
 

 لشـرق المتوسط اللجنة اإلقليمية

 الحادية والستونالدورة 
 ( من جدول األعمالب) 5د البن

EM/RC61/6 Rev.1 

 6 تنقيح 16/1ش م/ل إ
 4162أيلول/سبتمبر 

 

 

 

 :2102-2102الُنُظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة  قويةت
 استعراض التقدُّم الـُمحَرز في منتصف المدة واستشراف آفاق المستقبل

 تنفيذيالملخص ال
ُاخلمسُدُ عُ ي ُ  .1 ُمنُاجملاالتُاالسرتاتيجية ُواحدًا ُالصحية ُالن ظ م ُاليتُأقرُ ُةتعزيز ُاإلقليميةُذاتُاألولوية، ُاللجنة هتا

2112ُملنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسطُيفُماُيتعلقُبعملُاملنظمةُمعُالدولُاألعضاءُيفُاإلقليم،ُخاللُاملدةُمنُ
ُ 2112ُإىل ُناقشُ . ُقد ُاإلقليمية ُاللجنة ُُ،توكانت ُوكذلكُالتحدُ ُ،2112يف ُالصحية، ُالن ظ م ُتواجه ُاليت يات

ُللدولُاألعضاءُوللمنظمة.ُوكخطوةُيفُاجتاهُمُ االسرتاتيجياتُواخلياراتُاليتُتوفرُبرنامجُعملُطويلُاأل دُبالنسبة
ُ ُيف ُأيضاً، ُاإلقليمية ُاللجنة ُناقشت ُالصحية، ُالن ظ م ُلتعزيز ُالرئيسية ُالعناصر ُمن ُواحد ُاسرتاتيجية2112ُمعاجلة ،

قليمية،ُيفُتُاللجنةُاإلرُ حتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.ُوأصدُ ُبُووخارطةُطريقُهتدفانُإىلُتسريعُوتريةُالتقد مُصُ 
.ُوجيري،ُيفُهذهُالورقة،ُتقييمُالتقد مُالذي2ُُ–/ق21ُ،ُوشُم/لُإ2ُ–/ق95ُهذاُاإلطار،ُالقراراتُاملؤيدةُشُم/لُإ

تهُاملنظمةُوالدولُاألعضاءُيفُسعيهاُملتابعةُتنفيذُاألولوياتُواإلجراءاتُاليتُوافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُيفُأحرزُ 
ُكماُتلخُ 2112  .اليتُتقفُيفُمواجهةُهذهُالعمليةياتُصُالتحدُ ،

،ُيفُهذاُاإلطار،ُوجودُحتدياتُجيوسياسية،ُواجتماعيةُواقتصادية،2112ُىُيفُجرُ وقدُأظهرُالتحليلُالذيُأُ  .2
ياتُذاتُصلةُبالنظامُالصحي،ُتقو ضُأداءُالنظامُالصحيُيفُجمموعاتُالبلدانُالثالثُيفُهذاُاإلقليم.ُوعلىُوحتدُ 

سبعُأولوياتُلتحسنيُاألداءُيفُهذاُاجملال.ُوقدُتركزُالدعمُاملقد مُمنُاملنظمة،ُخاللُُذلك،ُفقدُمتُاالتفاقُعلى
ُوقُ  ُإقليمية ُاسرتاتيجيات ُإعداد ُعلى: ُاملنصرمني ُالقُ العامني ُوبناء ُواإلقليمية؛ ُالدولية ُاخلربات ُوتشاطر راتُدُ طرية،

 .لالزمةُلالستنارةُهباُيفُاختاذُاإلجراءاتاإلقليميةُوالوطنية؛ُوإنتاجُاملعارفُوإعدادُالتوجيهاتُواإلرشاداتُا

واليتُترك زُُ،لتعزيزُالن ظ مُالصحيةُالعامة،ُإقرارُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُبصفتهاُاألولوية2112ُوكانُقدُمتُيفُ .2
ُصحةُ ُتعزيز ُيف ُالشاملة، ُالصحية ُبالتغطية ُيتعلق ُما ُيف ُالرؤية ُوتتمثل ُاألعضاء. ُالدول ُمع ُاملكث ف ُالعمل عليها

انُمنُخاللُضمانُتغطيةُمجيعُالسكانُبالتأمنيُالصحي،ُوتوفريُالتغطيةُجبميعُاخلدماتُالضرورية،ُمعُتوفريُالسك
 .احلمايةُاملاليةُلكلُاخلاضعنيُللتأمني.ُويقومُحالياًُعددُمنُالدولُاألعضاءُباختاذُتدابريُفعليةُلتنفيذُهذهُالرؤية

مُظُ احلاجةُإىلُمواصلةُااللتزامُباسرتاتيجياتُتعزيزُالنُ علىُرقة،ُويؤكدُماُجيريُالتنويهُعنهُمنُتقد م،ُيفُهذهُالُو .4
ُالتقد مُصوبُحتقيقُُةالصحي ُإىلُتسريعُوترية ُالطريقُالرامية ُيشملُخارطة ُمبا ُاإلقليمية، ُاللجنة اليتُوافقتُعليها

،2ُ-/ق95لصلةُهبا،ُشُم/لُإالتغطيةُالصحيةُالشاملةُاملتفقُعليهاُيفُالدورةُالستنيُلل جنةُاإلقليمية،ُوالقراراتُذاتُا
التغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُاملتوسط،ُفإنُنهوضُب.ُومتشيًاُمعُإطارُالعملُاملعينُبال2–/ق21وُشُم/لُإ

ُمُ  ُتدخالتُرئيسية ُومُ قرتُ هناكُأربعة ُإجراءاتُفوريةُقدُ حة ُالختاذ ُمتهيدًا ُومواءمتها، ُفيها، ُللنظر ُللدولُاألعضاء مة
ُ.بشأهنا
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 مقدمةال
اليتُأقرهتاُاللجنةُاإلقليميةُُ(1)ةُذاتُاألولويةُي  ع دُتعزيزُالن ظ مُالصحيةُواحدًاُمنُاجملاالتُاالسرتاتيجيةُاخلمس .9

2112ُملنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسطُيفُماُيتعلقُبعملُاملنظمةُمعُالدولُاألعضاءُيفُاإلقليم،ُخاللُاملدةُمنُ
منُبنيُأهمُالتحدياتُاليتُتواجهُالعديدُمنُبلدانُاإلقليم،ُعدمُاملساواةُُو(.1ُُ–/ق95ُ)القرارُشُم/لُإ2112ُإىلُ

ُوالتعرُ  ُبشكلُغريُيفُالصحة، ُواملعدالتُاملنخفضة ُالصحية، ُوتزايدُتكاليفُالرعاية ُالصحية، ضُاملتزايدُللمخاطر
ُالرعايةُالصحية.ُوقدُلوحظُأيضاً،ُخاللُالدورتنيُاملاضيتنيُللُ  ،ُأنهُلكيُميكنُمواجهةُجنةُاإلقليميةمقبولُجلودة

ُأف ُوتوفريُصحة ُالتحديات، ُفإنهذه ُشاملة، ُواسرتاتيجياتُاحلكوماتُُوُعلىُضلُوحتقيقُتغطيةُصحية ضعُرؤية
 واضحةُلنظمهاُالصحية.

،ُناقشتُاللجنةُاإلقليمية،ُيفُدورهتاُالتاسعةُواخلمسني،ُهذهُالتحديات،ُوكذلكُاالسرتاتيجيات2112ُيفُعامُُو .2
ُ اراتُالت  واخلي ُوللمنظم  دولُاألعض  للُبرنام  جُعملُطوي  لُاألم  دفض تُإىلُوضعُأي ُللمة  اء ُمدُ   ، ُ  ة ىُ  إل2112ُن

95ُم/لُإُ)ش2112ُ 1ُ/املناقشاتُالتقنية ُويفُعام ُالرئيسية2112ُ(. ُواحدُمنُالعناصر ُمعاجلة ُيفُاجتاه ُوكخطوة ،
اإلقليميةُأيضاً،ُيفُدورهتاُالستني،ُاسرتاتيجيةُوخارطةُُخلارطةُالطريقُالراميةُإىلُتعزيزُالن ظ مُالصحية،ُناقشتُاللجنة

طريقُهتدفانُإىلُتسريعُوتريةُالتقد مُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.ُوقدُأصدرتُاللجنةُاإلقليمية،ُيفُهذاُ
 .2ُ-/ق21ُ،ُوُشُم/لُإ2ُ–/ق95ُاإلطار،ُقراراهتاُاملؤي دةُشُم/لُإ

ُالتقدُ  .7 ُتقييم ُالورقة ُهذه ُيف ُاألولوياتُوجيري ُتنفيذ ُملتابعة ُسعيها ُيف ُاألعضاء ُوالدول ُاملنظمة ُأحرزته ُالذي م
ُكماُتلخصُالتحدُ 2112واإلجراءاتُاليتُوافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليميةُيفُ دُهذهُالعملية،ُوهيُتؤكُ ُياتُاليتُتواجه،

