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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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اعتدنا النظر إلى املناهج الدراسية في كليات الطب والعلوم الصحية على أنها تقتصر 
فالتشريح  املرض،  حالة  وفي  الصحة  حالة  في  الفرد  حول  تدور  التي  العلوم  دراسة  على 
يتناول أعضاء جسم اإلنسان الفرد، عضوًا عضوًا، ونسيجًا نسيجًا، والفيزيولوجيا تتناول 
وظائف األعضاء في حالة الصحة، والباثولوجيا تتناول التغيرات التي تطرأ على األعضاء 
وعلى النسج حالة املرض، وهكذا سائر املواد الدراسية األساسية حتى إذا انتقل الطالب 
إلى املرحلة اإلكلينيكية اقتصر تدريبهم على ما يرونه بني جدران »املستشفيات« أو »قصور 
املرضى« من حاالت مرضية فردية، بينما تتضاءل فرص اطالعهم على ما يهم املجتمع بأسره 
التثقيف الصحي، ورصد  القوي، ووسائل  النظام الصحي  أركان  من قضايا صحية، مثل 
أمور  للناس، وهي  الصحية  األحوال  وتقييم  الصحي  والتخطيط  األمراض،  د  وترصُّ األوبئة 
تعنى بصحة املجتمعات وتهتم بشؤون جميع فئات املجتمع، صغارًا وكبارًا، ذكورًا وإناثًا، 

أغنياء وفقراء، عاملني منتجني وعاطلني عن العمل..

وقد عملنا في املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية منذ إنشائه على بناء منهج 
دراسي متكامل لطالب كليات الطب والعلوم الصحية لتدريسه باللغة العربية، وأنجزنا القسم 
األعظم من »سلسلة املناهج الطبية العربية«، ويأتي هذا الكتاب »التخطيط الصحي« ليكون 

لَِبَنة في هذا الصرح الضخم، ونواصل العمل على استكمال املواضيع األخرى.

ولعل هذا الكتاب يكون باكورة لكتب دراسية يؤمل أن تتلوه لتقدم لطالب الطب والعلوم 
تسنَّموا  ما  إذا  وجه  أكمل  على  واجباتهم  ألداء  تؤهلهم  التي  املوثوقة  املعلومات  الصحية 
املناصب اإلدارية في وزارات الصحة وفي املنظمات الدولية، فيضع بذلك عالمة فارقة لنهاية 
عهد كان خريجو كليات الطب يتحملون فيه املسؤوليات اإلدارية العليا في وزارات الصحة 
وفي املنظمات الدولية، دون أن يكون لديهم سابق معرفة نظامية عن طبيعة العمل فيها، ولبداية 
عهد جديد يتأهل فيه خريجو كليات الطب والعلوم الصحية الرتياد األعمال اإلدارية في خدمة 

الصحة العامة أو العمومية على أكمل وجه.

املــــقـــدمــــة

ـــ ج ـــ



ـــ هـ ـــ

لقد تم تقسيم الكتاب ذاته إلى ثالثة فصول: الفصل األول، وقد حظي مفهوم التخطيط 
الصحي فيه بنصيب وافر من مادة هذا الكتاب، مع التوضيح باألمثلة حول مستويات مختلفة 
ومراحل متتابعة، يدور بعضها حول شؤون فردية وبعضها اآلخر حول مشاغل اجتماعية 
وأخرى دولية، ليصل بعد ذلك بعفوية إلى التعرف على أهمية التخطيط الصحي في جوانب 
الحياة الفردية واالجتماعية وفي املؤسسات واملنظمات، وإلى تحديد الفئات التي يستهدفها 
التخطيط الصحي بأنواعه املختلفة، وكيف ساهم التطور املتسارع في التكنولوجيا في رسم 

مالمح العمليات واإلجراءات املتبعة في التخطيط الصحي.
وأما الفصل الثاني فقد تضمن الخطوات العملية في التخطيط الصحي التي استمدها 
الكتاب من عمليات حقيقية وحية أجرتها مؤسسات متطورة أو منظمات دولية صحية كبرى، 
بدءًا من جمع البيانات، واالتفاق على األهداف، وتحديد املعايير واملؤشرات، ورسم السياسات 
العمل،  تنفيذ خطط  ثم  العمل  برامج  بوضع  ومرورًا  املوازنات،  وإعداد  اإلج��راءات،  وتنفيذ 
وتقييم التقدم املحرز، وتحديد جوانب القصور، واالنطالق منها إلى تطوير الخطة الصحية، 
الثالث بإيجاز نماذج  بإصالح مواطن الضعف وتعضيد مكامن القوة، ويستعرض الفصل 

ناجحة من التخطيط الصحي على الصعيد الدولي وفي بعض الدول املتقدمة.

التخطيط  مجال  في  والعاملون  واألطباء  الطب  طلبة  الكتاب  هذا  من  يستفيد  أن  نأمل 
الصحي بالوطن العربي، وأن يكون بداية نحو اهتمامهم بالُنُظم الصحية.

وهلل ولي التوفيق،،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
 األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ـــ د ـــ



• د. قاسم طه السارة	

سوري الجنسية ـــ مواليد دمشق ـــ عام 1951 م. _

حاصل على شهادة الدكتوراه ـــ جامعة دمشق ـ عام 1976 م، وشهادة الدراسات   _
ــ عام 1979 م، وشهادة اإلجازة في اللغة  ــ جامعة دمشقـ  العليا في الطب الداخليـ 

العربية وآدابها ـــ جامعة حلب ـــ عام 1996 م.

أصدر كتبًا ونشر مقاالت في مجال الطب والتعريب. _

عمـل مستشـارًا إقليميـًا للمعلومـات الطبيـة والصحيـة فـي املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة  _
الصحة العاملية لشرق املتوسط، وفي البرنامج العربي العاملي ملنظمة الصحة العاملية، 

وفي وحدة املصطلحات في الفترة من )1997 ـ 2017 م(.

د، ومعجم التشريح املوحد،  _ شارك في إعداد الطبعة الرابعة من املعجم الطبي املوحَّ
د. د، ومعجم طب األسنان املوحَّ ومعجم الصيدلة املوحَّ

عمل مستشارًا في موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز للمحتوى الصحي العربي  _
على شبكة اإلنترنت.

عمل مستشارًا في هيئة تحرير معجم موسبي للطب والتمريض واملهن الصحية ـ  _
الطبعة السابعة عشرة باللغة اإلنجليزية ـــ عام 2017 م.

ساهم في إعداد سلسلة الكتاب الطبي الجامعي. _

انتخب عضوًا مراساًل ملجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة من )2010ـ  2015 م(. _

انتخب خبيرًا بلجنة املصطلحات الطبية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 2016 م.  _

املؤلف فـي سطور

ـــ هـ ـــ ـــ د ـــ





من املالحظ أن الكتب الدراسية في النُُّظم الصحية والتمويل الصحي والتخطيط الصحي 
نادرة حتى في البلدان املتطورة، بل إن الكتب التي تستهدف الباحثني وطالب الدراسات العليا 
نفسها قليلة ، وتأتي أهمية هذا الكتاب من استمداده من مصادر موثوقة، لعل أهمها البرامج 
الحية للمنظمات الدولية املعنية بالصحة، وال سيما منظمة الصحة العاملية واملنظمات الشريكة 
لها ضمن منظومة األمم املتحدة، ثم من الوثائق الرسمية املتاحة لعموم الناس في البلدان 
العربية، مثل التقارير السنوية وتقارير البعثات ونتائج التقييم الدوري لبعض البرامج الهامة.
والتخطيط الصحي، مثله مثل أي موضوع ُيْطَرق على مستوى محدود، كثيرًا ما تشوب 
مفاهيمه ومصطلحاته ظالٌل من الغموض وااللتباس، مما شّجعنا على بدء كل موضوع بعرض 
املفاهيم التي تتعلق به، وعرض املصطلحات التي تحظى أكثر من غيرها بالقبول والذيوع، 
واقتباس تعريف لها من مصادر موثوقة وُمْعَتَمدة، والسيما املؤسسات األكاديمية واملنظمات 

الدولية، مثل منظمة األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية. 
وفي واقع األمر ُيعد توضيح املصطلحات وتبيني مواضع االلتباس بينها أمرًا بالغ األهمية 
في اإلحاطة بمضمون الكتاب، نظرًا ألنه يعرِّف الطالب باملفاهيم واملصطلحات األساسية التي 
يعبِّر عنها، ويتيح للطالب أن يتآلف معها وأن يتعامل معها وأن يبني عليها صرح املعلومات 
املتني بثقة ووضوح. ففي موضـوع التخطيط الصحـي سيجـد القارئ أن صياغة كل عبارة 
هي بحد ذاتها نتيجة »تخطيط« محكمة، وأن املفاهيم واملصطلحات ستكون الَحَكم على صحة 
عرض املعلومات، وأن أي انحراف عنها سيوقع القارئ في متاهات وضالالت. وقد تم ترتيب 
تلك املفاهيم واملصطلحات التي ُيعبر عنها والتعليقات التوضيحية عليها وفق تجمعات تتصدر 
كل موضوع من املوضوعات التي ترتبط به أكثر من غيره، وال ريب أن البدء باالطالع عليها 

يسهل على القّراء فهم مادة الكتاب واإلحاطة بمضمونه على أكمل وجه بأيسر سبيل.
الطب  كليات  في  الطالب  يستوعب  أن  هو  الكتاب  هذا  من  يؤمل  ما  أقصى  كان  وملا 
والعلوم الصحية املفاهيم األساسية في الصحة العامة والنُُّظم الصحية وإدارتها، وأن يخطوا 
من  املزيد  البحث عن  مفاتيح  يمتلكوا  وأن  الصحي،  التخطيط  على طريق  األولى  خطواتهم 
املصادر في اآلفاق الرحبة لهذا املوضوع الصحي الهام، فقد حفل الكتاب باملصادر والروابط 

اإللكترونية التي تقود القارئ إلى املزيد من املعلومات التفصيلية والعملية.
ـــ ز ــ

مقـــدمـــة الكتـــاب



ومن املتوقع أن تخفف األمثلة العملية التي تستدعي التفاعل املتبادل والتشارك الفاعل 
بني الطالب واملدرس من وطأة املوضوع وتضفي الحيوية على وتيرته الرتيبة، واألمل معقود 
التي لم يألفوها، ويأنسوا ببعض املباحث )املناهج  على أن يأتلف الطالب اللغة »اإلدارية« 

الدراسية( التي قد تكون أقرب لعالم »األعمال« منها إلى عالم الطب.

ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي األَْرِض﴾ ]17 : سورة الرعد[. ﴿َوَأمَّ

وهلل ولي التوفيق،،،

     د. قاسم طه السارة

ـــ ح ـــ



نظرة عامة على التخطيط الصحي
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األنشطة أو األفعال أو األعمال امليدانية 
عليها  ويطلق  البرامج،  تنفيذ  على  بالقائمني  تختص  وجهود  أعمال  هي 

الت. أيضًا في بعض السياقات إجراءات، وأحيانًا َتَدخُّ

خطة عمل أو خطة تنفيذية 
هي سلسلة قصيرة من األنشطة املترابطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة 
استراتيجية أو طويلة األمد، وتتضمن معلومات واضحة حول الغايات التي يراد 
تحقيقها، واألنشطة التي ينبغي تنفيذها، واملوارد الالزمة للتنفيذ، وجداول زمنية 

للتنفيذ، ومؤشرات للمتابعة وللتقييم.
وتتضمن وثيقة خطة العمل: 

• الهدف. 	
• التمويل. 	
• الفئة املستهدفة. 	
• الرسالة. 	
• الرؤية. 	
• وصف املشروع.	

الفصل األول
نظرة عامة على التخطيط الصحي

مصطلحات وتعاريف أساسية

بعد  يمكن  بحيث  الصحي  التخطيط  على  عامة  نظرة  الفصل  هذا  في  سنلقي 
االنتهاء من دراسته أن نحقق األهداف املرجوة من هذه الدراسة. 
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تحقيقها، واألنشطة التي ينبغي تنفيذها، واملوارد الالزمة للتنفيذ، وجداول زمنية 

للتنفيذ، ومؤشرات للمتابعة وللتقييم.
وتتضمن وثيقة خطة العمل: 

• الهدف. 	
• التمويل. 	
• الفئة املستهدفة. 	
• الرسالة. 	
• الرؤية. 	
• وصف املشروع.	

الفصل األول
نظرة عامة على التخطيط الصحي

مصطلحات وتعاريف أساسية

بعد  يمكن  بحيث  الصحي  التخطيط  على  عامة  نظرة  الفصل  هذا  في  سنلقي 
االنتهاء من دراسته أن نحقق األهداف املرجوة من هذه الدراسة. 
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الفريق االستشاري

يضم خبراء تقنيني يعينون إلجراء مراجعات وبحوث لتحديد العوامل التي 
تؤثر على الصحة، ويوصون بسلسلة إجراءات أو استراتيجية ملنظمة الصحة 

العاملية.

ة  حَّ الدعوة إلى الصِّ

توليـفـة مـن األفـعـال الفردية واالجتماعية مصّممة لكسب االلتزام والدعم 
السياسي والقبـول االجـتمـاعي ودعم النظم ملرمى أو لبرنامج صحي خاص، 
باستخدام وسائل اإلعالم والوسائط املتعددة والضغط السياسي املباشر وحشد 

املجتمع.

ائتالف  

شراكة بني طرفني أو أكثر يتابعون العمل في تحقيق مجموعة من األهداف 
املشتركة فيما بينهم.

اللجنة 

مجمــوعــة مــن الخبراء يعينــون إلعداد التوصيات الخاصة بقضية من 
إعداد  وتوصيات  تقرير  وتقديم  القضية،  تلك  أوضاع  ملتابعة  أو  تخصصهم، 

السياسات واالستراتيجيات املناسبة.

مجتمع  

مجموعة محددة من األفراد، غالبًا ما تعيش في منطقة جغرافية محددة، 
تتشارك بثقافة وقيم مشتركة. 

ة  حَّ فعل للمجتمع من أجل الصِّ

ة.  حَّ ه نحو تحسني الصِّ جهود جماعية للمجتمعات توجَّ
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وبائيات  

ّحية لدى مجتمع محدد، وتطبيق  دراسة محددات الحاالت أو األحداث الصِّ
املخاطر  تحديد  مثــل  ّحيــة،  الصِّ املشكــالت  مكافحــة  فــي  الدراســة  هــذه 
واالقتصادية  االجتماعية  والحالة  الفيزيائية،  البيئية  أو  السكانيــة  أو  الفردية 

للسكان.

ة  حَّ تقوية من أجل الصِّ

كسب األفراد سيطرة أكبر على القرارات واألفعال التي تؤثر على صحتهم، 
والتعبيـر عـن احتياجاتهم، وعـرض شؤونهـم، واشتراكهـم فـي صنـع القرارات 

حولها. 

تمكني  

اّتخاذ فعل باالشتراك مع األفراد أو املجموعات بقصد تقويتهم، من خالل 
حشد املوارد البشرية واملاّدية.

ة  حَّ العدالة في الصِّ

تلبية احتياجات الناس وفق توزيع فيه اإلنصاف في فرص الوصول إلى 
ّحية.  الخدمات الصِّ

الهدف 

وهو توصيف للوضع الذي سيتحقق من تنفيذ الخطة. ومثال على الهدف: 
خالل خمسة أعوام، أو بعد خمسة أعوام، سينخفض معدل حدوث سوء التغذية 
وهناك   .%25 بمقدار  سنوات   5-1 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  عند 
مصطلحات تعبـر عـن الهـدف أيضـًا مثل الَغَرض، املرمى، والغاية، والقصد، 

والنية.
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ة  حَّ الصِّ
ة العاملية لعام 1948 على أنها:  حَّ ة في دستور منظمة الصِّ حَّ ُعرِّفت الصِّ
)الجانب  الكاملة  والروحية  واالجتماعية  والنفسية  الجسمية  املعافاة  من  حالة 
السلبي(.  )الجانب  االعتالل  أو  املرض  من  الخلو  مجرد  وليست  اإليجابي(، 
ة حق جوهري من حقوق اإلنسان، يجب أن يكفل لكل أفراد املجتمع  حَّ والصِّ
ة تشمل السالم، املوارد االقتصادية الكافية،  حَّ وترتبط بتوافر متطلبات معّينة للصِّ
والطعام واملأوى، النظام البيئي املستقر، االستخدام املستدام للموارد، الظروف 

االجتماعية واالقتصادية، البيئة الفيزيائية، وأنماط الحياة الفردية. 

الحالة االجتماعية والصحية
وهي محصلة األوضاع االجتماعية التي تؤثر على صحة أفراد املجتمع 
في املجتمع الذي يعيشون فيه، ومن تلك األوضاع: األمية والفقر والبطالة وسوء 
الصالحة  املياه  وندرة  واملواصالت  والطرقات  املساكن  أحوال  وسوء  التغذية 
العدالة  وافتقاد  الصحي  الصرف  خدمات  من  يكفي  ما  توفر  وعدم  للشرب 

االجتماعية أو العدالة بني الجنسني.

ّحي  السلوك الصِّ
ته أو حمايتها أو املحافظة عليها. حَّ أي نشاط يقوم به الفرد لتعزيز صِّ

ّحي  التواصل الصِّ
ّحية الهامة عبر وسائل  ّحية والقضايا الصِّ إعالم الناس عن الشؤون الصِّ
املعلومات  لنشر  األخرى  التكنولوجية  واالبتكارات  املتعددة  والوسائط  اإلعالم 
ّحي البرامج  ة األفراد والجماعات. ويشمل التواصل الصِّ حَّ ّحية املفيدة لصِّ الصِّ
األشخاص،  بني  التواصل  ّحية،  الصِّ املطبوعات  والترفيه،  التعليم  تجمع  التي 
الدعاية في وسائل اإلعالم، والقّصة وعروض الدمى املتحركة )مسرح العرائس( 
ّحية  الصِّ الرسائل  الصحي شكل  التواصل  يأخذ  أن  يمكن  وأيضًا  واألغاني. 
املّتزنة أو أن يكون مدموجًا ضمن وسائل اإلعالم املوجودة مثل مسرحية غنائية 

عن الصابون.
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ة   حَّ محددات الصِّ

هي مجموعة من العوامل التي تتحد معًا لتؤثر على صحة األفراد واملجتمعات 
البيئة االجتماعية واالقتصادية والسمات والسلوكيات  العوامـل  وتشمـل هــذه 

الفردية.

ّحية   التنمية الصِّ

ّحية لألفـراد واملجموعات  للحالة الصِّ التحـسيـن املستــمـر واملـضـطــرد 
السكانية.

ّحي   التثقيف الصِّ

تقديم فرص التعّلم وتوصيل املعلومات وتحسني املعرفة وتطوير املهارات 
الحياتية التي تؤدي إلى النهوض بصحة األفراد وصحة املجتمع من خالل تقوية 
وتشمل  ة.  حَّ الصِّ لتحسني  بأفعاٍل  للقيام  الضرورية  والثقة  واملهارات  الدوافع 
ة،  حَّ املعلومات، الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية الدفينة املؤّثرة على الصِّ
وعوامل االختطار الفردية والسلوكيات التي تعرض لالختطار، وباستخدام نظام 
االجتماعية  ة  حَّ الصِّ بمحددات  والتعريف  املهارات  وتطوير  ّحية،  الصِّ الرعاية 

واالقتصادية والبيئية.

ة للجميع   حَّ الصِّ

ة العامليـة والبلـدان األعضـاء منـذ عام 1977،  حَّ وهـو شعـار ملنظمـة الصِّ
استمر االلتزام به ملـدة عشريـن عامـًا تقريبًا، وينادي بتحقيق مستوى صحي 
يسمح لكل األشخاص في العالم بعيش حياة منتجة اجتماعيًا واقتصاديًا. وهو 

ة.  حَّ يستند إلى تحقيق العدالة في الصِّ

ّحية  السياسة الصِّ

ّحية واستخدام  تلبية االحتياجات الصِّ وثيقة رسمية تحدد األولويات في 
املوارد املتوافرة والتأثيرات السياسية األخرى.
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ة   حَّ املستشفيات املعّززة للصِّ
وتسعى  الجودة  عالية  وتمريضية شاملة  طبية  تقدم خدمات  مستشفيات 
ة بما في  حَّ ة، وتطوِّر بنية وثقافة تنظيمية معزِّزة للصِّ حَّ لتحقيق أهداف تعزيز الصِّ

ذلك األدوار التشاركية الفاعلة مع املرضى وكل العاملني فيها.

ة   حَّ املدارس املعزِّزة للصِّ
مدارس تقوِّي الوضع الصحي من خالل أسلوب الحياة والتعّلم والعمل 

لتحسني صحة العاملني باملدرسة وأفراد العائالت واملجتمع والطالب.

ّحي   القطاع الصِّ
ّحيـة العامـة والخاصـة التـي تخضع  يتألـف مـن مقـدمـي الخدمـات الصِّ
ة، والوقاية من املرض، وخدمات الرعاية  حَّ للتنظيم )بما فيها خدمات تعزيز الصِّ
ة واملنظمات  حَّ التشخيصية والعالجية(، وسياسات وأنشطة أقسام ووزارات الصِّ

ة واملجموعات املجتمعية واالتحادات املهنية. حَّ غير الحكومية ذات الصلة بالصِّ

ّحية  املدينة الصِّ
مدينة ُتحّسن بصورة مستمرة البيئات الفيزيائية واالجتماعية وتوّسع تلك 
املوارد املجتمعية التي تمكِّن أفرادها من تقديم الدعم املتبادل لبعضهم في أداء 

كل وظائف الحياة وفي تطوير صحتهم.

ّحية  الجزيرة الصِّ
جزيرة تلتزم بتحقيق صحة أفضل وجودة في الحياة ملواطنيها، وبيئات 

فيزيائية واجتماعية أكثر صحة في سياق التنمية املستدامة.

ّحية العامة    السياسة الصِّ
ة والعدالة في كل املجاالت. حَّ سياسة تركز على الصِّ

تعزيز الصحة 
هو إحكام االهتمام بالصحة من خالل تدخالت اجتماعية وبيئية ملعالجة 
األسباب الجذرية العتالل الصحة والوقاية منها، وتقوية مهارات مقدرات األفراد، 
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وبتعديل الظروف االجتماعية والبيئية واالقتصادية املتغّيرة كي يتم تخفيف أثرها 
ة الفردية والعمومية. حَّ على الصِّ

الوضع الصحي 

املستهدف  للمجتمع  الراهنـة  وللحالـة  للبيئة  وكيفـّي  ـِّي  كـّم هـو توصيـف 
بالتخطيط، من حيث املؤشرات الديموجرافية )عدد السكان، وتوزع أعمارهم، 
واملؤشرات  اإلناث،...(،  إلى  الذكـور  ونسبـة  املختلفـة،  املناطـق  في  وكثافتهم 
االقتصادية واالجتماعية )مستويات الدخل لألفراد وللمجتمع بكامله، املستويات 
التعليمية، توافر السلع وقدرة الناس على شرائها،...(، ومدى توافر الخدمات 
النقـي  الـمـاء  النقـل،  وسائل  املستشفيات،  )املـدارس،  والصحيـة  االجتماعية 
الصالح للشرب، الصرف الصحي، وسائل الترفيه،...(، والبنية التحتية العامة 
)الطرقات، وسائل املواصالت، الكهرباء والطاقة،...(، واملوارد العامة )وسائل 
اإلنتاج، املوارد الطبيعية املستدامة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، املوارد 
البشرية  الصحية  واملوارد  والغاز(،  البترول  مثل  للنضوب  املعرضة  الطبيعية 
)األطباء والعاملون في الصيدلة والتمريض وفي املهن الطبية املساعدة األخرى(.  

النظام الصحي 

هو مجموع البنى التنظيمية واملؤسسات واملوارد التي تستهدف أساسًا 
تحسني الصحة. ويحتاج ذلك النظام إلى موظفني وأموال ومعلومات وإمدادات 
ووسائل نقل واتصال وتوجيهات واتجاهات عامة. وال بد لذلك النظام من توفير 
خدمات تلّبي االحتياجات القائمة بأسعار منصفة، مع السعي إلى معاملة أفراد 
بعد  يومًا  املجتمع على نحو الئق، ويسهم في تحسني حياتهم بشكل ملموس 
يوم، من خالل توفير التمنيع لألطفال واملياه النقية واألدوية والتثقيف الصحي 
توسيع  في  هام  دور  الصحي  وللتخطيط  التنمية.  وتعزيز  الفقر  ومكافحة  بل 
االجتماعية،  والحماية  اإلنصاف  بتعزيز  الصحية  الُنظم  من  االستفادة  نطاق 

وباستخدام املوارد على نحو عادل وفعال.
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خطة املوارد البشرية 

سيكون  الذي  )الوضع  مستقبلي  هدف  لتحديد  محددة  خطوات  اتباع 
عليه العاملون( واملراحل الالزمة للوصول إلى ذلك الهدف، والوقت الالزم لكل 
خطوة، وَمْن سيقوم بالتنفيذ. ويتناول هدف املوارد البشرية تحديد طبيعة الوضع 
ع في الوضع الحالي، تركيز أكثر أو أقل من التركيز في الوضع  املستقبلي: توسُّ
الحالي، تنوُّع أصناف العاملني، تقليل التكاليف(. أما مراحل تنفيذ خطة املوارد 

البشرية فهي:

• رؤية 	 مع  يتناسب  بما  أعدادها  ومعرفة  املطلوبة  الوظائف  وتحليل  تحديد 
التنظيمي )عدد األقسام الرئيسية، وعدد  ورسالة املنظمة، وإعداد الهيكل 

األقسام الفرعية التابعة لكل قسم رئيسي، وعدد املوظفني في كل قسم(.

• التعرف على عدد ما يتوافر من املوظفني داخل املنظمة، والفجوة بني ما هو 	
مطلوب وما هو متوافر من املوظفني.

• تحديد الوقت الالزم لتوفير العدد املطلوب واملؤهالت املطلوبة.	

• العمل على توفير املوظفني.	

• تقييم ومتابعة الخطة.	

ة   حَّ البنية التحتية من أجل تعزيز الصِّ

تتمثل في املوارد البشرية واملادية، الُبنى التنظيمية واإلدارية، والسياسات 
ة ولقضايا وتحديات  حَّ والتنظيمات والحوافز التي تيّسر االستجابة لتعزيز الصِّ

ة العمومية. حَّ الصِّ

ّحية املتوسطة   النتائج الصِّ

ة، وفي أنماط الحياة وظروف العيش نتيجة  حَّ هي تغّيرات في محددات الصِّ
ّحية  ة والوقاية من املرض والرعاية الصِّ حَّ األنشطـة التـي استهدفـت تعزيـز الصِّ

األولية.
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التعاون بني القطاعات 

عالقة تفاعل واستجابة متبادلة بني القطاعات املختلفة للمجتمع من أجل 
تحقيق نتائج صحية أكثر فعالية أو كفاءة أو استدامة مما يمكن أن يكون قد 

ّحي الذي يعمل لوحده. تحقق بوساطة القطاع الصِّ

ة   حَّ االستثمار من أجل الصِّ

ّحيـة  ــة، ولتقـديـم الخدمــات الصِّ حَّ الــمـوارد لتحسـني الصِّ تخــصـيص 
واستخدامها، والتعليم واإلسكان وتقوية أدوار املرأة أو الطفل. 

الخطة 

سلسلة من الخطوات التي تؤدي إلى الحصول على نتيجة مطلوبة. وتتضمن 
كل خطوة من الخطوات على املعلومات التالية:

• املهام أو األعمال املطلوبة )ماذا ؟(. 	

• سبب القيام بكل مهمة أو عمل )ملاذا ؟(. 	

• األطراف التي تقوم باملهمة أو بالعمل )َمْن ؟(. 	

• مكان القيام باملهمة أو بالعمل )أين ؟(. 	

• زمان القيام باملهمة أو بالعمل )متى ؟(. 	

• كيفية القيام باملهمة أو بالعمل)كيف ؟(. 	

• التكاليف )كم ؟(. 	

• النتائج املتوقعة. 	

• مؤشرات تقييم األداء. 	

• املعلومات االرتجاعية والتعديالت.	
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ومن العوامل التي تؤثر على الخطة من حيث إمكانية تحقيقها ومن حيث 
قابلية نجاحها: 

• تكون ميسورة التكاليف. 	

• الية مقابل التكاليف. 	 تكون لها جدوى أو فعَّ

• تحظى بقبول املجتمع لها. 	

• تكون قابلة للتنفيذ. 	

• يمكن التغلب على القيود والعوائق التي تؤثر عليها في مختلف مراحل 	
تنفيذها.

ويمكن أن تكون الخطة، كون الفترة الزمنية التي تغطيها:

• خطة قصيرة األمد، تغطى فترة ال تزيد عن سنة واحدة.	

• خطة متوسطة األمد، تغطي فترة )2-5( سنوات.	

• خطة طويلة األمد، تغطي فترة 5 سنوات فأكثر. 	

التخطيط 

جهود تستهدف تطبيق األساليب الرشيدة واملنطق السليم باختيار مجموعة 
من اإلجراءات واألنشطة التي يمكن أن تحقق أقصى عائد، مع أقل قدر من الهدر 
للموارد، لبلوغ غايات وأهداف محددة سلفًا تتسم بأنها واقعية أو قابلة للتحقيق 
باستخدام املوارد املتاحة في زمن محدد بوضوح. فالتخطيط يجيب على سبعة 

 حول متى ؟ملاذا ؟من ؟
ماذا؟

كيف ؟ ماذا؟ أين؟

)الشكل 1( : األسئلة التي يجب طرحها حول كل خطوة في الخطة.
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أساسية هي: َمن )القائمون على التخطيط واملستهدفون بالنتائج املأمولة(، ملاذا 
)األسباب التي دعت لرسم الخطط(، وحول ماذا )األهداف املأمول تحقيقها(، 
ومـتـى )اإلطــار الزمنـي(، وأيـن )مكـان تنفـيـذ اإلجـراءات واألنشطـة(، وماذا 

)اإلجراءات واألنشطة(، وكيف )أساليب تنفيذ األنشطة واإلجراءات(. 

 يمكن أن يكون التخطيط جزئيًا ويمكن أن يكون شاماًل، ويمكن أن يجرى 
على الصعيد املحلي، وعلى الصعيد املركزي، وعلى الصعيد القومي أو الوطني، 

أو على الصعيد اإلقليمي أو على الصعيد الدولي.

عامل الوقاية  

سمة أو حدث أو معاناة ثبت أنها تمنع حصول نتائج غير مرغوب فيها، 
وأنها مصحوبة بنقصان احتمال حدوث تلك النتائج.

الحّق في الصحة 

ة هو أحد الحقوق الجوهرية  حَّ “التمّتع بأعلى مستوى يمكن تحقيقه من الصِّ
لكل كائن بشري دون تمييز بالعرق أو الدين أو املُعتقد السياسي أو الظرف 

االقتصادي أو االجتماعي”.

عامل االختطار  

حالة اجتماعية أو اقتصادية أو بيولوجية، أو سلوكيات، أو بيئات أو سمة 
وأنها  فيها،  مرغوب  غير  نتائج  حصول  تسبق  أنها  ثبت  معاناة  أو  حدث  أو 

مصحوبة بزيادة احتمال حدوث تلك النتائج.

استراتيجية 

مفهـوم االستراتيجيـة فـي األصـل ذو داللـة عسكريـة، إذ اسُتخـدمـت في 
الحروب القديمة من أجل وضع الخطط املناسبة لإلعداد للحرب قبل وقوعها، 
تّم  الدولة من أّي هجوم محتمل، لذلك  أو من أجل حماية املعسكر، أو حماية 
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تصنيف االستراتيجّية كأحد الفنون العسكرية الذي يساهم في التعامل مع كافة 
الظروف التي تؤدي إلى االستعداد لحالة الحرب. أما في الوقت الحاضر، فإن 
االستراتيجية تعرَّف بأّنها مجموعة من القواعد واملبادئ واألفعال، واألساليب 
التي ترتبط بمجال معني، وتساعد األطراف التي تعتمدها على اتخاذ القرارات 

املناسبة وتحقيق نتائج ناجحة بناًء على مجموعة من الخطط الدقيقة.

خطة استراتيجية 
إن كلمة استراتيجية مشتقة من الكلمة اليونانية ستراتيجوس التي تعني 
القائد العام، وتشير إلى خطة تنطلق من أسلوب في التفكير يسمح بتصنيف 
تأثيرًا،  األساليب  أكثر  وتختار  أولوية،  من  به  تتمتع  ما  من  انطالقًا  األهداف 
وتستفيد من املوارد املتاحة، فهي تستهدف تطوير البرامج األساسية والعامة 
طويلة األمد، وتستخدم املوارد املتاحة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف، بعد 
عيوب،  ومن  ميزات  من  به  تتمتع  ما  حيث  من  املمكنة  البدائل  وتقييم  تحديد 
في  وتأخذ  والبّينات،  والبيانات  املعلومات  من  عريضة  قاعدة  على  وتستند 
الحسبان العالقات االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة، وتستفيد من 
التطورات املستجدة في علوم اإلدارة واملعلومات والحواسيب، وتحظى بتوافق 

اآلراء حولها.
وتتضمن الخطة االستراتيجية 

الرسالة.  •	

الرؤية. •	

األهداف البعيدة املدى. •	

تحليل لجوانب القّوة والضعف 
التحليل الرباعي لجوانب القّوة والضعف في البيئة الداخلية التي تشكل 
التي  الخارجية  والتهديدات  الفرص  وتحديد  للخطة،  واملادية  البشرية  املوارد 

تشكل خطراً واضحاً على العمل.  
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مفهوم التخطيط الصحي
نريده،  الذي  باملستقبل  تتعلق  أنه اتخاذ قرارات  التخطيط  لعل أبسط تعريفات 
ومنه تعريف التخطيط الصحي بأنه عملية إدارية يتم خاللها توظيف املوارد املتاحة 
لتحقيق نتائج صحية معينة في فترة زمنية محددة، وتتضمن عملية التخطيط تحليل 
القرار  لصنع  تمهيدًا  املتاحة،  الخيارات  ودراسة  األهداف،  ووضع  القائم،  الوضع 

املتمثل بوضع الخطة.
وال يقـتصـر التخـطيـط علـى املسـؤوليـن فـي املـناصـب اإلداريـة الرفيعـة، بـل إنـه 
يبدو على أوضح صوره مالزمًا لجميع أعمال الناس في جوانب حياتهم الشخصية 
واالجتماعية وفي جميع مراحل حياتهم، منذ صغرهم وحتى آخر أيام حياتهم، فالطفل 
عندما يسأله أهله، ماذا تريد أن تكون في املستقبل، فيقول أريد أن أكون معلمًا، فإنه 
يبدأ باالهتمام بالقراءة وتجميع أدوات التعليم، من أقالم ودفاتر وكتب، وعندما يكبر 
وتجتمع لديه مقومات بناء األسرة ويعتزم الزواج، فإنه وأهله يخططون التخاذ خطوات 
سيقضون  أين  أسمارهم  في  أسرته  أفراد  مع  يتساءل  وعندما  ذلك،  لتحقيق  جدية 
أيام العطلة القادمة، فإنهم يستعرضون الخيارات املمكنة، ويتفقون على واحد منها، 
وقد يحتفظون بخيار ثاٍن وثالث إذا تعذر تحقيق الخيار األول، ويحسبون التكاليف 
التقريبية، ويتأكدون من توافرها، أو يبدأون بالعمل الجّدي على توفيرها، وذلك كله قبل 

البدء بالخطوات العملية من حجز للتذاكر ودفع للتكاليف وحزم للحقائب. 

التخطيط، هو اتخاذ قرارات تتعلق باملستقبل، وتحديد األنشطة واألشخاص 
واألماكن واألوقات والتكاليف.

 

يستند التخطيط إلى أساس منطقي متني، فبدون التخطيط :
• يصعب تجنُّب النتائج السلبية لتسلسل األحداث في املستقبل. 	
• يتـعذر السيطـرة علـى املـوارد وتوجـيهـهـا نحـو تحقـيق األهــداف والغايـات 	

املطلوبة.
• ُتْهَدر املوارد في إنفاقها على آليات وخيارات ليست ذات أولوية. 	
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وبالتخطــيـط يمكـن تحقيـق الكثيـر مـن الفوائـد التـي تعـود علـى األفراد وعلى 
املجتمعات معًا:

• يتيح التخطيـط  اتخـاذ قرارات هامـة حول املستقبل.	
• التخطيط وسيلة لترتيب األولويات.	
• التخطيط فرصة للتفلُّت من الخضوع آلليات وخيارات قد تكون غير مناسبة.	
• التخطيط أداة للتحكم باملوارد املتاحة من أجل تلبية احتياجات األفراد.	

