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 الخطة الوطنية في الجراحة و الوالدة والتخدير لسلطات واملمولين رفيعي املستوىامللخص التنفيذي 

 على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية

 

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة 2019مارس  20-21

من أصحاب املصلحة الدوليين الذين يمثلون تسعة وزارات  77، اجتمعت مجموعة متعددة التخصصات التي تضم 2019مارس  21-20في 

ملنظمات الخيرية، الجمعيات صحة، منظمة الصحة العاملية، مجموعة البنك الدولي، الوكاالت اإلنمائية الثنائية ومتعددة األطراف، وا

التعاون علي الصعيدين العاملي واإلقليمي من أجل املهنية، املؤسسات غير الحكومية واألكاديمية في دبي، اإلمارات العربية املتحدة ملناقشة 

 .ئالهاد املحيط غرب ودول وأفريقيا آسيا دولفي والجراحة والتخدير الوطنية للوالدة تطوير وتمويل وتنفيذ خطة 

 

 * في تحقيق أهداف التنمية املستدامة *)"الرعاية الجراحية"( بالدور الذي ال غني عنه للجراحة والتخدير الجراحي والوالدة  واعترافا

(SDG 3)  والتغطية التغطية الصحية الشاملة، تناول هذا املؤتمر العوائق التي تواجه تمويل وتنفيذ الخطة الوطنية للوالدة والتخدير

التقدم املحرز فيما يتعلق بتطوير وتحديات الخطة الوطنية للوالدة والتخدير  وباكستان وزيمبابوي ورواندا زامبياوالجراحة. عرض ممثلي 

. ناقش املشاركين دور السلطات األفريقي للجنوب اإلنمائية الجماعة بذلتها التي اإلقليمية الجهود على الضوء تسليط تم كما والجراحة.

العاملية واإلقليمية رفيعة املستوي في دعم الخطة التي تقودها البلدان لرفع مستوي الرعاية الجراحية باعتباره عنصر أساسيا في تعزيز 

  .WHA68.15ار جمعية الصحة العاملية النظام الصحي وفقا لقر

 

من خالل إشراك في نهاية املؤتمر، كان املشاركون جاهزين لدعم والدعوة لعمليات الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة من خالل 

ر لتمويل الرعاية وضع إطا؛ وإعالم أصحاب املصلحة الوطنيين الرئيسيين مع االستفادة من الدعم الخارجي لوضع الخطط الجراحية

والتغطية الصحية الشاملة والتنمية االقتصادية: البحث عن الجراحية باعتباره أمراً ال غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الثالثة، 

 قدماً للمض ي امللموسة التالية الخطوات تحديدو أليات التمويل التي تتوافق استراتيجيا مع الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة:

 علي الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني. يلخص هذا البيان أهم الرسائل التي أعرب عنها أصحاب املصلحة في االجتماع الجراحية بالرعاية

 

 أطباءطة بواس يخضعون للعمليات الجراحية" الرعاية الجراحية" مصطلح شامل يستخدم للداللة على رعاية البالغين واألطفال الذين 

 للبالغين العامة الجراحة الحصر، ال املثال سبيل على ذلك، في بما الخلفيات مختلف من والجراحين النساء والتوليد وأطباء التخدير

 الدموية األوعية وجراحة والحنجرة، واألذن واألنف والعين، البولية، جراحة املسالكو األعصاب، وجراحة العظام، وجراحة واألطفال،

 1.املساعدين األخصائيين الصحيينأيضا التمريض وأخصائي التكنولوجيا الحيوية و

 

  

 
-15إسالم أباد، مقتبس من "البيان الصادر باتفاق اآلراء، الرعاية الصحية الطارئة واالساسية بصفتها أحد عناصر التغطية الصحية الشاملة في باكستان."  1
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 منظمة الصحة العاملية:

وقام بتسليط الضوء على  الفيديو طريق عن باملشاركين ملنظمة الصحة العاملية العام املدير غبريسوس ادهانوم تيدروس الدكتور رحب وقد

 بالتنمية وثيقًا ارتباطًا الرعاية الجراحية والتوليدية والتخديرية باعتبارهم العناصر األساسية لرعاية الصحية الشاملة التي ترتبط

الجراحية وقد استعرض الدكتور/ ولتر جونسون، رئيس برنامج منظمة الصحة العاملية للرعاية املستدام.  التنمية وأهداف االقتصادية

الدكتور تيري رينولدز،  كما قاموحدد الخطوات الرئيسية القادمة لتنفيذه.  WHA68.15األساسية والطارئة التقدم املحرز منذ القرار رقم 