ُاللجنةُاإلعلىُ ُااللتزامُباالسرتاتيجياتُاليتُوافقتُعليها ُإىلُمواصلة أربعةُقليمية،ُوتوضحُتدخالتُمدىُاحلاجة
 .رئيسيةُاألربعة،ُمتهيداًُالختاذُإجراءاتُفوريةُبشأهنا

 ملخص للتحديات التي تواجه الُنُظم الصحية، واألولويات في هذا المجال
 

ُاإلقليميةُيفُعامُ .8 ُاإلقليمُإىلُاللجنة ُالن ظ مُالصحيةُيفُهذا ُحتليلُمتعمقُللتحدياتُاليتُتواجه ُ .2112ُق د م
وفقاًُللحصائلُالصحيةُللسكان،ُوألداءُالن ظ مُُ(2)اضُخاصةُهبذاُالتحليل،ُص ن فتُالبلدانُإىلُثالثُجمموعاتوألغُر

وقدُقبلتُالدولُاألعضاءُهذاُالتصنيف،ُالذيُأتاحُللمنظمةُتقدميُدعمُ.ُالصحية،ُومستوىُاإلنفاقُعلىُالصحة
ُللبلدان.ُويقدُ  ُللتحد1ُمُاإلطارُتقينُأكثرُتركيزًا ُإىلُالتحليلُالذيُموجزًا ُاستنادًا ُالنظامُالصحي، ياتُاليتُتواجه

 .2112ُيُيفُجرُ أُ 

(.1ُيفُاإلقليمُ)انظرُاجلدولُُةوأفضىُالتحليلُإىلُحتديدُسبعةُجماالتُذاتُأولويةُلتحسنيُأداءُالنظمُالصحي .5
 كُاألولويات.،ُواملنظمة،ُوذلكُبالنسبةُلكلُأولويةُمنُتلدولُاألعضاءوأوصىُبطيفُمنُاخلياراتُلكلُمنُال

                                                 
ةُالعامليةُصحانظرُرسمُمالمحُمستقبلُالصحةُيفُإقليمُمنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسط:ُتعزيزُدورُاملنظمة،ُالقاهرة:ُاملكتبُاإلقليميُملنظمةُالُ 1

 2112ُلشرقُاملتوسط؛ُ

 .(http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2012_EN_742.pdf) 

(ُاألردن،ُوتونس،ُومجهوريةُإيران2ُ(:ُاإلماراتُالعربيةُاملتحدة،ُوالبحرين،ُوع مان،ُوقطر،ُوالكويت،ُواململكةُالعربيةُالسعودية،ُاجملموعةُ)1اجملموعةُ)ُ 2
(:ُأفغانستان،ُوباكستان،ُوجيبويت،ُوالسودان،2ُجلمهوريةُالعربيةُالسورية،ُوالعراق،ُوفلسطني،ُولبنان،ُوليبيا،ُواملغرب،ُومصر،ُاجملموعةُ)اإلسالمية،ُوا

 .واجلمهوريةُاليمنيةُ،والصومال
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  ةم الصحيظُ النُ قوية ز في تنفيذ استراتيجيات وخيارات تالتقدُّم الـُمْحرَ 

ُمرحلي .11 ُتقرير ُُق د م ُيف ُع قدت ُاليت ُالستني ُدورهتا ُيف ُاإلقليمية ُاللجنة ُأحرزُ 2112إىل ُالذي ُالتقد م ُبشأن تهُ،
علىُتنفيذُهُالورقةُزُهذركُ تالن ظ مُالصحية.ُُوُقويةولُتح2ُ–/ق95إاملنظمةُيفُتنفيذُقرارُاللجنةُاإلقليميةُشُم/لُ

(،ُمن1ُ/املناقشاتُالتقنية95إاالسرتاتيجياتُواخلياراتُاليتُمتُاالتفاقُعليهاُيفُالورقةُالتقنيةُذاتُالصلةُ)شُم/لُ
ُكاٍفُحىتُاآلن.ُوهذهُالرُ حيثُاإلجنازات،ُوالعملُاجلاري،ُواجملاالتُاليتُملُيُ  ُكوهناُغريُاتتعهدزُفيهاُتقد م ،ُرغم

ُكلٍُّمنُاملنظمةُوالدولُاألعضاءُيفُدعمُتمعيارياًُلُمؤشراًُمة،ُمتثُ لزُ مُ  الن ظ مُالصحيةُيفُقويةُلتقييمُالتقد مُالذيُأحرزته
 .2114ُ-2112هذاُاإلقليم،ُيفُاملدةُ

 املنظمةُ (ُأ)

الصحيةُيفُاإلقليم.ُوهذهُاخلطةُالن ظ مُقويةُمتُإعدادُخطةُعملُمتعددةُالسنواتُلتنفيذُبرنامجُالعملُاخلاصُبت .11
ُت ُجتاه ُاملنظمة ُبالتزام ُللوفاء ُخبطوة ُخطوة ُمتدرجًا ُهنجًا ُتوف ر ُحالياً، ُاليتُجيريُتنفيذها ُيفُهذاُقوية ُالصحية الن ظ م

 األنشطةُالرئيسيةُاليتُتنفذهاُاملنظمةُيفُاجملاالتُالسبعةُذاتُاألولوية.1ُاإلقليم.ُوي ظهرُاجلدولُ

ُ

ُ

ُ

 يات الرئيسية التي تواجه الُنُظم الصحية للدول األعضاءالتحد  . 0اإلطار 
  ُوتنظيمُالقطاعُالصحي.ُ،ناتةُبالبيُ دُ راتُوزاراتُالصحةُيفُجمالُصياغةُوتقييمُالسياساتُواخلططُال م سنُ دُ تقويةُق 
 ٍُُبلدانُاجملموعةُوتقليلُحصةُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُاملرضىُعلىُالصحةُيفُ،ومستدامُحتقيقُمستوىُمتويلُكاف

 الثانيةُواجملموعةُالثالثة.
 ُالعمومي ُالصحة ُأهداف ُحتقيق ُجتاه ُاخلاص ُالصحي ُالقطاع ُإسهام ُاجلودةتعزيز ُضمان ُأجل ُمن ُوتنظيمه ُعومنُة،

 املمارساتُغريُالسليمة.
 ُُُوجيدةُاإلدارة،ُوتتوافر ُجيداً، لديهاُجمموعةُاملهاراتُإعدادُقوىُعاملةُصحيةُمتوازنة،ُتتمتعُباحلافز،ُوموز عةُتوزيعًا

 املتنوعةُاملالئمة.
 ُخدماتُالرعايةُالصحيةُاألولية.ُرةُلتقدميساألاعتمادُمناذجُقابلةُللتطبيقُيفُجمالُطب 
 ُُورصدُعواملُاخلطر،ُومعدالتُاملراضةُوالوفيات،ُةاملدنياألحوالُتقويةُن ظ مُاملعلوماتُالصحية،ُمباُيفُذلكُتسجيل،

 وأداءُالن ظ مُالصحية.
 ُالبحتس ُواملستحضرات ُواللقاحات، ُ)األدوية، ُاألساسية ُالتكنولوجيات ُعلى ُاحلصول ُالطبية(ُني ُواألجهزة يولوجية،

 علىُحنوُرشيد.ُااهلمواستع
 .دعمُبرامجُالصحةُالعموميةُذاتُاألولويةُبالتغلبُعلىُاحلواجزُعلىُكاملُنطاقُالنظام 
 ُ ُيكفل ُمبا ُالصحية ُالن ظ م ُلألزماتُوالكُوتجابتهساإعداد ُالطوارئُُهامرونتُوتعزيزُ،ارثا ُيفُحاالت ُيققُتكيفها مبا

ُدةُواملمتدة.عقُ مُ  ال
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 4162-4164الُنظُم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، قوية شطة لدعم تأن :(6الجدول )
 األنشطة الرئيسية مجال األولوية

التحر كُصوبُحتقيقُالتغطيةُ
ُالصحيةُالشاملة

يةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُالتغطيةُالصحبللنهوضُإطارُعملُوضعُُوُ،مشاوراتُإقليميةعقدُ
ُُاملتوسط

ُوخارطةُطريقُوطنيةُيفُهذاُاجملالوضعُرؤية،ُواسرتاتيجية،ُ
تعزيزُالقيادةُواحلوكمةُيفُ

ُالصحة
ُ ُقُ إطالق ُلتعزيز ُعاملي ُتعلم ُبرنامج ُوإعداد ُالقيادات، ُلتنمية ُبرنامج ُإلعداد راتُدُ مبادرة

ُاملنظمةُيفُجمالُإعدادُالسياساتُالصحيةُالوطنيةُوالتخطيطُاالسرتاتيجيُ
ُوميةمشاورةُإقليميةُحولُقانونُالصحةُالعمعقدُ