التخطيط، هو إدارة املوارد املتاحة لتلبية االحتياجات وفق ترتيب واضح 
لألولويات.

ما التخطيط ؟

عملية اتخاذ قرارات 
لتحديد اتجاه املستقبل

أين نحن 
اآلن ؟

أين نريد 
الوصول ؟

كيف نصل إلى ما نريد ؟

)الشكل  2( : مخطط ملفهوم التخطيط.
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في  األهداف  تحديد  فيتضمن  عمله،  يجب  فيما  التفكير  عملية  هو  والتخطيط 
وهو  لبلوغها  الالزمة  والخطوات  الطرق  ورسم  العمل  هذا  يتم  ومتى  وأين  املستقبل 
يتطلب الدقة في التنبؤ بما ستكون عليه األمور في املستقبل أو قدرًا كبيرًا من وضوح 
الطريق  بأنه رسم  لإلشارة  التخطيط  مفهوم  توسيع  ويمكن  األحداث.  باتجاه  الرؤية 
لبذل الجهد في املستقبل لضمان استخدام املوارد املتاحة فعليًا في الوقت الحاضر 
واملوارد التي يمكن أن تتاح في املستقبل على أفضل طريقة لتحقيق األولويات وتلبية 

االحتياجات والحصول على نتائج مطلوبة. 

كما يمكن تلخيص التخطيط أيضًا باإلجابة عن األسئلة التالية:
 

يتمثل أبسط عرض ملفهوم التخطيط باإلجابة عن التساؤالت التالية :
• ما الوضع الراهن؟ 	
• ماذا نريد، أو ما الهدف الذي نريد تحقيقه؟ 	
• ما البدائل أو الخيارات التي يمكن تنفيذها؟ 	
• ما أفضل تلك البدائل أو االختيارات؟ 	
• ما خطوات العمل للوصول إلى تحقيق األهداف؟	
• ما تكاليف التنفيذ؟	
• ما املدة الالزمة للوصول إلى األهداف؟	
• ما طرق تقييم األداء في تنفيذ الخطوات؟	

• ماذا سأفعل ؟	
• ملاذا سأفعل ذلك ؟	
• كيف سأفعل ذلك ؟	
• من سيقوم بالعمل ؟	
• متى سأقوم بالفعل ؟	
• كيف سأقيس نتيجة جهدي ؟	
• ما النتيجة التي سأحصل عليها ؟	
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أبعاد التخطيط
للتخطيط أبعاد تتعلق باألفراد وباملجتمعات وبالبيئة االجتماعية، وبالعالقات بني 

كل منها واآلخر.
 

التخطيط الصحي من وجهة نظر الفرد
يحتاج اإلنسان إلى التخطيط الصحي من أجل الحفاظ على حياته، واتباع الطرق 
الوقائية املختلفة للحفاظ على صحته. فيخطط لتوزيع املوارد املالية املتاحة له على ما 

يحفظ صحته وحياته، من الطعام الصحي واألنشطة الصحية.

التخطيط الصحي من وجهة نظر فريق صغير
يمكن لكل فريق، مهما كان صغيرًا، مثل لجنة الشراء في مؤسسة طبية صغيرة، 
التخطيط،  من  يستفيد  أن  بسيطة،  عمليات  طاولة  أو  طبي  سرير  شراء  منها  يطلب 
له،  املتاحة  الخيارات  على  ويتعرف  له،  الراهن  الوضع  توّضح  خطة  اتباع  فيحاول 

ويوازن بينها، وينتقي إحداها، ويحتفظ بخيار أو أكثر لحني الحاجة إليه.

التخطيط في إدارة املستشفيات
تضطلع اإلدارة العليا في املستشفى، وبالتشاور مع إدارة املستشفيات في وزارة 
الصحـة، بمهمة وضع الخطـط للمستشفى، استنادًا إلـى املعلومـات التـي يجمعونها 
والتوقعات التي سيحصلون عليها من دراسة الوضع الحالي ومقارنته بما كان عليه 
يتوقعون  التي  أو  التي طرأت  املماثلة، والتغيرات  فـي السنوات املاضية في األوقات 
أنها ستطرأ في الفترة التي سيغطيها التخطيط. كما تمدهم املعلومات والبيانات بما 

البيئة 
الفردالعالقاتاملجتمعاالجتماعية

)الشكل 3( : أبعاد التخطيط.
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سيحتاجون إليه من توضيحات حول االحتياجات املطلوبة، واملوارد البشرية واملالية 
واإلمدادات املتاحة .

ومن املؤشرات والقياسات على أداء املستشفى:
إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية.. 1
إجمالي عدد املرضى الداخليني ونسبته إلى إجمالي عدد األَِسرَّة فيها.. 2
متوسط فترة مكث املرضى الداخليني في املستشفى.. 3
عدد اإلجراءات التشخيصية والعالجية.. 4
كمية األدوية واملستهلكات األخرى. . 5
متوسط عدد األطباء إلى عدد األَِسرَّة.. 6
متوسط عدد الصيادلة إلى عدد األَِسرَّة.. 7
متوسط عدد املمرضات إلى عدد األَِسرَّة.. 8

التخطيط في وزارات الصحة
تحتل مكاتب التخطيط الصحي مكانة هامة في املخطط التنظيمي لوزارات الصحة، 
ويتمتع املسؤولون فيه بالصالحيات الواسعة لالطالع على املعلومات واإلحصائيات 
والتقييمات والتقارير املالية واملؤشرات. واملهمة الكبرى التي ينجزها مكتب التخطيط 
البيانات ونشرها على شكل  البلد، وتجميع  هـي رسـم صـورة الوضع الصحي في 

جداول أو مرتسمات:

)الشكل 4( : توزيع الوفيات حسب مجموعات األمراض غير السارية لعام 2013 م.

أمراض الجهاز الهضمي.

داء السكري.

األورام.

أمراض الجهاز التنفسي.

أمراض أخرى غير سارية.

%24

%34

%24
%15

%3
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وتتفاوت سمات البيانات التي يجمعها مكتب التخطيط في وزارة الصحة بني بلد 
وآخر، ولكنها بشكل عام تدور حول:

توافر القوى العاملة الصحية والخدمات الصحية.. 1
التوزيع الجغرافي للقوى العاملة الصحية والخدمات الصحية. . 2
توزيع فئات القوى العاملة الصحية.. 3
مجاالت النقص في الخدمات الصحية النوعية.. 4

التخطيط في املنظمات الدولية
يحتل التخطيط في املنظمات الدولية مكانة هامة في العمل التقني وفي اإلدارة 
على حد سواء، وتعتمد املنظمات الدولية عادًة على التخطيط االستراتيجي الذي يتم 
فيه تحديد حصيلة مرغوبة ألنشطة طويلة املدى، مع تحديد سلسلة من األنشطة التي 
تحقق تلك النتيجة املرغوبة بناًء على تحليالت ملوارد املنظمة ومناخها. وتقع مسؤولية 
التخطيط االستراتيجي على اإلدارة العليا التي تحرص على إشراك شريحة كبرى من 
موظفيها في تحضير الخطة االستراتيجية، حتى تتمكن من جمع املعرفة على جميع 
املستويات ومن كل مجاالت املنظمة، وعلى إشراك العديد من األطراف الذين يتأثرون 

أهم البيانات التي يجمعها فريق التخطيط في وزارة الصحة حول القوى 
العاملة الصحية:

• أعداد األطباء واملمرضات والعاملني الصحيني املساعدين.	
• ميزان هجرة العاملني الصحيني من البلد وإليه.	
• التوازن في مكونات مزيج العاملني الصحيني.	
• االختالل في التوزيع الجغرافي للعاملني الصحيني.	
• الحوافز واألجور.	

ومـن الضـروري أن تتوافـر القـدرات املاديـة والبشريـة لجمـع وإعـداد تلك 
البيانات.
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ويـؤثـرون علـى أهـداف وأغـراض وغـايـات املنـظـمـة وعملها. وبعـد استكمال التخطيط 
االستراتيجي، تبدأ املنظمة بالتخطيط لإلعداد أو التحضير للقيام باألنشطة، لينتهي 

بها األمر إلى التخطيط لتنفيذ تلك األنشطة، برسم الخطة. 

ويتواصل الرصد والتقييـم أثناء تنفيـذ األنشطـة، وبعـد الحصول على النتائج، 
فيستفيد منه املسؤولون في املنظمات في تنقيح الخطة، أو إصالحها، أو إعداد خطط 

جديدة.

األطراف املشاركة في التخطيط
 تتفاوت األطراف التي تشارك في التخطيط بتفاوت سعة األهداف التي تسعى 
لشخص  وجبة عشاء  لتحضير  التخطيط  يقتصر  ففي حني  لتحقيقها،  األطراف  تلك 
ما يعيش بمفـرده على ذلك الشخـص، فإن دائرة األطـراف املشاركـة تتوسـع أكثر 
األطراف  فإن  بالنسبة لصاحب مطعم مشهور  أما  معه،  املشاركني  ازداد عدد  كلما 
واتساع  عدد  ويبلغ  الزبائن.  وبعض  وذّواقني  وطهاة  تضم مستشارين  قد  املشاركة 
املعنية  الجهات  كافة  ليشمل  الصحي  التخطيط  في  مداه  املشاركة  األطراف  نطاق 
بالصحة، ومنهم فئات وأفراد املجتمع، والوزارات وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة 

املرحلة األولى
التخطيط االستراتيجي

ماذا يمكن أن تفعله؟ أو 
ماذا يجب أن تفعله؟

املرحلة الثانية

تخطيط اإلعداد

ما املطلوب فعله؟

الخطةاملرحلة الثالثة
تخطيط التنفيذ

ماذا ستفعل؟

)الشكل 5( : مراحل التخطيط.
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املالية، واملنظمات الحكومية واألهلية، املحلية والوطنية والدولية، واألطباء في القطاع 
العام وفي القطاع الخاص وفي الجامعات واملؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث، 
القرار  وأصحاب  والخاصة،  العامة  واملؤسسات  الشركات  في  اإلداريون  واملوظفون 
السياسي مثل املجلس التشريعي أو النيابي أو مجلس األمة، ومجلس الوزراء، كما 
تقدم املشورة في مجال التخطيط الصحي املنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العاملية 
العالم املساعدة في  الكبرى في  التمويل  تقدم صناديق  اليونيـسيـف، وقـد  ومنظـمـة 

ذلك. 

يشرف على اإلعداد لعملية التخطيط فريق عمل يتألف من كبار املسؤولني 
عن الوضع الصحي في البلد. قد تجمعهم "وزارة التخطيط" أو "الهيئة العليا 

للتخطيط" التي تتبع رئاسة الدولة مباشرة ويشارك فيها عدد من الوزراء.

 

مشاركة األفراد في التخطيط
تتبنى منظمة الصحة العاملية والكثير من املنظمات الدولية األخرى املعنية بالرعاية 
الصحية مبدأ الرعاية الصحية التي تركز على األفراد والتي تعطيهم األولوية في تقديم 
البيانات واملعلومات، فهم مصدر تلك البيانات واملعلومات، وتستشيرهم في التعرف 
على احتياجاتهم، وتقدم لهم املعلومات حول طرق العمل في تلبيتها، مما يزيد من متانة 
عالقة االحترام والرضا بينهم، لتصبح بؤرة اهتمام العاملني الصحيني، وباملقابل فإن 

الدراسات أكدت أن مكانة العاملني الصحيني قد ارتفعت لدى األفراد.

مسار عملية التخطيط
يمكن تمييز مسارين متقابلني في التخطيط على النحو التالي:

مسار التخطيط من القمة إلى القاعدة . 1
يمكن أن يطلق عليه أيضًا أسلوب املركزية في التخطيط، أو أسلوب الشالل، 
وحتى  )طويلة األمد(  الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية  ويبدأ فيه تحديد 
العام أو املقر  امليزانية اإلجمالية في أعلى املستويات اإلدارية، في مكتب املدير 



نظرة عامة على التخطيط الصحي

- 21 -

املكاتب  من  مكتب  كل  على  واملهام  والتوجيهات  املعلومات  توزيع  ثم  الرئيسي، 
التفويضات  وفق  التفصيلية  الخطط  إعداد  مكتب  كل  من  يطلب  ثم  له،  التابعة 
األقسام  من  قسم  كل  على  واملهام  والتوجيهات  املعلومات  فيوزع  له،  املمنوحة 
التابعة له، ويطلب مدير املكتب من رؤساء األقسام التابعة له إعداد الخطط األكثر 
تفصياًل لكل قسم من األقسام فيه، ثم يتكرر ذلك بالنسبة للوحدات التي تتألف 

منها األقسام حتى يصل التكليف إلى كل موظف فتتكامل الخطة.

مسار التخطيط من القاعدة إلى القمة. 2
وينطلق فيه العمل في التخطيط من أصغر الوحدات الهيكلية للمنظمة صعودًا 
املنظمة،  ورسالة  برؤية  واضحة  محددات  وذلك ضمن  لها،  الهيكلي  الهرم  قمة  إلى 
وأهدافها االستراتيجية )طويلة املدى(، وتقديرات تقريبية للميزانية، واطالع على البيئة 
املحيطية وعلى الشركاء الخارجيني واملجتمع املحلي، فيبدأ كل موظف أو عامل أو فرد 
برسم خطة عمله وتحديد التكاليف في الفترة املالية القادمة، وهي عادة سنة واحدة أو 
سنتني، ثم تجمع كل وحدة خطط وتكاليف األفراد العاملني فيها، ثم يجمع كل قسم 
خطط وتكاليف الوحدات فيه، ثم يجمع كل مكتب خطط وتكاليف األقسام فيه، وأخيرًا 

يجمع املقر الرئيسي خطط وتكاليف املكاتب التابعة له.

مكتب املدير العام

مكتب املدير اإلقليمي

األقسام

الوحدات

فريق التنفيذ امليداني

األفراد

)الشكل 6( : مسار التخطيط من القمة إلى القاعدة .
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صياغة رؤية ورسالة الخطة

الرؤية 
تصويــر للنجــاح الــذي يمكــن أن يتحقــق بسبــب العمــل، أو الحلــم املستقبلــي 
الــذي يعمــل علــى تحقيــقــه، والوضــع املستقبلـي بعد تحقيق الرسالة واألهداف. 
للتغييـر،  وتستجـيب  طموحـة،  مناسبـة،  الفهم،  سهلة  صادقة،  واقعية،  وهي صورة 
لتحقيق  العاملني  وتحفز  املعلنة  القيم  مع  وتتوافق  العمل،  مجموعة  طاقات  وتوجه 

الرسالة.

الرسالة 
توصيل جوهر العمل للجمهور، والعناصر التالية ضرورية في الرسالة:

اإلطـار املميـز لعمـل عـن غيـره مـن األعمـال األخـرى، مـن حيث النشـاط، والسبب . 1
الجوهري للعمل، وأشكال ممارسته.

)الشكل 7( : مسار التخطيط من القاعدة إلى القمة .

مجموعات أقسام

املقر الرئيسي

أقسام

وحـدات

موظفون وأفراد

املدير 
العام
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ملاذا سيتم العمل؟ وما . 2 بيان الغرض من العمل وما الذي يجب السعي لتحقيقه: 
النتيجة القصوى التي سيسفر عنها؟ مثل "تحسني جودة الحياة" لوصف النتيجة 

النهائية. 

القيم واملعتقدات التي ينبغي االلتزام بها في أداء العمل.. 3

املشكلة التي سيتم معالجتها والحاجة التي سيتم تلبيتها.. 4

السبب الذي يجعل العمل فريدًا.. 5

األطراف التي ستستفيد من العمل. . 6

تعد الرسالة املبرر األساسي لوجود املنظمة. . 7

تعد الرسالة الركيزة التي تبنى عليها الغايات واألساس في وضع األهداف. . 8

التعبير عن الرسالة يتم بشكل مجرد وليس بشكل تفصيلي. . 9

توضح الرسالة االتجاه العام للمنظمة وطبيعة عملها. . 10

تختلف الرسالة عن املهمة في طبيعتها وشموليتها. . 11

تجيب الرسالة عن أسئلة محددة تتفق معظم التعريفات عليها. . 12

تتصف الرسالة بأنها عبارة شاملة جامعة مانعة سهلة الفهم. . 13

تتوقعه . 14 ما  لرؤية  نتاج  وهي  باألهداف،  مقارنة  النسبي  بالثبات  الرسالة  تتسم 
املنظمة في املستقبل.

دائرة التخطيط 
هـي سلسلـة مـن الخطـوات التـي يغلـب أن تتوالـى وتتكـرر فـي التخطيـط على 
مستويات مختلفة إداريًا وميدانيًا، ويؤدي تكاملها إلى بلوغ هدف مرحلي وتتضافر 

األهداف املرحلية لتحقيق الهدف النهائي.

تتألف كل دائرة من دوائر التخطيط من الحلقات التالية:

تحليل الوضع. 	•

تحديد األولويات واألهداف والغايات. 	•
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تقييم البدائل واختيار أفضلها. •	

وضع الخطط التنفيذية والبرامج. •	

التنفيذ والرصد للخطط التنفيذية. •	

التقييم. •	

إدخال تعديالت على الخطط. •	

ويـؤدي تكـرار هـذه الخطـوات فـي كـل مرحلـة من مراحـل التخطيط إلى مشاركة 
التخطيط  يغني  مما  وإسهامهم،  عملهم  مستويات  في  التخطيط  في  العاملني  جميع 
بتفاصيل دقيقة ويعطيه فرصًا ثمينة لالستفادة من تجميع الخبرات واملعارف الضمنية 
التي يندر أن تصادف في الكتب واملجالت املنشورة التي تقتصر على نشر املعارف 
الظاهرة والخبرات املكتسبة حديثًا، واملعلومات التي يتناقلها العاملون على الصعيد 

املحلي، ولها عالقة بخصوصية الزمان واملكان واألشخاص. 

تحليل 
الوضع

التقييم

تحديد 
األولويات 
واألهداف 
والغايات

تقييم البدائل
التنفيذ 
والرصد وضع 

البرامج 
وتخصيص 
امليزانية لها

دائرة 
التخطيط

)الشكل 8( : دائرة التخطيط .
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خطوات أو مراحل عملية التخطيط الصحي
رغم وجود العديد من طرق املمارسة العملية في التخطيط، فإن هناك مراحل أو 
خطوات أو محطات ال بّد من املرور فيها إلنجاز العمل. ويجدر التأكيد على أن هذه 
الخطوات تتكرر في معظم املراحل، بحيث يستفيد القائمون على عملية التخطيط من 
النتائج التي يحرزونا في كل مرحلة لتطوير ما يريدون تنفيذه في املراحل التي تتلوها، 
وفي التخطيط ملواضيع أخرى. ويستعرض هذا الفصل إجماليًا خطوات التخطيط ، ثم 
يتناول الفصل الثاني كل خطوة بتفصيل عملي وتوضيح باألمثلة املستمدة من الواقع.

خطوات التخطيط الصحي
• التعرف على املشكلة الصحية التي تتطلب املواجهة ويتمثل في التالي: 	
V  .جمع البيانات والبيِّنات حولها
V  .تقدير العبء الذي تسببه للفرد وللمجتمع
• رسم صورة واضحة املعالم للحالة الراهنة. 	
• وضع األهداف برسم صورة مقابلة ملا ستكون عليه الحالة بعد تنفيذ الخطة 	

الصحية.
• االستراتيجية. 	
• تحديد السياسات واإلجراءات. 	
• إعداد امليزانية التي تغطي تكاليف التنفيذ.	
• وضع برنامج العمل. 	
• تنفيذ الخطة.	
• قياس التقدم املحرز.	
• الرصد والتقييم. 	
• تحديد األخطاء. 	
• تصحيح التخطيط.	
• تطوير الخطة.     	
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االستعراض اإلجمالي ملراحل التخطيط

تحليل الوضع 
ويقتضي جمع املعلومـات أو البيانـات لرسـم صورة واضحة املعالم عن الحالة 
الراهنـة، وتبيـان الجوانـب اإليجابيـة التـي يجـدر بنـا أن نعزِّزهـا ونقويهـا، والجوانب 
السلبية التي ينبغي علينا أن نتخلص منها أو نخفف من وطأتها إلى أقل قدر ممكن. 

وفي املمارسة العملية يشيع اتباع تحليل سوات )SWOT( الذي يشمل تحليل 
مواضع الضعف ومكامن القوة والفرص املتاحة واملخاطر أو املعوقات. 

• )S ;Strengths( : مكامن القوة.	

• )W ;Weaknesses( : مواضع الضعف.	

• )O ;Opportunities( : الفرص املتاحة.	

• )T ;Threats( : املعوقات.	

كما يشيع اتباع تحليل )STEEP( وهو تحليل للعوامل الداخلية والخارجية التي 
تؤثر على العمل :

)الشكل 9( : تحليل مواطن القوة ومكامن الضعف )سوات( .

املعوقات مكامن القوة

الفرص املتاحة مواضع الضعف

ST

WO



نظرة عامة على التخطيط الصحي

- 27 -

• )S ;Social(: عوامل اجتماعية .	

• )T ;Technical( : عوامل تقنية أو فنية .	

• )E ;Economic( عوامل اقتصادية.	

• )E ;Educational ( : عوامل تربوية. 	

• )P ;Political( : عوامل سياسية. 	

وتصنف البيانات املطلوبة لعملية تحليل األوضاع، مع أخذ الفترة الزمنية التي 
تتعلق بها في الحسبان إلى :

• معلومات حول األوضاع السابقة للموضوع الذي يتناوله التخطيط، واتجاهات تلك 	
القيم نحو الزيادة أو نحو االنخفاض أو ميلها الثبات، واستقراء ما ستكون عليه 

تلك القيم في املستقبل لو لم يتم تصميم الخطة وتنفيذها.
• معلومات حول الوضع الحاضر الذي يتناوله التخطيط، تصف القيم كما هي في 	

الزمن الحالي، لتكون خط األساس الذي يرجع إليه املراقبون لتنفيذ الخطة في 
نهاية األجل املحدد لها، لتقييم النجاح أو الفشل.

• معلومات مستقبلية، وهي التنبؤات باألحداث املحتملة في املستقبل التي قد تؤثر 	
علـى مسـار ونتائـج تنفيـذ خطـوات العمـل فـي الخطـة، تأثيرًا سلبيًا معيقًا لها أو 

رًا لها.  تأثيرًا إيجابيًا ُمَيسِّ

كما تصنف البيانات املطلوبة لعملية تحليل األوضاع، بتقدير البيئة التي تتعلق 
بها إلى :

• معلومات حول البيئة الخارجية : 	
تفيد في تحديد الفرص املتاحة لتنفيذ الخطة ونجاحها، وفي التعرف على الظروف 
املحيطة بها في املكان والزمان املحددين بدقة في الخطة، والتنبه إلى التهديدات أو 
املخاطر املحتملة الجتنابها، والتعرف على املحفزات لالستفادة منها. وهكذا توضع 

األهداف، أو ُتَعدَّل بحسب املعلومات املستمدة من البيئة الخارجية.
V .معلومات حول املوارد املتاحة ومدى إمكانية وكيفية االستفادة منها
V  معلومات حول مدى حرية العمل وتأثيره وتاثُّره باألطراف املوجودة في البيئة

الخارجية.
V  .معلومات حول القيم والعادات والتقاليد وأشكال السلوك املحمود في املجتمع
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• معلومات حول البيئة الداخلية :	
وهي معلومات حول البنية الداخلية للمؤسسة التي تمارس التخطيط، ومستويات 
األداء الوظيفي فيها، ومكامن القوة فيها، ومواطن الضعف فيها، واملوارد املادية والبشرية 

املتاحة لها.
وفي نهاية جمع املعلومات يمكن رصفها في جدول يجمع بني ميزات وتحديات 
البيئة  الراهن وينبه إلى ما يمكن االستفادة منه وما ينبغي توقيه سواًء في  الوضع 

الداخلية التي سُتَنفِّذ الخطة أم في البيئة الخارجية التي سُتَنفَّذ فيها الخطة :

 

تحليل سوات 

الظروف الداخلية )نقاط القوة 
والضعف(

الظروف الخارجية )الفرص 
والتهديدات(

العوامل اإلدارية 

كفــايــة )عــدد( وكفــاءة )مــهــارات وخــبرات( 
العامـليـن، مـرونـة الـهـيكـل التـنظـيمي، كـفـاءة 
املعلومات،  تداول  وسرعــة  االتصــاالت  نظــام 
القــدرة علــى املثـابـرة والتعـامـل مـع األزمـات، 
القـــدرة عـلــى االحـتـفـاظ باملـوظفــني، القــدرة 
التكنـولـوجيـة،  املبـتـكـرات  مـع  التعامـل  علــى 
والقـدرة علـى التعامـل مـع املتغيــرات البيئيـة.

العوامل السياسية / القانونية 

التـعـليـمات والقـواـني املحـلـيــة، االستقـرار 
السياسي، األطـراف املؤثـرة فـي القـرارات 
والعالقات  املصالح،  وأصحاب  السياسية 

الخارجـية.

العوامل املالية 

كفايـة التمويـل واستدامتـه، القـدرة على سداد 
التكاليف وعلى الوفاء بااللتزامات قصيرة األجل 

وطويلة األجل.

العوامل االقتصادية 

مـعـدالت الـتـضخم، ومعدالت البطالة، وكفـايـة 
األجر، واستـقـرار األسـعـار والرسوم، وثبات 
أسعــار العـمـلـة، وتـوافـر الطاقـة وتكلفتهـا، 

ومستوى دخل الفرد وكفايته ورفاهيته.

الجدول )1( : تحليل سوات
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الظروف الداخلية )نقاط القوة 
والضعف(

الظروف الخارجية )الفرص 
والتهديدات(

العوامل البشرية 

توافر  اإلداري،  والتــأهـيـل  الخــبـرات  تــوافــر 
الحـوافـز والحـمــاس، فــرص التـدريـب وإعادة 

التأهيل.

والـثــقافـية  االجــتمـاعيـة  العـــوامــل 
والتعليمية

تركيــبة األســر، التوزيــع العمــري للسكان، 
النزوح من املدن إلى القرى أو مــن القــرى 
توقعــات األعمــار، ومعــدالت  املــدن،  إلــى 
املـــوالـيـــد،  ومعـــدالت  السكــان،  زيــادة 

واملـسـتـويــات التعليمية والثقافية.

توطني التكنولوجيا

والتكنـولوجيـة،   التقــنيــة  املــهــارات  اكتســاب 
التكنـولـوجيا في التعليـم، االبتكــارات، اإلنتاج، 
التصنيع، استخدام الحاسوب، فرص التدريب، 

نقل نتائج البحوث إلى مجال التطبيق.

العوامل التكنولوجية

البحث  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  مجمــوع 
والتطويـر، والتعليم، والتـكنـولوجيـا، وتعميم 

التطبيقات الحاسوبية.

مثال على نتائج تحليل سوات في وزارة الصحة بدولة البحرين :

البيئة الداخلية
• نقاط القوة 	

V .قيادة داعمة ومجلس أعلى للصحة فاعل وموجه للنظام الصحي
V .أساس قانوني منظم لوزارة الصحة ضمن القطاع الصحي
V  بنية تحتية صحية متطورة من حيث وجود التقنيات الحديثة وتوافر املرافق

الصحية.
V .مهنيون صحيون وطنيون ومؤهلون تأهياًل عاليًا
V  سهولة الوصول والحصول على خدمات صحية مجتمعية شاملة ومستجيبة

الحتياجات الفرد واملجتمع.
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V .خدمات الرعاية الصحية األولية شاملة ومتقدمة
V .خدمات صحية ثانوية بمجمع مركزي تعليمي
V .وجود خطة للموارد البشرية على املدى الطويل

• نقاط الضعف	
V  محدودية في التكامل والتنسيق بني الرعاية الصحية األولية والثانوية داخل

وزارة الصحة.
V .محدودية في البنية التحتية للبحوث اإلكلينيكية والصحية
V .محدودية في الصالحيات الطبية
V .محدودية في توفير األدلة اإلكلينيكية العالجية
V  بما املتوافرة،  الصحية  الحيوية  واإلحصاءات  البيانات  تحليل  كفاية  عدم 

في ذلك بيانات السجل املدني الستخدامها في اتخاذ القرارات املبنية على 
البراهني.

V .محدودية املراكز الطبية التخصصية
V .محدودية تطبيق الخطة التدريبية الوزارية

البيئة الخارجية 

• الفرص	
V .شراكة مجتمعية تشجع على الحوار واملناقشة والتغيير
V  ،األهلية الصحية  املؤسسات  )مثل  والدولية  الوطنية  املنظمات  مع  شراكة 

واملكتب  التعاون،  مجلس  لدول  الصحة  وزراء  ملجلس  التنفيذي  واملكتب 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، والبنك الدولي، وغيرها...(.

V .شراكة مع املؤسسات الجامعية التعليمية
V .زيادة التنافسية بني مزودي خدمات الرعاية الصحية داخل اململكة
V .زيادة الوعي نحو االستثمار في املجال الصحي في ظل إطار قانوني منظم
V .توجه ودعم حكومي لتطوير النظام الصحي الحالي
V .التوجه نحو تطوير نظام التمويل الصحي من قبل املجلس األعلى للصحة
V .استحداث نظام جديد لتقييم األداء املؤسسي وأداء املوظفني وربطه بالحوافز
V .استثمارات ضخمة في نظم املعلومات الصحية
V .وجود هيئة وطنية لتنظيم املهن والخدمات الصحية
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• املعوقات	
V  التحــوالت الـديمـوجرافيــة مع االرتـفـاع الكـبيـر فـي األمراض غير السارية

وزيادة عوامل االختطار املرتبطة بها.
V .محدودية املوارد املالية والفنية
V .النقص العاملي في التخصصات الطبية النادرة
V  التطور السريع في التكنولوجيا وما يصاحبه من ارتفاع في كلفة األدوية

واألجهزة الطبية والتكنولوجيا العالجية.
V .ارتفاع توقعات متلقي الخدمة في ظل محدودية املوارد

تحديد األولويات واألهداف والغايات
ويتم ذلك باإلجابة عن سؤال : ماذا نريد أن نحقق في نهاية الفترة التي يحددها 
التخطيط، انطالقًا من الصورة التي حصلنا عليها بتحليل الوضع، آخذين في الحسبان 
االحتياجات التي حددناها، واألولويات التي تستأثر باهتمامنا، وانطالقًا مما يتوافر 
املفيد  الراهن، ومن  والسياسي  االقتصادي  املناخ  علينا  يمليه  وما  موارد،  لدينا من 
باألهداف  آخر  وبيان  األولويات،  بترتيب  بيان خاص  املجال  لدينا في هذا  يكون  أن 
والغايات. وأن يكون هذان البيانان مرجعني معتمدين لتقييم النتائج وتعديل الخطط 

املرسومة إذا اقتضى األمر ذلك.

أولويات القيادة في منظمة الصحة العاملية )2014-2019م(.
• النهوض بمستوى التغطية الصحية الشاملة.	
• األهداف اإلنمائية لأللفية املتعلقة بالصحة.	
• مواجهة تحدي األمراض غير السارية.	
• تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية.	
• زيادة إتاحة املنتجات الطبية عالية الجودة.	
• تناول املحددات االجتماعية واالقصادية والبيئية للصحة.	
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تحديد وتقييم الخيارات والبدائل املتاحة للتوصل إلى األهداف 
في هذه الخطوة يسجل القائمون على التخطيط إيجابيات وسلبيات كل خيار أو 
بديل من البدائل، مع بناء نماذج للمشكلة التي يراد حلها أو للهدف الذي يراد بلوغه، 
مع الحرص على أن تكون تلك النماذج قريبة بقدر اإلمكان من الوضع الحقيقي، لكي 
الطـرق  املثال  سبيل  على  فتتضمن  معه،  التعامل  وفي  املوضوع  تحليل  في  تساعد 
الحسابيـة لدراسـة فّعـاليـة التكاليـف، واملسافـات التـي تفصل بيـن املرافق الصحية 

والسكان املستهدفني بخدمتها لهم، وأعداد العاملني، واملؤشرات األخرى. 

الَبْرَمَجة أو وضع البرنامج
قائمة  بإعداد  وذلك  األجل،  قصيرة  األهداف  تحقيق  تكفل  التي  هي  فالبرامج 
الزمنية  التفاصيل  مع  ضرورية،  تراها  التي  التدخالت  أو  والفعاليات  األنشطة  من 
من  مجموعة  تتضمن  مؤقتة  تنفيذية  خطة  هو  والبرنامج  األحداث.  في  والتسلسل 
األنشطة تستخدم ملرة واحدة لتحقيق هدف معني، وتنتهي بمجرد تحقيق ذلك الهدف. 
وتستنـد البرمـجة إلـى نظـرة عملـية وقـدرة على تحريك املوارد البشرية واملادية واملالية 
بطريقة منظمة ومرتبة تستهدف تنفيذ الخطط التي وضعت من قبل، من خالل تحقيق 
التكامل والتعاون بني األنشطة والوحدات اإلدارية، باالستفادة من البيانات واملعلومات 

الخام التي تم جمعها، ومن االتفاق على األولويات واألهداف.
ويتضمن كل برنامج أو خطة تنفيذية ما يلي :

• طريقة العمل أو التنفيذ.	
• مؤشر لتقييم األداء بقياس النتيجة املتوقعة في كل مرحلة زمنية.	
• املسؤولون عن تنفيذ كل خطوة من خطوات العمل.	
• املدة الزمنية للتنفيذ.	
• التكاليف املتوقعة.	
• املتابعة والتقييم النهائي.	

"أن يتاح لكل طالب في مدرسة  فإذا كان املطلوب تحقيق هدف قصير األجل 
األمد  طويل  هدف  سياق  في  الحالي"  العام  التدخني  مخاطر  على  االطالع  فرصة 
ملكافحة التدخني هو "إنقاص معدل التدخني بني طالب إحدى الكليات بمقدار %75 

بعد ثالثة أعوام"، فيمكن التفكير بالجدول التالي:
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الجدول )2( : البرمجة أو وضع البرامج

إجراءات 
التنفيذ

املسؤول 
واملشاركون

املوارد 
املطلوبة

النتيجةاملؤشرالزمن

إعداد وتوزيع 
مادة تثقيفية 
حول أخطار 

التدخني.

عميد الكلية 
واملدرسون 

فيها.

األسبوع مطبوعات.
األول من 
الفصل 

األول.

عدد ُنَسخ 
املطبوعات 
التي يتم 
توزيعها.

عقد ندوة 
تثقيفية 

أسبوعية 
حول البينات 

العلمية 
واإلحصائية.

عميد الكلية 
وأساتذة 

زائرون من 
كلية الطب.

قاعة 
محاضرات 

مجهزة 
بوسائل 
عرض 
سمعية 
بصرية.

املحاضرة 
األخيرة 
من كل 

يوم 
خميس.

عدد الطالب 
املشاركني.

عقد ورشات 
عمل حول 

عالقة 
التدخني 

بالسرطان.

عميد الكلية 
وأساتذة 

زائرون من 
كلية الطب.

حاسوب 
وملصقات.

األحد 
الثاني من 
كل شهر.

عدد الطالب 
املشاركني.

استعراض 
معاناة مدخن 

أصيب 
بسرطان 

رئوي.

عميد الكلية 
وأساتذة 

زائرون من 
كلية الطب 
مع مريض 

متطوع.

قاعة 
محاضرات.

األحد 
األخير 
من كل 

شهر.

عدد الطالب 
املشاركني.
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املَْيَزنة أو تخصيص امليزانية
ل في   وهي خطوة يراد بها توفير األموال الكافية لتنفيذ كل نشاط أو فعل أو َتَدخُّ
البرنامج. وامليزانية هي خطة مالية تغطي فترة زمنية محددة، توضح كيفية الحصول 
على األموال املطلوبة وكيفية توزيعها على تنفيذ خطوات ومراحل البرنامح، بحيث يتم 
تخصيص مبلغ من املال لتغطية تكاليف تنفيذ كل هدف قصير األجل، ثم يؤدي جمع 
التكاليف إلى حساب تكلفة كل هدف متوسط األجل، ثم تكلفة كل هدف طويل األجل، 

ثم تكاليف الخطة بكاملها.

الشركاء لتحقيق الهدف

• القطاع الصحي الخاص.	
• وزارة التربية والتعليم.	
• هيئة شؤون اإلعالم.	
• وزارة التنمية االجتماعية.	
• مجالس البلدية.	
• املحافظات.	
• املؤسسة العامة للشباب والرياضة.	

اإلجراءات 
 عـرض تفصيلـي للتصرفات، واملهام، والخطوات الالزمة لتنفيذ الخطط املرسومة 
للحصـول علـى نتيجـة معينـة، وتحـقـق الهـدف املطلـوب. ويكـون توجيهها من املناطـق 

املحيطية باتجاه املركز. 