بتسليط الضوء على الفجوات املتواجدة بالرعاية قبل دخول املستشفى  رئيس برنامج منظمة الصحة العاملية للرعاية الطارئة والصدمات

دد على أهمية الحصول في الوقت املناسب على الرعاية الطارئة والصدمات كجزء من مواصلة رعاية العديد من املر ض ي املتعافون من وش

 الجراحات. اتفق الجميع على أن تحسين التنسيق بين إدارات منظمة الصحة العاملية وبين مقرات منظمة الصحة العاملية واملكاتب اإلقليمية

 طرية سيكون عامال رئيسيا للجهود املبذولة لتقوية النظام الجراحي حول العالم.واملكاتب الق

 

ة يلتزم املقر الرئيس ي ملنظمة الصحة العاملية بالتعاون مع كافة املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية لدعم تطوير الخطة الوطنية للوالد

إدارة تطوير النظام الصحي اإلقليمي ب املستشار، رافاغيد/ جونسون فرص تعاون املكاتب اإلقليمية مع د. حميد والتخدير والجراحة. ناقش 

. اتفقوا على أن التركيز الرئيس ي للمكتب اإلقليمي منصب على دعم جهود التغطية ملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطافي 

. يمكن .WHA68.15ينبغي دعم الرعاية التوليدية والتخديرية والجراحية في إطار هذا االختصاص بما يتمش ى مع القرار الصحية الشاملة و

 للتغيير الواضحة النظريات أيضاًالخاصة بالرعاية الصحية ولكن  ليس فقط في تطوير الحاالت االستثماريةقليمية دعم البلدان للمكاتب اال

 ملنظمة القطرية املكاتب من االقترابتم تشجيع املشاركين باالجتماع على  .التنفيذ وجهود والتمويل السياسات بين الفجوة لسد املطلوبة

النهوض بجداول أعمال الرعاية الصحية الخاصة  إلىبحيث تتمكن هذه املكاتب من الدعوة  لها املناظرة اإلقليمية واملكاتب العاملية الصحة

 بكل بلد من خالل منظمة الصحة العاملية وبالتضافر مع الجهود املبذولة في مقرات منظمة الصحة العاملية.

تحتل باكستان مركز الصدارة في تطوير الخطة الوطنية للوالدة والتخدير  ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط ةاإلقليمي املكاتبفي 

على تعزيز دعمهم للجهود  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطوالجراحة وهي أول بلد في قارة أسيا تحقق ذلك. وافق 

 بلدان األخرى في املنطقة للمتابعةالباكستانية املبذولة ملساعدة ال

 

 املنظمات اإلنمائية متعددة األطراف والثنائية 

 استراتيجياتمجموعة البنك الدولي ب مبادرة الصحة في أفريقياعرض الدكتور/ خاما روجو، كبير أخصائي قطاع الصحة ورئيس برنامج 

 وأبرز الدورالبلدان للعمل مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة على الصعيد العاملي. 

، إشراك القطاع الخاص في تعزيز األنظمة الصحية إلىرعاية الجراحية في تحسين رأس املال البشري وأيضا الحاجة بالغ األهمية الذي تلعبه ال

عدم استغالل غرف التشغيل الحالية في كثير من األماكن بشكل كبير. وشجع الجمعيات املهنية ووزارات الصحة علي  إلىولكن أشار أيضا 

وتتضمن الفريق املعني بتعبئة املوارد   الصحية.حث مجموعة البنك الدولي علي زيادة املوارد املتاحة بالفعل لتحسين تقديم خدمات الرعاية 

للتعاون  الكوريةية لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة مشاركة كل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية والوكالة العامل

التمويل وقدمت كل منظمة ملحة عامة عن أولويات التمويل وأليات ومجموعة البنك الدولي.  للتعاون الدولي اإلسبانيةوالوكالة  الدولي

 النظام تقوية دعم إلى الحاجة مؤسسة كل ممثل وناقشت العديد من القضايا مثل فصل األموال ونقص تمويل الرعاية الجراحية. أدرك

. الجراحة في لالستثمار املبتكرة التمويل آليات وتعزيز الثنائية التمويل جهود بتسهيل وااللتزام الشاملة الصحية التغطية من كجزء الجراحي

 واتفقوا. الجراحية الرعاية لتقوية تمويل على للحصول تسعى التي للبلدان والتوجيهات املعلومات لتوفير أنهم متواجدين ذلك، على الوةع