ُُتقويةُن ظ مُاملعلوماتُالصحية ُتسجيل ُلن ظ م ُحمكم ُتقييم ُالبلدان،ُُةاملدنياألحوال ُمجيع ُيف ُأ جري ُاحليوية واإلحصاءات
،ُمعُالرتكيزُبصفةُخاصة2112ُووضعُاسرتاتيجيةُإقليميةُوإقرارهاُمنُقبلُاللجنةُاإلقليميةُيفُ

ُىُألسبابُحمددة.علىُتعزيزُإحصاءاتُالوفياتُاليتُت عزُ 
ُباملؤشراتُ ُقائمة ُووضع ُالصحية، ُاملعلومات ُلن ظ م ُاملكونة ُاألساسية ُالعناصر ُعلى االتفاق

ُاألساسية،ُبالتعاونُمعُالدولُاألعضاء.
ُإعدادُمرتسماتُللنظامُالصحيُيفُمجيعُالبلدان،ُوحتديثُهذهُاملرتسمات

دعمُإعدادُقويُعاملةُصحيةُ
ُمتوازنةُوجيدةُاإلدارة

ليلُالوضعُواستكمالُحتُ،سرتاتيجيُلتنميةُالقوىُالعاملةُالصحيةإعدادُمسودةُإلطارُعملُا
والتخطيطُلعقدُمشاوراتُإقليميةُيفُهذاُاجملالُ)تشرينُالثاين/نوفمربُُ،اخلاصُبالتعليمُالطيب

2114)ُ
حتسنيُاحلصولُعلىُخدماتُ

ُصحيةُعاليةُاجلودة
ُاجملال، ُيفُهذا ُوالربامجُالتدريبية ُحتليلُألوضاعُطبُاألسرة قدُمشاوراتُإقليميةُوعُإجراء

ُ(2114)تشرينُالثاين/نوفمربُُحولُطبُاألسرة
إعدادُجمموعةُأدواتُخاصةُباجلودةُوالسالمةُيفُجمالُالرعايةُالصحية،ُوعقدُاجتماعُإقليميُ

ُ(2114حولُاجلودةُوالسالمةُيفُجمالُالرعايةُالصحيةُ)حزيران/يونيوُ
املشاركةُمعُالقطاعُالصحيُ

ُاخلاص
ُالت ُالوضع ُلوصيف ُوالتكلفة،ُراهن ُواجلودة، ُالتنظيم، ُعن ُدراسات ُوإجراء ُاخلاص، لقطاع

وعقدُمشاورةُإقليميةُحولُإشراكُالقطاعُاخلاصُيفُعمليةُتسريعُوتريةُالتقد مُصوبُحتقيقُ
ُ(2114التغطيةُالصحيةُالشاملةُ)حزيران/يونيوُ

ضمانُاحلصولُعلىُ
ُالتكنولوجياتُاألساسية

سلطاتُتنظيمُالدواءُيفُإقليمُشرقُلمؤمترُُ،ُوعقدميةُالوطنيةتقييمُوتقويةُالسلطاتُالتنظي
ُ(2114املتوسطُ)أيار/مايوُ

ُإعدادُمرتسماتُبلدانيةُدوائية
راتُلتقييمُالتكنولوجياُالصحية،ُوالتخطيطُلعقدُمشاورةُإقليميةُ)كانونُدُ التوعيةُوتنميةُالقُ 

ُ(2114األول/ديسمربُ
ُبلداً(19ُ)برامجُاإلدارةُالرشيدةُلألدويةُتطبيقُ

 ب تحقيق التغطية الصحية الشاملةوْ ك صَ التحرُّ 
 

ُكانُدعمُالدولُاألعضاءُلوضعُاسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُملتابعةُحت .12 التغطيةُالصحيةُالشاملة،ُواحداًُمنُقيقُلقد
إلقليمية،ُيفُني.ُومت،ُيفُورقةُق د متُإىلُاللجنةُااجملاالتُذاتُاألولويةُبالنسبةُللمنظمةُعلىُمدىُالعامنيُاملنصرمُ 

مُال م ْحرُ الستنيدورهتاُ زُيفُجمموعاتُالبلدانُالثالث،ُيفُماُيتعلقُباألبعادُالثالثةُلقضيةُحتقيقُالتغطيةُ،ُتقييمُالتقد 
تُمناقشةُاسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُمُ  وتغطيةُمجيعُالسكان.ُوتُالصحيةُالشاملة:ُاحلمايةُاملالية،ُوالتغطيةُباخلدمات،

-/ق21ُإُم/لُ  قُ)شرارُالح  يُق  م،ُف ة،ُوت  ةُالشامل  الصحيةُ  قُالتغطي  وبُحتقي  د مُصُ   وتريةُالتقُهتدفانُإىلُتسريع
(،ُدعوةُالدولُاألعضاءُإىلُضمانُتواصلُااللتزامُالسياسيُبتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.ُوقدُطلبُالقرارُإىل2ُ
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كُصوبُواسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُللتحرُ ُيةُخاصةُبكلُبلداملديرُاإلقليميُتقدميُالدعمُالتقينُمنُأجلُإعدادُرُؤ
 حتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.

ُكانونُاألول/ديسمربُ .12 العامليةُواإلقليميةُالناجحةُيفُمتابعةُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُُاخلربات،ُمتُتشاط ر2112ُويف
دُبشأنُتسريعُوتريةُالتقد مُصوبُحتقيقُقُ عُ صةُيفُهذاُاجملال،ُوذلكُيفُاجتماعُإقليميُستخلُ مُ  الشاملة،ُوالدروسُال

التغطيةُالصحيةُالشاملة،ُمبشاركةُرفيعةُاملستوىُمنُجانبُالدولُاألعضاء.ُوقدُأفضىُاالجتماعُإىلُوضعُإطارُ
 .3التغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُاملتوسطبنهوضُعملُبشأنُال

األعضاءُمنُأجلُإعدادُاسرتاتيجيةُوخارطةُطريقُُالدولُمُليشملُالعديدُمنتُزيادةُالدعمُالتقينُاملقدُ مُ  تُو .14
ُوطني ُإيرانُتني ُومجهورية ُوتونس، ُوباكستان، ُاألردن، ُهي: ُالدول ُوهذه ُالشاملة، ُالصحية ُالتغطية ُحتقيق ملتابعة

ُومناقشاتُ ُالسياساتُالوطنية، ُحواراتُبشأن ُتيسريُإجراء ُأيضًا ُمت ُكما ُواليمن. ُواملغرب، ُوالسودان، اإلسالمية،
 زتُحولُالتمويلُالصحيُمنُأجلُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُوذلكُيفُالعديدُمنُالبلدان.كُ ترُ

ُمتعمُ جريُ أ ُُو .19 ُحتليالت ُاإلسالمية،ُت ُإيران ُومجهورية ُوتونس، ُاألردن، ُمن ُكل ُيف ُالصحي ُالتمويل ُلنظام قة
ُ ُالتنظيميُلتحسنيُوتقوية ُهنجُالتقييم ُباستخدام ُواملغرب، ُوفلسطني، ُومتُ(OASIS)التمويلُالصحيُوالسودان، .

ُكماُمتُأيضاًُُجمالتقدميُالدعمُالتقينُللعديدُمنُالبلدانُيفُ تصميم،ُوإجراءُأوُاستكمالُاحلساباتُالصحيةُالوطنية،
دُاجتماعُإقليميُحولُتعزيزُتطبيقُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُباجتاهُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُرات.ُوع قُ دُ دعمُبناءُالقُ 

 الشاملة.

 يز القيادة والحوكمة في الصحةتعز 

ُكلُمنُأفغانستان،ُجريُ أ ُ .12 ُواحدة،ُيف ُعلىُاملستوىُالبلداينُحولُاسرتاتيجيةُوخطةُصحية تُحواراتُشاملة
بادراتُالتحالفُالعامليُمنُأجلُاللقاحاتُوالتمنيعُلسودان،ُوالصومال،ُواليمن،ُمدفوعةُمبوباكستان،ُوجيبويت،ُوا

راتُمنُأجلُتعزيزُدُ لصحيةُالدولية.ُوقدُأ وف د ْتُبعثاتُلتقدميُاملشورة،ُأوُلتنميةُالقُ لتعزيزُالنظمُالصحيةُوالشراكةُا
 مُالصحية،ُوذلكُيفُالعديدُمنُالبلدان.ظُ النُ 

17. ُ ُاإلطار ُ)انظر ُمبادرتان 2ُأ طلقت ُاملدير ُيقودمها ُيُ اإلقليمي(، ُواللتان ُعلىُنتظُ ، ُمباشر ُتأثري ُهلما ُيكون ُأن ر
دولُاألعضاء.ُوهتدفُاملبادرةُاألوىلُإىلُحتسنيُالوظائفُاألساسيةُللصحةُالعمومية،ُحتسنيُالصحةُالعموميةُيفُال

 وهتدفُاملبادرةُالثانيةُإىلُإنشاءُبرنامجُلتنميةُالقياداتُيفُجمالُالصحةُالعمومية.