أهمية التخطيط الصحي
ُيعد التخطيط الصحي من أهم الوسائل اإلدارية لرفع مستوى أداء العاملني ورفع 
كفاءتهم لتحقيق أفضل استفادة من املوارد املتاحة وأقل هدرًا للموارد، وأقصر زمنًا، 

ألنه يستفيد من العوامل التالية: 
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الصلة . 1 ذات  والبيانات  املعلومات  وعلى  الصحي  الوضع  على  املستمر  التعرف 
بـه، وعلـى عـوامـل االخـتـطار الـتـي تـهدده، ومكامـن القوة فيه وكيفية ترسيخها 
تدعيمها  وكيفية  الضعف  ومواضع  ممكنة،  درجة  أقصى  إلى  منها  واالستفادة 

والتخلص منها. 
التصدي للمشكالت الراهنة والتعرف على االحتياجات وتلبيتها.. 2
العمل املتواصل في تحديد األولويات واالهتمام بها. . 3
استشـراف املستقـبـل والتعـرف علـى احتماالت املخاطـر واملفاجـآت، واالستعداد . 4

ملواجهتها.
ترسيخ التكامل والتنسيق في األعمال الراهنة واملستقبلية.. 5
تقليل الجهد وتقصير الوقت الالزم للعمل وللحصول على النتائج، بسبب السير . 6

وفق خطوات معروفة مسبقًا.
ضمان االستخدام األمثل للموارد املتوافرة التي يحتمل أن تتوافر.. 7
ضمان التوازن بني اإلنفاق واملوارد املتوافرة.. 8
تسهيل عملية الرقابة واملتابعة والتقييم.. 9

منح املوظفني الثقة والراحة النفسية.. 10
التعرف املستمر على املوارد املتاحة وتحقيق االنتفاع األمثل منها.. 11
العمل وفق رؤية واضحة وأهداف محددة.. 12
األخذ بالحسبان األدوار التي تقوم بها أطراف خارج نطاق فريق املسؤولني في . 13

وزارة الصحة، ولكنها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا في الوضع الصحي.
مواجهة التفتُّت الذي يعانيه بعض ُنُظم الرعاية الصحية.. 14
االستعداد للتصدي لظهور أمراض ومشكالت مستجدة غير متوقعة.. 15
التعرف على املجموعات املحرومة كليًا أو جزئيًا من الرعاية الصحية وإيالئها ما . 16

تحتاجه وتستحقه من االهتمام.
التعرف على املشكالت الخاصة التي تعانيها القوى العاملة الصحية.. 17
ُيعد التخطيط األساس لكل الوظائف اإلدارية األخرى، إذ يتيح للمديرين اتخاذ . 18

القرار املالئم حول ماذا يعملون و كيف ينجزون عملهم ومتى وأين وبأية تكلفة، 
وَوضع الخطط البديلة، تحقيق التوازن بني املوارد واالحتياجات.
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يفرض التخطيط بعض املؤشرات التي يتم تقييم اإلنجازات املحرزة ألي برنامج . 19
وفقهـا، مثـل قيـاس خـدمـات املستشفـيـات فـي العديد من البلدان املتطورة بأعداد 
بالخدمة،  املستهدفني  السكان  عدد  إلى  عددها  ونسبة  وإشغالها  فيها  األسّرة 
ومحدودية املوارد املتاحة وكلفتها العالية وباملقابل الطلب الكبير على هذه املوارد 
مؤشرات  ومن  لديه.  املتوفر  بالقليل  الكثير  يقدم  الصحي  املدير  أن  يعني  مما 

تحقيق األهداف الصحية :

• معدل الوفيات من األمراض غير السارية.	
• معدل الوفيات من األمراض السارية.	
• معدل وفيات األمهات.	
• متوسط العمر املتوقع عند امليالد.	
• معدل انتشار األمراض غير السارية.	
• معدل انتشار األمراض السارية.	
• معدل تطعيم األطفال باللقاحات.	
• ملف إلكتروني لكل نسمة.	
• زمن االستجابة للطوارئ.	

يتعامل التخطيط مع التوقعات العالية ملستهلك الخدمات الصحية الذي يتوقع ما . 20
ال يمكن تحقيقه.

ينبه التخطيط املسؤولني إلى التصاعد املستمر في تكاليف الخدمات الصحية.. 21
يأخذ التخطيط في الحسبان احتمال حدوث تذمر وعدم رضا العاملني في تقديم . 22

الخدمات الصحية وبشكل خاص األطباء واملمرضات بسبب ضغط العمل وزيادة 
الطلب على الخدمة وتدني األجور، ويقترح الحلول لها في وقت مبكر.

يضـع التخـطيـط فـي الحـسبـان التقديرات اإلنـسانيـة واألخالقيـات االجتماعية . 23
واملهنية. 

أهدافها، . 24 إلى  املؤسسات  يوصل  فالتخطيط  التغيير،  ملواجهة  التخطيط ضروري 
ويدفعها إلى اإلملام بالظروف التي يحتمل أن تصبح سائدة في املستقبل والتطلع 

إلى تحقيق النتائج املناسبة.
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يركز التخطيط انتباه العاملني واألطراف املؤثرة واملتأثرة على األهداف، فيحرصون . 25
على مراقبة أدائهم بمراجعة الخطط دوريًا و تعديلها و تطويرها في الوقت املناسب 

لتتماشى مع األهداف.
يـوفـر التـخطيـط النـفـقـات، باالستخدام األمثل للموارد املالية والبشرية لتحقيق . 26

األهداف بالتكاليف املتاحة.
يعد التخطيط أساسًا لرقابة العاملني ومدى التزامهم بتحقيق األهداف في الوقت . 27

القيود  العشوائية واالنفالت من  املـتـاحـة واالبتعـاد عن  املـوارد  املناسب ووفـق 
واملسؤوليات.

بالتخطيط من . 28 تبذله األطراف املؤثرة واملتأثرة  التخطيط من املخاطر، بما  يقلص 
جهود للتعرف على معالم األوضاع الراهنة، ولتحقيق األهداف في املستقبل.

ويقلل من تضاعفها وهدر . 29 بينها،  والتنسيق  الجهود  تكامل  إلى  التخطيط  يؤدي 
الوقت واملوارد.

يزيد التخطيط من فرص التواصل بني األطراف املؤثرة واألطراف املتأثرة بالخدمات . 30
الصحية.

الفئة املستهدفة بالتخطيط الصحي
التخطيط الصحي من األدوات التي ال يستغني عنها كل من له اهتمام أو يتحمل 
يطلق عليها  التي  السكانية  وللمجموعات  الخدمات الصحية لألفراد  تقديم  مسؤولية 
أحيانًا فئة املستفيدين من التخطيط الصحي، وهي إما أن تكون فئة واسعة النطاق 

تشمل كافة أفراد املجتمع، أو فئة فرعية ذات احتياجات نوعية محددة

أوالً: التخطيط الصحي الذي يستهدف املجتمع

تعزيز الصحة بالتثقيف الصحي: ومن األمثلة على ذلك الجمهور املستهدف 
ملجلة للتوعية الصحية باللغة املحلية، فهي تستهدف عامة الناس في املجتمع املحلي، 
وبالتنمية،  بالصحة  الصلة  ذات  السياسية  القرارات  باتخاذ  منهم  املعنيني  والسيما 
والطبية وطب األسنان  الكليات الصحية  والعلوم الصحية في  الطب  واملختصني في 
والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة اإلكلينيكية والصحة العامة، إضافة إلى 
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وطرائق  الصحية  والهندسة  الصحية  واإلحصاءات  والتغذية  البيئة  بقضايا  املهتمني 
التعليم الطبي والصحي والتعبير عن املفاهيم باملصطلحات العربية.

الحاضر  العصر  في  األمراض  معظم  ملواجهة  الصحية:  الحياة  أنماط  نشر 
التـي سـببـها اتبـاع نمـط حيـاة يومـي ضـار بالصحـة، مثـل العـادات الغذائية املسيئة 
للصحة، ونقص النشاط البدني، وما يؤديان إليه من زيادة الوزن، وداء السكري وفرط 

ضغط الدم وأمراض القلب واألورام.
تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية: إذ يمّكن توفير املعلومات وإتاحة خدمات 
تنظيم األسرة للناس من تحديد عدد األطفال الذين يرغبون في إنجابهم، واملباعدة بني 

األحمال، عن طريق منع الحمل بوسائل تفضلها النساء واألزواج، وباختيارهم لها.
صحة األطفال واألمهات واملراهقني والشيوخ )الصحة في مراحل العمر(: 
وذلك بإيالء االهتمام املناسب للجوانب الوقائية الهامة لألمهات وللمواليد، وللممارسات 
الصحية في الفترة السابقة للوالدة وأثناء الوضع، مثل االنتباه لحالة التنفس ومستوى 
الدفء، والتزام مبادئ النظافة لدى قطع الحبل السّري وتقديم الرعاية الجلدية املناسبة، 
واالقتصار على الرضاعة الطبيعية وإعطاء الرّضع الكميات املالئمة من األغذية املكّملة، 
واتباع سلوكيات الرعاية الصحية، وتقديم خدمات الرعايـة للرّضع والولدان، وخدمـات 
للمراهقني، والتنبيه على حقوق  باللقاحـات، والتوعيـة الصحيحة  اإلحالـة، والتطعيـم 

املسنني.

ثانيًا: التخطيط الصحي الذي يستهدف تلبية احتياجات فئة محددة

وهو املجال األوسع للبرامـج ضيقـة النطـاق التـي تتوجـه ملعالجـة قضيـة محـددة 
بندًا من بني بنود كثيرة ضمن  ضمن شريحة محددة في املجتمع، وكثيرًا ما يكون 
لدى طالب  التدخني  ملكافحة  التخطيط  مثل  واملديدة،  النطاق،  واسعة  الوطنية  الخطة 

املدارس، والقضاء على العدوى بفيروس االلتهاب الكبدي.   

أنواع التخطيط الصحي
 هنـاك عـدة أنـواع مـن التخطيـط الصحي، يتم تقسيمها وتصنيفها لتقديرات 

عديدة، من أهمها :
أنواع التخطيط بحسـب الفترة الزمنية الـتـي يغطيـهـا، فهنـاك التخطيط طويل . 1
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األمـد )أو طويـل األجل(، وهذا النوع من التخطيط يغطي فترات طويلة، عادة 5 
سنوات وأكثر، ويتطلب القدرة على التنبؤ باألوضاع املستقبلية املـراد الـوصـول 
إليها، لذلك ينبغي أن يكون التخطيط مرنًا وقابل للتكيف مع متغيرات الزمن أثناء 
التنفيذ، وهنـاك التخطيـط متوسـط األمـد الـذي يغـطي فترات زمنيـة بيـن سنتـني 
وخمس سنوات، وهناك التخطيط قصير األمد، لتنفيذ أنشطة معينة بدقة، أو حل 
مشكلة محددة، ويغطي في الغالب سنة واحدة، وهناك التخطيط اآلني أو الفوري 

لالستجابة ألحداث غير متوقعة، مثل الكوارث والطوارئ.

أنـواع التخطيـط الصحـي بحسـب نطـاق التأثيـر، فهنـاك التخطيـط الفـردي، . 2
)مثل  واسـع  إداري  لكيـان  والتخطـيط  ملؤسـسـة،  والتخطيـط  لفريق،  والتخطيـط 
املحافظة أو الواليـة(، والتخطيـط لدولـة بكاملـها أو التخطـيط القـومـي أو التخطيط 

الوطني، والتخطيط للمنظمات الدولية.
أنواع التخطيط الصحي بحسب القضايا الصحية أو الفئات املستهدفة، مثل . 3

التخطيط للتصدي ألمراض األطفال في الطبقات الفقيرة.
أنواع التخطيط بحسب الطرق واألساليب املتبعة في التخطيط، مثل التخطيط . 4

من األعلى إلى األسفل أو من القاعدة إلى القمة.

التخطيط طويل األجل
التخطيط متوسط األجل

تتراوح الفترة الزمنية التخطيط قصير األجل
لهذا النوع من 

التخطيط 5 سنوات 
أو أكثر

تتراوح الفترة الزمنية 
لهذا النوع من التخطيط 

من )2-5( سنوات
تتراوح الفترة الزمنية 
لهذا التخطيط أقل من 

سنة

)الشكل 10( :  أنواع التخطيط بحسب الفترة الزمنية.
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أنواع التخطيط بحسب املستوى اإلداري، مثل التخطيط االستراتيجي الذي ُيعد . 5
أهم أنواع التخطيط واقعية وقدرة على تلبية االحتياجات املستقبلية، ويركز على تحقيق 
لتحقيق  والوسائـل  الخيارات  أفضل  اختيار  من خالله  ويتم  املدى،  بعيدة  أهداف 
األهداف املرسومة. وتبدأ عملية التخطيط االستراتيجي بتحليل األوضاع، ويتطلب 
االستراتيجي  التخطيط  توجهات  وتخضع  عالية،  وإدارية  وقيادية  تنظيمية  قدرات 

للرؤية السياسية، وتعد الخطة الخمسية أحد األمثلة على التخطيط االستراتيجي.
أنواع التخطيط بحسب موقع التنفيذ، مثل التخطيط امليداني أو التنفيذي الذي . 6

يستخدم لبناء خطط تفصيلية عملية لتنفيذ األنشطة املتعلقة بالخطط االستراتيجية، 
ومكان  املسؤوليات،  تحدد  بحيث  بالتنفيذ  الخاصة  الدقيقة  التفاصيل  وتحتوي 
وزمن التنفيذ، ونوعية األنشطة وكيفية تنفيذها، وعادة ما يكون مداها الزمني لعام 

أو أقل.
أنواع تجمع بني األنواع السابقة من التخطيط . . 7

  

)الشكل 11( :  مخطط ترسيمي ملسار العمل في تعاون منظمة الصحة العاملية
مع البلدان.

التخطيط على املستوى اإلقليمي

استراتيجية تعاون املنظمة مع البلدان

األساليب االستراتيجية، 
األهداف االستراتيجية

امليزانية الثنائية 
)امليزانية البرمجية(

األداء والرصد والتقييمالتخطيط امليداني

العمليات

النواتج واألنشطة 
واملوارد
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األساليب املستخدمة في التخطيط

تحليل جوانب القوة، الضعف، الفرص، واملعوقات . 1
القوة  نقاط  ملعرفة  ويستخدم  فاعلية،  التخطيط  أنواع  أكثر  من  النوع  هذا  ُيعد 
والضعف، والفرص املتاحة، واملعوقات التي قد يتعرض لها املشروع، وعند التحليل 
ينبغي األخذ في الحسبان وجهة نظر الجهة املعنية بالتخطيط، ووجهة نظر األطراف 
األخرى التي تعمل إلى جانبها، كما ينبغي أن نعرف أن نقاط القوة هي التي نمتلكها 
تحليل  أن  فقط. كما  نعانيها نحن  التي  الضعف هي  نقاط  بينما  يمتلكها غيرنا،  وال 
الوضع ينبغي أن يركز على نقاط القوة والضعف املوجودة في املشروع أو البرنامج 

والتي تؤثر في أدائه، بينما تستمد الفرص املتاحة واملعوقات من عوامل خارجية.

التقييم السريع باملشاركة. 2
يعتمد هذا النوع من التخطيط على جمع وتحليل البيانات واملعلومات، ويعتمد 
استخدام هذا النوع على استعمال الوسائل النوعية املتعددة للتعرف على األوضاع 
املحلية، وهنـاك تقنيات عديدة يمكـن اختـيـار املنـاسـب منـهـا وتطبيقـة بحسـب الظروف 

املحيطة، وتعتمد عملية جمع البيانات على:
• مشاركة املجتمع املحلي )وال سيما األطراف املتأثرة(، واألطراف املؤثرة فيه.	
• ينبغي أن يمثل املشاركون كافة أطياف املجتمع.	
• املرونة في اختيار األدوات املالئمة لتقييم األوضاع املحيطة. 	
• إظهار عدم معرفة حقيقة الوضع القائم ومحاولة استنباط وتلمس الحقيقة 	

أثناء جمع املعلومات.
• استخـدام عـدة مصـادر للتأكـد مـن صالحيـة ومـوثوقيـة املعلومـات )مثـاًل: 	

استخدام ثالث تقنيات بحثية مختلفة للتحقق من موضوع واحد(.

أسلوب التخطيط املبني على حقوق اإلنسان. 3
املكون األساسي في هذا النوع هو تخويل ودفع الناس إلى املطالبة بحقوقهم 
فـي  تـعـمـل  التـي  الدولية  الحكومية  والهيئات غير  املنظمات  وحرياتهم، والسيما في 
مشاريع التنمية املختلفة واملتعلقة بحقوق اإلنسان، كون أن التنمية والتطوير يرتبطان 
واملشاريـع  البرامـج  بخدمـات  املستهدفـون  النـاس  ويشـارك  وبالحريـات،  بالحقوق 
في التخطيط لضمان حقوق اإلنسان األساسية، وهي املساواة، والعدالة، واملسؤولية، 

والتمكني، واملشاركة.
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التخطيط املوجه باألهداف. 4
وهو األسلوب األكثر شيوعًا في القطاع الصحي على مختلف مستوياته:

• في مديريات الصحة. 	
• في القطاع الصحي وقطاع السكان. 	
• في القطاعات غير الصحية، ولكنها ذات صلة بالصحة.	
• يتم تحديد األهداف انطالقًا من املشكالت القائمة واملوارد املتاحة.	

دور التكنولوجيا في عمليات التخطيط
أدى التطور التكنولوجي وانتشار تقنيات الَحْوَسَبة السحابية واإلنترنت )الشابكة(  
والتواصل عن ُبْعد والهواتف الجّوالة، وشركات التزويد بخدمات االتصاالت املدفوعة 

مقدمًا، إلى إدخال تغييرات كبيرة في تقنيات وأساليب التخطيط. 

)الشكل 12( : التقنيات التكنولوجية املؤثرة في عمليات التخطيط .

الحوسبة السحابيةالبرمجيات

الوصول إلى شبكة 
اإلنترنت

البيانات

العتاد

التعامالت املالية

تكنولوجيا املعلومات
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التطورات في كل مرحلة من مراحل  مـن  الكثير  الحديثـة  التكنولوجيــا  وتقـدم 
وخطوات التخطيط، ابتداًء من تجميع البيانات حول القضية التي يواجهها املسؤولون 
االستراتيجية  ورسم  واملؤشرات،  واملعايير  األهداف  بوضع  مرورًا  التخطيط،  عن 
امليزانية  وتوزيع  اإلجراءات  وتحديد  السياسات  ووضع  والرسالة  الرؤية  وصياغة 
وتصميم برامج العمل وتنفيذ الخطة وتقييم النتائج واالستفادة منها في تطوير الخطة 

وتعديلها. 
الطبية  السجالت  ظهور  الطبية  الخدمات  على  تأثيرًا  التطبيقات  أكثر  ومن 
اإللكترونية التي أتاحت املعلومات الطبية عن املرضى للمسؤولني عن التخطيط، وسهلت 
الوصول إليها وتبادلها عبر املراكز الطبية مع املحافظة على السرية والخصوصية، 

وتمتعها بمعايير مشتركة تسهل االستفادة منها عبر النظم اإللكترونية املختلفة.
 ثم شاع استخدام نظم اإلدارة اإللكترونية في املستشفيات واملراكز الصحية، 
مما يوفر تجميع البيانات في حزمة واحدة يسهل الحصول عليها بأكملها أو بأجزاء 
للمناطق  الخدمات  إيتاء  في  كبير  دور  بعد  عن  للتطبيب  وكان  الحاجة.  منها حسب 
البيانات والصور  نقل  املناطق  تلك  يعملون في  الذين  إذ يسهل على األطباء  النائية، 
الطبية  املراكز  إلى  منها،  املعقدة  حتى  املختلفة،  الطبية  الفحوص  ونتائج  الشعاعية 

املتخصصة واملركزية، للحصول على استشارات أكثر دقة منها.
وهناك خدمات أخرى توفرها التكنولوجيا الحديثة في االتصاالت للمسؤولني عن 

التخطيط الصحي، مثل:
• بني 	 املسافات  تباعدت  مهما  ُبعد،  املباشرة عن  أو  الحية  االجتماعات  عقد 

األعضاء املشاركني، ومعايشة اللحظات التي يعبرون فيها عن آرائهم دون 
تصنُّع أو تكلُّف، بقراءة لغة الجسد والتفاعل الفوري لكافة الحضور.

• التحدث لفترات طويلة وبحرية عبر الهاتف.	
• تبادل الرسائل الفورية.	
• تبادل النصوص الطويلة.	
• االشتراك في مجموعات املناقشة على صفحات اإلنترنت.	
• استكمال االستبانات واستطالعات الرأي.	
• عرض النتائج وتجميع اآلراء حولها، والسيما باستخدام الخرائط وتقنيات 	

ترسيم القياسات عليها.
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الحكومة اإللكترونية أو الحكومة الرقمية
ونشر  إنتاج  للحكومات  تتيح  املتقدمة،  الحديثة  لالتصاالت  أساسية  بنية  وهي 
املعلومات الهامة، وتتيح الوصول إلى الخدمات العامة عبر وسائل التواصل العامة، 
مثل الهاتف أو اإلنترنت، مما أدى إلى تحول في طبيعية تفاعل الناس مع الخدمات 
من الدور السلبي )التلقي( إلى الدور اإليجابي والتفاعلي )املشاركة في رسم صورة 
الخدمات، وإمدادها باملعلومات، واالستفادة منها في أي وقت من الليل أو النهار وفي 
في  الالمركزية  بسبب  موقع جغرافي محدد  إلى  االنتقال  بدون  األسبوع(،  أيام  كل 

التفويض للصالحيات وفي توزيع املسؤوليات وإنجاز التعامالت. 
وللحكومة اإللكترونية فوائد كبيرة عامة، مثل توفير التكاليف اإلدارية واملصروفات 
التي يتحملها الناس، وإنجاز أعمال أكثر بقوى عاملة أقل، في زمن أقصر، واالستغناء 

عن األصول واملكاتب باستخدام مواقع افتراضية على صفحات اإلنترنت.

وسائل التواصل االجتماعي
من  الكثير  وتتيح  النطاق،  واسع  انتشارًا  االجتماعي  التواصل  وسائل  تنتشر 
امليزات الهامة في الخدمات الصحية، بتوصيل الخدمات الصحية للناس أينما كانوا، 

وفي أي وقت، عبر االتصال عن بعد. 

البريد اإللكتروني
أصبح البريد اإللكتروني متاحًا على نطاق واسع، وبدون تكاليف إضافية على 
والحماية  والسرية  الخصوصية  من  بقدر  ويتمتع  اإلنترنت،  بشبكة  االتصال  رسوم 

الشخصية لالنتفاع منه في أغراض التبليغ عن األمراض.

مواقع الوزارات واملؤسسات على اإلنترنت
وتتيح  وهي مواقع رسمية يغلب أن تتضمن زاوية خاصة بعنوان "اتصل بنا" 
إرسال الرسائل اإللكترونية وإرفاق الوثائق بها، إلى جانب عرضها للعناوين البريدية 

وأرقام الهواتف.
املعـلومـات،  على  خاصـة  والتخطيـط  عامــة  الصحيـة  اإلدارة  العتمـاد  ونظـرًا 
التفاعل  اعتماد  فإن  لها،  ومصدرين  للمعلومات  جامعـني  فيهـا  املديـرون  ولكـون 
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الخدمات  تلك  ديموقراطية  يضمن  الصحية  الخدمات  لتقديم  اإللكتروني  والتواصل 
األفراد  وصول  فرص  مع  يتناسب  نحو  على  توزيعها  في  العدالة  فرص  من  ويزيد 
الخدمات  مع  واملؤسسات  األفراد  تفاعل  من  وتزيد  اإللكترونية،  التواصل  إلى سبل 
الصحية، بما يتناسب مع تلبية احتياجاتهم، وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، مع املحافظة 

على خصوصياتهم.

مع  الصحية  الخدمات  تعامل  وأسلوب  نمط  تغيير  الضروري  من  أصبح  وقد 
األشخاص وإعادة هيكلتها للتخلص من اإلجراءات غير الضرورية والحضور الجسدي 
وتبسيط  دعم  نحو  إيجابية  التخاذ خطوات  الفرصة  يتيح  مما  واملكاتب،  املباني  إلى 
الصحية  الخدمات  وتحسني  الناس.  لكل  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  خطوات 

بزيادة اإلنتاجية والكفاءة اإلدارية وتوسيع نطاق مشاركتهم.

إلىمن

وزارة الصحة

رصد البيانات الروتينية عن :
• املراضة.	
• استخدام املوارد.	
• إنتاج الخدمات.	

املعلومات تتدفق إلى أعلى داخل 
الهيكل الهرمي لقطاع الصحة.

املستخدمني واملنتجني وأصحاب 
املصلحة املتعددين.

إنتاج املعارف من أجل :
• فهم التحديات.	
• رصد األداء تحقيقًا لألهداف 	

االجتماعية.
• تحديد قيود النظام.	

شـبكـات املعـلومـات املفتوحة مع 
املتعـددة  املـتعاونـة  املــؤسسـات 

الشفافية ضرورية.

)الشكل 13( : دور التكنولوجيا في عمليات التخطيط .
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وباملقابل، فإن التواصل عبر الوسائط اإللكترونية يتيح للناس أن يشاركوا مشاركة 
فّعالة بإرسال مالحظاتهم وتعليقاتهم على الخطط الصحية نفسها، واسترجاع املعلومات 
أو تقديم املعلومات من خالل زيادة فرص املشاركة في دراسات املسح العامة، وعبر 
الشبكات ومجموعات املناقشة، والبريد اإللكتروني، مع زيادة مماثلة في فرص املشاركة 
في الحوار مع املسؤولني عن التخطيط وعن التنفيذ للخدمات الصحية، حتى يقال أن 
األشخاص قد احتلوا مواقع الخبراء الذين كانوا يقدمون املشورة للخدمات الصحية، 

وفي ذلك مصداق للحديث الشريف "أنتم أعلم بأمور دنياكم". صحيح.

وتتضافر أهمية التواصل عبر الوسائط اإللكترونية مع اعتماد الخدمات الصحية 
الوحدات  أصغر  من  العمل  فيه  ينطلق  الذي  القمة  إلى  القاعدة  من  التخطيط  لنهج 
الهيكلية للمؤسسة، صعودًا إلى قمة الهرم الهيكلي لها، فإذا كان الغالب أن يتوزع 
املوظفون أو املكاتب أو املراكز الصحية أو املستشفيات على رقعة جغرافية واسعة، 
مركز  في  الصحة  مديرية  إلى  التخطيط  عملية  في  ومساهماتهم  تقاريرهم  ويقدمون 
املحافظة، ثم تقدم مديرية الصحة تقاريرها إلى مكتب مركزي في وزارة الصحة، لبناء 

الخطة الصحية وتحديد التكاليف وتوزيع املوارد البشرية واملالية.

ويتم استغالل التطورات التكنولوجية بكامل طاقاتها في املنظمات الدولية، مثل 
وتصميم  السياسات  ورسم  التخطيط  مجال  في  والسيما  العاملية،  الصحة  منظمة 
ترسل  بأن  العاملية،  الصحة  منظمة  عبر  والفعاليات  األنشطة  وتنسيق  العمل  برامج 
البلدان املعلومات إلى املكتب القطري للمنظمة فيها الذي يبادر بإرسالها إلى املكتب 
فيه،  التقنية  الوحدات  على  توزيعها  ويعيد  فيجمعها  املعلومات  يعالج  الذي  اإلقليمي 
مثل  الرئاسية  اللجان  في  ودراستها  والتركيب،  واملعالجة  والتحليل  التجميع  إلجراء 
اللجنة اإلقليمية التي تتكون من وزراء الصحة في بلدان اإلقليم ومشاوريهم الوطنيني، 
الستخالص النتائج املفيدة في رسم السياسات، ثم ترجمة النتائج إلى توصيات على 
املستوى اإلقليمي، ثم يعيد إرسالها للبلدان، كما يرسل نسخًا من كل ذلك إلى املقر 
الرئيسي للمنظمة حيث يمكن أن يتكرر القيام بتجميع املعلومات وتحليلها ومعالجتها 
وتركيبها واستخالص النتائج املفيدة في رسم السياسات منها على الصعيد العاملي، 
العالم مع  الصحة في  وزراء  تتألف من  التي  العاملية  الصحة  وعرضها على جمعية 
إلى  النتائج  تلك  ترجمة  ثم  بالصحة،  املهتمة  األخرى  للمنظمات  التنفيذيني  املديرين 

توصيات يعاد إرسالها للبلدان.
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دور الهاتف املحمول في التخطيط 
منذ إدخال تقنيات الهاتف املحمول منذ ربع قرن تقريبًا، انتشر انتشارًا هائاًل 
لم يسبق له مثيل في التاريخ، إذ كان عدد املشتركني به يتضاعف كل سنتني تقريبًا، 
حتى تجاوز عدد االشتراكات به 6 مليار اشتراك، وهذا يعني أن ما يزيد على %75 
من الناس يحملون هاتفًا محمواًل أو أكثر، بل إن من املتوقع أن تزيد عدد االشتراكات 
بالهاتف املحمول على عدد سكان العالم في األعوام القليلة القادمة، ثم إن معدالت 
انتشاره في البلدان النامية تفوق مثيالتها في البلدان املتقدمة، وهذا ما يزيد بكثير 

على ما حققه إدخال الهواتف الثابتة )األرضية(.
واتسـم التوسـع السـريـع لالشـتـراكات فـي خـدمات الهـاتـف املحـمـول بتـوزع 
"ديموقراطي"، فلم يقتصر على فئة من فئات الدخل في املجتمع، بل كاد التفاوت بني 
مختلف الفئات في املجتمع في اقتناء االشتراكات بخدمات الهاتف املحمول يتساوى 
أو يكون مقبواًل. وقد واكب االنتشار السريع للهاتف املحمول ظهور برمجيات تساعد 
وتسهل التواصل وأهمها نقل رسائل الصور وتنزيل امللفات الصوتية، واحتوائها على 
كاميرا مدمجة. وظهرت الهواتف الذكية في مطلع األلفية الجديدة، وفيها شاشات تعمل 
باللمس، وخاصية االتصـال الالسلكـي املدمجـة والنظـام العاملـي لتحديـد املواقع، كمـا 
تستطيـع الهواتـف املحـمـولـة املـزودة ببطاقـات ذاكـرة وقـدرة علـى الدخول على اإلنترنت 
تنزيل التطبيقات، وهي برامج إلكترونية تستقر بذاكرة الهاتف وتقوم بوظائف معينة، مثل 

الدخول إلى مواقع اإلنترنت واإلبالغ عن موقع الهاتف ووضعه. 
وجاء اعتماد تخزين البيانات في السحابات اإللكترونية )وهي حواسيب خادمة 
 HTML 5 إليها بحرية(، وبصيغة  البيانات والوصول  ضخمة تقدم خدماتها لخزن 
اإلنترنت(،  إعداد صفحات  في  ُتستخدم  التي  الترميز  لغات  من  متقدمة  لغة  )وهي 
وتطوير التطبيقات البسيطة التي قد تكون أكثر إفادة للتنمية، وتقوم على أساس خدمة 
التي  التنظيمية  اللوائح  النظر في  الفوري، مع إعادة  التراسل  أو  القصيرة  الرسائل 
تحكم القطاعات املالية، الصحية، والتعليم، وإيجاد الظروف الضرورية التي تفضي 

إلى الحكومة املعتمدة على الهواتف املحمولة.
أسهمت  فقد  كبيرًا،  املحمول  الهاتف  عبر  الصحية  الخدمات  نصيب  كان  وقد 
الهواتف املحمولة في تحول وتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية 
عبر  الصحية  للخدمات  ويمكن  املتقدمة،  البلدان  وفي  النامية  البلدان  في  والثالثية 
الهاتف املحمول أن توفر املال وأن تقدم رعاية صحية أكثر فاعلية بموارد محدودة 
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نسبيًا، وهي ترتبط باطراد بالتركيز على الوقاية من األمراض والتشجيع على اتباع 
أنماط الحياة الصحية، وتلبية احتياجات الناس وتحديد العوائق التي تواجه صحتهم 
وعافيتهم، مع أقل قدر من التأثير على خصوصية املريض وسرية حالته، مع إتاحة 
فرص أكبر للمرضى أنفسهم لتحمل قدر أكبر من املسؤولية وإدارة خيارات رعايتهم 

الصحية بأنفسهم.
ويخضـع دور الهـاتـف املحمـول فـي إيـتـاء الخــدمـات الـصـحيـة إلـى دراسـات 
مستفيضـة، لتحليـل الـوضـع الـراهـن، واستعراض الخيارات املتاحة، واختيار البدائل 
األفضل منها لكل منطقة جغرافية ووفق سماتها االقتصادية وخصوصياتها الثقافية، 
املؤشرات،  من  الكثير  ووضعوا  للتحليل،  األدوات  من  العديد  الباحثون  طور  وقد 
وقسموا الجمهور املستفيد إلى فئات، وصنفوا الخطوات التطبيقية إلى مجاالت عمل، 
واتبعوا مسارات مسندة بالبينات وبالبراهني للوصول إلى أفضل الخيارات أو أفضل 
الصفقـات. وقـد أصبـح اليـوم مـن املمكـن القـول بـأن الخدمـات التـي يتيحهـا الهاتـف 
املحمـول في مجال التخطيط الصحي قد تغني عن الكثير من الحواسيب والتطبيقات 

األخرى.
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قمنا في الفصل األول من هذا الكتاب بإلقاء نظرة عامة على التخطيط الصحي 
وأهميته ومسارات عملية التخطيط . 

وفي هذا الفصل من الكتاب تحت عنوان خطوات عملية التخطيط وبعد استكمالنا 
املراجع  قائمة  إليها  أشارت  التي  املعلومات  بعض  على  باالطالع  والتوسع  لدراسته 

سيكون بإمكاننا التعرف على خطوات عملية التخطيط الصحي.

الفصل الثاني
خطوات عملية التخطيط

الهدف من الفصل "خطوات عملية التخطيط": 
بعد استكمال دراسة هذا الفصل والتوسع باالطالع على بعض املعلومات 

التي أشارت إليها قائمة املصادر، سيكون باإلمكان:

أواًل: التعرف على خطوات عملية التخطيط :
• جمع البيانات.	
• وضع األهداف واملعايير واملؤشرات.	
• االستراتيجية.	
• تحديد السياسات واإلجراءات املتبعة.	
• إعداد املوازنات.	
• وضع برامج العمل.	
• تنفيذ الخطة.	
• قياس مدى استخدام الخدمات الصحية.	
• خطة التقييم.	
• تحديد األخطاء وإعادة التخطيط.	
• تطوير خطة التخطيط الصحي.	
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األخالقيات 

 املبادئ األخالقية املتفق عليها لتحديد قواعد السلوك املتعارف عليها فيما 
يتعلق بفئة معينة من األعمال اإلنسانية أو فئة ثقافية محددة. وقد نص دستور 

منظمة الصحة العاملية على األسس األخالقية الرئيسية.

ّحي   املؤشر الصِّ

سمة أو ميزة للفرد أو السكان أو البيئة يمكن قياسها )بصورة مباشرة أو 
ّحية  غير مباشرة(، ويمكن أن تستخدم لوصف واحد أو أكثر من الجوانب الصِّ
ّحي  للفرد أو السكان )الجودة والكمّية والوقت(. ويمكن أن يستخدم املؤشر الصِّ
ة العمومية في نقطة محددة من الزمن، من أجل اإلشارة  حَّ لتحديد مشكالت الصِّ
للتغّير مع الزمن في مستوى صحة السكان أو األفراد، ولتحديد االختالفات في 

صحة السكان، ولتقييم مدى الوصول ألغراض البرامج.

ّحية  الحالة الصِّ

وصف وقياس املؤشرات الصحية لدى فرد أو مجتمع في نقطة معّينة من 
ّحية عادًة.  الزمن ومقارنتها بمعايير محددة ذات صلة باملعايير الصِّ

ّحي   الهدف الصِّ

كمّية التغّير التي يقصد العاملون في الخطة الصحية إحداثها في قيمة 
مؤّشر صحي ضمن فترة محددة من الزمن.

حقوق اإلنسان 

وهـذه  إنسانـًا.  ببساطـة  لكونـه،  إنسـان،  لكـل  األساسيـة  االستحقاقـات 
الحقـوق معتـرف بها فـي ميثــاق األمـم املتحـدة وفـي دستـور منظمـة الصحـة 
العامليـة. وتنطبـق هـذه الحقـوق فـي كل مكان، وتظل هي نفسها بالنسبة لكل 

مصطلحات وتعاريف أساسية
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التنازل عنها، أو أن تسلبها أي سلطة. وتبقى  أو  التخلـي  إنسـان، وال يمكـن 
هذه االستحقاقـات حقوقًا طبيعية ينبغي حفظها في إطار الحقوق والواجبات 
القانونية في القانون الوطني والدولي. إن مبادئ حقوق اإلنسان في املمارسة 
سياسات  وفــي  واإلقليمية،  العاملية  املؤسسات  الدولي،  القانون  في  الدولية، 
الدول وفـي أنشطـة املنظمات غير الحكومية، تمثـل األسـاس بالنسبة للحوكمــة 

العامليــة.