ولذلك وافقت منظمات الجهود املبذولة ملكافحة األمراض إلى مبادرات لتقوية الرعاية الجراحية الشاملة.  من يتحول أن يجب التمويل أن على

 التمويل على دعم الجهود املنسقة من وزرات الصحة واملالية لتطوير السياسات الصحية األكثر اتساقا
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 -الجمعيات املهنية الدولية: 

االتحاد ، االتحاد العاملي لجمعيات جراحة املخ واألعصاب، االتحاد الدولي ألمراض النساء والتوليديات املهنية الدولية املمثلة الجمع تضم

 لجراحة العاملية ، املبادرةوالجمعية الدولية لجراحي ناسور الوالدة، كلية الجراحين امللكية األستراالسية، العاملي لجمعيات أطباء التخدير

 واملبادئ التدريب وبرامج بالبلد الخاصة املهنية الجمعيات دعم خالل من الجراحية األنظمة دعم في دورهم مؤسسة كل ممثلو أبرز. الاألطف

العمل عن كثب مع وزرات الصحة لدعم الجهود املبذولة لتقوية النظام الجراحي. ثانيا،  علىوكخطوة أولي، فقد اتفقوا  .السريرية التوجيهية

تضافر الجهود بشكل أكثر فعالية بين جمعيات أخصائي الجراحة والتوليد  علىتحسين التعاون بين األخصائيين واتفقوا همية ناقشوا أ

جراحة. ثالثا، سيعملون على تقديم املساعدة في تعزيز جمع البيانات والتخدير املختلفة لتعزيز تطوير الخطة الوطنية للوالدة والتخدير وال

لتطوير القوة العاملة املاهرة في الجراحة ومراقبة وتقييم البرامج الجراحية. رابعا، سيواصلون تعزيز وتشجيع وضع البرامج واملعايير التدريبية 

ين املساعدين في تعزيز النظام الجراحي وجهود تحديد أولويات الخطة والتوليد والتخدير. أخيرا، اتفقوا على تضمين األخصائيين الصحي

 الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة 

 

 :الدول األسيويةي ممثل

 الشعبية، الديمقراطية الو جمهورية تضم الدول في منطقة أسيا املمثلة في اجتماع الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة كمبوديا،

. هذا وقد قدم كل ممثل ملخص موجز عن حالة الرعاية وباكستان ميانمار ماليزيا، إندونيسيا، نيبال، بنغالديش، فيتنام، سريالنكا،

 الطرق، على املرور بحوادث املرتبطة والوفيات االعتالل معدالت ارتفاع هي تحديدها تم التي االولوية ذات القضايا وكانتالجراحية في بالدهم. 

كمجموعة، اتفقوا على تحسين تنسيق تعزيز . الريفية املناطق في الخدماتتعارض رعاية الحوامل والتوليد، و على الحصول فرص وضعف

 الخاصة أو الرأسية البرامج من بدالً؛ إيجاد فرص تمويل وإدماج الرعاية الجراحية في البرامج االفقية، النظام الجراحي في جميع أنحاء املنطقة

 ؛WHA68.15 القرار لتنفيذ العاملية الصحة اإلقليمية ملنظمة واملكاتب القطرية املكاتب من والدعم التقنية املساعدة لطلب باملرض؛

 وجهود املعايير تطوير لتحسين والتخديرية والتوليدية الجراحية املهنية الجمعيات مع العملو العاملية؛ الصحة منظمة مقر مع التنسيق

 العاملة القوى وتدريب البيانات جمع

 

 ممثلي بلدان منطقة غرب املحيط الهادي

الجديدة. قدم املشاركون ملحة  غينيا وبابوا وتونغا سليمان وجزر وتم تمثيل جزر املحيط الهادي الغربية من قبل مشاركين من دول فيجي

وفي سياق جزر املحيط الهادئ املعزولة مع التركيز بصفة خاصة على جمع املؤشرات الجراحية في جميع أنحاء عامة عن األنظمة الجراحية 

نسيت الست املعنية حول لجنة ال من أجل تجميعهامعا واستعرض املمثلون البيانات التي تعاونت عدة دول من جزر املحيط الهادئ  .املنطقة

الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة. ثم يشارك كل ممثل املهام في إطار التحضير لتطوير  ونشرهابمؤشرات الجراحة العاملية، 

عاملية دعوة وزرات الصحة لكتابة الخطابات ملنظمة الصحة ال علىاملحددة للنهوض بالرعاية الجراحية في بلده. فيما بينهم، فقد وافقوا 