 م المعلومات الصحيةظُ تقوية نُ 

ُإقليميةُحولُتسجيلُ .18 ُإىلُوضعُاسرتاتيجية ُللمؤشراتُواإلحصاُةاملدنياألحوالُباإلضافة ُوقائمة ءاتُاحليوية،
مُاملعلوماتُالصحيةُالوطنية.ُوهتدفُهذهُاالسرتاتيجيةُإىلُظُ األساسية،ُفقدُمتُأيضاًُوضعُاسرتاتيجيةُإقليميةُلتقويةُنُ 

ُاليتُمتُاالتفاقُعليها،ُوذلكُ ُاملؤشراتُاألساسيةُاإلقليمية ُبقائمة ُالبلدانُعلىُتبليغُالبياناتُاخلاصة ضمانُقدرة
ُظمة.بصفةُمنت

                                                 
3

ُالتقريرُاخلاصُباالجتماعُاإلقليميُحولُ  ُاخلرباتُوالدروسُاملستخلصةُإلقلُتسريعانظر ُالشاملة: ُالصحية يمُشرقُاملتوسط.ُديب؛ُوتريةُحتقيقُالتغطية
3102ُ ،ُالقاهرة:ُاملكتبُاإلقليميُملنظمةُالصحةُالعامليةُلشرقُاملتوسط،3102كانونُاألول/ديسمرب7ُُُُ–5ُاإلماراتُالعربيةُاملتحدة،ُ

 (http://applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2014_EN_15369.pdf)ُُ
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ُمرتسماتُللنظمُالصحي2112يفُُ،مت .15 ُإعداد ُوأُ ُة، ُيفُيفُمجيعُالبلدان، ُوتقدمُهذه2114ُجريُحتديثُهلا .

املرتسماتُحملةُعامةُألداءُالنظامُالصحيُاستنادًاُإىلُجمموعةُمنُاملؤشرات،ُإىلُجانبُحتليلُملواضعُالقوةُومواطنُ
 ةُلتعزيزُالنظمُالصحية.دُ جة،ُواألولوياتُاملستالضعف،ُوالفرصُاملتاحةُوالتحدياتُالقائم

 دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة اإلدارة

ُمناقش .21 ُيفُست جرى ُوذلك ُاإلقليم، ُيف ُالصحية ُالعاملة ُالقوى ُلتعزيز ُاالسرتاتيجي ُاإلطار ُحول ُعمل ُلورقة ة
 .2114دُيفُكانونُاألول/ديسمربُعقُ اجتماعُتشاوريُيُ 

تقييمُأوضاعُالتعليمُالطيبُيفُالدولُاألعضاء،ُوذلكُبغرضُتقييمُجوانبُالتعليمُالطيبُهناكُدراسةُجاريةُلُو .21
ذاتُالصلةُباإلنتاج،ُوتقييمُاملقرراتُالدراسية،ُوطرقُالتعليمُوالتدريب،ُوالتقييم،ُوالتطورُاملهينُاملستمر.ُوست قد مُ

،ُبغرضُحتديدُأولوياتُالعملُيفُجمال2114ُُدُيفُتشرينُالثاين/نوفمربعقُ نتائجُهذهُالدراسةُيفُاجتماعُتشاوريُيُ 
 تقويةُالتعليمُالطيبُيفُهذاُاإلقليم.

ُاخلططُُو .22 ُإلعداد ُالدعم ُتقدمي ُوالقبالة، ُالتمريض ُجمال ُيف ُوالتدريب ُالتعليم ُتعزيز ُإىل ُالرامية ُاملبادرات مشلت
رضُحتديثُاملعايريُاإلقليميةُلتعليمُدتُمشاورةُحولُالتمريضُوالقبالةُبغقُ االسرتاتيجيةُالوطنيةُيفُهذاُاجملال.ُفقدُعُ 

التمريض،ُومتُإعدادُمناذجُللمقرراتُالدراسيةُللتعليمُقبلُاالخنراطُيفُجمالُتخصصُلالتمريضُوالقبالة،ُوإعدادُإطارُل
 يفُاخلدمة،ُوملاُبعدُتلق يُالتدريبُاألساسيُلتخص صُمتريضُالصحةُالنفسية.

 مبادرات تعزيز الصحة العمومية في الدول األعضاء. 2اإلطار 
ُحتسنيُالوظائفُاألساسيةُللصحةُالعمومية

 الضعفُيفُالصحةُالعمومية،ُُتقييمُالوظائفُاألساسيةُللصحةُالعموميةُملساعدةُالبلدانُعلىُحتديدُمواضعُالقوةُومواطن
 .وإعدادُالتدخالتُاليتُتكفلُاستدامةُاملمارساتُاجليدة،ُوسدُالثغرات

 جهدُمشرتكُبنيُالدولُاألعضاءُواملنظمة. 
 متُحتديدُمثاينُوظائفُأساسية،ُوإعدادُإطارُوأداةُللتقييم. 
 ُمتُإجراءُتقييمُاسرتشاديُيفُقطر. 
 يتبعهُعقدُمؤمترُإقليميُوتشاطرُللخرباتُ،نُأخرىاخلطواتُالتالية:ُإجراءُالتقييمُيفُبلدا. 

 يفُجمالُالصحةُالعموميةُالقيادةبرنامجُتنميةُ
 ُياتُاليتُتفرضهاُاألولوياتُالصحية ُكتلةُحرجةُمنُقادةُالصحةُالعموميةُالذينُميكنهمُمواجهةُالتحد  يهدفُإىلُتطوير

 .العاملية،ُومعاجلةُاملشكالتُالصحيةُالوطنيةُواحمللية
 مُالصحية،ُوقضاياُالصحةُالعموميةُعلىُالصعيدُالعامليظُ وحداتُتدريبيةُخاصةُبقيادةُالصحةُالعمومية،ُوتعزيزُالنُ ُإعداد. 
 النزاعات،ُواخلطابةُوحلُالصحية،رةُالتغيري،ُوالدبلوماسيةُتنميةُاملهاراتُيفُإدا. 
 ُكليةُهارفاردُللصحةُالعامة  .متُإعدادهاُبالتعاونُمع
 ُ2119مطلعُعامُمنُاملستهدفُإطالقها. 
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 المشاركة مع القطاع الصحي الخاص

ُللفُوصيأ جريُت .22 ُالراهنُللمبدئي ُانعقادُوضع ُيفُاجتماعُتقينُقبيل ُوق د م قطاعُالصحيُاخلاصُيفُاإلقليم،
مُأيضاًُتقييمُلتنظيمُالقطاعُالصحيُاخلاصُيفُكلُمنُمصرُواليمن. ُكماُق د   الدورةُالستنيُلل جنةُاإلقليمية،

رىُيفُالقطاع نْيُاُو .24 لعامُواخلاص،ُوذلكُيفُمخسةُبلدان.ُجرىُتقييمُجلودةُوتكاليفُعددُمنُالتدخالتُاليتُجت 
وق د متُنتائجُهذاُالتقييمُيفُمشاورةُإقليميةُحولُإشراكُالقطاعُاخلاصُمنُأجلُتسريعُوتريةُالتقد مُص ْوبُحتقيقُ

ُاجملال،ُواليتُمشلالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُواليتُخرجتُبتوصياتُواضحةُملزيدُمنُاإل ت:ُضمانُجراءاتُيفُهذا
لسياسيُمنُجانبُرامسيُالسياساتُللتعاملُمعُالشركاءُيفُالقطاعُالصحيُاخلاص؛ُوتوثيقُاحلجمُوجودُااللتزامُا

للتعاملُُراتُاملؤسسيةُلوزاراتُالصحةدُ القُ ُوالنطاقُاملاديُواملايلُلطيفُاخلدماتُاملقد مةُيفُالقطاعُاخلاص؛ُوتعزيز
 نظيم.حتولُالتصوراتُيفُماُيتعلقُبالتإحداثُمعُالقطاعُالصحيُاخلاص،ُُو

 األدوية، واللقاحات، واألجهزة الطبية وأدوات التشخيص –ضمان الحصول على التكنولوجيات األساسية 

يُيفُهذاُجرُ متُإعدادُمرتسماتُللقطاعُالدوائيُلكلُدولةُمنُالدولُاألعضاء،ُاستناداًُإىلُنتائجُمسحُعامليُأُ  .29
ستدعمُجهودُالبلدانُملعاجلةُالقضاياُاملاثلةُيفُ،ُوغريُذلكُمنُمصادرُاملعلومات،ُواليت2112ُُ–2111ُالشأنُيفُ

،ُواالختيارُوالرقايبُتقويةُالنظامُالتنظيميُاحتياجًاُللعملُهوهذاُالقطاع.ُوت ظهرُهذهُاملرتسماتُأنُأكثرُاجملاالتُ
ُقُ  ُوتنمية ُواالستعمالُاملسؤولُللمنتجاتُالطبية، ُوإمكانيةدُ الرشيد، ُيفُاجملالُالدوائي، احلصولُُراتُالقوىُالعاملة

 علىُاألدويةُاخلاضعةُللمراقبة.