ة العاّمة أو العمومية   حَّ الصِّ

ة، والوقاية من املرض، إطالة الحياة، تحسني جودة  حَّ علم وفن تعزيز الصِّ
الوقاية من املرض، والتدخالت  ة،  حَّ الحياة لكل السكان من خالل تعزيز الصِّ
ّحية والجهود املنّظمة للمجتمع، وأسسها الفهم الشامل لسبل تحديد أنماط  الصِّ
السياسات  رسم  الصحية،  واالستثمارات  املوارد  وحشد  ّحية،  الصِّ الحياة 

ة.  حَّ حيَّة، وخلق البيئات الداعمة للصِّ والبرامج والخدمات الصِّ

ّحية األولّية  الرعاية الصِّ

ّحية األساسية التي ُتتاح بتكلفة ميسورة للبلد واملجتمع،  هي الرعاية الصِّ
باعتماد طرائق عملية صحيحة علميًا ومقبولة اجتماعيًا، وبأسلوب يشمل املكونات 
القطاعات،  بني  والعمل  املجتمع،  ومشاركة  وإشراك  العدالة،  التالية:  الرئيسية 
ّحية  الصِّ الرعاية  في  األنشطة  وتشمل  التكاليف.  ويسر  التكنولوجيا،  ومالءمة 
ّحي لألفراد ولكل املجتمع حول حجم املشكالت  األولية على األقل التثقيف الصِّ
ّحية وطبيعتها، وعن طرائق الوقاية من هذه املشكالت ومكافحتها، وتعزيز  الصِّ
ّحيحة، واملاء املأمون الكافي، والرعاية  التموين الوافي من الطعام والتغذية الصِّ
ّحية لألمهات واألطفال بما في ذلك تنظيم األسرة، التمنيع، املعالجة املالئمة  الصِّ

لألمراض واإلصابات الشائعة، وتقديم األدوية األساسية.
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الوقاية من املرض  
تدابير تمنع حدوث املرض، مثل إنقاص عوامل االختطار، وإيقاف تقّدمه 

وإنقاص عواقبه عند إثبات وجوده. ولها ثالثة مستويات:
• ه نحو منع بدء حدوث االضطراب. 	 الوقاية األولية ُتَوجَّ
• من 	 وآثاره  املوجود  املرض  إعاقة  أو  إليقاف  تسعى  الثانوية  الوقاية 

خالل الكشف املبكر واملعالجة املالئمة.
• الوقاية الثالثية وتسعى إلنقاص حدوث النكس والتأهيل الفّعال.	

مهارات الحياة 
وتوجيهها،  حياتهم  على  السيــطرة  مــن  النــاس  تمــّكن  قــدرات  هــي 
النقدي،  والتفكير  الخاّلق  والتفكير  مشكالتها،  وحل  حولها  القرارات  وصنع 
والحس بمشاعر اآلخرين، والتواصل والعالقات بني األشخاص، والتالؤم مع 

االنفعاالت وتدبير الكرب.

ة(  حَّ نمط الحياة )أنماط الحياة املنتجة للصِّ
سبيل العيش املستند إلى التفاعل بني املمّيزات الشخصية للفرد واملجتمع 
وظروف العيش االجتماعية واالقتصادية والبيئية ويكون له أثر عميق على صحة 

الفرد وأيضًا صحة اآلخرين. 

ظروف العيش  
البيئـة التـي يعيـش فيهـا النـاس ويلعـبون ويعمـلون، وهـي نتـاج الحالـة 
ة. حَّ االجتماعية واالقتصادية والبيئة الفيزيائية، فكل منها يمكن أن يؤثر على الصِّ

ة   حَّ الشراكة من أجل تعزيز الصِّ
اتفاق طوعي بني أطرف متعددة للعمل بتعاون نحو مجموعة من النتائج 

ّحية املشتركة. الصِّ
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جودة الحياة  
إدراك األفــراد لـوضـعـهـم فـي الحـيـاة فـي سيـاق نظـام الثقافـة والقيـم 
وتلبية  وشؤونهم  ومعاييرهم  وتوّقعاتهم  بمراميهم  يتعّلق  وبما  يعيشون،  حيث 

احتياجاتهم.

ّحية   إعادة توجيه الخدمات الصِّ
ّحيـة السكانيـة بتغييـٍر فـي الـموقـف وتنظيـٍم  وسيلـة لتحقيـق النتـائـج الصِّ

ّحية يرّكز على تلبية احتياجات الفرد.  للخدمات الصِّ

مساعدة الذات  
أفعال يقوم بها أفراد ال ينتمون إلى املهن الطبية من أجل تعزيز صحتهم أو 

صحة غيرهم من األفراد أو املجتمعات أو املحافظة عليها أو استعادتها.

ة  حَّ مواقع من أجل الصِّ
املكان أو السياق االجتماعي الذي ينخرط أفراد املجتمع فيه باألنشطة اليومية 
ة واملعافاة. حَّ وتتفاعل فيه البيئات والعوامل التنظيمية والشخصية لتؤثر على الصِّ

الرأسمال االجتماعي  
درجة الَتماُسك االجتماعي في املجتمع، وتوّطد الشبكات واملعايير والثقة 

فيه، وتيّسر التنسيق والتعاون من أجل الفائدة املتبادلة.

الشبكات االجتماعية  
العالقات االجتماعية والصالت بني األفراد التي يمكن أن تؤدي إلى إتاحة 

ّحة. الدعم االجتماعي من أجل الصِّ

ة   حَّ املسؤولية االجتماعية عن الصِّ
القرارات واألعمال التي يقوم بها املسؤولون في القطاعني العام والخاص 

ة وتحميها. حَّ ملتابعة السياسات واملمارسات التي تعّزز الصِّ
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الدعم االجتماعي  

املسـاعـدة التـي يوفـرها املجتمـع ألفراده وللمجموعات فيـه لتخفـف من 
وطأة أحداث الحياة وظروف العيش الضائرة، وتكون مصدرًا إيجابيًا لتعزيز 
جودة الحياة. وتشمل الدعم العاطفي ومشاركة املعلومات وتقديم املوارد املاّدية 

والخدمات.

ة   حَّ البيئات الداعمة للصِّ

ّحية. ة أفرادها وتحميهم من املخاطر الصِّ حَّ بيئات ُتقدِّم الدعم لصِّ

املعافاة 

واجتماعّيًا،  نفسّيًا،  جسديًا،  واملجموعات  األفراد  لصّحة  املثالّية  الحالة 
روحّيًا، واقتصادّيًا، لتحقيق توقعاتهم في العائلة واملجتمع والعمل واألوضاع 

األخرى.

االتفاقية 

األطراف  بها صراحة  تعترف  قواعد  ترسي  أكثر  أو  معاهدة بني طرفني 
املوافقة على بنودها. وهي ملزمة لألطراف املشاركة فيها.

عبء املرض 

إن عبء املرض هو قياس للفجوة بني صّحة السّكان الحالّية والحالة املثالّية 
التي توصف بأنها وصول كل الناس إلى مأمول الحياة بكامله دون معاناة عّلة 
صحية رئيسية. وتقاس خسارة الصحة عند السّكان بسنوات العمر املصّححة 
باحتساب مدد العجز )DALYs(، وهي مجموع سنوات الحياة املفقودة بسبب 
املوت املُبكر، والسنوات التي يعيشها الفرد مع وجود عجز. وتفيد معطيات عبء 
املرض في تحديد املساهمة النسبية لعوامل االختطار املختلفة في صحة السكان 
املثال  تعزيز الصحة. فعلى سبيل  أولويات  أن ُتستخدم في وضع  ُيمكن  التي 
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األمراض  من  عددًا  الفضالت  تصريف  وسوء  التغذية  ونقص  التدخني  يسبب 
الرئيسية التي قد تنتهي بالعجز وبالوفاة، مما يستدعي تركيٍز االهتمام عليها 

لتعزيز الصحة، ولتخفيف حدة التفاوتات في الصحة بني السكان.

بناء الُقُدرات  
التحتية،  البنية  االلتزام،  املهارات،  املعارف،  القدرات  تطوير  في  ويتمثل 
تحقيق  على  يشتمل  فهو  ة.  حَّ الصِّ لتعزيز  ضرورية  وكلها  والقيادات،  الُنُظم، 
التقّدم في املعارف واملهارات بني املمارسني، بتدريب املوّظفني، وتقديم املوارد 
الكافية، وتوّسع الدعم والبنية التحتية في املؤسسات من خالل التخطيط السليم 
ة في املجتمعات. حَّ ة، وتطوير التماسك والشراكات من أجل الصِّ حَّ لتعزيز الصِّ

الدستور الغذائي 
أو  املمارسة،  لقواعد  كمدونات  دوليًا،  بها  املعترف  املعايير  من  مجموعة 
الغذاء  وإنتاج  باألغذية،  الصلة  ذات  التوصيات  من  وغيرها  إرشادية  دالئل 
ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  تشكلها  دائمة  لجنة  تضعها  التي  ومأمونيته 

الصحة العاملية.
هو إعالن أصدره مؤتمر دولي ملنظمة الصحة العاملية  إعالن )أملا ــ آتا( 
آنذاك وهي  بروسيا  آتا(  ــ  )أملا  1998م في  األولية، وعقد عام  الرعاية  بشأن 
القديمة ودعا إلى اتخاذ إجراًء  اليوم أملاتي وهي عاصمة كازاخستان  تسمى 
في  األولية  الصحية  الرعاية  نظام  وتطبيق  لتطوير  وفاعل  عاجل  ودولي  وطني 
شتى أنحـاء العالم، والسيما في البلدان النامية، وقد شكل كمعلم رئيسي بـارز 

في القرن العشرين في مجال الرعاية الصحية.

الدبلوماسية 
هي فن وممارسة العالقات وإنشائها والتوافق مع اآلخرين وتشاطر القيم 
معهم وإقامة تحالفات وتفاوضات وإبرام معاهدات واتفاقات لتحقيق األهداف 

دون عنف أو خسارة.
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ّحة املُْسَند بالبّينات   تعزيز الصِّ
وهو استخدام معلومات مستمّدة من البحوث الرسمية ومن االستقصاءات 
املنهجية لتحديد أسباب االحتياجات الصحية والعوامل املَُساِهمة فيها وأفعال 
ة األكثر فّعالّية من أجل التصدي لها في سياقات معّينة ومجتمعات  حَّ تعزيز الصِّ
ة،  حَّ معّينة. ومن أهم البيِّنات ما يستمد من الدراسات الوبائّية عن محددات الصِّ
الصحية،  االحتياجات  على  والثقافّية  االجتماعّية  والتأثيرات  البرامج،  وتقييم 
والبحث االجتماعي عن طرز وأسباب التفاوت، والبحوث االقتصادية عن جدوى 

أو فعالية التكاليف التي تنفق على التدخالت. 

الَعْوَلمة
واملعلومـات،  الـمال،  الخدمـات، رأس  البضائـع،  الناس،  تدفقات  تكثـيف 
واألفكار عبر الحدود الوطنية، رغم إدراك أن املفهوم ينطبق أيضًا على أبعاد 

أخرى لالمتداد خارج حدود الدولة.

الحوكمة 
هي نظام من القيم والسياسات واملؤسسات التي يدير املجتمع من خاللها 
شؤونه االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خالل التفاعالت داخل الدولة 
واملجتمع املدني والقطاع الخاص. وهي الطريقة التي يتخذ بها املجتمع القرارات 
الحوكمة على  والعمل. وتشتمل  واالتفاق  املتبادل،  التفاهم  يحقق  بما  وينفذها 
اآلليـات والعمليـات التـي يقـوم مـن خاللهـا املواطنـون والجماعات بالتعبير عن 
بينهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم  مصالحهم، وبالتوسط لتسوية الخالفات 
القانونية. وهي القواعد واملؤسسات التي تضع الحدود وتوفر الحوافز لألفراد 

واملؤسسات والشركات. 

الخدمات الصحية املتكاملة 
الخدمات الصحية التي يتم إدارتها وتقديمها بحيث يحصل الناس على 
الصحة  لتعزيز  امللطفة  والخدمات  التأهيل  إعادة  خدمات  من  متصلة  سلسلة 
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والوقاية من األمراض والتشخيص وعالج األمراض ولتلبية احتياجاتهم طوال 
العمر التي يتم تنسيقها عبر مختلف مستويات وأماكن الرعاية داخل القطاع 

الصحي وخارجه ووفقًاً ملنظور األفراد ومقدمي الرعاية واألسر.

الرصد 

هو عملية متابعة تنفيذ خطوات املشروع للتأكد من أنه يسير وفق الخطة 
املوضوعة ورصد أي خلل قد يؤدي إلى توقف أو تأخير املشروع والعمل. يتم 
توثيق الرصد بأنشطة دورية كاالجتماعات والتقارير الدورية والزيارات امليدانية. 

ومن أهم ميزات الرصد:

• عملية مستمرة طيلة حياة املشروع. 	

• يقوم بتنفيذه فريق عمل املشروع.	

• يتبع سير العمل ومقارنته بالخطة املوضوعة وامليزانية.	

• يساعد في تصحيح األخطاء وتالفي املشكالت أثناء تنفيذ املشروع.	

التقييم  

التأكد من أن املشروع قد حقق النتائج املرجوة منه وتحديد أثره املباشر 
على املستفيدين منـه أو غير املباشر على البيئة املحيطة، وذلك على املدى القريب 
والبعيد، والتعلم من األخطاء وتفاديها، وتكرار الخطوات الناجحة والبناء عليها 
في املستقبـل، بدراسـة نتائـج املشروع دراسة علمية منهجية ومقارنتها باألهداف 

املوضوعة للمشروع قبل املراحل التنفيذية. ومن أهم صفات التقييم أنه:

• عملية مرحلية يقوم بها فريق من الخبراء.	

• يقوم بدراسة نتائج وأثر املشروع ومقارنته بأهداف املشروع.	

• يساعـد فـي تحسيـن عمليـة التخطيـط للمشاريع الالحقة والتعلم من 	
التجارب.
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تقييم األثر الصحي  
مجموعة من اإلجراءات والطرائق واألدوات التي يعرف من خاللها الباحثون 
آثار السياسات أو البرامج أو املنتجات أو الخدمات على صحة السّكان. والهدف 
منه تطوير تلك السياسات والبرامج لتعزيز الصحة، ولتحديد الفرص الجديدة 

في ضوء التغّيرات االقتصادّية واالجتماعّية الحاصلة بسبب العوملة. 

ة   حَّ مأمول الصِّ
قياس يرتكز على السّكان ملدى الحياة املتوقعة التي ُيقّدر أن تكون صحية 
ومثمرة، أو خالية من العلل، ومن املرض والعجز، بحسب املدركات االجتماعية 
املستخدمة حاليًا هي سنوات  ة  حَّ الصِّ مأمول  املهنية، ومن مؤشرات  واملعايير 
العـمـر الخاليـة من العجز وسنوات العمـر املصححة باحتساب الجودة. وهي 
مؤشرات ترّكز مقدار معاناة األفراد طيلة حياتهم من العجز أو االضطرابات أو 

األمراض املزمنة. 

ّحّي  الكْسب الصِّ
ّحية املحّسنة.  النتائج الصِّ

ّحي  مستوى التعليم الصِّ
املهارات املعرفية واالجتماعية التي تضمن الوصول إلى املعلومات وفهمها 
واملجتمعية  الشخصية  ة  حَّ الصِّ تحسني  أجل  من  أفعال  الّتخاذ  واستخدامها 

بتغيير أنماط الحياة وظروف العيش الشخصية.

ّحية   النتائج الصِّ
ّحية لفرد أو فئة أو للسكان بسبب التدخالت والخطط  تغيُّر في الحالة الصِّ

ّحية. والقوانني والخدمات والبرامج الصِّ

ة  حَّ تقييم تعزيز الصِّ
ة. حَّ ّحية التي تحققت بتطبيق أنشطة وأفعال تعزيز الصِّ قياس النتائج الصِّ
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ة   حَّ نتائج تعزيز الصِّ
تغّيرات على املمّيزات واملهارات الشخصية واألفعال واملعايير االجتماعية، 
واملمارسات التنظيمية والسياسات العامة التي نجمت عن تطبيق أنشطة تعزيز 
والفعل  ّحية،  الصِّ العامة  والسياسة  ّحي،  الصِّ التعليم  مستوى  مثل  الصحة، 

ة. حَّ املجتمعي من أجل الصِّ

الشبكة 
مجموعات من األفراد واملؤسسات والوكاالت تنتظم على أساس غير هرمي 
إلى  متابعتها بصورة منهجية استنادًا  يمكن  أو شؤون مشتركة  حول قضايا 

االلتزام والثقة. مثل : شبكة البحوث الصحية )الشكل 13(.

شبكة 
البحوث 
الصحية

أولويات 
البحوث

املؤسسات 
الرئيسية

استعراض 
أخالقيات 
تمويل البحوث

البحوث

منظمات 
املجتمع 

املدني

املشاريع 
البحثية

موارد 
املعلومات

تصريف 
الشؤون 

والسياسات

)الشكل 14( : شبكة البحوث الصحية.
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تقييم االحتياجات 
السكان،  لدى  لتحديد طبيعة ومدى االحتياجات الصحية  إجراء منهجي 
وأسباب تلك االحتياجات والعوامل املساهمة فيها، واملوارد البشرية والتنظيمية 
واملجتمعية املتوافرة من أجل االستجابة لها، باستخدام املعلومات عن األمراض 
ـة، والتحصيـل التعليمي، وجودة  حَّ والوفيـات، واملعتـقدات الثقافّيـة املتعّلقـة بالصِّ
اإلسكـان، والعـدالة املتعلقـة بالجنسيـن، واملشاركـة السياسية، واألمن الغذائي، 

والتوظيف، والفقر وجودة البيئة. 

املنظمات غير الحكومية 
للتأثير على األوضاع الصحية على  منظـمـات ذات نفـوذ شـرعـي كـاٍف 
تلك  داخل  معروفة  مؤسسة  تمثل  أو  حكومة  إلى  تنتمي  وال  الدولي  الصعيد 

الحكومة.

الكفاءة الذاتّية  
قدرة األفراد على إجراء أعمال تؤّثر على حياتهم، ومعتقداتهم وتفكيرهم 

وتحفيزهم وتصّرفاتهم. 

التسويق االجتماعي 
هو تطبيق تكنولوجيا التسويق التجاري على تحليل وتخطيط وتنفيذ وتقييم 
البرامج املُصّممة لتحسني رفاهّية األفراد واملجتمع، بالتعرف على االحتياجات 
والظروف االجتماعّية واالقتصادّية والتنظيمية والبيئية واملزايا النسبية للسوق 

املستهدف. 

ة املستدامة  حَّ أنشطة تعزيز الصِّ
أفعال تهدف إلى املحافظة على الفوائد التي تكسبها املجتمعات والسكان 
من توفير التمويل، الخبرات، البنية التحتية، واملوارد الطبيعية وبناء الشراكات 
مع األطراف املؤثرة في الصحة، من أجل تحقيق تغييرات في عوامل االختطار 

وظروف تعزيز الصّحة لسنواٍت وعقود.
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املسح 
دراسة تتناول مشكلة أو ظاهرة محددة، تستهدف جمع املعلومات حولها 
مـن الفئـة االجتمـاعية التـي تعانيهـا، باختيـار عيِّنـة ُمَمثِّلة منها ودراسة معارفهم 

ومواقفهم وممارساتهم ذات الصلة بذلك.

استطالع الرأي 
التعرف على آراء الناس أو قطاع محدد منهم بسؤالهم مباشرة )وجهًا 

لوجه(، أو عبر الهاتف، أو بواسطة رسائل بريدية.

سلسلة النتائج
مجموع التغيرات التي يؤدي إليها تنفيذ البرامج، بإدخال املدخالت وتنفيذ 
األنشطـة والحصـول علـى املخرجـات والحصائـل وظهـور أثر البرامج. وبالنسبة 

ملنظمة الصحة العاملية فإن سلسلة النتائج :

املُْدَخالت، جميع املوارد التي تدخل في البرنامج وتؤثر في سير العمل وفي 
الحصائل.

باملدخالت وتنفيذ  إمدادها  البرامج بعد  التي تسفر عنها  النتائج  املُْخَرجات، 
األنشطة.

الحصائل، تغيرات يؤدي تنفيذ البرامج إلى إحداثها.

األثر، مجموع الحصائل والنتائج التي يحدثها البرنامج.

مراحل التخطيط الصحي
التعرف على املشكلة الصحية التي تتطلب املواجهة. . 1
جمع البيانات والبيِّنات حول املشكلة الصحية. . 2
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• تقدير العبء الذي تسببه املشكلة الصحية للفرد وللمجتمع. 	
• رسم صورة واضحة املعالم للحالة الراهنة. 	

الخطة . 3 تنفيذ  بعد  الحالة  عليه  ستكون  ملا  مقابلة  صورة  برسم  األهداف  وضع 
الصحية.

االستراتيجية. . 4
تحديد السياسات واإلجراءات. . 5
إعداد امليزانية التي تغطي تكاليف التنفيذ.. 6
وضع برنامج العمل. . 7
تنفيذ الخطة.. 8
قياس التقدم املحرز.. 9

الرصد والتقييم. . 10
تحديد األخطاء. . 11
تصحيح التخطيط.. 12
تطوير الخطة.     . 13

جمع البيانات ألغراض التخطيط
إن جمع البيانات والبيِّنات هي الخطوة األولى التي تلي التعرف على املشكلة أو 
جملة املشكالت التي يراد حلها بالتخطيط . وفيما يلي تفصيل لكل مرحلة من هذه 

املراحل :

التفريق بني البيانات واملعلومات

ينبغي التفريق بني البيانات أو املعطيات، وبني املعلومات، فالبيانات هي مجموعة 
من الحقائق أو األحداث أو األشياء التي يهتم الناس بمالحظتها أو الحصول عليها 
ببذل الجهد وبالقصد، وتجميعها ألنها تؤثر في حياتهم، وتكون بصيغتها الخام صعبة 
التفسير ويتعذر االستفادة منها بمعزل عن غيرها، والبد من معالجتها بضمها إلى 
وعرضها  تركيبها،  وإعادة  وتحليلها،  وترتيبها،  بغيرها،  ومقارنتها  البعض،  بعضها 
بطرائق مختلفة، لكي تتحول البيانات إلى معلومات يمكن االستفادة منها في السياق 

الطبيعي للحياة.
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جمع البيانات لتقدير العبء الذي تسببه املشكلة للفرد وللمجتمع 
تؤدي املشكالت الصحية إلى زيادات ملموسة يمكن قياسها بدقة في معدالت 
حدوث وانتشار األمراض، وفي تغييرات واضحة في املؤشرات التي تدّل على تحمل 
الفرد واملجتمع ألعباء إضافية بسبب تلك املشكالت . فاملرض يؤدي إلى "خسارة" 
الفرد واملجتمع أليام أو أشهر أو سنوات من عمره الذي كان يقضيه بصحة وعافية 
وإنتاجية لوال املرض أو العجز أو املوت املبكر، فتقاس هذه "الخسارة" بمقياس معياري 
حة باحتساب ُمَدد الَعْجز، ويحتسب العبء من مجموع تلك  وهو "سنوات العمر املَُصحَّ
أو  اإلعاقة  أو  املرض  بسبب  الفرد  "خسرها"  التي  الحياة  بجمع سنوات  السنوات، 
املوت املبكر : ومقارنتها بالقيمة املثالية التي كانت ستنتج في حالة الصحة والخلو من 
املرض أو العجز مع بقاء الفرد إلى نهاية العمر املأمول له وألقرانه في املجتمع بدون 
حة باحتساب جودة  مرض أو إعاقة أو موت مبكر. وهناك أيضًا سنوات العمر املَُصحَّ
الحياة لقياس تكاليف تغير الحياة بسبب املرض أو العجز الذي يسببه شلل األطفال 
على سبيل املثال، ومقدار املوارد املالية التي كان من املمكن توفيرها عند تنفيذ تدخل 

ما، مثل التطعيم باللقاحات. 

جمع البيانات لرسم صورة واضحة املعالم للحالة الراهنة 
املعلومات  على  للحصول  الصحيحة  املعالجة  ومعالجتها  البيانات  جمع  يمثل 
الصحيحة واملوثوقة واملالئمة قلب اإلدارة الحديثة. وذلك ألن جميع مقومات التخطيط 
املعلومات  صُلحت  فإذا  املعلومات،  تلك  على  تستند  إدارية  مراحل  من  يتلوها  وما 
هنا  ومن  اإلدارية.  العملية  فسدت  املعلومات  فسدت  وإذا  اإلدارية،  العملية  صلحت 
كان من الضروري عند التصدي للتخطيط جمع البيانات التي ترسم صورة واضحة 
والغايات  األهداف  إلى  للوصول  منطلقًا  سيكون  الذي  الراهن  الوضع  عن  ومعبِّرة 
املأمولة، وكلما كانت املعلومات والبيانات أكثر دقة وأكثر مالءمة زادت أهميتها. ثم 

املعلوماتاملعالجة

التغذية الراجعة

)الشكل 15( : شبكة البحوث الصحية.

بيانات
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أنواع البيانات
يمكن تصنيف البيانات وفقًا ملحاور متعددة:

فمن البيانات ماهو َكمِّي يمكن التعبير عنها تعبيرًا منهجيًا باألرقام، بحيث يمكن 
موازنتها بغيرها موازنة موضوعية ال تحتمل التأثر باالنطباعات الشخصية أو التحيز، 

إن األرقام واألشكال التي تمثل املعلومات لها تأثير قوي على أصحاب القرار، وعلى 
األطراف التي تساهم في التخطيط الصحي، إذ يكفي أن يسمع املسؤولون عن اتخاذ 
التي يتصدون لها حتى  القرار حيال موضوع محدد رقمًا واحدًا يعبِّر عن املشكلة 

يتخذوا قرارهم دون تردد أو تأخير. وهذا ما يعبر عنه عادة بقوة األرقام.
لوزارات  الهيكلية  البنية  النامية  البلدان  في  الصحة  وزراء  من  كثير  غّير  وقد   
الصحة في بلدانهم بمجرد أن اتضح لهم أن وزارة الصحة تنفق 80 % من املوارد 
املخصصة لها، وهي موارد شحيحة أصاًل، على معالجة 10 % مـن املـرضى، وهـم 
مـرضـى الحـاالت املتفـاقـمـة والـنهـائـيـة من األورام والفشل الكلوي والكبدي والقلبي 
والعصبي، وأنها ال تترك للطب الوقائي من تطعيمات ومراقبة جودة املياه والصرف 
الصحي والطب املهني واألمراض غير السارية وأنماط الحياة الصحية والطب النفسي 
ووسائل األمـان الصحي إال 20 % من امليزانيـة، على الرغـم أنهـا تشكـل أكثـر من 

90 % من املشكالت الصحية.  

وتتعلق جودة البيانات بالوسائل التي جمعت بها، وبمصادر جمعها، وبمالءمتها، 
وبحداثتهـا، وتـتمثـل فـي عـدة أنـواع أهـمـهـا الـحقـائـق، واآلراء واالتجاهات والدوافع 

والسلوك والسلوك املستقبلي واألحداث.

صنع القراراتجمع ونقل البيانات

التغذية الراجعة للمعلومات
تحليل البيانات

املعلومات الالزمة 
لصنع القرارات

)الشكل 16(: املعلومات الالزمة لصنع القرارات.



خطوات عملية التخطيط

- 65 -

ويندرج تحت هذا الصنف من البيانات الترتيبية التي تعطي ترتيبًا ألفراد املجموعة 
الواحدة )األول والثاني، واملئة(. ومن البيانات ما هو كيفّي يمكن التعبير عنه بوصف 
يحتمل طيفًا واسعًا من التأويل الشخصي، ولكن يمكن موازنته بغيره موازنة ال تتمتع 

بقدر كبير من املوضوعية. 

ووفق طبيعة البيانات يمكن تصنيفها إلى:
بيانات سردية تضم استعراضًا لوقائع أو لحقائق أو ألحداث أو لتوقعات أو آراء . 1

أو مواقف أو اتجاهات أو دوافع أو أنماط سلوكية. 
بيانات رقمية على شكل تجميعات ألرقام مفردة أو جداول بيانية.. 2

بيانات تمثيلية على هيئة أشكال ومخططات بيانية وخرائط وأشكال ترسيمية.. 3

وسائل ومصادر جمع البيانات
• أواًل ، مصادر ميدانية أولية ومباشرة يجمع الباحث البيانات بنفسه منها وتشمل :	

V .املالحظة املباشرة
V  .املقابالت
V .االستبانات أو االستمارات
• ثانيًا ، مـصادر تاريخية ثانوية وغير مباشرة يجدها الباحث جاهزة وتشمل :	

V .النشرات والسجالت
V .التعدادات العامة

أواًل: املصادر املباشرة أو امليدانية أو األولّية

املالحظة. 1

تتمثل في االنتباه لحادثة أو ظاهرة بقصد تفسيرها واكتشاف أسبابها والتعرف 
الظواهر  بعض  لدراسة  مباشرة  طريقة  أفضل  وهي   . تحكمها  التي  القوانني  على 
املناخية، والحيوية. ومن ميزاتها أنها ال تتطلب جهودًا كبيرة وال تكاليف باهظة، وال 
فترات زمنية طويلة، إذ يتم جمع البيانات وقت حصولها، وهي لذلك تتمتع باملصداقية 
وبالواقعية. أما عيوبها فهي صعوبة التحكم بالعوامل الزمنية والجغرافية، وصعوبة 

تطبيقها في األحداث التي تتعلق بالحياة الخاصة لألفراد .
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املقابلة. 2
هي مواجهة وجهًا لوجه بني الباحث واملستجيب الذي يدور حوله البحث، ومن 
تقديم  وفي  والعاطفية،  الشخصية،  الصفات  على  التعرف  في  جيدة  أنها  مزاياها 
فهي  عيوبها  أما  األخرى،  الوسائل  من  أعلى  ومردودها  لألميني،  والسيما  املشورة، 

اعتمادها على تعاون املستجيب وعلى حالته النفسية ودوافعه. 

االستبانة أو االستبيان أو االستمارة اإلحصائية . 3
أسئلـة  تتضمن  إلكترونيـة  صفحة  أو  مطـبـوعـة  ورقة  عـن  عـبـارة  إجراء  هو 
يجيب عنها املستجيب، ومن مزاياه قصر الوقت، وقلة التكلفة، وقلة الجهد، وأنه أكثر 
موضوعية من املقابلة إذا لم يحمل اسم املستجيب مما يحفزه على إعطاء معلومات 
موثوقة وصحيحة، ويسمح بالتحكم في األلفاظ وترتيب األسئلة وتسجيل اإلجابات، 
ويوفر وقتًا كافيًا للمستجيب للتفكير في إجابته وللتدقيق فيها. أما عيوبه فتدنِّي نسبة 
االستجابة إلى أقل من النصف، وعدم تدقيق املستجيبني في اإلجابات، وتباين فهم 

العبارات واملصطلحات، وتعذر استخدامه لدى األميني، ووجوب االختصار.

مصادر جمع البيانات 
)املعطيات(

ثانويةأولية
مصادر تاريخية12 مصادر ميدانية

هي بيانات يتم 
تجميعها من خالل 

الباحث بنفسه

هي بيانات يتم 
تجميعها من خالل 

جهة ما

املقابلة الشخصية.

االستمارة اإلحصائية.

املالحظة.

النشرات والسجالت.

التعدادات العامة.

)الشكل 17( : مصادر جمع البيانات.
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مراحل تنفيذ املسح باستخدام االستبانة

• التأكد من إشراك جميع األطراف املؤثرة واملتأثرة باملوضوع.	
• عقد حلقة )ورشة( عملية للتدريب على تنفيذ املسح باستخدام االستبانات.	
• تفقد جاهزية العاملني في تنفيذ وتنسيق البحث.	
• العمل امليداني وإدارة البيانات.	
• عقد حلقة )ورشة( عملية حول تحليل البيانات.	
• إصدار البيانات.	
• عقد حلقة )ورشة( عملية حول السياسات والبرامج التي سوف يتم تنفيذها.	
• تعديل االستبانة حسب نتائج الحلقات العملية )ورشات العمل(.	
• إعداد تصميم العينة.	
• توزيع اإلرشادات على العاملني امليدانيني.	

ثانيًا: مصادر تاريخية أو ثانوية أو غير مباشرة للبيانات

التقارير والنشرات والسجالت. 1
وهي وثائق رسمية في املستشفيات أو في سجالت األحوال املدنية أو في دواوين 
وزارات عديدة مثل وزارات الداخلية واملالية والزراعة والتجارة، ينقِّب فيها الباحث عن 
أرقام ترتبط بأوقات أو بأزمنة محددة ليرسم صورة عن الوضع في ذلك الوقت وكيفية 

تطوره أو تدهوره بعد ذلك. 

التعداد العام. 2
يتم الحصول عليه من الوثائق الرسمية للدولة، وُيجرى كل عشر سنوات، وفيه 
معلومات عن أعداد السكان، وتوزع أعمارهم، وانتشارهم الجغرافي، ومتوسط األعمار 

والنسبة بني الجنسني ومعلومات ديموجرافية أخرى.

البحوث واملجالت العلمية ومواقع اإلنترنت املتخصصة. 3

وهي مصادر تتضمن نتائج البحوث التي أجريت من قبل وتدور حول املوضوع 
يمكن  التي  النتائج  بضم  تلويًا  أو  ثانويًا  تحلياًل  الباحثون  عليها  يجري  وقد  نفسه، 

ضمها إلى بعضها، واملوازنة والتقريب بينها.
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أساليب جمع البيانات ألغراض التخطيط

أيًا كانت وسيلة جمع البيانات، يمكن أن تطبق على مستويات متعددة:

أسلوب املسح الشامل أو الَحْصر.. 1

أسلوب العينة العشوائية.. 2

الستخالص . 1 العمل  الباحث  يكرر  وفيه   : الَحْصر  أو  الشامل  املسح  أسلوب 
البيانات واملعلومات من كل فرد من أفراد الجمهرة التي يدرسها بدون استثناء، 
وهو أمر يزداد صعوبة بازدياد أعداد الجمهرة. ومن األمثلة عليه تعداد السكان 
الذي يجرى كل عشر سنوات في جميع أنحاء البالد. ومن مزايا املسح الشامل أو 
الَحْصر قلة احتماالت الوقوع في الخطأ، والحصول على نتائج عالية الدقة وذات 
مصداقية، ووضوح األسلوب والوصول إلى التفاصيل املطلوبة. أما عيوبه فتتمثل 
في ارتفاع التكاليف، طول الوقت، وضخامة الجهود التي تبذلها أعداد غفيرة من 

العاملني في جمع البيانات.

يشمل اختيار عدد محدود من األفراد لدراستهم . 2 أسلوب العينة العشوائية : 
ملا ستسفر عنه دراسة  بافتراض أن نتائج دراستهم ستكون مطابقة "أو ُمَمثِّلَة" 
املسح الشامل لو أجريت. ومن األمثلة املشهورة عليه فحص عبوات من األدوية 
تحديد  ينبغي  ناجحًا  األسلوب  يكون هذا  ولكي  بكاملها.  للتأكد من صالحيتها 
عشوائيًا صحيحًا،  اختيارًا  العينة  أفراد  واختيار  مالئمًا،  تحديدًا  العينة  حجم 

دراسة 4دراسة 3دراسة 2دراسة 1

التحليل الثانوي لنتائج جميع الدراسات 
1 و2 و3 و4 معاً

)الشكل 18( : التحليل الثانوي.
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التحليل.  وفي  الحسابات  في  تعقيد  من  يخلو  ال  علمي صحيح  أسلوب  واتباع 
التكاليف،  البيانات خفض  العشوائية في جمع  العينة  أسلوب  اتباع  مزايا  ومن 
ونقص الجهود، ونقص أعداد العاملني في جمع البيانات. أما عيوب هذا األسلوب 
فتتمثل في احتمالية الوقـوع فـي أخـطاء التحّيـُز بسبـب طبيعـة العينـة املختـارة، 

وانخفـاض مستوى الدقة واملصداقية، وغياب الوضوح وقلة التفاصيل.

مواقع الحصول على البيانات
الرسمية،  والهيئات  املؤسسات  على  البيانات  على  الحصول  مواقع  تقتصر  ال 
بل إنها تتوسع دائرتها إذا تجذرت املشكلة في املجتمع، وأصبح لها تبعات متعددة ، 
ومن األمثلة الشائعة نذكر القطاعات التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة مع تعاطي 

املشروبات الكحولية.