 2018 عام في الشاملة الصحية التغطية في األخير التقدم منوالدة والتخدير والجراحة: ولالستفادة لطلب الدعم لتطوير الخطة الوطنية لل

 البحثية األنشطة لدعم العاملية الصحة ملنظمة تعاون مركز وإنشاء الجراحية؛ الرعاية تخطيط على تشمل بوصفها نافذة لسياسية التي

 .أفضل بشكل املنطقة في الجراحية الرعاية حول
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ة يلتزم املقر الرئيس ي ملنظمة الصحة العاملية بالتعاون مع كافة املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية لدعم تطوير الخطة الوطنية للوالد

، املستشار اإلقليمي بإدارة تطوير النظام الصحي يرافاغوالتخدير والجراحة. ناقش د/ جونسون فرص تعاون املكاتب اإلقليمية مع د. حميد 

. اتفقوا على أن التركيز الرئيس ي للمكتب اإلقليمي منصب على دعم جهود التغطية املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطفي 

. يمكن .WHA68.15صاص بما يتمش ى مع القرار الصحية الشاملة وينبغي دعم الرعاية التوليدية والتخديرية والجراحية في إطار هذا االخت

 للتغيير الواضحة النظريات أيضاًللمكاتب االقليمية دعم البلدان ليس فقط في تطوير الحاالت االستثمارية الخاصة بالرعاية الصحية ولكن 

 ملنظمة القطرية املكاتب من االقترابتم تشجيع املشاركين باالجتماع على  .التنفيذ وجهود والتمويل السياسات بين الفجوة لسد املطلوبة

بحيث تتمكن هذه املكاتب من الدعوة إلى النهوض بجداول أعمال الرعاية الصحية الخاصة  لها املناظرة اإلقليمية واملكاتب العاملية الصحة

 ذولة في مقرات منظمة الصحة العاملية.بكل بلد من خالل منظمة الصحة العاملية وبالتضافر مع الجهود املب

ة يلتزم املقر الرئيس ي ملنظمة الصحة العاملية بالتعاون مع كافة املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية لدعم تطوير الخطة الوطنية للوالد

، املستشار اإلقليمي بإدارة تطوير النظام الصحي رافاغيوالتخدير والجراحة. ناقش د/ جونسون فرص تعاون املكاتب اإلقليمية مع د. حميد 

. اتفقوا على أن التركيز الرئيس ي للمكتب اإلقليمي منصب على دعم جهود التغطية املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطفي 

. يمكن .WHA68.15اص بما يتمش ى مع القرار الصحية الشاملة وينبغي دعم الرعاية التوليدية والتخديرية والجراحية في إطار هذا االختص

 للتغيير الواضحة النظريات أيضاًللمكاتب االقليمية دعم البلدان ليس فقط في تطوير الحاالت االستثمارية الخاصة بالرعاية الصحية ولكن 

 ملنظمة القطرية املكاتب من القتراباتم تشجيع املشاركين باالجتماع على  .التنفيذ وجهود والتمويل السياسات بين الفجوة لسد املطلوبة

بحيث تتمكن هذه املكاتب من الدعوة إلى النهوض بجداول أعمال الرعاية الصحية الخاصة  لها املناظرة اإلقليمية واملكاتب العاملية الصحة

 بكل بلد من خالل منظمة الصحة العاملية وبالتضافر مع الجهود املبذولة في مقرات منظمة الصحة العاملية.

 

 :الخاتمة

وتنفيذ الخطة الوطنية للوالدة والتخدير والجراحة. وسيستمر أقر املشاركون في االجتماع الحاجة إلى تقوية النظام الجراحي ودعم تطوير 

ية املشاركون في املشاركة مع أصحاب املصلحة الوطنين واالقليمين والدوليين للدعوة إلى الدعم املالي والتقني املطلوب لضمان تضمين الرعا

 .WHA68.15الشاملة وفقا للقرار  الجراحية والتوليدية والتخديرية في خطة الصحة الوطنية وجهود التغطية الصحية

 

 لم ما الشاملة الصحية التغطية تحقيق بلد ألي يمكن ال. صحي نظام كل من أساس ي جزء هي يةوالتخدير والتوليد الجراحية الرعاية"

 البلدانتقوم  أن الضروري من لذلك...  معقولة وبأسعار املناسب الوقت وفي آمنة جراحية خدمات إلى الوصول الناس بإمكان يكن

 ". الجراحة فيباالستثمار 
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