ُوا .22 ُاملعلومات ُتشاط ر ُمت ُالطبية، ُواألجهزة ُالصحية ُالتكنولوجيا ُجمال ُالتكنولوجياُخلرُبويف ُجمال ُيف ُالعاملية ات
الصحية،ُوذلكُيفُمشاورةُإقليمية.ُوقدُمتُإعدادُدليلُيعتمدُالنهجُالتدرجييُخطوةُخبطوة،ُحولُتصميمُوتنفيذُ

ُكلُمنُاألردن،ُبرنامجُتنظيميُم ُيف ُللهيئاتُالتنظيمية ُإىلُزياراتُميدانية ُاستنادًا ُالطبية، ُواألجهزة وح دُلألدوية
ُالسعودية.ُوقدُاستجابُأكثرُمنُ ُالعربية ُالثانيةُمنُاملسحُُ%71والسودان،ُواململكة منُالدولُاألعضاءُللموجة

لدانُبإعدادُسياساتُوإنشاءُوحداتُتنسيقُفقطُمنُالبُ%9العامليُاخلاصُباألجهزةُالطبية،ُيفُحنيُملُيقمُسوىُ
ُكماُأنُلدىُُ%25خاصةُباألجهزةُالطبية.ُويوجدُلدىُ منُالبلدانُُ%12منُالبلدانُنظمُللتنظيمُومراقبةُاملخزون،

 اتُوالصيانة.يمتطورةُخاصةُباملشرُتوطنيةُدالئلُإرشاديةُ

 )ب(ُالدولُاألعضاء

،ُواالسرتاتيجياتُواخلياراتُاملتفق2ُ-/ق95لقرارُشُم/لُإاختذُمعظمُالدولُاألعضاءُخطواتُملموسةُلتنفيذُا .27
ُإ ُم/ل ُ)ش 95ُعليها ُالتقنية ُويلخصُاجلدولُ)1/املناقشات ُأبلغتُبه2ُ(. ُملا ُوفقًا ُاملتخذة ُاإلجراءاتُاألساسية )

ُالبلدانُملعاجلةُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُاخلاصةُب قويةُتالدولُاألعضاء،ُرغمُأنُذلكُالُينصفُاجلهودُاليتُتبذهلا
 حىتُميكنُتسريعُوتريةُالتقد مُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.ُةمُالصحيظُ النُ 

ُإىلُإجراءاتُملموسةُوقدُانعكستُهذهُُو .28 ُكبريةُيفُحتويلُالتزاماهتا حق قُالعديدُمنُالدولُاألعضاءُتطورات
ُاألعضاء. ُالدول ُملختلف ُالوطنية ُاالسرتاتيجية ُواخلطط ُالسياسات ُعلى ُرؤيةُُااللتزامات ُوضع ُمنها فالعديد

ُوميكنُرؤيةُ ُبه. ُمازالُهناكُالكثريُالذيُيتعنيُالقيام ُرغمُأنه ُالشاملة، ُالصحية ُالتغطية ُملتابعة ُوطنية واسرتاتيجية
إجنازاتُأخرىُحتققتُيفُشكل:ُإنشاءُآلياتُمتعددةُالقطاعات،ُوإعادةُتفعيلُاجملالسُالصحيةُاملتعددةُالقطاعاتُ
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ُوالب ُاملستوى؛ ُأُ والرفيعة ُأن ُلبث ُما ُالسياسات ُبشأن ُحوار ُإقامة ُيف ُورقاتُدء ُوإعداد ُالرمسي؛ ُالطابع ُعليه ضفي
ُعلىُ ُلإلنفاق ُاملرضى ُجيوب ُمن ُاملباشرة ُاملدفوعات ُحص ة ُالرتفاع ُالسلبية ُالتأثريات ُالبلدان ُمجيع ُوأدرك بيضاء.

خاللُالتوس عُيفُترتيباتُالدفعُالصحة،ُوكثريُمنُالبلدانُيتخذُخطواتُلتحسنيُاحلمايةُمنُاملخاطرُاملالية،ُمنُ
 املسبق.

ُبُ ُو .25 ُوالذيُميث ل ُلتحسنيُتقدميُاخلدمات، ُطبُاألسرة ُالبلدانُبربامج ُالتزام ُالتغطيةُيتزايد ُأبعاد ُمن ُمهمًا عدًا
الصحيةُالشاملة.ُومنُشأنُالتحو لُمنُمنوذجُتقليديُلتقدميُاخلدمةُقائمُعلىُخدماتُالرعايةُالصحيةُاألولية،ُإىلُ

أنُُومنُغريُاملرجحُقائمةُعلىُالفردُويستندُإىلُطبُاألسرة،ُأنُيستلزمُاستثماراًُمالياًُضخماً،ُوقدراتُتقنية،منوذجُ
طبُليدثُعلىُاألمدُالقريب.ُوعلىُالرغمُمنُوتريهتاُاملتقطعة،ُفإنُاجلهودُاليتُتبذهلاُالبلدانُلتجريبُوطرحُمناذجُ

ُإعدادُأطباءُاألسرة،ُوتعزيزُُو ظائفُاإلحالة،ُوالشراكةُمعُمقد ميُاخلدمةُمنُالقطاعُاخلاص،ُهيُاألسرة،ُولزيادة
ُلتعزيزُخدماتُالتوعيةُمنُخاللُالرعايةُالصحيةُ جهودُينبغيُدعمها.ُوهناكُالكثريُمنُالبلدانُاليتُتبذلُجهودًا

إنشاءُوتعزيزُبرامجُاملنزليةُللمسنني،ُوألولئكُالذينُيعانونُمنُأمراضُمزمنةُ)اجملموعةُاألوىلُوالثانية(،ُأوُعنُطريقُ
 عامليُصحةُاجملتمع،ُلتحسنيُاحلصولُعلىُاخلدماتُ)اجملموعةُالثالثة(.

ُالرشيدةُيفُجمالُُو .21 ُالوطنية،ُوتعزيزُاإلدارة ُالسلطاتُالتنظيمية ُتقوية ُجتاه ُكبرية تتخذُالدولُاألعضاءُخطوات
ُوالتكنولوجياتُالصحية.ُوقدُاختذُالعديدُمنُالبلدانُخطواتُحنوُإنشا دالين؛ُوتعزيزُءُبرامجُالتيق ظُالصياألدوية

علىُحنوُرشيد؛ُووضعُإجراءاتُتشغيلُمعياريةُللتكنولوجياتُُا،ُواستعماهلتها،ُوفاعليمأمونيةُالتكنولوجياتُالصحية
 املختربية؛ُووضعُاسرتاتيجيةُللتكنولوجياتُالصحيةُواألجهزةُالطبية.

لثانيةُوالثالثة،ُبذلُجهودُأكربُإزاءُحتقيقُمستوىُمتويلُُاُتنيماُبلدانُاجملموعينبغيُعلىُالدولُاألعضاء،ُوالسيُ ُو .21
ومستدام،ُوخفضُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُاملرضىُلإلنفاقُعلىُالصحة.ُوهناكُحاجةُإىلُاختاذُتدابريُُكافٍُ

ُاملسبق ُيفُشكلُترتيباتُللدفع ُاملدفوعاتُُ،مناسبة ُحصة ُحدوثُاخنفاضاتُيف ُالبلدانُلضمان وذلكُيفُمجيع
 املباشرةُمنُجيوبُاملرضى،ُوالنفقاتُالصحيةُالباهظة،ُواإلفقار.

ُباجلودة،ُُو .22 ُخيتص ُما ُيف ُاخلاص، ُالقطاع ُتنظيم ُلتحسني ُملموسة ُتدابري ُاألعضاء ُالدول ُمن ُقليل ُعدد اختذ
 ةُفع الةُمعُهذاُالقطاعُمنُأجلُحتقيقُأهدافُالصحةُالعمومية.والنفقات،ُوحجمُاخلدماتُاملقدمة،ُوإلقامةُشراك

وضعُُماُخيتصُبالقوىُالعاملة،ُأوضاعُأزمةُيفينبغيُعلىُمجيعُالبلدان،ُوخباصةُتلكُاملصنفةُعلىُأهناُتواجهُُو .22
ُاألمُ  ُمعُالرتكيزُعلىُاالستثمارُاالسرتاتيجيُيفُالتعلخططُمتوسطةُإىلُبعيدة ُباملواردُالبشرية، يم،ُوأداءُد،ُخاصة

 واالستنزاف.ُ،خاصةُبإدارةُاهلجرةالقوىُالعاملةُيفُكالُالقطاعنيُالعامُواخلاص،ُوسياساتُ

لىُينبغيُتكثيفُاجلهودُلتحسنيُاحلصولُعلىُالتكنولوجياتُاألساسيةُوضمانُاستعماهلاُعلىُحنوُرشيد.ُفعُ ُو .24
اءُمايزالُغريُمالئم،ُحيثُجيريُمنُالدولُاألعضاء،ُفإنُاألدُ%51الرغمُمنُوجودُسلطاتُتنظيميةُوطنيةُيفُ
ُاألدوية ُتنظيم ُعلى ُاألكرب ُجزئه ُيف ُالصحيةُُ،الرتكيز ُاملنافع ُومحاية ُاخلاص ُللقطاع ُبالنسبة ُكافية ُغري ُاملراقبة بينما

 العموميةُمنُاملصاحلُالتجارية.