القطاعات ذات االهتمام بمكافحة تعاطي املشروبات الكحولية
• وزارة الصحة: معــدالت الـمرض والوفيات الناجمة عن تعاطي املشروبات 	

الكحولية.
• بتعاطــي 	 الصلة  ذات  والحـوادث  الجرائـم  معـدالت  الداخــليــة:  وزارة 

املشروبات الكحولية.
• وزارة املواصــالت: مـعـدالت وقــوع حـوادث املــرور الناجمـة عـن تعاطي 	

املشروبات الكحولية.
• وزارة املالية: عائدات الضرائب على املشروبات الكحولية.	
• وزارة الثقافة: الفرص الضائعة لإلبداع الفكري والثقافي  بسبب تعاطي 	

املشروبات الكحولية.
• وزارة العدل: قضايا ذات صلة بتعاطي املشروبات الكحولية. 	
• وزارة الزراعة: قيـمـة املحاصيـل ذات العـائـد االقتصـادي العـالـي مقابل 	

الكروم.

• وزارة الصناعة: قيمة املصنوعات الغذائية مقابل املشروبات الكحولية.	
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مضمون البيانات 
يـمكـن أن تتضـمـن البيـانـات التـي تمـسُّ الحاجـة إليـهـا في التخطيط الصحي 
توصيفـات للجمـهـرة املستهدفة بالتخطـيـط الصـحـي، أو بـأية خطوة من خطواته، أو 

املؤشرات ذات الصلة بموضوعه، ومن أهمها:

املعلومات الديموجرافية 
• املساحة الكلية للبلد أو للمحافظة أو للمنطقة اإلدارية.	
• عدد السكان في منتصف العام.	
• توزع السكان جغرافيًا.	
• نسبة سكان املدن إلجمالي السكان.	
• نسبة سكان الريف إلجمالي السكان.	
• معدالت الوالدة والوفيات.	
• توزع السكان في فئات األعمار والهرم السكاني.	
• توزع السكان بني الجنسني.	
• معدالت اإلعاقة واإلعالة.	
• الحالة واملستويات التعليمية لدى السكان.	
• حالة الطرقات وتوافر وسائل النقل واملواصالت.	
• توافر املياه الصالحة للشرب وحصة الفرد منها.	
• توافر خدمات الصرف الصحي للفضالت.	
• معدالت التمنيع.	
• النسبة املئوية للسكان بعمر أقل من 15 عامًا. 	
• النسبة املئوية للسكان بعمر 65 عامًا فأكثر.	
• معدل النمو السكاني.	
• معدل الخصوبة الُكلي.	
• معدل الوفيات.	
• معدل الوالدات.	
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املعلومات املالية والتمويل 
• الناتج القومي اإلجمالي، وهو مقياس لحجم اإلنتاج االقتصادي من السلع 	

والخدمات واملوارد التي يمتلكها سكان بلد ما في فترة زمنية ما.
• الناتج املحلي اإلجمالي، وهو مقياس لحجم اإلنتاج االقتصادي من السلع 	

والخدمات واملوارد التي يمتلكها سكان منطقة محلية معينة في فترة زمنية ما.
• القومي 	 الناتج  بتقسيم  القومي، ويحسب  اإلجمالي  الناتج  الفرد من  حصة 

اإلجمالي على مجموع عدد السكان.
• متوسط دخل الفرد.  	
• حصة الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة.	

معلومات صحية
• نسبة املواليد ناقصي الوزن. 	
• نسبة النساء الحوامل املتابعني من قبل أشخاص مدربني. 	
• نسبة الوالدات التي تمت بمساعدة طبية. 	
• نسبة األطفال دون الخمس سنوات ناقصي الوزن. 	
• معدل وفيات األمومة )لكل 100,000 مولود حي(.	
• العمر املتوقع عند الوالدة.	
• ذكور.	
• إناث.	
• النساء املتزوجات بعمر )15-49( الالتي يستعملن وسائل تنظيم األسرة. 	

معلومات حول املوارد البشرية )لكل 10,000 من السكان(
• األطباء.	
• أطباء األسنان.	
• الصيادلة.	
• التمريض.	
• أسرة املشافي.	
• املراكز الصحية.	
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معلومات حول معدالت حدوث األمراض السارية )التي تنتقل بالعدوى(
• الكوليرا.	
• املالريا.	
• شلل األطفال.	
• الحصبة )الحاالت املؤكدة(.	
• الُسل.	
• الخناق.	
• الكزاز عند الكبار.	
• الكزاز عند الولدان.	
• اإليدز.	
• التهاب السحايا الجرثومي. 	

معلومات حول التغطية باملرافق الصحية
• النسبة املئوية من السكان الذين تتوفر لهم مياه شرب.	
• النسبة املئوية من السكان الذين يتوفر لديهم صرف صحي.	
• النسبة املئوية من السكان الذين يتوفر لهم خدمات صحية. 	

معلومات حول التغطية باللقاحات
• الُسل.	
• جرعة ثانية من اللقاح الرباعي. 	
• جرعة ثالثة من اللقاح الرباعي. 	
• جرعة أولى من لقاح التهاب الكبد. 	
• جرعة أولى من اللقاح الفموي لشلل األطفال. 	
• جرعة ثانية من اللقاح الفموي لشلل األطفال.	
• جرعة ثالثة من اللقاح الفموي لشلل األطفال.	
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• الحصبة والحصبة األملانية و النكاف.	
• نسبة الحماية من كزاز الولدان.	

معلومات تفصيلية حول معدالت الوفيات

• العمر املأمول. 	

• معـدل الوفيت في الفئة املحيطة بالوالدة لكل 1000 من مجمل املواليد.	

• معدل وفيات الرّضع لكل 1000 مولود حي.	

• معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي.	

• معدل وفيات األمهات لكل 1000 مولود حي.	

معلومات حول األمراض غير السارية

• النسبة املئوية للسكان الذين لديهم مستوى الكوليستيرول يساوي أو أكثر 	
من 5.2 مول/ديسي لتر.

• النسبة املئوية لزيادة الوزن والبدانة )السمنة(:  منسب كتلة الجسم يساوي 	
أو أكثر من 25.

• النسبة املئوية للتدخني: املدخنون يوميًا في الوقت الراهن.	

• تعاطي الكحول في الوقت الراهن )خالل 30 يومًا مضت(.	

معلومات تفصيلية حول القوى العاملة الصحية

• أطباء. 	

• تمريض.	

• أطباء األسنان.	

• صيادلة.	
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معلومات حول التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية
• مجموعة سكانية يتاح لها الوصول إلى خدمات صحية محلية.	
• معدل انتشار استخدام موانع الحمل.	
• والدات يشرف عليها عاملون صحيون مهرة.	
• حاالت الوالدة بمساعدة عاملني صحيني غير األطباء واملمرضات والقابالت.	
• نسبة الولدان املحصنني عند الوالدة ضد الكزاز )التيتانوس( من خالل تمنيع 	

األم.

معلومات حول اإلنفاق على الصحة
• حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي.	
• حصة الفرد من اإلنفاق اإلجمالي على الصحة.	
• حصة الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة.	
• اإلنفاق 	 إلى مجمل  املئوية  ونسبته  الصحة  الحكومي على  اإلنفاق  إجمـالي 

على الصحة.
• إنفاق الضمان االجتماعي على الصحة كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي 	

العام على الصحة.
• اإلنفاق من الجيب كنسبة مئوية من اإلنفاق الخاص على الصحة. 	
• الخطـط الخـاصـة لإلنفـاق املسبق كنسبة مئـويـة مـن اإلنفـاق الخـاص على 	

الصحة.
• نصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق على الصحة.	
• نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة.	

معلومات ديموجرافية تفصيلية
• إجمالي معدل الخصوبة لكل امرأة.	
• معدل خصوبة لدى املراهقات.	
• معدل إملام الكبار بالقراءة والكتابة.	
• النسبة الصافية لاللتحاق باملدارس االبتدائية.	
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• نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي. 	
• السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم.	

املعلومات حول البيئة السياسية والتشريعية والتنفيذية
• نسبة العاملني إلى مجموع السكان. 	
• نسبة بطالة الشباب.	
• نسبـة تشغيـل األطفـال. 	
• نسبة عدم املساواة.	
• نسبة الرضا العام بالحياة. 	
• نسبة الرضا بحرية الخيارات املتاحة للتصرف بالحياة. 	
• نسبة الرضا بالوظيفة. 	
• نسبة الثقة في األفراد أو الحذر في التعامل معهم.	
• نسبة الرضا باملجتمع املحلي. 	
• نسبة الثقة بتحسن الظروف االقتصادية.	
• نسبة الثقة في الحكومة الوطنية.	
• نسبة الشعور باألمان أثناء السير وحيدًا لياًل.	
• نسبة الجرائم املتعمدة والقتل.	
• نسبة االنتحار.	

املعلومات حول بيئة البحث العلمي واالبتكار 
• نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير.	
• مجموع اإلنفاق من املال الخاص والعام على االبتكارات. 	
• مجموع اإلنفاق على البحوث األساسية والتطبيقية والتطويرية.	
• عدد/نسبة الباحثني في مجال املعرفة والبحث والتطوير.	
• عدد املتخرجني من كليات العلوم والهندسة.	
• عدد براءات االختراع ملنتجات أو عمليات أو حلول.	
• نسبة املوارد املالية من رسوم الترخيص واالستفادة من حقوق امللكية.	
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• نسبة الحاصلني على اإلمداد بالكهرباء.	
• نسبة وعدد الحواسيب الشخصية.	
• نسبة وعدد مستخدمي اإلنترنت.	
• نسبة وعدد االشتراكات في الحزمة العريضة الثابتة لإلنترنت.	
• نسبة وعدد املشتركني في الهاتف الثابت والنقال.	

املعلومات حول االنتفاع من الخدمات الصحية
• توزيع مرافق الخدمات الصحية مثل املستشفيات واملراكز الصحية والعيادات 	

الطبية.
• املسافات بني مواقع السكن وأقرب املرافق الصحية إليها.	
• الخاص، 	 جيبه  من  الصحية  الخدمات  من  املستفيد  يدفعها  التي  التكاليف 

وتتضمن الرسوم املباشرة على الخدمات الصحية، وتكاليف السفر واألدوية، 
والغياب عن العمل بدون تعويض مقابل(.

• مـواقـف العاملـني الصحيـني مـن املستفيديـن مـن الخـدمـات الصحيـة )وهل 	
تتضمن تشجيعهم على االستفادة منها أم تؤدي إلعراضهم عنها(.

• القيود االجتماعية والثقافية والعقائدية )مثل إحجام النساء عن تلقي رعاية 	
توليدية يقدمها لهن رجال(. 

املعلومات حول البيئة
• نسبة االعتماد على/استهالك الوقود األحفوري )الطاقة املستمدة من املوارد 	

الطبيعية كالفحم والنفط والغاز الطبيعي.
• الرياح، 	 طاقة  الشمسية،  )الطاقة  املتجددة  الطاقة  االعتماد/استهالك  نسبة 

الطاقة املائية، وموارد املحيطات وتدوير النفايات(.
• نسبة انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون.	
• نصيـب الفـرد من انبعاثـات ثنائـي أكسيد الكربون. 	
• نصيـب الفـرد مـن انبـعاثـات غـازات االحـتـباس الحـراري: )امليثان وأكسيد 	

النيتـروز ومركبـات هيدروفلوروكربـون والكربون املشبع بالفلور، وسداسي 
فلوريد الكبريت(.

• نسبة نضوب املوارد الطبيعية. 	
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• نسبة تضاؤل مساحة الغابات.	
• نسبة التغير في مساحة الغابات.	
• نسبة سحب املياه العذبة.	
• نسبة أنواع الحيوانات املهددة باالنقراض.	
• نسبة األراضي الزراعية.	
• عدد الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية.	
• نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.	

معلومات حول الخدمات األساسية املتوافرة كجزء من الرعاية الصحية 
• خدمات رعاية األمومة والطفولة وتنظيم األسرة.	
• خدمات التوعية والتثقيف السليم والتغذية الصحيحة .	
• خدمات مكافحة األمراض املعدية والتطعيمات األساسية.	
• خدمات اإلصحاح البيئي للمجتمع .	
• خدمات مكافحة وعالج األمراض املستوطنة واملنقولة .	
• خدمات الطوارئ باإلضافة إلى خدمات تقديم الرعاية الطبية.	
• خدمات توفير األدوية األساسية.	
• خدمات التسجيل واإلحصاء الطبي.	
• خدمات أصحاب االحتياجات الخاصة .	
• خدمات املسنني وأمراض الشيخوخة.	

وضع األهداف الصحية واملعايير واملؤشرات الصحية 
تأتي مرحلة وضع أو تحديد األهداف الصحية بعد مرحلة جمع البيانات والبيِّنات 
حول املشكلة أو مجموعة املشكالت الصحية التي يستهدف التخطيط الصحي حلها، 
فإذا كانت البيانات ترسم صورة للحالة الصحية قبل التخطيط، فإن األهداف ترسم 
صورة صحية ملا ستكون عليه الحالة الصحية بعد تنفيذ الخطة الصحية، واملؤشرات 
تقيس مدى وكمية التغير الحاصل آنذاك، فاملؤشر هو وصف لألوضاع بعد تحقيق 

الهدف، أما املعايير فهي الِقَيم املرجعية التي تقارن املؤشرات بها.
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خصائص األهداف الجيدة
األهداف  على  والتأكيد  جيدة،  وأهدافًا  أهدافًا سيئة  هناك  أن  التجربة  أثبتت   
واليأس  اإلحباط  من مشاعر  أحيانًا  تسببه  ملا  السيئة  األهداف  تجنب  يعني  الجيدة 

والخيبة، ونذكر فيما يلي بعضًا من خصائص الهدف الجيد:
أن يكون الهدف قاباًل للقياس الكمي بدقة، من خالل مؤشرات ونتائج ملموسة . 1

تدل على تحقيقه.
أن يكون مرنًا، يمكن تكييف مقداره )وليست طبيعته( مع التغيرات غير املتوقعة.. 2
أن يكون واضحًا بعيدًا عن الغموض وااللتباس، وسهل الفهم، بصياغته بكلمات . 3

سهلة ومفهومة. أن يكون محددًا بدقة على شكل نتيجة متوقعة. 
أن يكون متوازنًا ومتكاماًل ومتسقًا مع القرارات في املستويات والهياكل اإلدارية.. 4
أن يشارك في وضعه جميع األطراف التي ستساهم في تحقيقه. . 5
أن يكون مقبواًل لدى األطراف املؤثرة وجماعات الضغط في املجتمع.. 6
أن يكون له أثر تحفيزي على األفراد وعلى املجتمع. . 7
أن يكون مالئمًا ومتناسبًا مع غيره من األهداف األخرى.. 8
أن يكون متوافقًا مع البيئة الداخلية والخارجية.. 9

الهدف الذكي 

كثيرًا ما يوصف الهدف 
الجيــد بأنــه هـدف ذكي،  إذا 
الجودة  صفات  فيه  تحققـت 
الصفات هي  واملالءمة، وهذه 
أن يكون الهدف نوعيًا، وقاباًل 
للقيــاس، ويــمــكــن تحــقيقه، 
ومالئمــًا، أو واقعيًا، ويمــكــن 

تحــقيقــه في الوقت املالئم.
)الشكل 19( : خصائص الهدف الذكي.

الوقت املحدديتحقق في 

يمكن تحقيقه

نوعي

واقعي
يمكن قياسه
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وملا كانت هناك أهداف طويلة األجل )يؤمل تحقيقها في فترة قد تتجاوز خمسة 
أعوام(، وأهداف متوسطة األجل )تتراوح فترة تحقيقها بني 2-5 سنوات(، وأهداف 
قصيرة األجل )ال تتجاوز فتـرة تحقيقـهـا عـامـًا واحـدًا(، فإن التخطيط يبدأ بوضع 
إلى أعلى مستوى إداري، ويتم نشرها  األهداف طويلة األجل، ويعود قرار وضعها 
على نطاق واسع، ويتلو ذلك قيام اإلدارات في املستويات الوسطى والدنيا )التشغيلية( 
األهداف  ثم  األجل،  طويلة  األهداف  بتحقيق  الكفيلة  األجل  األهداف قصيرة  بوضع 

قصيرة األجل للتنفيذ امليداني.

 

التمثيل البصري لألهداف

يساعد التمثيل البصري لألهداف في توصيل الرسائل وترسيخها في األذهان.
وكثيرًا ما يتم عرض األهداف بتمثيل بصري جذاب يرسخها في الذهن ويبقيها في 

الذاكرة لفترة أطول .

هدف متوسط 
األجل 1

هدف متوسط 
األجل 2

هدف متوسط 
األجل 3

هدف 
طويل 
األجل

• هدف قصير األجل 1	

• هدف قصير األجل 2	

• هدف قصير األجل 3	

)الشكل 20( : التدرج في وضع األهداف.
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القضاء على الفقر

القضاء على الفقر 
بجميع أشكاله في كل 

مكان.

القضاء التام على الجوع

القضاء على الجوع وتوفير 
األمن الغذائي والتغذية املحتملة 

وتعزيز الزراعة املستدامة.

الصحة الجيدة والرفاه

ضمان تمتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في 

جميع األعمار.

التعليم الجيد

ضمان التعليم الجيد املنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة للجميع.

املساواة بني الجنسني

تحقيق املساواة بني 
الجنسني وتمكني كل النساء 

والفتيات.

املياه النظيفة 
والنظافة الصحية

ضمان توافر املياه 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع.

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

ضمان حصول الجميع 
بتكلفة ميسورة على 

الخدمات الحديثة املوثوقة 
واملستدامة.

العمل الالئق ونمو 
االقتصاد

تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
والشامل للجميع واملستدام 
والعمالة الكاملة  واملنتجة 

وتوفير العمل الالئق للجميع.

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

إقامة بنى تحتية على 
الصمود وتحفيز التصنيع 
الشامل للجميع واملستدام، 

وتشجيع االبتكار.

الشكل )21(: التمثيل البصري ألهداف التنمية املستدامة.

123

456

789
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الحد من أوجه 
عدم املساواة

الحد من عدم املساواة 
داخل البلدان وفيما 

بينهما.

مدن ومجتمعات محلية 
مستدامة

جعل املدن واملستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة 
وقادرة على الصمود ومستدامة.

االستهالك واإلنتاج 
املسؤوالن

ضمان وجود أنماط استهالك 
وإنتاج مستدامة.

العمل املناخي

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغير املناخ وآثاره )مع 

االعتراف باتفاقية األمم املتحدة 
املبدئية بشأن التغير املناخي 
كمنتدى دولي وحكومي أولي 
ملفاوضة الرد الدولي للتغير 

املناخي(.

الحياة تحت املاء

حفظ املحيطات والبحار 
واملوارد البحرية 

واستخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية 

املستدامة.

الحياة في البر

حماية النظم األيكولوجية والبرية 
وترميمها وتعزيز استخدامها 

على نحو مستدام، وإدارة 
الغابات على نحو مستدام، 

ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 
األراضي وعكس مساره، ووقف 

فقد التنوع البيولوجي.

السالم والعدل 
واملؤسسات القوية

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهمش فيها أحد 
من أجل تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول 

الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات.

عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الشراكة العاملية من أجل 

التنمية املستدامة.

تابع )الشكل 21(: التمثيل البصري ألهداف التنمية املستدامة.
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131415
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األهداف الصحية 
املقصود باألهداف الصحية في خطة ما الوصول إلى الوضع الصحي املطلوب 

في نهاية فترة الخطة املوضوعة. 

وعلى النطاق العاملي سنأخذ مثااًل نتبني من خالله جميع جوانب األهداف وهو 
أهداف األمم املُتحدة للتنمية املُستدامة التي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر 
عام 2015 م في قمة أممية تاريخية، وستعمل البلدان خالل السنوات الخمس عشرة 
املقبلة على تحقيقها، كما ستتحمل الحكومات نفسها مسـؤولية متابعـة تنفيذها وما 
سيتطلبه ذلك من جمع البيانـات النوعيـة في الوقت املناسـب. وتعرَّف التنميـة املستدامة 
بأنها تنمية تلبي احتياجات األجيال الحاضرة دون املساس بقدرة أجيال املستقبل على 

تلبية احتياجاتها الخاصة.
وقد استغرق َتَبلُْور صورة األهداف اإلنمائية املستدامة عقدين من البحث والعمل، 

وتضمن :
• 5 محاور للتركيز.	
• 17 هدفًا.	

• 169 غاية.	

• 300 مؤشر.	

متطلبات تحقيق الهدف الجيد 
وهي الحد األدنى من الظروف التي ينبغي توافرها لتحقيق الهدف وتشمل ما يلي:

أن تشارك بوضعه جميع األطراف التي يمكن أن تتأثر به. . 1
أن تتوافر فيه صفات الجودة.. 2
أن يكون ضمن أحد املحاور التي يتم التركيز عليها.. 3

هدف طالب الطب في بداية العام الدراسي:
بانتهاء هذا العام الدراسي سأكون بني الناجحني بتقدير امتياز.
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أن تكون النتائج التي ُيرجى تحقيقها واضحة في األذهان.. 4

أن يكون الهدف موضع اتفاق جميع األطراف املشاركة بوضعه واملتأثرة بتحقيقه.. 5

مشاركة جميع األطراف التي يمكن أن تتأثر به في وضعه

التي  األهداف  في وضع  مؤسسة  أية  في  العاملون  يشارك  أن  الضروري  من 
تريد تحقيقها، ألن ذلك يؤدي لشعورهم باملسؤولية تجاه تحقيق تلك األهداف، ويميلون 
لرفع التوقعات فيها، ويزيدون من سعيهم لتحقيقها. وبالنسبة ألهداف األمم املُتحدة 
للتنمية املُستدامة، فإن من املتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية 
لتحقيقها بعد أن شارك كل بلد منها في وضعها، ممثاًل بقيادته السياسية، وبخبرائه 

على مستوى. 

محاور التركيز لألهداف

في  يرغبون  التي  التركيز  توضيح محاور  على  التخطيط  في  العاملون  يحرص 
تعزيزهـا، ومـن األمثلـة علـى تلـك املحـاور ما ارتكزت عليه أهداف األمم املُتحدة للتنمية 

املُستدامة، وهي:

الناس: رفاهية كل الناس.

الكوكب: حماية نظم األرض األيكولوجية.

الرخاء: النماء االقتصادي والتكنولوجي املُستمر.

السالم: حفظ السالم.

الشراكة: تنمية التعاون الدولي.

ومن الضروري أن يكون لدى العاملني في التخطيط صورة واضحة عن النتائج 
التي يعملون على تحقيقها، وهي فيما يخص أهداف األمم املُتحدة للتنمية املُستدامة 

فإن النتائج املرجو تحقيقها من ُخطة األمم املتحدة لعام 2030 م كالتالي:

• تتطلب 	 األبعاد  ُمتعددة  املُستدامة  التنمية  أهداف  إن  السياسات:  اتساق  زيادة 
روابط بني أجزاء السياسات.

• دعم النمو والرفاهية الشاملني: عدم إهمال أي أحد.	
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• ضمـان استدامـة الكوكـب: تحقيـق التـوازن بـني النـمـو االجتماعي واالقتصادي 	
والحفاظ على استدامة موارد الكوكب وُنظمه األيكولوجية.

• تحتاج الحكومات، واملُنظمات الدولية غير الحكومية، والقطاع 	 تعزيز الشراكات: 
الخاص، واملُجتمع املدني لعمل فريق بشأن املوارد املالية والتكنولوجيا.

• الحصول على بيانات دقيقة حول تنفيذ الُخطة والتقدم فيها. 	

وقد جاءت أهداف التنمية املستدامة لتعبِّر عن اإلرادة املشتركة للدول األعضاء 
في األمم املتحدة:

أهداف التنمية املستدامة السبعة عشرة بحلول عام 2030م:
الهدف 1 ــ القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

الهدف 2 ــ القضاء علـى الجـوع وتوفـيـر األمـن الغـذائـي والتغذيـة املحّسنـة وتعزيز 
الزراعة املستدامة.

الهدف 3 ــ ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
الهدف 4 ــ ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى 

الحياة للجميع.
الهدف 5 ــ تحقيق املساواة بني الجنسني والتمكني لجميع النساء والفتيات.

الهدف 6 ــ ضمـان توافـر امليـاه وخدمـات الصـرف الصحـي للجميع وإدارتهما إدارة 
مستدامة.

الهدف 7 ــ ضمـان حصـول الجميـع بتكلفـة ميسـورة علـى خدمـات الطاقة الحديثة 
املوثوقة واملستدامة.

الهدف 8 ــ تعزيـز النمـو االقتصـادي املطـرد والشامـل للجميع واملستدام، والعمالة 
الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع.

الهدف 9 ــ إقامة ُبنى أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، 
وتشجيع االبتكار.

الهدف 10 ــ الحد من التباين داخل البلدان وفيما بينها.
على  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  واملستوطنـات  املدن  جْعل  ــ   11 الهدف 

الصمود ومستدامة.
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الهدف 12 ــ ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.
الهدف 13 ــ اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير املناخ وآثاره )مع اإلحاطة علمًا 

باالتفاقات التي أبرمها منتدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(.
الهدف 14 ــ حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام 

لتحقيق التنمية املستدامة.
الهدف 15 ــ حماية النظم األيكولوجية البّرية وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها 
على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

األراضي وعكس مساره، ووقف فقد التنوع البيولوجي.
ـ التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل تحقيق  الهدف 16ـ 
التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات.
الهدف 17 ــ تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة.

األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية
هدف  لكل  يكون  بحيث  تراتبي  أو  هرمي  بنيان  في  األهداف  تنتظم  أن  ويمكن 

"رئيسي" أهداف "فرعية". 

االستراتيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني 
صحي  غذائي  نظام  باتباع  وحمايتها  الصحة  تعزيز  هو  إجمالي  هدف  لها 
أنحاء  جميع  في  املرض  وعبء  الوفيات  معدالت  لتقليص  البدني،  النشاط  وممارسة 

العالم.
ولها أربعة أهداف رئيسية هي:

الحد من عوامل االختطار املرتبطة باألمراض املزمنة التي تنجم عن الُنظم الغذائية . 1
غير الصحية والخمول البدني وذلك باتخاذ إجراءات صحية عمومية. 

إذكاء الـوعـي بتأثيـر الـنـظـام الغـذائـي والنشـاط البـدني في الصحة وبالتدخالت . 2
الوقائية وبتحسني الفهم في هذا املجال. 
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وضع وتعزيز وتنفيذ سياسات وخطط عمل عاملية وإقليمية ووطنية من أجل تحسني . 3
الُنظم الغذائية وزيادة النشاط البدني. وتلك السياسات والخطط مستدامة وشاملة 

وتحظى بمشاركة نشطة من قبل جميع القطاعات.
رصد العلوم وتعزيز البحوث في مجالي النظام الغذائي والنشاط البدني.. 4

ومن املثال السابق ألهداف التنمية املستدامة، نجد أن الهدف الرئيسي األول وهو 
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان يندرج تحته األهداف الفرعية التالية:

1-1  القضاء على الفقر املدقع للناس أجمعني أينما كانوا بحلول عام 2030م، وهو 
ُيقاس حاليًا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر في اليوم.

1-2  تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر 
بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 2030م.

الوطنـي  الصعـيد  علـى  مالئمـة  اجتماعيـة  حمايـة  وتدابـير  نظـم  استحـداث    3-1
للجميع ووضـع حـدود دنيـا لهـا، وتحقيـق تغطيـة صحيـة واسعة للفقراء والضعفاء 

بحلول عام 2030م.
الفقـراء والضـعفـاء منهم،  الرجـال والنسـاء، وال سيمـا  تمّتـع جميـع  1-4  ضمـان 
بنفس الحقـوق في الحصول على املـوارد االقتصـادية، وكـذلك حصولهم على الخدمات 
املتعّلقة  الحقوق  من  وغيره  فيها  والتصّرف  األراضي  ملكية  حق  وعلى  األساسية، 
والتكنولوجيا  الطبيعية،  املوارد  على  وبالحصول  وبامليراث،  األخرى،  امللكية  بأشكال 
الجديـدة املالئمـة، والخدمـات املاليـة، بمـا فـي ذلـك التمويـل املتناهـي الصغـر، بحلول 

عام 2030م.
1-5  بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأّثرها 
بالظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية بحلول عام 2030م.
1-6  كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون 
اإلنمائي املعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموًا، بما يكفيها 
مـن الوسائـل التـي يمكـن التنبـؤ بهـا من أجـل تنفيـذ البرامـج والسياسـات الرامية 

إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.
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والدولي،  واإلقليمي  الوطني  الصعيد  أطر سياسية سليمة على كل من  1-7  وضع 
استنادًا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية ملصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، 

من أجل تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات الهادفة إلى القضاء على الفقر.

خطوات وضع أحد األهداف الصحية على الصعيد املحلي
وعلى الصعيد املحلي يمر وضع الهدف الصحي بخطوات رئيسية هي:

صياغة الهدف الصحي.. 1

تنفيذ الهدف الصحي.. 2

تقييم مالءمة الهدف الصحي للسمات املحلية السائدة.. 3

دور الشفافية في وضع األهداف الصحية 

عند تنفيذ أية خطوة من خطوات صياغة وتنفيذ وتقييم األهداف الصحية، ينبغي 
توفير املعلومات الكافية واملوثوقة والصحيحة حول الوضع الصحي، مع توفير معايير 
أو االنحرافـات ومعالجتها،  للتعرف على جوانب القصور  محدَّدة وواضحة ومقبولة 
ثم إتاحة جميع البيانات للجمهور الذي سيشارك في التخطيط ووضع األهداف الذي 
سيتأثر منها، وذلك في ملفات مفتوحة يسهل الوصول إليها في أي وقت. فمن شأن ذلك 
أن يرّسخ ويدعم الشفافية في التعامل بني الناس، ويزيد من إمكانية ُمساءلة القيادات 
السياسات  برسم  املُتعلقة  القرارات  تطوير  كما يساهم في  إنجازاتها،  الصحية عن 
واإلجراءات، كما سيعود ذلك بالنفع على املواطنني املشاركني أنفسهم، فتزداد فرص 
ُمشاركتهم أكثر، ويدفعهم ذلك إلى زيادة دعمهم للقيادات الصحية، فتزداد كفاءتها 
وفعاليتها، وتحرص على توفير املزيد من أدوات جمع املعلومات والتخطيط والتحليل، 

مع اكتسابها ملهارات التعامل مع البيانات وصحة تفسيرها. 

إن الوصول إلى املعلومات يمكِّن الناس من:
• ُممارسة حقوقهم املدنية، السياسية، االقتصادية، والثقافية.	
• تعلُّم مهارات جديدة وتطبيقها.	
• ُصنع القرار واملُشاركة في ُمجتمع مدني نشط.	



التخطيط الصحي

- 88 -

• إيجاد حلول ُمجتمعية ملواجهة تحديات التنمية. 	
• ضمان املُساءلة، الشفافية، الحكم الرشيد، التمكني. 	
• قياس مدى التقدم في االلتزام بالتعهدات املُتعلقة بالتنمية املُستدامة. 	
• القضاء على الفقر.	
• تطوير الزراعة.	
• التعليم الجيد.	
• تحسني الصحة والرفاهية.	
• إتاحة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.	
• رفع مستوى الثقافة.	
• تعجيل وتيرة النمو االقتصادي.	
• تقوية املُجتمع املدني.	

املعايير )املقاييس(
هو  أيضًا  واملعيار  بها،  املؤشرات  مقارنة  يتم  التي  املرجعية  القيمة  هو  املعيار 
الطريقة التي تحظى باتفاق الخبراء واألطراف املؤثرة واملتأثرة بالتخطيط عليها لتنفيذ 
الخطوات وتحقيق األهداف. وقد تشمل املعايير مجموعة ضخمة من األنشطة واألهداف 
التي تتفق عليها املؤسسات الصحية وعمالؤها. ويساهم في وضع املعايير أصحاب 
الخبـرة فـي املؤسسات، واملستفيـدون مـن خـدمـاتـها، والجهـات الحكومية املختصة، 

واملنظمات الصحية املحلية والدولية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من املعايير في إنجاح عمل املؤسسات الصحية، وإضفاء 
املزيد من األمان والصحة واليسر على حياة أفراد املجتمع اليومية. ومن األمثلة على 

املعايير الشائعة االستخدام في الخدمات الصحية:
معاييـر إدارة الجـودة لزيـادة الكفـاءة في العمـل وتقليـل مواطـن الضعـف وتفـادي . 1

األعطال.
معايير اإلدارة.. 2
معايير السالمة لخفض الحوادث في مكان العمل.. 3
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معايير أمن تكنولوجيا املعلومات لحفظ خصوصية وسرية املعلومات الشخصية . 4
الحساسة.

معايير بناء املستشفيات واملراكز الصحية.. 5
معايير إدارة الطاقة لخفض استهالك الطاقة.. 6
معايير سالمة الطعام ملنع تلوث الطعام.. 7
معايير وصول ذوي االحتياجات الخاصة للخدمات.. 8
معايير القدرة على التشغيل البيني لنقل البيانات من موقع صحي إلى آخر في . 9

كل بقاع العالم.
معايير  لوضع  توافرها  بد من  ال  "معايير"  أن هناك  املعايير  الطريف في  ومن 
أخرى.  وللمنظمة الدولية للتقييس )أيزو(، جهود ضخمة في إرساء وترسيخ املعايير. 
ومن األمثلة على املعايير، نشير إلى معايير احتساب البحث العلمي املنشور في مجلة 

علمية في ترقية املدرسني في بعض الجامعات العربية:
أن يكون البحث قد تم نشره خالل 18 شهرًا أو أقل.. 1
أن يكون البحث قد نشر في مجلة لها رقم تصنيف دولي للنسخة الورقية وآخر . 2

للنسخة اإللكترونية.
أن يكون البحث قد نشر في مجلة لها قيمة تقديرية، ولها موقع إلكتروني يحتوى . 3

على جميع املعلومات.
أن يكون البحث قد نشر في مجلة تصدر بشكل منتظم منذ أكثر من عشر سنوات . 4

)أال يزيد تأخير نشر أي عدد منها عن شهرين(.
أن يكون البحث قد نشر في مجلة هيئة التحرير فيها من أساتذة كليات الطب . 5

املشهورة. )ذات تصنيف أقل من 400(.
أن يكون املتقدم إلى الترقية هو الباحث الرئيسي )أو الباحث الرئيسي املشارك( . 6

في البحث املنشور.
أن يكون البحث دراسة علمية وليست مراجعة لكتاب أو ترجمة ملقاالت أو تجميع . 7

لبحوث نشرها باحثون آخرون.
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املؤشرات
واملقصود باملؤشرات القَيم التي تقيس مدى التغيير )التقدم املُْحَرز أو التراجع( 
انطالقًا من الوضع الراهن قبل التخطيط باتجاه الوصول إلى التغيير املنشود الذي 
يتمتع  أن  ينبغي  املطلوب،  التغيير  لقياس  ر صالحًا  املؤشِّ يكون  الهدف. ولكي  حدده 

بصفات ُمَميِّزة.
السمات املميزة للمؤشرات

• الصحة.	
• املوثوقية.	
• املوضوعية.	
• الحساسية أو دقة القياس. 	
• النوعية أو قياسه للصفة املطلوبة منه.	
• سهولة القياس.	
• املالءمة.	

ويستعرض الجدول التالي أنواع املؤشرات الصحية 

داللتهاملؤشر

•مؤشرات الوفيات  املعدل العام للوفيات.	
• العمر املتوقع أثناء الوالدة.	
• ع. 	 وفيات الرضَّ
• معدل وفيات األطفال. 	
• معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة. 	
• معدل وفيات األمهات في فترة النفاس. 	
• معدالت الوفيات الناجمة عن أمراض محددة. 	
• املعدل التناسبي للوفيات. 	

الجدول )3(: أهم املؤشرات الصحية.
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داللتهاملؤشر

•مؤشرات األمراض معدالت الوقوع.	
• معدالت الحدوث. 	
• معدالت اإلبالغ. 	
• معدالت الزيارات للمراكز الصحية. 	
• معدالت القبول في املستشفيات والتخرج منها. 	
• فترات البقاء في املستشفى. 	
• فترات الغياب من املدارس ومن العمل.	

•مؤشرات العجز واإلعاقة عدد األيام التي يتحدد فيها النشاط.	

• عدد أيام الغياب عن العمل. 	

• عدد أيام مالزمة الفراش.	
•مؤشرات الحالة التغذوية معدالت نقص الوزن والتقزم والهزال.	

• معدالت زيادة الوزن.	

