدان، بيـد        . جال الصحي تتطلب حلوالً خاصة بالظروف التي تسود تلك الدول         الم

واستناداً إلى  . أن هناك قضايا مشتركة يمكن حلها بتبادل الخبرات في مجال السياسات الصحية في شتى البلدان              
راتيجية إلـى عـرض مجـاالت       توافق اآلراء حول مرامي النظم الصحية ووظائفها، ستعمد مـسودة االسـت           

 مركّزة لالستثمار في تقوية النظم الصحية والتصدي للقيود المفروضة على النظم الصحية بأكملهـا               استراتيجية
مـدادات األخـرى، وتـوفير      إلويل، وشراء األدويـة، والمعـدات وا      مفي مجاالت مثل الموارد البشرية، والت     

  .واتخاذ القرارات المهنيةالمعلومات المتصلة بالخيارات المتاحة للعموم 
  
عداد إلى ضمان القدرة على دعم الدول األعضاء فـي جهودهـا            إلوتهدف مسودة االستراتيجية قيد ا      -٦ 

وستعزز المزيد من التضامن الـدولي فـي اتجـاه          . الرامية إلى تقوية نظمها الصحية وبلوغ مراميها الصحية       
من المخاطر المالية (والحماية االجتماعية ) لناس الذين يحتاجونهاإيتاء الخدمات الفعالة لجميع ا(التغطية الشاملة   

باتباع أسلوب عالمي متسق إزاء تقوية النظم الصحية وإطـار  ) وضمان مأمونية الخدمات والمنتجات ونجاعتها 
تصل منهـا بالبلـدان المنخفـضة       يوخصوصاً ما   ،  ٢٠١٥-٢٠٠٦ستراتيجي لمناقشة السياسات العامة للفترة      ا

وسوف تكمل، بقيام األمانة بتحديد مجاالت العمل الرئيسية، برنامج العمل العـام الحـادي              . طة الدخل والمتوس
  .عشر، كما ستشكل مسودة االستراتيجية أساساً للتعاون على نحو أكثر تنسيقاً وتساوقاً مع الشركاء

  
لتي تستند إليها مرامي النظم ومن المتوقع أن تسترشد األساليب الرامية إلى تقوية النظم الصحية بالقيم ا  -٧

وتعكس القيم األساسـية التـي تقـوم عليهـا مـسودة            . الصحية والتي ينبغي أن تكون واضحة كل الوضوح       
االستراتيجية تلك التي يكرسها دستور المنظمة والتي يتم النهوض بها من خالل توفير الصحة للجميع في القرن 

نـصاف  إلكما أن مبادئ العدالة االجتماعيـة وا      . وية النظم الصحية   بتق اإلقليميةالحادي والعشرين وااللتزامات    
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 جميع الشعوب والمجتمعات المحلية، والتضامن، والمسؤولية الحكومية هـي          والمساواة بين الجنسين ومشاركة   
  .المجال اآلخر الذي تسترشد به هذه الجهود

  
، )نصاف سـواء بـسواء    إلى وا من حيث المستو  (أما مرمى مسودة االستراتيجية فهو تحسين الصحة          -٨

نصاف المالي، مـن خـالل تعزيـز أداء الـنظم     إلوتحسين قدرة النظم الصحية على تلبية توقعات السكان، وا      
وستساعد مسودة االستراتيجية على تحديد ودعم األغراض المتوسطة التي تربط بين وظائف الـنظم              . الصحية

بما في ذلك    (التغطيةوتشمل هذه زيادة    . غراض الوطنية صالحات الممكن إدخالها على األ    إلالصحية الشاملة وا  
الماليـة منهـا والبـشرية       (بناء القدرات ، وزيادة   الحماية االجتماعية ، وتحسين   )إدارة إيتاء الخدمات ودعمها   

أي ( المعززة صياغة وتنفيذ السياسات االسـتراتيجية و، )استخدامهاوتياز المعارف   حوالمؤسسية، وفي مجال ا   
  ).والتشاركية والخاضعة للمساءلةالمنسقة، 

  
  العملية االستشارية

  
وتم . ٢٠٠٥استهلت عملية التوصل إلى توافق اآلراء على جميع مستويات المنظمة في منتصف عام                -٩

، استناداً إلى المبادرات الصحية العالمية للمنظمـة التـي          ٢٠٠٥شرح التوجهات االستراتيجية في أواخر عام       
وستتواصل المرحلة الثالثة من عملية تنقية التوجهات االسـتراتيجية         . قوية النظم الصحية  تستثمر طاقاتها في ت   

، مع توزيع مسودة استراتيجية على نطاق واسع للتعليق عليها، بما فـي ذلـك               ٢٠٠٦مارس  / حتى نهاية آذار  
سـائل التقليديـة    إجراء مشاورات دولية وإقليمية واسعة النطاق مع الدول األعضاء والشركاء الخارجيين بالو           

ومن ثم ستقدم إلى األجهزة الرئاسية مسودة اسـتراتيجية منقحـة تـستجيب بـصورة خاصـة                 . واإللكترونية
  .لالحتياجات والمشاغل التي تعرب عنها الدول األعضاء

  
  
  
  
  

=     =     =  