اذُتدابريُحتس نُواإلحصاءاتُاحليوية،ُينبغيُعلىُالبلدانُاختُةاملدنياألحوالُيفُظلُتوط دُوضعُنظامُتسجيلُُو .29
 منُنسبُاملواليدُوالوفياتُاليتُجيريُتسجيلها،ُوكذلكُجودةُبياناتُأسبابُالوفاةُاليتُيتمُتبليغها.
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 إجراءات أبلغت بها الدول األعضاء لدعم تعزيز النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة  :(4الجدول )
 أولويات واستراتيجيات تتخذ الدول األعضاء إجراءات

 بشأنها
 الدول األعضاء التي اتخذت إجراءات حيال ذلك

 التحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة .6
ُمجهوريةُإيرانُاإلسالمية،ُوجيبويت،ُوالسودان،ُوقطر،ُومصر،ُواملغربُإنشاءُجملسُصحيُمتعددُالقطاعاتُرفيعُاملستوى

ُإُتوسيعُأنظمةُالدفعُاملسبق ُومجهورية ُوباكستان، ُوجيبويتأفغانستان، ُاإلسالمية، ُوالسودان،ُيران ،
ُواملغرب،ُواليمنُوع مان،ُوقطر،ُومصر،

ُمجهوريةُإيرانُاإلسالمية،ُوقطر،ُومصر،ُولبنانُإنشاء/تعزيزُوحدةُاقتصادياتُالصحة
ُمجهوريةُإيرانُاإلسالمية،ُوالعراق،ُوفلسطني،ُوقطر،ُومصر،ُولبنانُإجراءُمراجعةُلإلنفاقُعلىُالصحة

آلياتُمبتكرةُللدفعُاءُآلياتُللشراءُاالسرتاتيجي/النظرُيفُإنش
ُملقدمُاخلدمة

ُمجهوريةُإيرانُاإلسالمية،ُوقطر،ُولبنان،ُواليمن

 تحسين القيادة والحوكمة في الصحة .4
ُأفغانستان،ُوباكستان،ُوالصومال،ُوقطر،ُواليمنُإنشاء/تعزيزُوحدةُالسياساتُالصحيةُوالتخطيطُالصحي

ُتونس،ُوجيبويت،ُوالصومال،ُوقطر،ُومصرُصحةُالعموميةمراجعةُوحتديثُقواننيُال
ُأفغانستان،ُوالصومال،ُوفلسطني،ُوقطر،ُومصرُإعدادُإطارُلرصدُأداءُالنظامُالصحي

 تقوية ُنُظم المعلومات الصحية .3
ُةاملدنياألحوالُإجراءُتقييمُسريعُوشاملُلن ظ مُتسجيلُ

ُواإلحصاءاتُاحليوية
ُتقييمُسريعُ)اجلميع(

،ُوالكويت،ُاجملموعةُالثانية:ُع ماندولة(:ُاجملموعةُاألوىل:12ُُ)ُلشامتقييمُ
ُأفغانستان،ُ ُالثالثة: ُاجملموعة ُواملغرب، ُومصر، ُولبنان، ُوالعراق، األردن،

ُوباكستان،ُوجيبويت،ُوالسودان،ُواليمن
ُن،ُومصر،ُواليمنباكستان،ُوالسودان،ُوالعراق،ُوع مان،ُوفلسطني،ُولبناُالوطنيةُمراجعةُنظمُاملعلوماتُالصحية

ُأفغانستان،ُوتونس،ُوجيبويت،ُولبنانُإجراءُمسوحاتُصحيةُدورية
 دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة اإلدارة .2

ُوالصومال،ُُمراجعةُوإعدادُخططُشاملةُللقوىُالعاملةُالصحية ُاإلسالمية، ُإيران ُومجهورية ُوتونس، ُوباكستان، أفغانستان،
ُواملغربُوالعراق،ُوفلسطني،ُومصر،

ُوقطر،ُُالتعاونُمعُاملؤسساتُالتعليميةُالعليا ُوالعراق، ُوالصومال، ُوالسودان، ُوجيبويت، ُاإلسالمية، ُإيران مجهورية
ُولبنان،ُواليمن

ُتدابريُالستبقاءُاملوظفني،ُوحفزهم،ُوحتسنيُأدائهم ُأفغانستان،ُوجيبويت،ُوالصومال،ُوع مانُتبين 
أفغانستان،ُومجهوريةُإيرانُاإلسالمية،ُوالسودان،ُوالصومال،ُوالعراق،ُوقطر،ُُاتُاألكادمييةإطالق/تعزيزُاعتمادُبرامجُاملؤسس

ُومصر،ُواملغرب
 الشراكة مع القطاع الصحي الخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة .5

ُأفغانستان،ُواليمنُقدميُالرعايةُالصحيةُبالقطاعُاخلاصوصيفُالوضعُالراهنُملت
ُواللوائحُذاتُالصلةُمبقدميُالرعايةُمراجعة/حتديثُالقوانني

ُبالقطاعُاخلاص
ُأفغانستان

 األدوية األساسية، واللقاحات، واألجهزة الطبية وأدوات التشخيص –ضمان الحصول على التكنولوجيات األساسية  .1
ُأفغانستان،ُومجهويةُإيرانُاإلسالمية،ُوالصومال،ُوالعراق،ُوفلسطنيُتقويةُالسلطاتُالتنظيميةُالوطنية

يفُمرافقُالرعايةُالصحيةُالتكنولوجياتُاألساسيةُُرصدُتوافر
ُاألولية

ُلبنان،ُواليمن

ُتونس،ُومجهوريةُإيرانُاإلسالمية،ُوالسودان،ُوقطر،ُومصرُحتديدُاألولوياتُاستناداًُإىلُتقييمُالتكنولوجيا
 تحسين الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة .7

مُعلىُمستوىُاتُالصحيةُتقدزمةُأساسيةُمنُاخلدمإعدادُح
ُالرعايةُالصحيةُاألولية

ُأفغانستان،ُوالصومال،ُوع مان،ُولبنان،ُومصر،ُواليمن

ُأفغانستان،ُوتونس،ُوفلسطني،ُولبنانُمراجعةُأداءُمستشفياتُالقطاعُالعام
ُباكستان،ُوالسودان،ُوفلسطني،ُوقطر،ُومصرُحتسنيُاجلودةُوسالمةُاملرضىُيفُاملستشفيات

ُولبنان،ُُجلودةُومأمونيةُالرعايةُيفُاملرافقُالصحيةحتسنيُا ُوقطر، ُوفلسطني، ُوالصومال، ُوالسودان، ُوباكستان، أفغانستان،
ُواملغرب،ُواليمن
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ملواجهةُُتُمستعدةسدة،ُومعظمُالن ظ مُالصحيةُليعقُ منُالبلدانُيواجهُأوضاعُطوارئُمُ ُاكثرُيإنُُ .22 ُكافياًُ استعدادًا
تمامُأكربُحنوُجوانبُالتعاون،ُوالتنسيق،ُوالتخطيط،ُواالتصاالتُوتبادلُاملعلومات،ُهذهُاألوضاع.ُوينبغيُتوجيهُاه

 .رات،ُوالتشريعات،ُوالتنظيم،ُودعمُقدرةُالنظامُالصحيُعلىُتلبيةُاالحتياجاتُاملفاجئةدُ وبناءُالقُ 

 ُقُدما   ي  ض  السبيل إلى المُ 

27. ُ ُتنفيذ ُيف ُاآلن ُحىت ُال م حرز ُالتقد م ُاالعتبار ُيف ُاألخذ ُالن ظ مُمع ُتعزيز ُإىل ُالرامية ُواخليارات االسرتاتيجيات،
ُكبريًاُقدُمت2112ُالصحيةُيفُاإلقليم،ُاليتُمتُاالتفاقُعليهاُمنُقبلُاللجنةُاإلقليميةُيفُ ،ُفإنُمنُالواضحُأنُعماًل

ةُالشاملةُلتعزيزُإجنازه.ُويفُحنيُالُيوجدُمسارُفريدُملتابعةُعمليةُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُواليتُهيُمبثابةُاألولوي
طر،ُمباُمعُخصوصياتُالقُ سقُفإنُأيُرؤية،ُأوُاسرتاتيجيات،ُأوُخارطةُطريقُمقرتحة،ُينبغيُأنُتتالن ظ مُالصحية،ُ

يفُذلكُمستوىُالتنميةُاالجتماعيةُواالقتصادية،ُواإلنفاقُالعامُعلىُالصحة،ُوأداءُالنظامُالصحي.ُوبصرفُالنظرُ
بعة،ُفإنُرؤيةُمشرتكةُلتسريعُوتريةُالتقد مُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُعنُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُاملتُ 