مؤشرات إيتاء الرعاية 
الصحية

• نسبة عدد األطباء إلى عدد السكان.	
• نسبة عدد األطباء إلى عدد املمرضات. 	
• نسبة عدد القابالت إلى عدد السكان. 	
• نسبة عدد َأِسرَّة املستشفيات إلى عدد السكان.	
• نسبة عدد املراكز الصحية إلى عدد السكان. 	

مؤشرات االنتفاع من 
الخدمات الصحية

• نسبة األطفال الذين تلقوا تمنيعات الطفولة.	
• نسبة الحوامل الالتي تلقني رعاية أثناء الحمل. 	
• نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل تنظيم األسرة.	

مؤشرات الصحة النفسية 
واالجتماعية

• عدد حاالت ومحاوالت االنتحار.	
• عدد حاالت اإلدمان. 	
• عدد حاالت العنف.  	
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داللتهاملؤشر

•مؤشرات صحة البيئة نسب تلوث الهواء واملاء.	
• نسب اإلشعاع. 	
• نسب املواد السامة. 	
• نسب الوصول إلى املياه اآلمنة. 	
• نسب االستفادة من الصرف الصحي.	

مؤشرات اجتماعية 
واقتصادية

• معدل زيادة السكان.	
• نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي. 	
• معدالت البطالة. 	
• معدالت اإلعالة. 	
• معدالت األمية. 	
• متوسط عدد أفراد األسرة. 	
• متوسط عدد األفراد في غرفة السكن. 	
• نصيب الفرد من توافر الكالوري. 	

•مؤشرات السياسة الصحية التزام القيادة السياسية بالتغطية الصحية الشاملة.	
• تخصيص املوارد. 	
• درجة العدالة في توزيع الخدمات الصحية. 	
• مشاركة املجتمع. 	
• اإلطار التنظيمي. 	
• اإلجراءات اإلدارية. 	

•مؤشرات جودة الحياة الرضا عن الحياة.	
• السالمة البدنية. 	

لها،  باملرآة  ارتباطًا وثيقًا حتى تكاد تكون صورة  وترتبط املؤشرات باألهداف 
ولكن املؤشرات تهتم بالتفاصيل الجزئية التي تساهم مجتمعًة في رسم الصورة التي 
يــراد الوصــول إليهــا )الهدف(، فإذا كان الهدف على سبيل املثال تحسني األوضاع 

تابع الجدول )3( : أهم املؤشرات الصحية.
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من  ستتضمن،  الهدف  بلوغ  إلى  "تشير"  التي  املؤشرات  فإن  لألسرة،  االجتماعية 
االلتحاق  وتوفير فرص  األسرة،  زيادة دخل  منها:  نذكر  ومتعددة،  كثيرة  أشياء  بني 
باملدارس ألطفالها، وتوفير فرص العمل ألفرادها، وإتاحة التأمني الصحي والضمان 
االجتماعي ألفرادها، وتسهيل الحصول على سكن مالئم بتكاليف ميسورة، وتوفير 
الحماية واألمن في املناطق السكنية، وتوفير خدمات املياه والصرف الصحي والنقل 

واملواصالت بتكاليف معقولة.
وفي املمارسة العملية، يختار املسؤولون عن التخطيط عددًا من املؤشرات التي 
يرون أنها تعطي أفضل من غيرها ألسباب قد تعود لصفات املجتمع املحلي، أو لسهولة 

ودقة قياسها، أو لذيوع استخدامها في دراسات وخطط أخرى.
ومن الضروري أن يقترن كل مؤشر بذكر البيانات التي ينبغي تجميعها للحصول 
طة عن  عليه، وعلى الطرق التي يجب أن تتبع للحصول على تلك البيانات، وبلمحة ُمَبسَّ
أو تفسير نتائجه إذا كانت مرتفعة أو  ذلك املؤشر، وطريقة "قراءته"  كيفية "حساب" 

منخفضة عن القيمة التي كانت قبل تنفيذ الخطة.

الجدول )4(: مثال على أحد األهداف ومؤشراته والبيانات املطلوبة.

وسيلة جمع البياناتالبيانات املطلوبةاملؤشرالهدف

تحسني 
مستوى 
املعيشة 

في 
منطقة 

ما 
بنسبة 
بحلول 
عام 
2018م

تحسن مستوى دخل 
األسرة بنسبة 25 % 

بحلول عام 2018م.

استبيانات لجمع البيانات دخل األسرة.
من األسر في املنطقة .

ازدياد عدد املراكز 
الصحية في املنطقة بنسبة 
75 % بحلول عام 2018م.

تقارير فريق املشروع عدد املراكز الصحية.
بيانات وزارة الصحة.

ازدياد نسب االلتحاق 
بالتعليم اإللزامي بنسبة 

.% 15

• عدد األطفال في 	
املنطقة وعدد األطفال 

امللتحقني باملدارس.
• عدد املتسربني من 	

املدارس.

• نتائج التعداد السكاني 	
للمنطقة. 

• سجالت املدارس.	

انخفاض نسبة البطالة 
بنسبة 35 % بحلول عام 

2018م.

• عدد الشباب في سن 	
العمل 

• عدد الباحثني عن عمل	

• استبيانات.	
• إحصاءات.	
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أكثر املؤشرات الصحية تداواًل

عدد األطباء املمارسني لكل 1000 من السكان

مؤشر يقيس معدل عدد األطباء املمارسني لكل 1000 نسمة من السكان )ويشمل 
الطب العام وكافة التخصصات باستثناء تخصص طب األسنان(.

عدد املمرضني واملمرضات املمارسني لكل 1000 من السكان

مؤشر يقيس معدل عدد املمرضني واملمرضات لكل 1000 نسمة من السكان.

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

ويشمل  الدولة،  في  واملقيمني  للمواطنني  الفردي  الدخل  متوسط  يقيس  مؤشر 
الدخل القومي اإلجمالي قيمة جميع الخدمات واملنتجات التي تم إنتاجها داخل الدولة 
دول  من  الدولة  إيرادات  إلى صافي  باإلضافة  معينة،  في سنة  املحلي(  الناتج  )أي 

أخرى )مثل أرباح األسهم والفوائد(.

نسبة السكان املصابني بداء السكري

مؤشر يقيس عدد املصابني بداء السكري بالنسبة لعدد السكان ضمن الفئات 
العمرية من 20-79 سنة )تم تحديد هذه الفئات العمرية لتتوافق مع الفئات العمرية 

املعتمدة من قبل االتحاد العاملي لداء السكري(.

نسبة األطفال الذين يعانون السمنة

مؤشر يقيس عدد املصابني بالسمنة من األطفال بالنسبة إلجمالي عدد األطفال 
من السكان في الفئات العمرية 5-17 عامًا.

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني

مصنفني بحسب نوع الجنس والفئة العمرية.

نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر 

بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية.
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النسبة املئوية من السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا/ النظم الخاصة بالحماية 
االجتماعية

عــن  والعاطلـني  األطفــال  بيـن  التمييـز  مـع  الجـنس،  نـوع  بحسـب  مصنـفـون 
العمل واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل/األطفال حديثي الوالدة وضحايا 

إصابات العمل والفقراء والضعفاء.

النسبة املئوية من املوارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر

اإلنفاق على الخدمات األساسية

والخدمات األساسية هي التعليم والصحة والحماية االجتماعية، كنسبة مئوية 
من إجمالي اإلنفاق الحكومي.

نسبة الوالدات التي يشرف عليها اختصاصيون صحيون مهرة

عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل 1000 شخص في السنة

عدد اإلصابات الجديدة بأمراض التهاب الكبد الوبائي البائي

لكل 100000 من السكان في سنة معينة.

عدد األشخاص الذين يحتاجون تدخالت ملكافحة األمراض املدارية املهملة

عدد اإلصابات الجديدة باإليدز

لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان )بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس 
والفئات الرئيسية من السكان(.

معدل انتشار داء السل 

لكل 1000 شخص في السنة.

الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري 
واألمراض التنفسية املزمنة
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عدد الوفيات الناتجة عن اإلصابات املميتة بسبب حوادث املرور على الطرق 
في فترة 30 يومًا لكل 100000 نسمة )معدالت العمر املوحدة قياسيًا(.

النسبة املئوية للنساء في سن اإلنجاب
بطرق  األسرة  تنظيم  إلى  حاجتهن  ُلّبيت  الالئي  عامًا(   39-15 العمرية  )الفئة 

حديثة.

االستراتيجية
اللغة  من  منقولة  وهي  العربية  اللغة  في  مرادف  لها  ليس  االستراتيجية  كلمة 
اليونانيـة )Stratēgos( املشتقـة مـن كلمتـني: كلمـة )Stratos( الـتـي تعني )عسكري( 
وكلمة )Ago( التي تعني )قيادة(، فهي تشير إلى البراعة العسكرية لتحقيق النصر، 
أو فن توزيع واستخدام املعارك بالوسائط والقوى العسكرية لتحقيق أهداف الحرب 

التي حددتها السياسة.
أما املقصود باالستراتيجية في اإلدارة فهو توجيهات عامة أكثر منها خطوات 
وترسم  األجل،  طويلة  فترة  تتناول  وهي  العمل،  خطة  تتضمنها  كالتي  محددة 
االستراتيجية بعد تحديد الهدف الذي يتم بدوره بعد صياغة الرسالة والرؤية، وتسبق 
التنفيذ، وترمي إلى تحقيق الهدف الرئيسي انطالقًا من التركيب الهيكلي للمؤسسة 

ومواردها املتاحة والبيئة حولها.
التي  اإلجراءات  بها  تستهدي  لكي  االستراتيجية  هات  التوجُّ صياغة  ويمكن 

ستنفذها األطراف املعنية :

ه االستراتيجي 1: الوباء التوجُّ )اعرف  زة:  ُمَركَّ إجراءات  التخاذ  املعلومات  توفير 
الذي تتعرض له واستجب له(.

ه االستراتيجي 2: التدخالت الرامية إلى إحداث األثر )التغطية بطائفة من التوجُّ
الخدمات الالزمة(.

ه االستراتيجي 3: تــوفير الخــدمات لضــمان اإلنصــاف )تغطية املجموعات التوجُّ
السكانية التي تحتاج إلى الخدمات(.

ه االستراتيجي 4: التمويل ألغراض االستدامة )تغطية تكاليف الخدمات(.التوجُّ

ه االستراتيجي 5: ابتكار من أجل تسريع وتيرة العمل )التطلع إلى املستقبل(.التوجُّ
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الهدف  تحقيـق  منها  كـل  متعـددة يستهدف  استراتيجيات  توضـع  أن  ويمكن   
ذاته، فلو أخذنا التصدي لألمراض التي تنتقل باملمارسة الجنسية مثااًل، فإن هناك 

استراتيجيات متعددة تسعى لتحقيق ذلك الهدف:
• استراتيجية تقليص املخاطر )باستهداف الفئات املعرضة للمخاطر(. 	
• استراتيجية تعزيز طرق الوقاية من العدوى )باستهداف املمارسات الخطيرة(. 	
• استراتيجية دعم معالجة الحاالت )باستهداف املصابني بالعدوى(. 	
• استراتيجية التثقيف الصحي )باستهداف سائر فئات املجتمع(. 	

وهذه االستراتيجيات تتكامل فيما بينها للوصول إلى الهدف املنشود. 

مثال على ذلك : 
االستراتيجية التقنية العاملية بشأن املالريا للفترة )2016- 2030م( 

الرؤية: عالم خاٍل من املالريا.

األهداف
• خفض املعدالت العاملية للوفيات الناجمة عن املالريا مقارنة بعام 2015 م.	
• خفض املعدالت العاملية لإلصابة باملالريا مقارنة بعام 2015 م.	
• التخلص من املالريا في البلدان التي شهدت سريان املالريا في عام 2015 م.	
• منع عودة سريان املالريا في جميع البلدان الخالية من املالريا.	

اإلطار االستراتيجي
الذي  االستراتيجي  اإلطار  مجتمعًة  الذكر  سالفة  املكونات  مالمح  على  ويطلق 
واملعايير  والتوجهات  واألهداف  والرسالة  الرؤية  من  كل  متكامل  نحو  على  يحدد 
واملؤشرات والنتائج املطلوب تحقيقها والفئات املستهدفة بالتخطيط، بشكل واضح مع 

إتاحة إمكانية تكييفها لتناسب املجتمعات املحلية، والقضايا ذات الطبيعة الخاصة.
فاإلطـار االستراتيـجـي ملنـظمـة الصحـة العاملـية بشأن أنشـطـة التـواصل الفعال  
يوضح كيفية تحقيق التواصل الفعال واملتكامل الذي ُيعد جزءًا ال يتجزأ من تحقيق 
منظمة الصحة العاملية لهدف بناء مستقبل أفضل وأوفر صحة للناس في أنحاء العالم 

أجمع. 
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لتلبية  كبيرة  استثمارات  املنظمة  توّظف  االستراتيجي  اإلطار  هذا  ووفق 
االحتياجات املتزايدة والطلب على توفير املعلومات وإسداء املشورة وتقديم اإلرشادات 
حول طائفة واسعــة مــن القضايا الصحيــة، انطالقًا من زيادة القدرة على دمج قنوات 
التواصــل االجتماعي  القنــوات اإلعالميــة وأنشطــة  بمــا فيهــا  املتاحــة،  التواصل 

وعبر الوسائط اإللكترونية في املواضيع الصحية وأثناء الطوارئ. 
ويتضمن اإلطار االستراتيجي ستة مبادئ أساسية تتعلق باملعلومات، وهي تسهيل 
الوصول إلى املعلومات التي تنتجها املنظمة، وأن تكون تلك املعلومات قابلة للتطبيق 

العملي، وذات مصداقية، وموثوقة، ومهمة، ومناسبة من حيث التوقيت، ومفهومه. 
العالقة  البشرية ذات  املوارد  كما يتضمن اإلطار االستراتيجي ست فئات من 
وهذه  اإلعالمية،  بالخطط  املستهدف  للجمهور  وتوصيلها  املعلومات  وتداول  بإنتاج 
الفئات هي: األفراد، املجتمعات املحلية، القائمون على إيتاء الرعاية الصحية، املوظفون 

في منظمة الصحة العاملية، املنظمات الدولية األخرى، وأصحاب القرار السياسي.
أما أنشطة املنظمة في مجال التواصل فتتضمن: الرسائل اإلعالمية واالجتماعية، 
واألسئلة  املصّورة  واملعلومات  والتعليقات  البارزة  والقصــص  الوقائع،  وصحائف 
واألجوبة واملؤتمرات الصحفية، والنشرات اإلخبارية واإلخطارات اإلعالمية، وأشرطة 
الفيديو، واألنشطة الرامية إلى إبراز األحداث والتوعية بها املنشورة على مواقع املنظمة 

على شبكة اإلنترنت، وما إلى ذلك.
توفير  الواردة في اإلطار فهو:  التواصل بحسب صيغته  أما هدف املنظمة من 
املعلومات وإسداء املشورة وتقديم اإلرشادات إلى صناع القرار والفئات الرئيسية في 
املجتمع لحثهم على اتخاذ إجراءات تحمي صحة األفراد واألسر واملجتمعات املحلية 

والبلدان، ومن هذه الفئات:
• األفراد الذين يتخذون قرارات بشأن صحتهم تحديدًا وصحة أسرهم.	
• مقدمو خدمات الرعاية الصحية الذين يتخذون قرارات بشأن فرز حاالت املرضى 	

وتشخيص حاالتهم وعالجهم وتقديم التوصيات إليهم.
• راسمو السياسات على الصعيدين الوطني ودون الوطني من املتكّفلني باملسؤولية 	

عن صون صحة املقيمني املعنيني بهم.
• واالضطالع 	 األماكن  في  التشارك  بشأن  قرارات  تتخذ  التي  املحلية  املجتمعات 

باألنشطة وتقديم الخدمات التي تترتب عليها عواقب صحية.
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• املنظمــات الدوليــة والجهــات صاحــبة املصلحـة التي تتخذ قرارات بشأن تمويل 	
البرامج الصحية وتنفيذها.

• موظفـو املنـظـمـة الـذيـن يتخـذون قـرارات بشـأن وضـع البرامـج وتنسيق الشؤون 	
واملـوارد البشرية واملاليـة، وبشـأن كيفيــة التحـّدث عــن املنظمـة أمـام الشركـاء 

الخارجييـن والزمـالء.

تحديد السياسات واإلجراءات
يتـم تحـديـد السياسـات واإلجـراءات املتََّبعـة فـي التخطيـط لحـل املشكـالت بعد 
التعــرف علــى تــلك املشكــالت، وجمع البيانات والبيناتِّ حولها لرسم صورة واضحة 
عليه  تكون  ملا  ترسم صورة  التي  األهداف  ثم وضع  التخطيط،  قبل  الصحية  للحالة 

الحالة الصحية بعد تنفيذ الخطط.

)الشكل 22( : التواصل في مجال الصحة.

التواصل في 
مجال الصحة

سهلة املنال
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املنظمات الدولية
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السياسات 

 

ويطيب لبعض املؤلفني تشبيه وثيقة السياسات بالوصفة الطبية من حيث إنها 
وثيقة مكتوبة تتميز بما يلي:

• توضح ما يجب عمله وما ينبغي تجنبه.	
• يساهم في وضعها جميع األطراف ذات العالقة التي يحتمل أن تتأثر بها.	
• تستمد مضمونها من الرؤية والرسالة واللوائح الداخلية وقانون العاملني.	
• واضحة ال تحتمل االلتباس أو الغموض.	
• معتمدة من األطراف اإلدارية العليا.	
• مكتوبة ومنشورة ويسهل االطالع عليها لعامة الناس.	
• ترسم اإلطار الذي تعمل خالله اإلدارة على نحٍو نمطي يتكرر في كل واقعة 	

عمل.
• تحدد الضوابط والحدود )ما يجوز وما الجوز عمله(.	
• توضح الصالحيات أو التفويضات التي يتمتع بها كل فرد من العاملني.	
• توضح األولويات التي ينبغي على العاملني مراعاتها.  	

مستويات السياسات
وللسياسـات مستويـات متعددة: فمـن حيـث الفتـرة الزمنية التـي تغطيهـا، هنـاك 
سياسات طويـلـة األمـد )تغــطي فترة زمنيـة تـزيـد على 5 سنوات(، ويطـلـق عليـهـا 
استراتيجيات، وهناك سياسات متوسطة األجل تغطي فترة بني سنتني وأربع سنوات، 

السياسات هي وثيقة أو دليل محدد من القرارات أو املبادئ التوجيهية 
وفق  لألعمال  وإنجازها  باإلجراءات  اإلدارية  التنفيذية  السلطات  قيام  لكيفية 
ذلك  ليكون  القرارات  في  واملتأثرة  املؤثرة  األطراف  عليه  تتفق  محدد  أسلوب 

الدليل املرجع الذي تحتكم السلطات التنفيذية واملتعاملون معها إليه.
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ويطلق عليها سياسة متوسطة األمد أو األجل، وهناك سياسة تقتصر تغطيتها على 
فترة سنة واحدة أو سنتني اثنتني، فتسمى سياسة قصيرة األجل. أما على املستوى 

امليداني فهناك اإلجراءات أو األنشطة والفعاليات امليدانية.

اإلدارية  والتوزيعات  الجغرافية،  املساحات  أو  السكانية  املجموعات  ومن حيث 
التي تغطيها، هناك سياسات دولية، تعالج قضايا تهم العالم بأسره، وسياسات وطنية، 
تهم  قضايا  معالجة  على  تقتصر  محلية،  وسياسات  واحدًا،  بلدًا  تهم  قضايا  تعالج 
منطقة إدارية محددة ضمن أحد البلدان، مثل محافظة أو والية أو مدينة. ومن حيث 
املؤسسات هناك سياسة عامة تتناول كل ما يتعلق بتلك املؤسسة من قضايا، وهناك 

سياسة خاصة بإحدى القضايا في إحدى املؤسسات.

والتقسيمات  الزمنية  التغطية  فترة  )حسب  الذكر  سابقة  التقسيمات  وتتقاطع 
حسب املناطق والتوزيعات الجغرافية، والتقسيمات حسب القضايا واملواضيع ومدى 
شموليتها(، لتنتج نماذج فرعية متعددة، وملزيد من التوضيح نورد بعض األمثلة العملية 

منها. وفيما يلي نعرض بعض األمثلة على السياسات الدولية: 

السياسة العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )ويبو(

تـتـيـح املنـظمـة العامليـة للملكية الـفكريـة )ويبـو( منتدى عامليًا يجمع الحكومات 
واملنظمـات الحكوميـة الدوليـة واملجموعـات الصناعية واملجتمع املدني لتناول قضايا 

)الشكل 23( : مستويات السياسات )املستوى امليداني(.

السياسة طويلة األمد

السياسة متوسطة األمد

إجراءات 
ميدانية
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امللكيـة الفكريـة املتطـورة. وكثيرًا ما تم وضع السياسـات الدوليـة على شكل حزمة 
منظمة  مثل حزمة سياسات  واحد،  لبلوغ هدف  معًا  تعمل  متعددة  مكونات  تتضمن 

الصحة العاملية ملكافحة التبغ والتدخني.

حزمة سياسات منظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ 
رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية. . 1
حماية األفراد من دخان التبغ.. 2
عرض املساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ.. 3
التحذير من أخطار التبغ.. 4
إنفاذ حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته.. 5
زيادة الضرائب على التبغ. . 6

سياسات منظمة الصحة العاملية في العجز واإلعاقة والتأهيل 
• العجز قضية عامة ينبغي مراعاتها في جميع البرامج، وليست قضية منفصلة. 	
• ال ُينظــر إلــى ذوي االحتيـاجـات الخاصـة بمنظـار اإلحسان والطب والرعاية، بل 	

كأفراد يتمتعون بالحقوق املشروعة في املساواة والعدل وتقرير املصير.
• تدعم منظمة الصحة العاملية أنشطة التوعية وتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي االحتياجات 	

الخاصة.
• تعمِّم منظمة الصحة العاملية اتفاقية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة التي ُتعد 	

صكًا من صكوك حقوق اإلنسان.
• تدمج منظمة الصحة العاملية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة  في العمل فيها.	
• إعداد تقارير عاملية حول اإلعاقة ومعدالت انتشار العجز. 	
• تستكشف منظمة الصحة العاملية حول التمييز ضد ذوي االحتياجات الخاصة.	
• تحّدد منظمة الصحة العاملية االحتياجات.	
• توفِّر منظمة الصحة العاملية تحلياًل لألمور الكفيلة بتحسني حياة ذوي االحتياجات 	

الخاصة في مجاالت الصحة والتأهيل وخدمات الدعم واملعلومات والبنية التحتية 
والنقل والتعليم والعمل .
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سياسة منظمة الصحة العاملية ملكافحة األمراض الرئوية املزمنة والوقاية منها

الهدف

تقديـم الدعـم للـدول األعضـاء فـي جهودهـم إلنقـاص معـدالت املـرض والعجز 
والوفيات الباكرة ذات الصلة باألمراض الرئوية املزمنة.

الغايات

الحصـول علـى بيانـات ترصـد لألمـراض الرئويـة املزمنـة، وتحليـل محدِّداتها، . 1
واتجاهاتها املستقبلية.

الوقايـة األوليـة لتخفـيف مستـوى تعـرض األفـراد للملوثات ولعوامل االختطار، . 2
والسيما التبغ والعدوى وتلوث الهواء.

الوقاية الثانوية لتقوية الرعاية الصحية للمرضى املصابني بأمراض مزمنة.. 3
الوقاية الثالثية بالتدخالت عالية املردود.. 4

السياسات الصحية الوطنية 

البلدان وتستحق التفصيل فيها  هي السياسات التي تتعلق بالصحة في أحد 
وبما يتفرع منها من سياسات فرعية لكل مهمة من املهام في كل مستوى من مستويات 

املهام الصحية الوطنية على مستوى البلد بكامله.

الخصائص املشتركة للسياسات الصحية الوطنية

• تحليل األوضاع يكون على مستوى البلد بكامله، وهو بذلك يرتبط باالستراتيجيات 	
والخطط طويلة األمد، وال يقتصر على البرامج الجزئية قصيرة األمد.

• تتبع في وضعها الطرق التي يتم اتباعها في وضع الخطط واالستراتيجيات طويلة 	
األمد والشاملة للبلد بكامله.

• تستند إلى توقعات رسمية وموثقة بشأن التمويل وإدارة املوارد املالية والبشرية 	
وتدقيق ومراجعة الحسابات.

• تخضع ترتيبات التنفيذ واإلدارة للقوانني النافذة للبلد.	
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أهداف السياسات الصحية الوطنية 

تهدف السياسات الصحية الوطنية إلى:
• املواءمة بني أولويات البلد مع االحتياجات الصحية الفعلية لسكانه، حتى يتسنى 	

لجميع األفراد الحصول على رعاية صحية عالية الجودة تطيل عمرهم وتمتعهم 
بصحة أفضل.

• حشـد التأييـد بـني صفـوف الشـركـاء الحكومييـن والشركـاء في قطاعي الصحة 	
والتنمية وفئات املجتمع املدني والقطاع الخاص لتحقيق ذلك.

• تحسني االستفادة من جميع املوارد املتاحة لقطاع الصحة. 	

مرتكزات السياسات الصحية الوطنية 

والئحة  ورسالة صريحة،  عامة،  استراتيجية  رؤية  من  عادة  السياسات  تنطلق 
داخلية نافذة وتتمثل مرتكزاتها فيما يلي:

• الوطنيـة هـي أن تحسني الحصائل 	 الرؤيـة االستراتيجيـة للسياسـات الصحيـة 
الصحية مرهون بتحسني النظم الصحية.

• الرسالة في السياسات الصحية الوطنية هي بناء مجتمع معافى جسديًا ونفسيًا.	
• ح الهيكل التنظيمي والوظيفي 	 اللوائح الداخلية للسياسات الصحية الوطنية  توضِّ

املالية،  واإلدارة  العامة،  والرقابة  الوطنية،  الصحيـة  السياسـة  أهـداف  لتـحقيـق 
وإدارة املوارد البشرية.

غايات السياسات الصحية الوطنية

الوطنية   الصحية  السياسات  تتوخى  التي  الغايات  أهم  يلي  فيما  ونستعرض 
تحقيقها:

• توفير التمويل الكافي للتصدي لالختطارات الصحية.	
• إعداد قوى عاملة مدربة جيدًا وبأجور كافية.	
• توفير معلومات ُيستند إليها في اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة العامة واإلدارة.	
• تقديم خدمات لوجستية إليصال األدوية واللقاحات والتكنولوجيات إلى املواضع 	

التي تحتاجها.
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• تنظيم مرافق جيدة الصيانة بوصفها جزءًا من شبكة لتقديم الخدمات وعمليات 	
اإلحالة.

• إعداد قيادة تضع قواعد العمل وتفرضها في املجتمعات املحلية وفي القطاعات 	
األخرى.

مقاصد السياسات الصحية الوطنية 

من أهم مقاصد السياسات الصحية الوطنية ما يلي:
• تعزيز النظم الصحية والرعاية الصحية األولية لتحسني توفير الصحة للجميع. 	
• السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 	
• إعادة توجيه الرعاية التقليدية نحو رعاية محورها الفرد. 	
• دمج الصحة في جميع السياسات. 	
• ضمان اتباع نهج أشمل في تصريف الشؤون الصحية.	
• توجيه وقيادة القطاعات الصحية املتعددة )القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع 	

األكاديمي، والقطاع الصحي العسكري واألمني...(.
• تخّطي حدود النظم الصحية في سياق التفاعل بني قطاع الصحة وسائر القطاعات 	

في املجتمع، أثناء التصدي للمحددات االجتماعية للصحة.
• االستفادة املثلى من املعونات الخارجية في تحقيق املنافع الصحية الوطنية.	
• زيادة الثقة بني الشركاء.	
• زيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل ومواءمته بشكل أفضل.	
• تخفيض تكاليف التدخالت الصحية.	

مسار رسم السياسات الصحية الوطنية

يختلف مسار رسم السياسات الصحية الوطنية باختالف البلدان، والبنى التحتية 
فيها، والسمات الفريدة واملميزة لكل منها، ألنها تتأثر تأثرًا شديدًا بالسياق السياسي 
أو  العناصر  من  جملة  هناك  ولكن  واالقتصادي.  واالجتماعي  والثقافي  والتاريخي 

املحطات التي ينبغي على مسار السياسات الصحية الوطنية أن يمر بها:
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إتاحة الفرص الشتراك األطراف املؤثرة في الصحة في رسم السياسات الصحية . 1
في  تشترك  وخارجه  الصحي  القطاع  داخل  من  املؤثرة  فاألطراف  الوطنية، 
مشاورات واسعة النطاق، وفي دورات متتالية من الحوار الهادف للتوصل إلى 

توافق في اآلراء حول:
• الوضع الراهن. 	
• القيم واألهداف والتوجهات الصحية املستقبلية.	
• الوضع الذي يؤمل الوصول إليه في املستقبل.	
• التمويل الالزم. 	
• الخطط الصحية الوطنية.	

األطراف املؤثرة في الصحة

• وزارة الصحة.	
• اإلدارات والوزارات الحكومية خارج إطار وزارة الصحة، مثل وزارة املالية، 	

التعليم، التعليم العالي، الداخلية، والعدل.
• املنظمات غير الحكومية املعنية بالصحة والقطاعات التي ال تستهدف الربح.	
• الجماعات املحلية ومنظمات املجتمع املدني املعنية بالصحة.	
• قطاع األعمال والقطاع الخاص.	
• األحزاب السياسية.	
• املنظمات املحلية األخرى.	
• املجموعــات والشركــات التــي تساهــم فــي تمويل الرعاية الصحية والتأمني 	

الصحي.
• املؤسسات املانحة للمساعدات واملبادرات الصحية العاملية.	
• الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، بما فيها منظمة الصحة العاملية.	
• منظمــات العــاملــني الصحيني وشبكــات مقدمــي خدمات الرعاية الصحية 	

ونقاباتهم املهنية.
• املرضى واملستفيدون من الخدمات الصحية.	
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تحليل الوضع الصحي على الصعيد الوطني وتحديد األولويات فيه ويتمثل تحليل . 2
الوضع بتقييم الحالة الصحية الراهنة، بجمع الحقائق حول األحوال الديموجرافية 
والوبائية والصحية، وحول جميع القضايا الصحية الحالية واملحتملة الوقوع في 

املستقبل ومحدداتها، واحتياجاتها، وتحديد األولويات فيها.

يشمل التحليل الرصني للوضع الصحي الوطني تقييمًا ملا يلي:
• املَُحدِّدات االجتماعية للصحة واالحتياجات الصحية، بما في ذلك أعباء املرض 	

الحالية واملتوقعة والتحديات الصحية.
• التوقعات، ومنها الطلب الحالي واملتوقع على الخدمات وتطلعات املجتمع.	
• واالستجابة 	 االحتياجات  تلبية  في  تتخلله  التي  والثغرات  الصحي  النظام  أداء 

للتوقعات.
• بالتحديات 	 التنبؤ  وعلى  الحالية  للتحديات  التصدي  على  الصحي  القطاع  قدرة 

التي قد تجابهه في املستقبل.
• التي 	 والثغرات  املالية، واملعلوماتية(  املادية،  )البشرية،  النظــام الصحي  مــوارد 

تتخلل املوارد في تلبية االحتياجات والتوقعات.
• مواقف األطراف املؤثرة في الصحة )وقد يكون بعضهم من الشركاء الخارجيني(.	

وما . 3 مواضيع  من  يثيرونه  بما  واالهتمام  الصحة  في  املؤثرة  األطراف  كل  جمع 
يديرونه من برامج فكثيرًا ما تعاني النُُّظم الصحية حالة ازدواجية تفصل التخطيط 
في البرامج التي تتخصص في أمراض أو قضايا محددة عن السياسات والبرامج 
العامة، مما يقتضي من املسؤوليات عن رسم السياسات العامة دمج تلك األطراف 

تحت عباءة السياسات العامة.  

االنتقال من الرؤية إلى العمل حيث تتفاوت درجات الترابط واالتفاق على التفاصيل . 4
بني الخطة والسياسات الوطنية وبني الخطط املحلية، وباختالف درجة االستقاللية 
وترجمتها  فهمها  ومدى  املحلية،  الصحية  السلطات  بها  تتمتع  التي  الالمركزية 
لالستراتيجيات واألهداف الصحية الوطنية الشاملة إلى خطط وإجراءات تشغيلية 
تناسب الظروف املحلية. وباملقابل ينبغي أيضًا أن تستمد االستراتيجيات الوطنية 

مكوناتها من تحليالت وأنشطة املستويات املحلية للنظام الصحي.



التخطيط الصحي

- 108 -

تقدير كمية املوارد ورسم الخطط وحساب التكاليف، وفي هذه املرحلة يلزم تحويل . 5
األولويات الصحية الوطنية إلى خطط مفصلة، تتضمن املوارد الالزمة بتقدير كمية 
املدخالت الالزمة من األفراد واملعدات والبنية التحتية وما إلى ذلك، ومن ثم تحديد 

اآلثار املترتبة على امليزانية.

التركيز على رصد . 6 النتائج من خالل  يمكن تحسني  والتقييم:  )املراقبة(  الرصد 
الصحيـة  والخطـط  واالستراتيجيـات  السيـاسـات  تنفيـذ  كيفية  وتقييم  )مراقبة( 
الوطنية، وعلى تقييم التقدم املُحرز ومستوى األداء وفقًا ملعايير مرجعية ومؤشرات 

متفق عليها ضمن إطار موّحد للرصد والتقييم.

أمثلة على سياسة املؤسسة. فيقال مثاًل إن السياسة التي تتبعها املراكز الصحية 
توفير الخدمات الصحية األساسية املجانية لألفراد. وإذا  العام هي  للقطاع  التابعة 
تحددت السياسات بمهمة واحدة ضمن املؤسسة أطلق عليها اسم تلك املهمة، فيقال 
سياسة توزيع املطبوعات في وزارة الصحة، وسياسة نشر األبحاث في مجلة الطب 
الشرعي، وسياسة تحرير رسائل املاجستير، وسياسة قبول البحث لنيل منحة تمويل.

سياسة الخصوصية ملنظمة الصحة العاملية على اإلنترنت 

إّن خصوصية الزائر ملوقع منظمة الصحة العاملية على اإلنترنت أمر في غاية 
األهمية بالنسبة ملنظمة الصحة العاملية. وتوضح سياسة الخصوصية:

• ما املعلومات التي تجمعها املنظمة؟	
• جمع املعلومات الشخصية التي يمكن الكشف عن صاحبها.	
• ماذا تفعل املنظمة باملعلومات التي تجمعها؟	
• االستخدام العادي للموقع.	
• املعلومات الشخصية التي يمكن الكشف عن صاحبها.	
• ماذا لو قّرر الزائر عدم اإلدالء بمعلوماته الشخصية.	
• سحب املعلومات الشخصية أو تغييرها.	
• األمن.	
• اإلعالم بالتغييرات.	
• ملفات تتّبع املسار. 	
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اإلجراءات  
اإلجراء هو املستوى األخفض من مستويات التخطيط، ألنه مجموعة من الخطوات 
التي يتم تنفيذها في امليدان أو في أصغر وحدة إدارية أو تنظيمية، وتستهدف بلوغ 
ت عليها خطط أو قرارات  هدف فرعي محدد يساهم في تحقيق نتيجة مرسومة سلفًا نصَّ
أو لوائح تنظيمية، ويغلب أن تكون اإلجراءات جزءًا من خطة ميدانية أو تنفيذية، ويتم 
تنفيذها تحت اإلشراف املباشر من اإلدارة العليا، كما يتم توثيق مراحلها وتكاليفها 
ونتائجها وتقييمها. وتقع اإلجراءات في الدرجة األخيرة من سلسلة الخطط الصحية، 
التنفيذ. ومن األمثلة على اإلجراءات ما يتعلق بتنفيذ  في أي مستوى من مستويات 

اللوائح الصحية الدولية

إجراءات لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

• تطوير قدرات الصحة العمومية الوطنية التي نصت عليها اللوائح الصحية الدولية 	
وتعزيزها. 

• تحديد مجاالت العمل ذات األولوية.	
• وضع الخطط الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.	
• الحفاظ على قدرات الصحة العمومية الوطنية التي نصت عليها اللوائح الصحية 	

الدولية ومواصلة بنائها وتعزيزها حسب االقتضاء عبر الزمن. 
• تبليغ البلدان جمعية الصحة العاملية سنويًا بشأن قدراتها. 	
• استعراض ورصد التقدم وإعداد التقارير السنوية ووضع خطط العمل الوطنية 	

السنوية الخاصة باللوائح الصحية الدولية.

ومن أشهر وثائق اإلجراءات "دستور األغذية" الذي تشترك في إعداده وتنقيحه 
ونشره كل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

اإلجراءات التي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية للتصدي ملقاومة املضادات الحيوية

إحـداث وتعمـيم التغيـرات السـلوكية الالزمـة لـدعم االسـتخدام املالئـم للمضـادات . 1
الحيويــة والوقايــة مــن العـدوى ومكافحتها. 

تعزيز النظم لدعم االستخدام املالئم للمضادات الحيوية. . 2
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تقويــة قاعدة البيِّنات املتعلقة باستهالك املضادات الحيوية واستخدامها. . 3
تقوية التنسيق بشكل أفضل بني األطراف املؤثرة في سائر القطاعـات، وخاصـة . 4

قطـاع صـحة الحيـوان. 
التأكيـد على عمل املنظمة مع الشركاء اآلخرين لتسريع عملية استحداث األدوية . 5

الجديدة والتكنولوجيات الصحية األخرى. 

إعداد امليزانية
الصحية  املشكلة  على  التعرف  من  االنتهاء  بعد  امليزانية  إعداد  مرحلة  تأتي 
تسببه  الذي  العبء  لتقدير  حولها،  والبيِّنات  البيانات  وجمع  املواجهة،  تتطلب  التي 
للفرد وللمجتمع، ولرسم صورة واضحة املعالم للحالة الراهنة، قبل بدء تنفيذ الخطة 
الصحية، ووضع األهداف التي ترسم صورة مقابلة ملا ستكون عليه الحالة بعد تنفيذ 
الخطة الصحية، وتحديد السياسات واإلجراءات التي سيتم اتباعها لتحقيق األهداف 

املوضوعة.  

إن إعداد امليزانية جزٌء هام من التخطيط، وبالتالي من اإلدارة، بتحديد املوارد 
املالية املتوافرة أو التي هي بحكم املتوافرة، وكيفّية إنفاقها، بتخصيِص مبالٍغ مالية 
محددة تنفق في فترة زمنية معيَّنة )شهرّيًا أو سنوّيًا(، لتلبية االحتياجات، مع االحتفاظ 
بقدر كبير من التوازن واالعتدال في ذلك، دون زيادة ودون نقصان، ودون هدر ودون 

حة في الخطة.  تقتير، ومع االلتزام باألوقات املَوضَّ

املبادئ العامة للميزانية
مبدأ الوحـدة: تجميع كّل النفقات العاّمة في جدوٍل مالّي واحد.. 1
مبدأ الشمولّية: يشمل الجدول املالي للميزانية كاّفة النفقات.. 2

مستويات إعداد امليزانية

املجموعات  الفردي، وعلى صعيد  الصعيد  املوازنات على  إعداد  يتم  أن  يمكن 
الصغيرة مثل األسرة واملكاتب الصغيرة، وعلى صعيد املؤسسات باختالف حجمها، 
وعلـى صــعيـد الـوزارات، وعــلـى صعيـد الـدولـة بكاملــها، وعلــى صعيــد املنظمات 

الدولية.
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إعداد امليزانية على الصعيد الفردي

يتم فيها خصم بنود اإلنفاق املختلفة من الوارد الشهري، وبالتالي يتم حساب 
مقدار التوفير.

إعداد امليزانية على صعيد األسرة

أسرة،  كل  في  نفسها  األسرة هي  ميزانية  لوضع  العامة  واألسس  املبادئ  إن 
مع اختالف االحتياجات واألولويات بني أسرة وأخرى، وتفاوت املستوى االجتماعي 
واملادي وعدد األفراد وجنسهم. وعند إعداد امليزانية يحسب رب األسرة املوارد التي 
له، ويخصم منها بنود اإلنفاق على األسرة، ويتعرف نتيجة ذلك على مقدار  تتيسر 

التوفير وتتمثل بنود اإلنفاق فيما يلي:
اإلنفاق على املسكن )اإليجار، فواتير الكهرباء، املاء، والضرائب(.. 1
اإلنفاق على الغذاء.. 2
اإلنفاق على التعليم )الرسوم الدراسية والكتب والدفاتر واألقالم(.. 3
اإلنفاق على املالبس.. 4
اإلنفاق على املواصالت )الخاصة والعامة(. . 5
النفقات الشخصية )مصروف الجيب، أو النفقات العارضة(.. 6
النفقات الصحية والطبية )وتتضمن رسوم التأمني الصحي(.. 7
اإلنفاق على الترفيه )الرحالت واألسفار والنوادي...(.. 8
االّدخار )التوفير لتلبية االحتياجات الطارئة(.. 9

إعداد امليزانية على صعيد وزارة الصحة

تستعرض املالمح الرئيسية مليزانية وزارة الصحة، شأنها شأن أية وزارة أخرى، 
كاًل من النتائج املالية للعام املالي السابق والعام املالي الالحق:

اإليرادات املالية الفعلية للعام السابق واإليرادات املالية املتوقعة للعام الالحق. . 1
املصروفات الفعلية للعام السابق واملصروفات املتوقعة في العام املالي الالحق. . 2
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االرتفاع أو االنخفاض املتوقع في بعض املصروفات الطارئة في العام الالحق.. 3
العجز في امليزانية )نقص اإليرادات املتوقعة عن املصروفات املتوقعة في العام . 4

الالحق(. 
تسوية مستحقات الشركات واملؤسسات واألفراد على الوزارة عن أعوام سابقة. . 5
التركيز على تلبية متطلبات التنمية بجوانبها املتعددة.. 6
بنود الخدمات الصحية. . 7
تكالـيـف املشـاريـع الجـديـدة، واملـراحـل اإلضافيـة لبعـض املشاريـع التـي سبـق . 8

اعتمادها. 
اإلنفاق على قطاعات الخدمات الصحية والتنمية االجتماعية. . 9

إعداد امليزانية على صعيد الدولة

تحرص كل دولة على إعالن ميزانيتها في بداية كّل سنة مالّية، بعد حساب ما 
النفقات، فتصدر جداول تتضمن  لديها من اإليرادات، وما يطلب منها من  يتحصل 
لتغّطي  سدادها  عليها  ينبغي  التي  االلتزامات  ومقابلها  لها،  التابعة  املمتلكات  قيم 
احتياجاتها، ونفقاتها، في كاّفة املجاالت، وتحاول قدر جهدها أن ال تتعّرض للنقص، 

أو القصور، أو العجز.

ومن أقسام ميزانية الدولة: 
األصـول: وهي جميع الوحدات االقتصادّية التي تملكها الدولة، وتحقق دخاًل ثابتًا . 1

لها، فتستخدمها الدولة في تسديد أّي التزاماٍت مالّيٍة عليها. 
وهي املبالغ التي يطلب من الدولة دفعها، وتندرج تحت قائمة الدين . 2 املستحقات: 

العام عليها التي قد تعجز الدولة عن تسديدها في فترات زمنّية معّينة. 
اإليرادات: وهي عبارة عن مجموعة املوارد التي تحصل عليها الدولة، سواًء أكانت . 3

داخلّية، أم خارجّية. 
النفقات: هي مجموعة املَصاريف التي تخرج من ميزانية الدولة، أو ِمن إيراداتها، . 4

لُتغّطي الحاجات األساسّية في كافة املجاالت، مثل: رواتب املوّظفني العاملني في 
القطاع العام، والديون الخارجية املستحّقة عليها.
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مراحل إعداد امليزانّية العامة للدولة
• املرحلــة التحضيريــة للميزانّيــة: فــي هــذه املرحلــة تعمل الوزارات، واملؤّسسات 	

مالّيٍة  لسنٍة  ونفقاتها  إليراداتها،  تقريبّي  تقديٍر  بوضع  اختالفها  على  الحكومّية 
العامة  اإلدارة  )قسم  املالية  وزارة  إلى  النهائّية  التقديرات  ُترسل  ثّم  مقبلٍة، 
للميزانّية(، ليناقشها الخبراء واملسؤولون في الجهات الحكومّية، لوضع امليزانّية 

املقترحة. 
• مرحلة مناقشة امليزانية: في مجلس الوزراء وتتناول املناقشة بنود امليزانية بالتفصيل.	
• مرحلة اعتماد مجلس النواب للميزانية بالتصويت عليها.	
• مرحلة صدور مرسوم باعتماد امليزانّية بشكٍل نهائّي. 	
• مرحلة تنفيذ امليزانية: في هذه املرحلة يبدأ العمل على تنفيذ بنود امليزانية لحظة 	

اعتماِدها من السلطات العليا، ثم يصدر بالٌغ لكّل وزارة، ومؤّسسة عاّمة بنصيبها 
النهائّي منها، ليتّم العمل بمقتضاها.

إعداد امليزانية في املنظمات الدولية

بالتعقيد  املتحدة،  األمم  الدولية، والسيما منظمات  املنظمات  امليزانية في  تتسم 
وااللتزام بأكثر األساليب تطورًا. إذ تمر بمراحل متعددة، وفق الترتيب الهرمي للمنظمة 

الذي يمكن افتراضه بهدف التبسيط ويتألف من املستويات التالية:
• مقر رئيسي/ مدير عام. 	
• مكاتب إقليمية/مدير إقليمي. 	
• أقسام. 	
• وحدات. 	
• موظفني.	

ويتم إعداد امليزانية في املنظمة وفق أحد األسلوبني التاليني:

أسلوب من القاعدة إلى القمة
 وينطلق فيه العمل من أصغر الوحدات الهيكلية للمنظمة صاعدًة إلى قمة الهرم 
الهيكلي لها، فيبدأ كل موظف أو عامل أو فرد برسم خطة عمله وتحديد التكاليف في 
اثنتان، ثم تجمع كل وحدة  القادمة، وهي عادة سنة واحدة أو سنتان  املالية  الفترة 
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خطط وتكاليف األفراد العاملني فيها، ثم يجمع كل قسم خطط وتكاليف الوحدات فيه، 
ثم يجمع كل مكتب خطط وتكاليف األقسام فيه، وأخيرًا يجمع املقر الرئيسي خطط 

وتكاليف املكاتب التابعة له. 

أسلوب من القمة إلى القاعدة

ويمكن أن يطلق عليه أيضًا أسلوب املركزية في إعداد امليزانية، ويبدأ فيه تحديد 
امليزانية في أعلى املستويات اإلدارية، في مكتب املدير العام أو املقر الرئيسي، بتحديد 
امليزانية اإلجمالية، وتخصيص جزء منها لكل مكتب من املكاتب التابعة له، ثم يطلب 
من كل مكتب إعداد امليزانية وفق املخصصات املحددة له، وتخصيص جزء منها لكل 
قسم من األقسام فيه، ثم يطلب من كل قسم إعداد امليزانية وفق املخصصات املحددة 
له، وتخصيص جزء منها لكل وحدة، ويطلب من كل وحدة إعداد امليزانية املخصصة 
لها وتخصيص جزء منها لكل موظف، ثم تتاح الفرصة لكل موظف ليوزع امليزانية التي 
خصصت له وفق الخطة التي يراها مناسبة.  وفي النهاية تنتج وثيقة املوازنة لتجمع 

بني سائر املساهمات.

ومن األمثلة على هذا األسلوب امليزانية البرمجية املقترحة ملنظمة الصحة العاملية 
للعامني )2018-2019م(  التي صدرت في الوثيقة رقم A 70/7 لعام 2017 م التي 
قدمت في الدورة السبعني ملنظمة الصحة العاملية في جنيف والتي يمكن إيجاز أبرز ما 

جاء فيها في النقاط التالية :
• تستند امليزانية إلى خطة التنمية املستدامة لعام 2030م.	
• تحدد األولويـات التي تتماشـى مـع أهـداف التنميـة املسـتدامة، والهـدف 3، وهو 	

األعمـار،   جميـع  فـي  وبالرفاهيـة  صـحية  عـيش  بأنمـاط  الجميـع  تمتـع  ضمان 
وأهـداف التنميـة املسـتدامة األخـرى التـي لهـا تـأثير علـى الحصـائل الصـحية. 

• مواصلة التأكـد على بناء نظم صحية قوية وقادرة على التغطية الصحية الشاملة.	
• الشـفافية واملسـاءلة في البرامج التقنية واإلدارية.	
• دعم برنامج املنظمة للطوارئ الصحية.	
• دعم خطـط العمل الوطنية بشأن مقاومة املضادات الحيوية.	
• دعـم تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية الستئصال شـلل األطفال.	
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وضع برامج العمل
بنا املقام إلى مرحلة وضع برنامج العمل بعد املرور على التعرف على  وصل 
املشكلة الصحية التي تتطلب املواجهة، وجمع البيانات والبيِّنات حولها، لتقدير العبء 
الذي تسببه للفرد وللمجتمع، ولرسم صورة واضحة املعالم للحالة الراهنة، قبل بدء 
عليه  ستكون  ملا  مقابلة  ترسم صورة  التي  األهداف  ووضع  الصحية،  الخطة  تنفيذ 
الحالة بعد تنفيذ الخطة الصحية، وتحديد السياسات واإلجراءات التي سيتم اتباعها 
لتحقيق األهداف املوضوعة، وإعداد امليزانية التي تغطي تكاليف التنفيذ. وهناك نمطان 

مختلفان اختالفًا كبيرًا في استخدام مصطلح برنامج العمل:
من  سلسلة  إلى  ويشير  العمل،  خطة  يقابل  الذي  العمل  برنامج  أواًل: 
الخطوات التي تهدف بمجموعها إلى تحقيق هدف محدد متفق عليه. ويكون مستوى 
اإلعداد أو التنفيذ محدودًا، إما على مستوى مجموعة عاملني، أو مؤسسة، أو وزارة.

خطة العمل التي وضعتها منظمة الصحة العاملية بشأن تغّير املناخ والصحة 

األهداف 
دعم الُنظم الصحية في جميع البلدان، والسيما البلدان منخفضة الدخل والبلدان . 1

على  قدراتها  تعزيز  أجل  من  وذلك  الصغيرة،  الجزرية  والدول  الدخل  متوسطة 
تقدير ورصد سرعة التأثر بتغّير املناخ ومخاطره وآثاره في مجال الصحة.

تحديــد االستراتيجيـات واإلجـراءات الكفيلـة بحماية صحة اإلنسان، وخصوصًا . 2
أسرع الفئات تأثرًا.

تبادل املعارف واملمارسات الجيدة.. 3

مجاالت العمل واألولويات
• مجال العمل 1 ــ أنشطة الدعوة وإذكاء الوعي.	
• مجال العمل 2 ــ الشراكات.	
• مجال العمل 3 ــ تعزيز ودعم إعداد البّينات العلمية.	
• مجال العمل 4 ــ تعزيز الُنظم الصحية ملواجهة التهديدات الصحية التي يشكلها 	

تغّير املناخ.
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مجال العمل 1 ــ أنشطة الدعوة وإذكاء الوعي

ويشمل التوعية بآثار تغّير املناخ على الصحة من أجل تسريع العمل على اتخاذ 
التدابير الالزمة في مجال الصحة العمومية. 

اإلجراءات

اإلجراء 1 - 1 إعداد األدوات واإلرشادات واملعلومات وحزم مواد التدريب.

اإلجراء 1 - 2 إعداد وتنفيذ حملة عاملية إلذكاء الوعي.

مجال العمل 2 ــ الشراكات

ويشمل التنسيق مع سائر منظمات األمم املتحدة ومع قطاعات غير قطاع الصحة 
على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي على جميع املستويات. 

اإلجراءات

اإلجراء 2 - 1 املشاركة في اآلليات املناسبة وأنشطة التنسيق ذات الصلة داخل 
منظومة األمم املتحدة.

اإلجراء 2 - 2 اضطالع املنظمة بدور القوامة مع سائر القطاعات ومنظمات األمم 
املتحدة ذات الصلة.

اإلجراء 2 - 3 تزويد قطاع الصحة باملعلومات واألدوات واملشورة .

مجال العمل 3 ــ تعزيز ودعم إعداد البّينات العلمية

املرتبطة  لالختطارات  املستقبل  في  املحتملة  واآلثار  الحالية  اآلثار  يخص  فيما 
بتغّير املناخ، ومدى سرعة تأثر السكان بهذه االختطارات، والسمات التي تمّيز الفئات 
سريعة التأثر، ونوع ُنظم الترصد واإلنذار وُنظم إدارة الطوارئ، واملؤشرات لرصد 
وتقييم معايير العمل، فضاًل عن مستوى الفعالية النسبية ملختلف سياسات التكّيف 

وتخفيف اآلثار فيما يتعلق بتعزيز الصحة وحمايتها.
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اإلجراءات
اإلجراء 3 - 1 تقدير عبء املرض الناجم عن تغّير املناخ والتنبؤ به في السنوات 

املقبلة باتباع الُنهج القائمة والجديدة.
اإلجراء 3 - 2 استعراض وتطوير املنهجيات واملبادئ التوجيهية بشأن الُسبل 
من  كل  على  املناخ  تغّير  عن  الناجمة  الصحية  باآلثار  التأثر  سرعة  بتقييم  الكفيلة 

املستوى املحلي والوطني واإلقليمي.
اإلجراء 3 - 3 إقامة مركز لتبادل وإتاحة املعلومات على نطاق واسع

تغّير  الناجمة عن  الصحية  املخاطر  البحوث حول  دعم ورصد   4  -  3 اإلجراء 
املناخ وبالتدخالت الالزمة إلدارة تلك االختطارات.

اإلجراء 3 - 5 تقدير األثر الصحي واإلجراءات التي تفيد الصحة.
اإلجراء 3 - 6 تحديد ووضع املؤشرات لرصد الحصائل الصحية.

اإلجراء 3 - 7 العمل مع سائر املنظمات العلمية حول آثار تغّير املناخ.

مجال العمل 4 ــ تعزيز الُنظم الصحية ملواجهة التهديدات الصحية التي يشكلها 
تغّير املناخ

ويتضمن مكافحة االختطارات الصحية وتقليلها، وتعزيز عمليات تنسيق التأهب واالستجابة.

اإلجراءات

اإلجراء 4 - 1 تقديم الدعم التقني لرصد االختطارات الصحية الناجمة عن تغّير 
املناخ.

اإلجراء 4 - 2 الدعوة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية في تغّير املناخ.
اإلجراء 4 - 3 حشد وتوجيه الدعم الدولي لتعزيز ُنظم الصحة العمومية.

والوطنية  اإلقليمية  الخطط  وتقييم  وتنفيذ  إعداد  عمليات  دعم   4  -  4 اإلجراء 
لتخفيف آثار تغّير املناخ.

اإلجراء 4 - 5 توحيد ودعم استحداث ُنظم لإلنذار املبكر لتغّير املناخ.
اإلجراء 4 - 6 دعم األنشطة الخاصة بتقدير مدى فعالية تدابير إدارة الطوارئ 

الصحية في تغير املناخ.
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ثانيًا: برنامج العمل الذي يعني نهج أو طريقة العمل، ويشير إلى نهج 
ذي نطاق عريض من مجاالت العمل التي يتضمنها، وفترة زمنية طويلة تمتد )10-5( 
سنوات، وتقسيمات داخلية ضمنه لخطط عمل تقتصر الفترة التي تغطيها على سنة 
واحدة أو على سنتني، مثل برنامج العمل العام ملنظمة الصحة العاملية. أما برنامج 

العمل العام الثالث عشر ملنظمة الصحة العاملية فال يزال قيد اإلعداد.

يتمثل الغرض من برنامج العمل العام في منظمة الصحة العاملية بتوفير رؤية 
استراتيجية رفيعة املستوى لعمل املنظمة، فبرنامج العمل العام، يوضح املهمة التي 
ينبغي على املنظمة القيام بها خالل السنوات الست القادمة، ويحدد األولويات والوجهة 
فيها ضمن  العمل  إلى  املنظمة  فيها  تسعى  التي  الرئيسية  واملجاالت  فيها،  الشاملة 
الساحة الصحية على الصعيد العاملي، والطريقة التي ستنفِّذ فيها املنظمة عملها في 
املنظمة  تنظيم عمل  العمل كيفية  برنامج  فيها. كما يشرح  اإلدارية  جميع املستويات 
على مدى السنوات الست املقبلة لتحقيق سلسلة واضحة من النتائج، وطبيعة مساهمة 
املنظمة في تحقيق مجموعة جلية من الحصائل واآلثار، وسبل مساءلة املنظمة عن طرق 
العام  العمل  برنامج  يستعرض  وبالتالي  املرجوة،  النتائج  لتحقيق  املوارد  استخدام 

التحوالت االستراتيجية والتحوالت التنظيمية في عمل املنظمة في املرحلة القادمة..

وقد الحظنا في برنامج العمل العام الثاني عشر أن املنظمة استندت إلى تحديد 
األولويات من القاعدة إلى القمة، واملداوالت التي دارت داخل األجهزة الرئاسية للمنظمة، 
والخبرات املكتسبة والعبر املستخلصة من العمل السابق، فقررت أن تشّدد تركيزها 
حاالت  في  اإلنسانية  االستجابة  األمراض،  فاشيات  العاملي،  الصحي  األمن  على: 
الطوارئ، التأهب والترصد، إقامة نظم صحية قوية ومرنة ومتكاملة في سياق تحقيق 
التغطية الشاملة، توسيع نطاق تدخالت الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، 
مكافحة مقاومة املضادات الحيوية، متابعة برنامج العمل لألهداف اإلنمائية من أجل 
وضع حد لوفيات األمهات واملواليد واألطفال التي يمكن تالفيها، املضي قدمًا بعزم 
أكبر صوب القضاء على املالريا، وإيجاد آليات ابتكارية لتطوير اللقاحات والعالجات 
بأسعار معقولة، وخاصة ألمراض املناطق املدارية املهملة، وأخيرًا تقوية النظم اإلدارية 

للمنظمة. 

التغطية  إلى  األولويات  تحولت  فقد  عشر  الثالث  العام  العمل  برنامج  في  أما 
الصحية الشاملة والطوارئ الصحية وتحسني حياة مليار شخص.
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تنفيذ الخطة 
بعد قطع جميع مراحل التخطيط الصحي، بالتعرف على املشكلة الصحية التي 
للفرد  تسببه  الذي  العبء  وتقدير  حولها،  والبيِّنات  البيانات  وجمع  املواجهة،  تتطلب 
برسم  األهداف  ووضع  الراهنة،  للحالة  املعالم  واضحة  صورة  ورسم  وللمجتمع، 
صورة مقابلة ملا ستكون عليه الحالة بعد تنفيذ الخطة الصحية، وتحديد السياسات 
واإلجراءات املتبعة، وإعداد امليزانية التي تغطي تكاليف التنفيذ، ووضع برنامج العمل، 

يحني الوقت لتنفيذ الخطة.   
ومن أهم الدعائم التي يستند عليها التنفيذ السلس واملتكامل للخطة التنفيذية أو 

خطة العمل مايلي:
• التوصيف الوظيفي الواضح واملُْعلَن على جميع العاملني، وال يقتصر على الوظائف 	

اإلدارية العليا الذي يتضمن واجبات ومسؤوليات كل موظف وعالقته بمن هو فوقه 
وبمن تحته في السلم الوظيفي، ورضا وقبول العاملني بذلك التوظيف.

• الهيكل التنظيمي الصريح الذي ال يحتمل أي لبس أو سوء فهم ألدوار العاملني 	
وعالقاتهم مع بعضهم البعض.

• األهداف واملرامي املعلنة والواضحة التي يؤمن بها كل العاملني ويعملون بإخالص 	
على تحقيقها.

• التي 	 والواضحة  املعلنة  العاملني،  ولوائح تصرفات  قواعد  أو  الداخلــي  النظــام 
تتضمن الجزاءات والعقوبات والحوافز.

قرارات التنفيذ
وإعطاء  العمل  تقسيم  هما  أساسيني  عنصرين  على  العمل  خطة  تنفيذ  يستند 

الصالحيات أو التفويض بالقيام به، وكالهما يتم عن طريق اتخاذ القرارات التالية:
قرارات بتنفيذ األنشطة التي وردت في الخطة التنفيذية أو خطة العمل، وفق األولوية . 1

واألوقات املحددة. ومن الضروري أن يتأكد املديرون من أن جميع العاملني على 
دراية تامة بالخطة التنفيذية أو خطة العمل الذين يساهمون في تنفيذها.

قرارات بتوزيع املوارد البشرية وفق املهام واألنشطة املطلوب تنفيذها في الخطة، . 2
ويتضمن ذلك تنظيم العاملني، وإمدادهم بالتوجيهات، وتعريفهم باملهام امللقاة على 
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عواتقهم، واإلشراف عليهم. ومن الضروري أيضًا أن يتأكد املديرون من أن كل 
عامل من العاملني الذين يساهمون في تنفيذ الخطة التنفيذية أو خطة العمل يدرك 
بدقة وبتفصيل طبيعة العمل الذي عليه أن يقوم به، واإلطار الزمني له، وقد يفضل 
بعض املديرين التواصل الكتابي مع العاملني لديه، ثم الحصول على تصريحات 

مكتوبة منهم تفيد بأنهم قد أدركوا تمامًا ما هو مطلوب منهم تنفيذه.
تطبيقها، . 3 ومعايير  والتقييم  لإلشــراف  اإلداريــة  األدوات  باعتمــاد  قــرارات 

ولإلنجاز(،  )للتقييم  واالستمارات  واألداء(،  والحضور  )للدوام  السجالت  مثل 
ومتطلبات التقارير الدورية )اليومية واألسبوعية والشهرية وتقارير منتصف املدة 

ونهايتها(.
في . 4 تنفيذها  املطلوب  األنشطة  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املوارد  بتخصيص  قرارات 

ميزانية الخطة. وتتضمن تلك القرارات املراقبة املباشرة لحركة املوارد املالية، ما 
ينفق منها وما يتبقى منها، واإلمداد بما يلزم منها في الوقت املناسب، واتباع 

السبل الصحيحة للمحاسبة ومسك السجالت واالحتفاظ بالوثائق. 
ودقتها . 5 وصالحيتها  املعلومات  مصادر  مثل  املعلومات،  معالجة  حول  قرارات 

بالزمان  الصلة  الوثيقة  املعلومات  واستنتاج  تحليلها،  وطرق  تجميعها،  ووسائل 
واملكان والنشاط والعاملني املنفذين واملجموعات السكانية املستهدفة واألوضاع 

االجتماعية السائدة.
قرارات حول طرق حل الخالفات في الرأي وفي تفسير املعطيات داخل وخارج . 6

بيئة املشروعات التي تنفذ وفق الخطة.
ولكن  باملديرين،  القرارات شأن خاص  تلك  اتخاذ  أن  األولى  للوهلة  يبدو  وقد 
بلوغ هذه  بإمكانية  العاملني حول األهداف، واالقتناع  الحقيقة أن مراجعة ومناقشة 
األهداف، واملراحل التي يجب قطعها لبلوغ هذه األهداف، واملوارد املالية والبشرية 
وكيفية الحصول عليها، وكيفية قطع مراحل التنفيذ ال بّد أن يكون أمرًا مشتركًا لكل 

العاملني في الفريق الذي يسعى لتحقيق تلك األهداف.

مستويات التنفيذ
فرد  لكل  يكون  تنفيذية،  مستويات  يتضمن  التنظيمي  الهيكل  أن  املالحظ  ومن 
التنظيمي  الهيكل  في  يعلوه  ممن  التوجيهات  تلقي  دور  األول  متقابالن،  دوران  فيها 
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الوظيفي.  الهيكل  سلم  في  يتلوه  من  إلى  التوجيهات  نقل  دور  والثاني  )املرؤوس(، 
ويغلب أن يكون هناك مستويات متعددة للخطط التنفيذية أو خطط العمل، وأن يكون 
في كل مستوى للخطة مستويات متعددة للبرامج، وأن يتضمن كل مستوى من البرامج 
مستويات متعددة من اإلجراءات، وأن يتضمن كل مستوى من اإلجراءات عددًا من 

األنشطة.

وهناك طرق مختلفة ترسيمية لتوضيح تلك املستويات، أهمها:
الترميز اللوني بتمييز الخطة التنفيذية باللون األصفر أو بالرمز العددي البسيط 
)1، 2، 3،...(، وتمييز البرامج باللون األزرق الالزوردي أو الفيروزي أو برمز عدد 
يتألف من عددين بسيطني يفصل بينهما شرطة )1-1، 2-1، ....ثم 2-1، 2-2،...(، 
وتمييز اإلجراءات بلون أحمر أو برموز عددية تتألف من ثالثة أعداد بسيطة يفصل 
أو  -2-2،...9-9-9،...(، وتمييز األنشطة   ،1-1-1( بني كل منهما عن اآلخر شرطة 
عددية  برموز  أو  )الكحلي(،  الغامق  األزرق  باللون  امليدانية  األعمال  أو  الفعاليات 
تتألف من أربعة أعداد بسيطة يفصل بني كل منها واآلخر شرطة )1-1-1-1، -2-2
الترميزان معًا  الترقيم الشجري، وقد يستخدم  وهو ما يسمى   )1-3-9-8.....،2-2

)اللوني والرقمي الشجري(. 
 

 

)الشكل 24( : مستويات التنفيذ.

التوجيهات
ير

قار
الت

املستوى 1

رير
تقا

ال املستوى 2
املستوى 2املستوى 2

املستوى 3املستوى 3املستوى 3

التوجيهات
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فإذا افترضنا من حيث التبسيط أن الخطة التنفيذية 1 تتضمن برنامجني فقط، 
وأن كل برنامج يتضمن إجراءين فقط، وأن كل إجراء منهما يتضمن نشاطني فقط، 

فسنحصل على الجدول التالي : 

الجدول )5(: نموذج لخطة تنفيذية افتراضية.  

الخطط 
التكاليفاملسؤولالزماناألنشطةاإلجراءاتالبرامجالتنفيذية 

مؤشر 
األداء

 خطة تنفيذية
1

 برنامج
1-1

1-1-1 

 اإلجراء

)الشكل 25( : الترميز اللوني ملستويات التنفيذ.

خطة تنفيذية 
أو خطة العمل

برامج

إجراءات أو 
تدخالت

أنشطة أو 
فعاليات
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الخطط 
التنفيذية

التكاليفاملسؤولالزماناألنشطةاإلجراءاتالبرامج
مؤشر 
األداء

النشاط 
1-1-1-1

2-11-1

النشاط 
1-1-1-2

 اإلجراء
1-1-2

النشاط 
1-1-2-1

النشاط 
1-1-2-2
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املستويات الوظيفية وتنفيذ الخطط

ومن الطبيعي أن يتفاوت اهتمام العاملني في تنفيذ الخطة باختالف موقعهم أو 
مستواهم الوظيفي:

العام اهتمامه على تحقيق األهداف طويلة األجل أو االستراتيجية، . 1 يركز املدير 
ويراقب التقدم املحرز باتجاهها، ويراجع امليزانية العامة وبنودها الرئيسية، ويتابع 

مواطن القصور التي تعترضها، ويحاول وضع الحلول لها.

يركز املسؤولون في املستويات الوسطى من الهيكل التنظيمي على بلوغ األهداف . 2
األهداف طويلة  تحقيق  التي تسهم في  النتائج  إلى  التوصل  أو  األجل،  قصيرة 

املدى، وذلك وفق اإلطار الزمني املحدَّد لها.

يركز املسؤولون امليدانيون اهتمامهم على تنفيذ البرامج، )والبرنامج هو ذاته خطة . 3
تنفيذية على نطاق ضيق ومحدَّد، تستخدم ملرة واحدة، وتتضمن أنشطة لتحقيق 
هدف معني قصير األجل، وينتهي البرنامج بمجرد تحقيق هذا الهدف(، فيهتمون 
األداء  ومؤشر  منها،  الفعلي  واملتوافر  لهم،  املخصصة  املالية  امليزانية  بمراجعة 
)الناتج املتوقع(، واألطراف الفاعلة أو املسؤولة عن التنفيذ أو التي ستؤدي العمل، 
البشرية  املوارد  للتنفيذ، وحشد  املتوقعة  والتكلفة  للتنفيذ،  الزمنية  املدة  وتحديد 

واملالية، مع التكامل والتعاون في تنفيذ البرامج املتعددة.

الت، )وهي سلسلة من املهام التي . 4 يتابع املسؤولون عن تنفيذ اإلجراءات أو التََّدخُّ
يتم تنفيذها من قبل عدة أشخاص بصورة متتالية أو متوازية، وهي مهام ضرورية 
لتحقيق أهداف املشروع قصيرة األجل، ولكن يمكن إعادة النظر فيها من فترة 
ألخرى حتى يتم تعديلها وفقًا للظروف املحيطة(، العمل اليومي أو بفترات قصيرة، 
أسبوعية أو كل أسبوعني، للتأكد من التزامهم بالجدول الزمني للتنفيذ، ومن توافر 

األدوات امليدانية التي تضمن لهم سير العمل بسالسة واتساق.

يستكمل املسؤولون عن تنفيذ األنشطة أو الفعاليات أو األعمال امليدانية األعمال . 5
التي تتطلبها الخطة التنفيذية.



خطوات عملية التخطيط

- 125 -

سلسلة الخطوات التنفيذية

رغـم التفـاوت فـي املستويـات فـإن جـوهـر العـمـل اليـومـي متشابه، ففي جميع 
املسـتـويـات )الخـطـة الـتنـفيـذيـة، والبـرامج، واإلجراءات أو التدخالت، واألنشطة أو 
الفعاليات( ال يستغني املسؤول وال العامل امليداني عن سلسلة متكررة من الخطوات، 

وأهمها:
• تكرار دراسة الخطة والعودة إليها لتبيني املوقع الحالي للتنفيذ، وما إذا كان ضمن 	

الزمن املتاح، وضمن التكاليف املقررة. 
• املستويات 	 إلى  وتوجيهها  العمل  عن سير  وامليدانية  الزمنية  الجداول  استكمال 

العليا.
• الذين يرأسهم والتأكد من سير عمل كل منهم وفقًا 	 العاملني  توزيع مسؤوليات 

للخطة املوضوعة والفترة الزمنية املتفق عليها واملوارد املالية املتاحة.
• نقل املعلومات والتوجيهات التي ترسلها إليه املستويات اإلدارية األعلى منه إلى 	

فريق العاملني معه.
• باحترام 	 ومحاورتهم  إمرته،  تحت  يعملون  الذين  الفريق  أعضاء  إلى  االستماع 

وتفهم، ونقل آرائهم إلى املستوى اإلداري األعلى.
• االستماع إلى املجتمع املحلي الذي يستهدف تنفيذ الخطة تحقيق املنفعة له، ونقل 	

آرائهم إلى بقية العاملني معه، وإلى املستوى اإلداري األعلى.
• نقــل املعلومــات إلــى املستويــات اإلدارية األعلــى، من خالل التواصل الشفوي 	

والكتابي )التقارير والرسائل واالستفسارات(.

إعداد التقارير لتوثيق التنفيذ 

ُيعد التوثيق وكتابة التقارير وحفظها وتوجيهها إلى املسؤولني عن مسار العمل 
في الخطة التنفيذية من أهم الخطوات اإلدارية العملية التي ينبغي على كل العاملني في 
جميع املستويات القيام بها على أكمل وجه، وفي فترات منتظمة، وبدقة عالية الستنادها 
إلى الحقائق والبيِّنات والوقائع الثابتة والقابلة للقياس، ولبعدها عن التكهنات واألهواء 

وامليول والدوافع غير السوية.
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فالطبيب الذي يعمل بمفرده في نقطة صحية نائية يحتاج لكتابة أنواع متعددة 
من التقارير مثل:

• تقرير يومي أو أسبوعي أو شهري عن عدد املرضى الذين يراجعون النقطة الطبية 	
وطبيعة األمراض التي يشكون منها وسيرها ومدى فعالية التدبير املتوافر عنده 

لها.  
• تقرير إلحالة أحد املرضى إلى مركز صحي أو مستشفى.	
• مثل شلل 	 عنه،  اإلبالغ  القانون  يوجب  بالعدوى(  )ينتقل  تقرير عن مرض ساٍر 

األطفال، والكوليرا.
• متعمد 	 تخريب  أو  زلزال  أو  فيضان  )كارثة  طبيعية  أو  طارئة صحية  عن  تقرير 

للبنيا(.

واملركز الصحي الذي يقدم خدماته ملجتمع محلي ينبغي على املسؤول عنه تقديم 
العديد من التقارير، مثل:

• الذين 	 تقرير أو مجموعة تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية عن عدد املرضى 
)جلدية، عينية، داء السكري،  الطبية بحسب أصناف املرضى  النقطة  يراجعون 

وزارة الصحة

مديريات الصحة
مكاتب اإلحصاء

األطباء والعاملون امليدانيون

)الشكل 26( : األطراف املعنية بإعداد التقارير.
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فرط ضغط الدم، هضمية، بولية(، وبحسب األهمية الوبائية لألمراض التي يشكون 
منها، وسيرها ومدى فعالية التدابير املتوافرة في املركز للبدء في إجرائها.  