مجيعُالدولُاألعضاءُينبغيُأنُتنطويُعلىُمفهومُتغطيةُمجيعُالسكانُبالتأمني،ُوالتغطيةُجبميعُاخلدماتُالضرورية،ُ
 املالية.ضدُاملخاطرُمجيعُالسكانُالذينُيغطيهمُالتأمنيُمحايةُُو

لدولُاألعضاءُأنُتواصلُتنفيذُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُالراميةُإىلُتعزيزُالنظامُوصيُهذهُالورقةُاتوعلىُذلك،ُ .28
خارطةُالطريقُاإلقليميةُلتسريعُوتريةُالتقد مُصوبُحتقيقُ،ُمباُيفُذلكُكلُدولةمعُخصوصياتُُُءمالصحيُاليتُتتال

ُاليتُاتُ  ُالشاملة، ُالصحية ُالستنيُقُ فُ التغطية ُيفُالدورة ُلتعزيزُعليها ُتدخالتُرئيسية ُوهناكُأربعة ُاإلقليمية. ُلل جنة
(.2ُ)اإلطارُمتهيداًُالختاذُإجراءاتُفوريةُبشأهناُللدولُاألعضاءُللنظرُفيهاُومواءمتهاُالن ظ مُالصحيةُمقرتحةُومقدمةُ

ُالتدخالتُتأيتُمتسقةُمعُإطارُالعملُاخلاصُبالنهوضُبالتغطيةُالصحيةُالشاملةُيفُإقليمُشرقُا ،2ُملتوسطوهذه
ُاكتُ  ُاليت ُاخلربة ُواقع ُمن ُتول د ُالذي ُالتفكري ُيف ُالتطو ر ُيعكس ُويكملُالذي ُاملنصرمني، ُالعامني ُمدى ُعلى سبت

 االسرتاتيجياتُاملتفقُعليهاُبالفعلُمنُق ب لُاللجنةُاإلقليمية.

1ُ ُرؤية، ُوضع ُإواسرتاتيجية. ُت ْدم ج ُالشاملة ُالصحية ُالتغطية ُلتحقيق ُوطنية ُطريق ُوخارطة ُإطارُ، ُيف ُكاماًل دماجًا
 .العامةُةالسياساتُالوطني

إنُعمليةُوضعُرؤيةُوطنيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُواالسرتاتيجيةُاملرتبطةُهباُينبغيُأنُتكونُنابعةُمنُ .25
األطرافُالداخل،ُوأنُتكفلُإقامةُحوارُشاملُوفعالُبشأنُالسياسات،ُمنُأجلُحتقيقُالشعورُبامللكيةُبنيُمجيعُ

.ُوينبغيُأنُتقد مُأهدافًاُواضحةُيفُماُيتعلقُباألبعادُالثالثةُللتغطيةُالصحيةُالشاملةُ)احلمايةُاملالية،ُوالتغطيةُنيةاملع
ُمعُإطارُالسياساتُ ُكلُالسكان(ُوذلكُضمنُإطارُزمينُحمد د،ُوينبغيُأنُيتماشىُذلكُمتامًا باخلدمات،ُوتغطية

 الوطنيةُالعامة.

ُ

ُ

ُ

ُ

 م الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةظُ التدخالت الرئيسية للدول األعضاء لتعزيز النُ . 3اإلطار 
 ُُكاماًلُيفُإطارُالسياسات وضعُرؤية،ُواسرتاتيجية،ُوخارطةُطريقُوطنيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُتدمجُإدماجًا

 .العامةُالوطنية
 ةُبالتأمنيُالصحيُاالجتماعي،ُوزيادةُاحلمايةُاملالية،ُواحلد ُمنُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُاملرضىتوسيعُنطاقُالتغطي. 
 خدماتُصحيةُعاليةُاجلودةقدميُتعزيزُالتغطيةُبتوسيعُنطاقُالرعايةُالصحيةُاألساسية،ُوت. 
 ُصحيةُالشاملةوبُحتقيقُالتغطيةُالزُصُ مُاحملرُ ورصدُالتقدُ ُ،تقويةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُالوطنية. 
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 القيامُمباُيلي:علىُالدولُاألعضاءُ .41

 ُمراجعةُالنظامُالصحيُللتعرفُعلىُالتحدياتُاليتُتعرقلُالتقدمُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُوحتديد
 الثغراتُيفُهذاُاجملال،ُاستناداًُإىلُإطارُتقييمُأداءُالنظامُالصحي؛

 لتمويلُالصحيُتقييمُأداءُنظامُالتمويلُالصحيُباستخدامُهنجُالتقييمُالتنظيميُلتحسنيُوتقويةُا(OASIS)ُ،
 يفُوظائفُالتمويلُالصحيُالثالث:ُاجلمع،ُوالتجميع،ُوالشراء؛العقباتُوحتديدُ

 ُُمبا ُللتمويلُاحمللي، ُومبتكرة ُوإجيادُمصادرُجديدة ختصيصُمزيدُمنُاألموالُللصحةُيفُميزانياتُاحلكومات،
 يشملُ"ضرائبُاإلمث"،ُاليتُميكنُختصيصهاُللصحة؛

 ُفعا ُحوار ُيف ُاالخنراط ُمجيع ُمع ُالسياسات، ُبشأن ُوشامل ُاملعنيةل ُحتقيقُاألطراف ُملتابعة ُوطنية ُرؤية ُلوضع ،
 التغطيةُالصحيةُالشاملة،ُمنُخاللُالعملُاملتعددُالقطاعات؛

نطاقُالتغطيةُبالتأمنيُالصحيُاالجتماعي،ُوزيادةُاحلمايةُاملالية،ُواحلدُمنُاملدفوعاتُاملباشرةُمنُجيوبُُ.ُتوسيع2
 املرضى

ُإدراجُمجيعُيشملُتُو .41 ُبالتأمنيُالصحيُاالجتماعي، السكانية،ُيفُظلُترتيباتُُاجملموعاتسيعُنطاقُالتغطية
ملختلفُالفئاتُالسكانيةُوحتديدُترتيباتُتغطيةُ ،ُقابلةُللتطبيقمنصفةُومستدامة.ُوهذاُاألمرُيتطلبُتصنيفًاُوتبويباًُ

ُكاملة.  لضمانُتوفريُتغطيةُسكانية

 اُيلي:علىُالدولُاألعضاءُالقيامُمبُو .42

 ُحتديدُاملهامُاملطلوبةُلتطبيقُنظامُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُ)كإدارةُصندوقُالتأمني،ُوإدارةُاملعلومات،ُوإدارة
ُالعضوية ُالسداد ُوآلية ُاملزايا، ُوحتديد ُميكنُ، ُحىت ُالوطين ُالسياق ُلتالئم ُاجلوانب ُتلك ُومواءمة ُاخلدمة(، ملقد م

 توسيعُنطاقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة؛
 يفُظلُترتيباتُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُاحلالية،ُوحتديدُاآللياتُاليتُُتشملهُومنُالتشملهُالتغطيةُديدُمنُحت

 ميكنُالوصولُمنُخالهلاُإىلُاجملموعاتُالسكانيةُاليتُالُتشملهاُالتغطية؛
 ُغ ُاملستضعفة ُالسكانية ُاجملموعات ُلتحديد ُموضوعية ُتدابري ُتُرإعداد ُيف ُاإلسهام ُعلى ُالقادرة ُالتأمنيُتيبري ات

 الصحيُاالجتماعيُالقائمة؛
 ُضمانُاالندماجُوالتكاملُبنيُاشرتاكاتُالتأمنيُالصحيُاالجتماعيُواإلعاناتُاحلكوميةُلضمانُفعاليةُالدعم

 املتبادلُوالتغطيةُالشاملةُلكاملُاجملموعاتُالسكانية؛
 نيُالصحيُاالجتماعي،ُلضمانُوجودُتوحيدُترتيباتُالدفعُاملسبقُيفُنظامُواحدُأوُعددُحمدودُمنُأنظمةُالتأم

 جتم عُمالئمُلألعضاءُاخلاضعنيُللتأمني،ُواستدامةُذلك؛
 ُُالصحية ُاخلدمات ُمن ُاالحتياجات ُلشراء ُالرئيسية ُالوسيلة ُليصبح ُاالسرتاتيجي ُالشراء ُأسلوب إدخال/تعزيز

 الالزمةُللسكانُعنُطريقُالتأمنيُالصحيُاالجتماعي؛
 ُُوإذكاءُالشعورُبامللكيةُللرؤيةُاملتبن اة،ُوالرتتيبُاملقرتحُودعمهمالسكانُُقبولُوضعُاسرتاتيجيةُللتواصلُلضمان،

 للتأمنيُالصحيُاالجتماعي.



 6 تنقيح 16/1 ش م/ل إ

 

 

12 

 

 خدماتُصحيةُعاليةُاجلودةقدميُ.ُُتعزيزُالتغطيةُبتوسيعُنطاقُالرعايةُالصحيةُاألساسيةُوت2
املكو نةُللنظامُالصحي.ُواستناداًُيتطلبُضمانُاحلصولُعلىُخدماتُصحيةُعاليةُاجلودة،ُتعزيزُمجيعُالعناصرُ .42

النهجُالرئيسيُاملوصىُبهُلتقدميُخدماتُصحيةُُعدُ مُومبادئُالرعايةُالصحيةُاألساسية،ُفإنُطبُاألسرةُيُ إىلُقيُ 
متكاملةُتكونُقائمةُعلىُالفرد.ُوهذاُالنهجُيستلزمُوجودُقوىُعاملةُصحيةُتتمت عُبالكفاءة،ُواحلصولُعلىُاألدويةُ

ُملبادئُالكفاءةُوالفعاليةُلقاءُالتكاليف،ُوتوافرُنظمُاألساسيةُوغرُي ُوفقًا هاُمنُالتكنولوجيات،ُاليتُينبغيُاختيارها
 سمُبالفعالية.معلوماتُصحيةُتؤديُاملهامُاملنوطةُهبا،ُوهياكلُحوكمةُتتُ 

 علىُالدولُاألعضاءُالقيامُمباُيلي:ُو .44

 فةُلتنفيذُهذهُاحلزمة،ُسواءُمنُخاللُشبكةُإعدادُحزمةُأساسيةُمنُاخلدماتُالصحيةُوحبثُاخلياراتُاملختل
متكاملةُمنُمرافقُالرعايةُالصحيةُاألولية،ُأوُعامليُصحةُاجملتمع،ُأوُإسنادُتقدميُهذهُاخلدماتُإىلُمؤسساتُ

 خارجيةُغريُحكومية،ُأوُمنُخاللُتوليفةُمنُهذهُاخليارات؛
 ؛هتاوكفاءُ،تها،ُومأمونياخلدماتُاملقد مةُُمراجعةُأداءُمستشفياتُالقطاعُالعامُوإعدادُخطةُعملُلتحسنيُجودة 
  ُُاملرضىُيفُاملستشفياتُبإطالقُبرنامجُشاملُعلىُات ساعُالق ُوسالمة ُمدُ حتسنيُاجلودة ُلتقدير ىُانتشارُطر،

ُال ُوتقييم ُالسلبية، ُللمرافقُعراقيلاألحداث ُإقليمية ُأو ُوطنية ُاعتماد ُبرامج ُوبإعداد ُملعاجلتها، ُتدابري ُووضع ،
 يعُمستوياهتا؛الصحيةُعلىُمج

 ُاختاذُالتدابريُالالزمةُلتحسنيُاستبقاءُالعاملني،ُوحفزهم،ُوحتسنيُأدائهم،ُعنُطريقُإنشاءُأنظمةُللحوافزُتكون
 قائمةُعلىُاألداء؛

 ُُإطالقُو/أوُتعزيزُالربامجُاخلاصةُباعتمادُاملؤسساتُاألكادميية،ُلضمانُتقدميُبرامجُتدريبُعاليةُاجلودةُجلميع
 ملةُالصحية؛كوادرُالقوىُالعا

  ُ ُف ُالتكنولوجياترُ حتسني ُمن ُوغريها ُاألساسية ُاألدوية ُعلى ُاحلصول ُبرُ ُ،ص ُمدُ صُْوذلك ُمرافقُد ُيف ُتوافرها ى
 جُتؤديُإىلُيسرُتكلفتها.هُ الرعايةُالصحيةُاألولية،ُوباعتمادُن ُ 

 لشاملة.ُُتقويةُنظمُاملعلوماتُالصحيةُالوطنية،ُورصدُالتقدمُاحملرزُصوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُا4
ناتُالالزمةُاليتُتستهديُهباُخارطةُاًُضرورياًُوأساسياًُإلنتاجُالبيُ معلوماتُصحيةُوطنيةُقويةُأمُرنظمُي  ع د ُوجودُ .49

ُكماُأنُالعملُاملشت ُ الطريقُالوطنيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُوتوفريُاإلمكانيةُللرصدُالفعُ  كُمنُرُ الُلذلك.
 الشأن.ُل،ُهوُأمرُلهُأمهيتهُاخلاصةُيفُهذاأنشطةُبناءُالقدراتُيفُهذاُاجملاجانبُالشركاءُاإلقليمينيُلدعمُ

 علىُالدولُاألعضاءُالقيامُمباُيلي:ُو .42
 ُ ُبتسجيل ُاخلاصة ُاإلقليمية ُاالسرتاتيجية ُإىل ُتستند ُوطنية ُخطة ُإعداد ُاحليوية،ُُةاملدنياألحوال واإلحصاءات

 وضمانُتوافرُإطارُتنظيميُسليم؛
 واإلحصاءاتُُةاملدنياألحوالُ،ُبإنشاءُجلانُتنسيقُوطنيةُلتسجيلُاألطرافُاملعنيةءمةُبنيُحتسنيُالتنسيقُواملوا

 ؛عددُمنُاألطرافُاملعنيةشك لُمنُاحليويةُتُ 
  ُُن ُوجود ُفوائد ُوبيان ُالسياسات ُرامسي ُبني ُالدعوة ُخالل ُمن ُالوطنية ُاالسرتاتيجيات تسجيلُلُموثوقةُمظُ تعزيز

 وية.ياحلحصاءاتُاإلُوُةدنياألحوالُامل
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مُالصحيةُظُ زُحىتُاآلنُيفُتنفيذُاالسرتاتيجياتُواخلياراتُالراميةُإىلُتعزيزُالنُ مُاحملرُ األخذُيفُاالعتبارُالتقدُ ُلدى .47
ُاإلقليميةُيفُ ُمنُق ب لُاللجنة ُاليتُمتُاالتفاقُعليها ُيتضح2112يفُاإلقليم، ُقدُمتُإجنازهُيفُهذاُُ، ُجيدًا أنُعماًل

ُالرتاإلطار.ُوي  عُ  ُويوفرُللدولُاألعضاءُظُ كيزُعلىُتعزيزُالنُ د  ُمهماً، مُالصحيةُلتحقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُأمرًا
ُبالعملُعلىُحتقيقهُ ُمتمُ ُُ–هدفًاُعمليًاُواضحًاُجديرًا ماًُكماُأنهُيذك رُبضرورةُجعلُالتغطيةُالصحيةُالشاملةُجزءًا

مُقدُمتُإحرازهُيفُالعديدُمنُالدولُاألعضاء،ُقدُ .ُوعلىُالرغمُمنُوجودُت2119ماُبعدُخطةُلألهدافُالصحيةُيفُ
ُمُصُ يفُماُخيتصُبتسريعُوتريةُالتقدُ  ُالقيامُوبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة،ُفإنهُمايزالُهناكُالكثريُالذيُيتعني 

 به.

ُاملؤشراوقدُ .48 ُوتشملُهذه ُالبلدان. ُوذلكُبالتوافقُمع ُاألساسية، ُباملؤشراتُالصحية ُقائمة ت،ُأعد تُاملنظمة
ُكلُبلدُأنُيقومُبتبليغُنتظُ وبُحتقيقُالتغطيةُالصحيةُالشاملة.ُويُ زُصُ دُالتقد مُاحملرُ املؤشراتُاملهمةُاليتُترصُ  رُمن

ُاألساسُ ُيفُالوقتُاملناسب، ُاملؤشرات، ُحيثُستمث لُهذه ُسنوية، ُوذلكُبصفة ُاملؤشرات، ُهبذه البياناتُاخلاصة
ُالتقدُ  ُرصد ُمبوجبه ُيتم ُاحملرُ الذي ُام ُيف ُالدولُز ُويف ُاملنظمة، ُلعمل ُاألولوية ُذات ُاخلمسة ُاالسرتاتيجية جملاالت

 األعضاء.

مُالصحيةُاليتُظُ يؤك دُالتقدمُاملنو هُعنهُيفُهذهُالورقةُضرورةُتواصلُااللتزامُباالسرتاتيجياتُالراميةُإىلُتعزيزُالنُ ُو .45
وبُحتقيقُالتغطيةُمُصُ اصةُبتسريعُوتريةُالتقدُ وافقتُعليهاُاللجنةُاإلقليمية،ُمباُيفُذلكُخارطةُالطريقُاإلقليميةُاخل

ُالصلة،ُ ُذات ُالقرارات ُويف ُاإلقليمية، ُلل جنة ُالستني ُالدورة ُيف ُعليها ُاالتفاق ُمت ُاليت ُالشاملة، الصحية
ُوُش2-/ق95ُإُم/لُش ُيف2ُ-/ق21ُإُم/لُ، ُالشاملة ُالصحية ُالعملُاملعينُبالنهوضُبالتغطية ُمعُإطار ُومتشيًا .

داًُمةُللدولُاألعضاءُللنظرُفيها،ُومواءمتها،ُمتهيحةُومقدُ رُ التُرئيسيةُمقت ُ هناكُأربعةُتدخُ إنُط،ُفإقليمُشرقُاملتوس
ُالختاذُإجراءاتُفوريةُبشأهنا.