• تقرير عن األدوية التي ُصِرَفت للمرض.	
• تقرير عن املستهلكات التي ينبغي تعويضها في املركز الصحي. 	
• تقرير عن دوام العاملني والطوارئ فيها.	
• تقرير عن خدمات الرعاية الصحية األولية )للمواليد واألطفال واألمهات واملسنني(.	

واملستشفى يقدم عددًا كبيرًا من التقارير لجهات مختلفة، مثل:

• تقارير الوالدات والوفيات إلى دائرة اإلحصاء أو وزارة الداخلية.	
• تقارير عن حاالت اإلدخال وأصناف األمراض الالزمة إلى مديرية الصحة في 	

املنطقة أو املحافظة.
• تقارير عن حاالت التخرج والتشخيص النهائي إلى مديرية الصحة.	
• غرفة 	 استقبلتها  التي  املتعمدة  وغير  املتعمدة  أو  القصدية  الحوادث  عن  تقارير 

اإلسعاف والطوارئ إلى كل من وزارة الصحة والعدل والداخلية.
• تقارير عن جودة خدمات الطعام وخدمة الغرف )الفندقية( إلى إدارة املستشفيات 	

في وزارة الصحة.
• تقارير عن انتظام دوام األطباء املقيمني إلى وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي.	
• والخدمات 	 واألشعة  واملختبرات  التمريض  عناصر  وانضباط  انتظام  عن  تقارير 

املساعدة.

وللمنظمات الدولية ذاتها دورها في توثيق تنفيذ الخطط بنشر التقارير الدورية 
واملتخصصة، وفقًا لخطط العمل التي تقوم بها.

قياس مدى االنتفاع بالخدمات الصحية
املقصود "بالخدمات الصحية" في هذا السياق مفهومان منفصالن:

املؤسسات أو املُْنَشآت التي تقدم الرعاية للناس أو تلبي احتياجاتهم الجوهرية، . 1
وفقًا للدساتير والقوانني الرسمية. 
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اإلجراءات التي تقدَّم للناس بقصد املحافظة على صحتهم، وتعزيزها، ووقايتهم . 2
من االختطارات الصحية. 

عليه  وتنّص  الدول،  دساتير  تكفله  حق  الصحية"  "الخدمات  من  واالستفادة 
تقديم  مستوى  على  سواًء  الدولية،  املنظمات  في  للعمل  الناظمة  والقواعد  اللوائح 
األفراد من )األطباء واملمرضات وأرباب املهن الطبية املُساِعدة( للرعاية الصحية، أو 
على مستوى الرعاية التي تقدمها املراكز الصحية أو النقاط الطبية املعزولة، أو على 

مستوى املستشفيات بجميع أصنافها. 
ولقياس مدى انتفاع الناس املستهدفني بالخدمات الصحية منها فوائد كثيرة، 

ومن أهمها:
• التركيز على األولويات التي أنشئت تلك الخدمات لتحقيقها. 	
• عدم تشتيت الجهود في مجاالت ثانوية أقل أولوية منها. 	
• مواءمة الخدمات لتلبية االحتياجات املتغيرة. 	
• استخدام املوارد املحدودة بأقصى كفاءة ممكنة. 	
• رفع مستوى الخدمة جودتها وسالمتها.	

وقد عرَّفت منظمة الصحة العاملية "الجودة في الخدمات الصحية" بأنها: تحقيق 
املعاييـر املعتمــدة للرعايــة الصحيــة، واالطمئنان إليها، وقبول املرضى واملجتمع لها، 
ويحرص  التغذية.  وسوء  والعجز  الوفيات  نسب  وإنقاص  األمراض،  وطأة  وتخفيف 
"الخدمات  تقديم  مدى  قياس  على  الصحي  النطاق  في  السياسي  القرار  أصحاب 
الصحية" ومدى انتفاع الناس "بالخدمات الصحية". ويتم قياس ذلك على مستويني:

أواًل: القياس غير املباشر ملدى انتفاع الناس "بالخدمات الصحية"، بقياس 
مستوى "الجودة" في "الخدمات الصحية" كونها مؤسسات تقدم خدمات، وينبغي أن 

يتوافر بها كل من العوامل التالية معًا:
• رضا املرضى.	
• التميُّز املهني.	
• الكفاءة في استخدام املواد.	
• تحقيق نتائج جيدة.	
• نقص تعرض املرضى لالختطارات. 	
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القياس املباشر ملدى انتفاع الناس "بالخدمات الصحية"، ويتم ذلك  ثانيًا: 
بالوسائل التالية، منفردًة أو مجتمعًة:

• الزيارات امليدانية للخدمات الصحية. 	
• لقاء املرضى الذين تستهدفهم الخدمات الصحية. 	
• رصد حصائل ما تقوم به الخدمات الصحية من أنشطة وفعاليات. 	
• القيام باستطالعات الرأي للمرضى الذين انتفعوا من خدمات الخدمات الصحية.	

ومع تعدد مستويات "الخدمات الصحية" نشأت أساليب متعددة لقياس االنتفاع 
من كل مستوى منها، ثم تجميع تلك القياسات للحصول على صورة متكاملة لها في 
البلد الواحد. ومن األساليب املتبعة لقياس مدى انتفاع الناس "بالخدمات الصحية" 
وفق مستويات تقديم الخدمات الصحية، وهي النقاط الطبية، واملراكز الصحية والطبية، 

واملستشفيات.

أسلوب قياس مدى االنتفاع بالنقاط الطبية 
النقطة الطبية هي أصغر وحدات تقديم الرعاية الطبية، وتتكون عادة من طبيب 
وأدوات  الدنيا من وسائل  الحدود  لديه  وتتوافر  أو بصحبة ممرضة،  بمفرده،  يعمل 
التشخيص والعالج الطبي )سماعة، ميزان ضغط، مقياس لسكر الدم، مصدر ضوئي 
لفحص البلعوم، منظار لألذن، حقن وأقراص لتسكني األلم، وأقالم وأوراق لوصف 

األدوية(.
املرضى  تعداد  هي  الطبية  بالنقطة  االنتفاع  مدى  لقياس  طريقة  وأسهل 
والسيما  األخرى،  الخدمات  إلى  عنها  التي صدرت  اإلحاالت  وعدد  زاروها،  الذين 
املستشفيات ومراكز التوليد، العيادات التخصصية، غرف اإلسعاف، وعدد الوصفات 

الطبية والفحوص التي أجريت فيها. 

أسلوب قياس مدى االنتفاع باملراكز الصحية والطبية
املركز الصحي هو تجميع للخدمات الطبية التخصصية في موقع واحد، ويغلب أن 
يتضمن عيادات تخصصية لألمراض الداخلية )الباطنة( مثل أمراض القلب والصدر 
والهضم والتنفس واألعصاب، طب األطفال، خدمات التطعيم األساسية، خدمات رعاية 
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األمهات أثناء الحمل والرضاعة، ومختبر إلجراء الفحوص األساسية، وجهاز للتصوير 
الشعاعي البسيط )للصدر والعظام(، وجهاز للفحص بفائق الصوت. وما يميز التجمع 
الصحي احتفاظه بسجالت املرضى والناس الذين يقدم لهم الخدمات، وتمييز حاالت 

تحتاج اإلحالة إلى املستشفيات أو املراكز الطبية املتخصصة.

ويعتمد قياس مدى االنتفاع بالخدمات الصحية في املراكز الطبية والصحية على 
عدد املراجعني لها، وعدد اإلجراءات الطبية التي أجريت لهم، وعدد الوصفات الطبية 
التي ُصِرَفْت لهم. وكل ذلك متضمَّن في التقارير الشهرية أو السنوية التي يصدرها 
املركز الصحي. ويمكن أن تعد إدارة الخدمات الصحية استبيانًا للتعرف على مدى 

رضا املنتفعني بخدمات املركز الصحي.

أسلوب قياس مدى االنتفاع باملستشفيات 

يمكن الحصول على فكرة جيدة عن مدى االنتفاع باملستشفى من خالل التدقيق 
في السجـالت والبيــانـات لنتــائـج أداء األقسـام فـي املستشفى لوظائفهـا، وبتجميـع 
املعلومـات الروتينيـة حـول معـدل دخـول املرضـى، ومـعـدل إقامـة للمريض، أو معـدل 
الوفيات في املستشفـى، وفتـرة االنتظـار فـي العيـادات الخارجيـة وتوافـر املخزونات 

الطبية.

ومن النقاط الجديرة بمزيد من االهتمام:

سالمة املختبرات ومكافحة العدوى.. 1

إملام املوظفني ببيئة العمل.. 2

خطوات صيانة األجهزة.. 3

إجراءات جمع العينات والتعامل معها وتخزينها.. 4

وجود خطة طوارئ خاصة باستيعاب الحاالت وفرزها وإحالتها وتدبير ما يمكن . 5
تدبيره منها.

مراقبة املخزون ووجود آليات إنذار بنفاد البنود.. 6

وجود آليات فعالة للتسجيل وإلعداد التقارير النظامية في األوقات املالئمة.. 7
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وجود آليات فعالة ملراقبة وضبط وضمان الجودة وإدارة الجودة.. 8
وجـود دائـرة كاملـة وفعالـة لالستفـادة مـن التقاريـر والتقييمـات بآليـات التغذية . 9

الراجعة.

لتقييم أحد املستشفيات، وزعت طلبات على املنتفعني من خدمات املستشفى، مع 
رجاء وضع عالمة ) √( في املربع املناسب ملوافقتهم على العبارة املكتوبة في املربع على 

يمني كل سطر. لم يكن من املطلوب كتابة االسم أو أية عالمة تعريفية أخرى:

العــــــبــــــــــارة

7654321التقييم العددي.

األشياء امللموسة. 

يحتاج املستشفى إلى أن تحـّدث من األجهـزة 
واملـعـدات واملستـلـزمات الطـبيـة املستخدمـة 

حاليًا.

تعتـقـد بـأن طبيعـة صـاالت وردهـات املرضى 
وأماكـن االنتـظـار ومكـاتـب األطباء والعاملني 

الحالية تتالءم مع ما تتوقعه في ذهنك.

املستشــفى  إدارة  مــن  اهــتمــام  هنــاك 
العمل  مــالبس  وهيئــة  بطريقــة  والعاملــني 

تتناسب مع مستوى الخدمة املقدمة.

شدة.
موافق ب

موافق.

موافق إلى حد ما.

ال أتفق.

غير موافق إلى حد ما.

غير موافق.

شدة.
غير موافق ب

الجدول )6(: نموذج لتقييم أحد املستشفيات .
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العــــــبــــــــــارة

باعــتــقــادك أن إدارة املـسـتـشـفـى وفــرت 
املتاحة  إمكانياتها  املادية ضمن  املستلزمات 

التي تتناسب مع توقعاتك الذهنية.

الثقة.

تلتزم إدارة املستشفى بوعودها للمرضى في 
والعالجية  الصحية  الخدمات  تقديم  مجال 
وتوفير البيئة املالئمة كما تتوقعها في ذهنك.

عند  املرضى  مع  املستشفى  إدارة  تتعاطف 
تقديمهم للشكاوى كما تتوقعها في ذهنك.

في  الخدمات  بتقديم  املستشفى  إدارة  تهتم 
الوقت املحدد وبشكل سري ودقيق.

يضع املرضى ثقتهم في مهارات املهنة الطبية 
بثقة و أمان.

ل  فتسجِّ دقيق  املستشفى بشكل  إدارة  تهتم 
املعلومات عن املرضى وعن حالتهم الصحية 

في السجالت وفي الحاسوب.

االستجابة.

يتم إخبار املرضى عن أوقات تقديم الخدمة 
لهم.

شدة.
موافق ب
موافق.

موافق إلى حد ما.

ال أتفق.

غير موافق إلى حد ما.

غير موافق.

شدة.
غير موافق ب

تابع الجدول )6(: نموذج لتقييم أحد املستشفيات.
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العــــــبــــــــــارة

مــن غــير املتـوقــع أن يحصــل املرضى على 
فـي  العـاملـيـن  قـبـل  مـن  الفوريـة  الخـدمـة 

املستشفى.

يـرغــب العامـلـون فـي املسـتـشفـى بمساعدة 
املرضى بشكل دائم.

إال  الخدمات،  بتقديم  املوظفني  انشغال  رغم 
أنهم يتجاوبون مع طلبات املرضى فورًا .

الطمأنينة.

املرضى  لدى  تكون  أن  يجب  تصورك،  في 
الثقة الكاملة بالعاملني في املستشفى.

فـي تصــورك، يجــب أن يطمئن املريض بأنه 
عند  املستشفى  في  العاملني  مع  أمينة  بأيد 

التعامل معه.

والعاملـني  الـطـبـي  الطـاقـم  أن  ملـسـَت  هـل 
متفاعلون مع املرضى ويتعاملون معهم بلطف 

ولباقة.

الجدارة  املستشفى  في  العاملني  لدى  تتوفر 
والكياسـة واملصداقيـة فـي أداء عملهـم مما 
يتحتم على إدارة املستشفى أن تقدم الدعم 

لهؤالء العاملني.

التعاطف.

شدة.
موافق ب

موافق.

موافق إلى حد ما.

ال أتفق.

غير موافق إلى حد ما.

غير موافق.

شدة.
غير موافق ب
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العــــــبــــــــــارة

يجب على إدارة املستشتفى أن تولي املرضى 
عناية شخصية.

إن العاملني في املستشفى لديهم القدرة على 
تقديم عناية شخصية للمرضى.

يجــب علــى العاملــني في املستشفــى معرفة 
حاجات املرضى.

الواقع تقدم إدارة املستشفى أفضل ما  في 
لديها للمرضى.

لتلبية  عمل  بساعات  املستشفى  إدارة  تعمل 
حاجات املرضى.

      
خطة التقييم

املستهدفة  الفئات  معهم  ويتساءل  ما،  برنامج  في  العاملون  يتساءل  ما  كثيرًا 
بالبرنامج، سرًا أو عالنية، أثناء العمل به أو بعد استكماله، عن النقاط التالية:

• هل النتائج التي تحققت هي أفضل ما يمكن الوصول إليه، أم كان باإلمكان تحقيق 	
نتائج أفضل منها بنفس الظروف والشروط في التنفيذ؟

• ما أسباب الحصول على النتائج التي حصلنا عليها؟ وملاذا لم تكن أفضل؟	
• هل كان من املمكن الحصول على النتائج نفسها بتكاليف أقل؟	
• ما املعوقات التي واجهها تنفيذ املشروع؟	
• هل كان لكفاءة اإلدارة دور في هذا املستوى من النتائج؟	

شدة.
موافق ب
موافق.

موافق إلى حد ما.

ال أتفق .

غير موافق إلى حد ما.

غير موافق.

شدة.
غير موافق ب

تابع الجدول )6(: نموذج لتقييم أحد املستشفيات .
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وتأتي اإلجابات عن مثل تلك األسئلة مختلفة اختالفًا شديدًا، ولكن يمكن التخفيف 
من تلك التباينات بوضع خطة التقييم التي يتم االتفاق فيها مسبقًا على طرق لقياس 

النتائج التي توصلوا إليها بتنفيذ خطة العمل. 

املواصفات املوضوعية لقياسات تقييم النتائج
لتحقيق أكبر قدر من املوضوعية، ولتجنب إطالق األحكام التي ال تستند على 
بيِّنــات موثوقـــة، يعمــد املســؤولــون عــن التقييم إلى وضع مواصفات لقياسات تقييم 

النتائج، مثل:
قياس النتائج بمعايير كمية تحدد مقدار التغير الذي أفلح البرنامج في تحقيقه، . 1

بداًل من توصيف البرنامج بأنه ناجح أو فاشل. فإذا أثبت برنامج التطعيم بلقاح 
شلل األطفال بالبرهان املدعوم بالسجالت أن نسبة األطفال دون سّن الخامسة 
بلغت  الزور في سورية  دير  األطفال في مدينة  بلقاح شلل  التطعيم  تلقوا  الذين 
95%، وكان الهدف املطلوب تحقيقه الوصول إلى نسبة 88%، فإن الحكم على 
هذا البرنامج سيكون وفق البيانات املتاحة أنه تجاوز الهدف املقرَّر له قبل بدء 

التنفيذ.  
مقارنة النتائج بمؤشرات محددة مسبقًا وفق الخطة املوضوعة. فإذا تابعنا مثال . 2

على  حكمنا  سيكون  السابقة،  الفقرة  في  األطفال  شلل  بلقاح  التطعيم  برنامج 
البرنامج مختلفًا لو كان الهدف املحدَّد مسبقًا في الخطة املوضوعة هو الوصول 
من   %100 إلى  سورية  في  الزور  دير  مدينة  في  األطفال  شلل  ضد  بالتطعيم 

األطفال دون سّن الخامسة. 
قياس النتائج من حيث اإلجمال ومن حيث التفصيل بالتعرف على التغيير الذي . 3

لدى  التغيير  وعلى  بالتغطية،  عنه  يعبَّر  ما  وهو  املستهدفني،  كافة  عليه  حصل 
فئات مخصوصة، كانت لها األولوية أم لم تكن لها أية أولوية، وهو ما يطلق عليه 
التوزيع، ففي مثالنا السابق عن برنامج التطعيم ضد شلل األطفال في دير الزور، 
الذي كان الهدف املقرَّر هو الوصول بنسبة التطعيم إلى 88% لألطفال دون سّن 
نسبة  أن  بالسجالت  املدعوم  بالبرهان  البرنامج  في  العاملون  أثبت  الخامسة، 
األطفال دون سّن الخامسة الذين تلقوا التطعيم بلقاح شلل األطفال في مدينة دير 
الزور في سورية بلغت 95%، ينبغي التأكد من أن نسبة 5% لم تكن بسبب إغفال 
أحياء أو مجموعات سكنية كاملة أو فئات عمرية تجاهل البرنامج معظمها رغم 

اندراجها ضمن الخطة التنفيذية.
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مستويات التقييم
يؤدي تعدد مستويات الخدمات الصحية إلى تعدد مستويات التقييم، وانعكاس 
ذلك على نطاق التقييم واتساعه، وعلى نمط الخدمات التي يراد تقييمها، ومن األمثلة 

على ذلك:
• تداخالته 	 بكامله مع  النظام الصحي  تقييم  فيه  ويتم  املتعمق والشمولي:  التقييم 

بكل من له دور في العملية الصحية سواًء على املستوى املركزي أو املتوسط أو 
بمساعدة  الوطنية  السلطات  وتجريه  الخدمة.  من  املستفيد  املجتمع  أو  املحيطي 

املنظمات الدولية بقصد اإلصالح والتغيير.
• تقييم خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل جوانب محددة من النظام الصحي 	

الوطني، بمراجعة السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل. وتجريه السلطات 
الوطنية.

• أيضًا 	 وتجريه  باللقاحات.  التطعيم  تقييم  مثل  الصحية،  التدخالت  أحد  تقييم 
السلطات الوطنية.

• وتجريه 	 واألطفال.  األمهات  رعاية  برامج  تقييم  مثال  خدمات،  مجموعة  تقييم 
السلطات الوطنية.

• مكافحة 	 وتقييم  التغذية،  سوء  تقييم  مثل  محددة،  معينة  صحية  أوضاع  تقييم 
وتجريه  العمر،  من  الخامسة  دون  األطفال  لدى  الحادة  التنفسية  االلتهابات 

مؤسسات أكاديمية وطنية وخارجية.
• وتجريه 	 نتائجه،  وعلى  فيه  املحرز  التقدم  على  للتعرف  محدد  ملشروع  تقييم 

مؤسسات البحث الصحية. مثل تقييم معالجة اإليدز باألدوية الجديدة املتعددة.

الفئات املستهدفة بالتقييم
هناك أصناف متعددة من التقييم بكون الفئة التي يستهدفها، ومنها:

واإلجراءات . 1 واإلكلينيكية  البيولوجية  بالبحوث  األفراد  صحة  يستهدف  تقييم 
التي  والجرثومة  السل  مرض  تقييم  مثل  أوالعالجية.  الوقائية  أو  التشخيصية 
تسببه وأثرها على الصحة، ومدى نجاعة العالج قصيــر األمد تحت اإلشراف 

املباشر .
سكانية، . 2 مجتمعات  أو  مجموعات  على  ويركز  العامة،  الصحة  يستهدف  تقييم 

إما بالتقييم الوبائي ملعدالت اإلصابة باألمراض، مثل تحديد عدد مرضى السل 
والعوامل املؤثرة في معدل انتشاره، وإما بتقييم النظم الصحية ألدائها وجودة 
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الخدمات الصحية املقدمة وتوزيع املوارد داخل النظام الصحي، مثل تقييم وصول 
العالج الفعال ملرضى السل.

تقييم يستكمل أثناء تنفيذ البرنامج، ويطلق عليه "الرصد أو املراقبة"، وتقييم يتم . 3
بعد االنتهاء من تنفيذ املشروع، ويختص بلفظ "التقييم". وهذا التفريق يهتم به 

األكاديميون وأصحاب القرار السياسي، ألن لكل منهما أغراضه وفوائده.
إن الجهود واملوارد واألنشطة التي يقوم بها أعضاء فريق العمل للتعرُّف على 
التغيير الكمي الذي أحدثه تنفيذ البرنامج الذي يعملون فيه تسمى رصدًا أو مراقبة 
إذا ما كانت تتم أثناء فترة التنفيذ، وتسمى تقييمًا إذا ما استكملت بعد االنتهاء من 

البرنامج.

الرصد أو املراقبة
لجمع  العمل  منتظمة ومستمرة ودورية وتجرى وفق خطة  أنشطة  الرصد هو   
املعلومات عن العمل واإلنجازات والتأثيرات والوضع اآلني وقياس مؤشرات األداء في 
الفترة التي يتم خاللها تنفيذ املشروع. والقصد من الرصد أو املراقبة التعرُّف الباكر 

على املعوقات ومواطن القصور وتالفيها قبل استفحال أثرها. 

الرصد
املعلومات، والتحليل 

واالستراتيجية

إجراء مقابالت 
وجمع معلومات

اإلجراءات 
التصحيحية واملتابعة

التوثيق، إعداد 
التقارير الداخلية

تحليل املعلومات / 
تحليل قانوني

التدخل / حشد الدعم

إعداد التقارير الخارجية

الرؤية الواضحة

متابعات أخرى

)الشكل 27( : دورة الرصد.
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وتتضمن دورة الرصد العناصر التالية:
• املالحظة املباشرة للتغيرات باتجاه الهدف.	
• مقارنة النتائج امليدانية بما تتضمنه السجالت.	
• الحديث مع مجتمع املستهدفني. 	

ويتناول الرصد أو املراقبة املجاالت التالية:
• املوارد البشرية.	
• الجدول الزمني. 	
• تدبير املوارد واملصادر.	
• مستوى الجودة وكفاءة األداء.	
• اإلدارة املالية وامليزانية. 	

ومن أهم أهداف الرصد:
• توثيق مراحل تنفيذ املشروع .	
• تفسير عملية اتخاذ القرار بواسطة اإلدارة .	
• اتخاذ القرار السليم .	
• التعلم من الخبرات املكتسبة للمساعدة في وضع الخطط املستقبلية.	

وتشمل القضايا التي يبحث الرصد فيها: 
• التنفيذ يتم وفقًا للجدول الزمني املخطط .	
• تكلفة األنشطة املنفذة في حدود امليزانية املعتمدة لذلك .	
• مدخالت ومخرجات املشروع تصل للفئة املستهدفة في املكان والوقت املناسبني .	
• الصرف يتم في األوجه الصحيحة لإلنفاق .	
• التنفيذ يتم بالجودة العالية املطابقة للمواصفات الفنية .	
• القوى البشرية واإلمكانيات املادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة .	
• إنجازات املشروع تتم وفقًا ملا هو مخطط له .	
• تأثيرات املشروع التي تحققت ودرجة تحققها.	
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• تحديد مواطن القوة والضعف والجوانب التي تحتاج إلى تحسني .	
• تحديد املشكالت التي تعوق التنفيذ .	

ويؤدي التقصير في الرصد إلى:
• تأخير إنجاز العمل.	
• اإلسراف في التكلفة واستخدام املوارد.	
• التأخير في حل الصعوبات واملشكالت التي تواجه العمل.	
• التعارض بني الجهات املشاركة في تنفيذ أنشطة املشروع.	

الرصد باالستبيان )باالستبانة(

ويمكن استخدام االستمارات للرصد، مثل رصد الرعاية التمريضية باستكمال 
االستمارة التالية:

الجدول )7(: نموذج لرصد الرعاية التمريضية.

النسبة *النعماملـؤشــر

هل يتم قياس العالمات الحيوية للمريض وتسجيلها في 
النماذج والسجالت كل زيارة؟

هل يتم تسجيل التاريخ املرضي لكل مريض حسب األدلة 
املعتمدة؟

هل يتم تسجيل الفحص اإلكلينيكي في ملف املريض؟

هل يتم تسجيل نتائج الفحوص املخبرية في ملف املريض؟

هل يتم تسجيل نتائج الفحوص اإلشعاعية؟
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النسبة *النعماملـؤشــر

هل يتم تحويل املرضى:

1 ــ للتقويم الدوري حسب األدلة املعتمدة؟

2 ــ لعمل فحوص؟

3 ــ للمشاورة مع اإلحصائيني؟

4 ــ لبقية أعضاء الفريق الصحي حسب التخصص

هــل يتــم تسجيــل الــردود الراجعة من املستشفى بملف 
املريض؟

هل يتم تعبئة الوصفة الطبية بطريقة معيارية؟

هل تتم عملية التثقيف الصحي للمريض من خالل:

1 ــ املقابلة الشخصية ؟

2 ــ في مجموعات ؟

3 ــ خارج املركز الصحي ؟

هل يتم تدريب املرضى على:

1 ــ استخدام األجهزة التي تستعمل في العالج ؟

2 ــ كيفية الحصول على الجرعات املحددة له ذاتيًا في 
املنزل؟

تابع الجدول )7(: نموذج لرصد الرعاية التمريضية.



خطوات عملية التخطيط

- 141 -

التقييم
تمر الخطط واملشاريع بمراحل متتابعة هي تحديد األهداف، والتخطيط، والتنفيذ، 
التنفيذ،  على  اإلشراف  الضروري  يكون من  املراحل  تلك  النتائج، وخالل  وتحصيل 
ومراقبة الجودة، وتقييم األداء. وُيعد تقييم األداء املحطة األخيرة في حلقة من سلسلة 
البحوث  ذلك  على  ويطلق  السلسلة،  تلك  من  جديدة  لحلقة  وبداية  املستمر،  العمل 

العملياتية.

أنواع التقييم 

التقييم املرحلي أو تقييم اإلنجاز املُْحَرز

يتم تنفيذ التقييم املرحلي أثناء التنفيذ للتأكد من أن األنشطة تساهم في تحقيق 
األهداف املرسومة. وقد ُيْطلَق على مثل هذا التقييم الرصد أو املراقبة أيضًا.

التقييم النهائي أو التقييم اإلجمالي
يتم التقييم النهائي بعد االنتهاء من التنفيذ، ويهدف إلى دراسة النتائج، ومقارنة 

الواقع بعد استكمال العمل بالدراسة األولية التي أجريت قبل التنفيذ.

حصر االحتياجات وتحويلها إلى أهداف

تحديد وترتيب األهداف

اقتراح برامج وأنشطة

تحديد خطوات التنفيذ

التنفيذ

بناء البرنامج الزمني

املتابعة 
والتقييم

)الشكل 28( : البحوث العملياتية.
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العناصر الرئيسية للتقييم
الفّعالية : درجة تحقيق اإلجراءات الصحية املستخدمة للنتائج املرجوة منها . . 1

فالرعاية تؤدي إلى زيادة متوسط العمر وتحسن األداء الوظيفي والشعور بالكرامة 
وبالعافية وبالرفاهية وبالسعادة بشكل مستمر.

املالءمة : اختيار اإلجراءات الصحية املالئمة للحالة.. 2
القبول : ترحيب األفراد واملجتمع باإلجراءات الصحية.. 3
الوصول إلى الخدمة الصحية : بدون تأخير.. 4
العدالة : توافر الرعاية الصحية ملن يحتاجها والتساوي في إمكانية الحصول . 5

عليها.
الكفاءة : باالستخدام األمثل للموارد والتكاليف أخذًا في الحسبان االحتياجات . 6

األخرى واملرضى اآلخرين.
القضايا التي يتناولها التقييم في املستشفى

في بيئة املستشفى، يمكن للتقييم أن يتناول القضايا التالية:
• أسلوب األطباء في التعامل مع املرضى.	
• الكفاءة املهنية والتقنية لألطباء.	
• مهارات األطباء في التواصل مع اآلخرين.	
• جودة املعلومات املتوافرة للمرضى.	
• البيئة املريحة للمرضى.	

)الشكل 29( : خطوات التقييم.

تصميم املشروع

املتابعة والتقييمتنفيذ املشروع
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مؤشرات لقياس عوامل رضا املرضى في املستشفى

مؤشر الرضا عن خدمات الرعاية الطبية

• مظهر األطباء.	
• التحيـة، البشاشـة، التعريف بنفسه، التشجيع على 	 استقـبال الطبيـب للمريـض: 

التواصل.
• الجو 	 توفير  االستعجال،  عدم  املريض،  لسماع  الطبيب  يخصصه  الذي  الوقت 

املريح.
• الثقة في النفس واملهارة املهنية لدى الطبيب.	
• مراعاة الطبيب لخصوصية املرضى.	
• تحسن حالة املريض. 	

مؤشر الرضا عن خدمات التمريض

• مظهر املمرضات.	
• التحية، البشاشة، التعريف بنفسها، التشجيع على 	 استقبال املمرضة للمريض: 

طلب الخدمات التمريضية.
• الوقت الذي تخصصه املمرضة لالستماع الحتياجات املريض.	
• سرعة االستجابة لطلبات املريض.	
• مراعاة املمرضات لخصوصية املرضى.	
• الثقة في النفس واملهارة املهنية لدى املمرضات.	
• التزام املمرضات بقواعد التعقيم والنظافة.	

مؤشر الرضا عن سلوك العاملني

• مظهر العاملني في املستشفى.	
• استقبال العاملني في املستشفى للمريض: التحية، البشاشة، التعفف عن السؤال 	

أو قبول اإلكراميات، التشجيع على طلب الخدمة.
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• الوقت الذي تتوافر فيه خدمات العاملني في املستشفى لتلبية احتياجات املريض.	

• سرعة االستجابة لطلبات املريض.	

• الثقة في النفس واملهارة املهنية لدى العاملني في املستشفى.	

• التزام العاملني بقواعد التعقيم والنظافة.	

مؤشر الرضا عن التنظيم واإلدارة

• االعتدال في الرسوم.	

• احترام وتنظيم مواعيد وإجراءات الزيارة.	

• توافر خدمات االستعالم املباشر وبالهاتف.	

• توافر خدمة االستعالم بالتحدث مع الطبيب املعالج.	

• الشفافية في استالم الرسوم مقابل إيصاالت.	

مؤشر الرضا عن النظافة

• نظافة الساحات املحيطة باملستشفى.	

• نظافة ممرات وقاعات املستشفى.	

• نظافة غرف املرضى.	

• نظافة املرافق الصحية )املراحيض والحمامات(.	

• التعامل مع الفضالت.	

مؤشر الرضا عن الطعام

• االنتظام في مواعيد تقديم الطعام.	

• مراعاة الحالة الصحية لكل مريض.	

• توافر خيارات متعددة.	

• توافر مطعم للمرافقني في أوقات معروفة.	

• كمية الطعام كافية.	



خطوات عملية التخطيط

- 145 -

مؤشر الرضا عن الغرفة
• سعة الغرفة.	
• اإلضاءة.	
• التهوية.	
• املرحاض واملغسلة.	
• وسيلة استدعاء التمريض أو األطباء.	
• السرير واألغطية والوسائد.	
• املقاعد والطاولة والخزانة.	

تحديد األخطاء وإعادة التخطيط
بعد استكمال تنفيذ الخطة، وتقييم مدى نجاحها وتحقيقها الهدف املنشود، قد 
يتضح وجود الجوانب التالية التي تحتاج إلعادة النظر فيها بقصد التعلُّم من األخطاء 

وتصحيحها:
مواطن قصور وضعف، تتضح بالدراسة الدقيقة والتقييم املباشر لنتائج الخطة. . 1
تحديد مسؤولية كل فرد من أفراد فريق التنفيذ في كل مرحلة من مراحل الخطة. . 2
مراحل تنفيذ الخطة، والفترات الزمنية التي مرَّت بها.. 3
املباشر . 4 االتصال  خالل  من  الخطة،  بهذه  املستهدفة  الجماهير  استفادة  مدى 

بالجماهير. 
املوارد املالية املتاحة.. 5
املوارد البشرية لتنفيذ الخطة.. 6
الخبراء في تعديل الخطة لتتالءم مع االستمرار في التنفيذ.. 7

األسباب الرئيسية لتعديل الخطط 
قد تكون أسبابًا تتعلق بواحد أو أكثر من العوامل التالية:

• عوامل داخلية تتعلق بالتنظيم الداخلي للمشروع، مثل عدم وضوح األهداف، أو 	
التداخل الزمني في مراحل التنفيذ، أو نقص املوارد البشرية أو املالية.
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• عوامل خارجية تتعلق بالبيئة الخارجية والظروف املحيطة بالتنفيذ، مثل التغير في 	
القوانني أو في أسعار املواد أو في وفرة املوارد.

• عوامل طارئة لم تكن بالحسبان وقت التخطيط، مثل الكوارث الطبيعية )الفيضانات 	
واألحــوال الجويــة الشديدة(، والكــوارث التـي للبشـر يـد فـي وقـوعـها )الحروب 

واالضطرابات السياسية(.
• عوامل تحسينية، ظهرت أهميتها بعد قطع شوط في مراحل التنفيذ.	

واملقصود باإلصالح هنا إعادة التخطيط بعد إدخال نتائج التقييم املرحلي أو 
النهائي بالحسبان، ويضاف إليها التغيرات في الظروف البيئية واملحيطية )السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية( وتطورات العلم والتكنولوجيا.

 إعادة التخطيط وإدارة التغيير
وعندما تستند إعادة التخطيط على قاعدة متينة من البيِّنات والبراهني املستمدة 
من بحوٍث مستفيضة، واستقصاءات لجماهير واسعة، ودراسات اقتصادية متعمقة 
مما يؤدي إلى تغيُّر عميق في التفكير، فإن إعادة التخطيط قد يطلق عليها مصطلح 

عوامل داخلية وتنظيمية

عوامل في البيئة الخارجية

عوامل طارئة

عوامل تحسينية

اإلصالح

)الشكل 30( : إعادة التخطيط .

+
+
+
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م. وكما في كل الشؤون التي تتعلق بالتخطيط، يمكن  إدارة التغيير. أو التغيير املَُنظَّ
إعادة التخطيط أن تتم في أعلى املستويات وفي أدناها، ومن األمثلة على ذلك:

إلى  استنادًا  التخطيط  يتم  اإلدارية،  املفاهيم  تبدل  بسبب  التخطيط  إعادة 
املوارد املتاحة التي يقتصر التخطيط وفقها على ما يمكن للموارد املتاحة أن تحققه، 
دون النظر لألهداف والقياسات واملؤشرات، استنادًا إلى النتائج التي يتم فيها دمج 
الخطط االستراتيجية باملوارد البشرية واملوارد املالية لتنفيذ العمليات وإجراء القياسات 
وتحسني صنع القرارات مع زيادة الشفافية واملساءلة. وينصّب التركيز في هذا النهج 
الظروف  حسب  والتعديل  التجارب  من  والتعّلم  األهداف،  مقابل  األداء  قياس  على 
واالقتصادية  الصحية  األهداف  وتحقيق  النتائج،  بشأن  التقارير  وتقديم  الجديدة، 

واالجتماعية .
العملية،  املمارسة  في  تؤثر  علمية  بينات  ظهور  بسبب  التخطيط  إعادة 
واملثال على ذلك أن تصميم مرافق الرعاية الّصحّية وبنائها كان يتم اعتماد تخطيط 
املستشفيات وسعتها بتقدير أعداد األِسرَّة وإشغال األسّرة ونسبة عدد األسّرة إلى 
السكان، ثم ظهرت بينات صارمة تدعو إلى التحوُّل إلى تلبية احتياجات املرضى عبر 
التي  الطبية  التكنولوجيا  التطورات في  ، وكان ذلك بسبب  السريع  التدفق  مسارات 
أدت إلى تزايد أعداد الحاالت النهارية، وقصر مدد املكث في املستشفى، وذلك بعد 
أن أثبتت الدراسات أن مسارات التدّفق السريع للمرضى تزيد من رضا العاملني، 
املرضى  تعريض  من  وتقلل  للموارد،  الفّعال  االستخدام  وتحقق  املرضى،  ورضا 
لالختطارات، وتؤدي إلى القضاء على طوابير االنتظار، مما استوجب إعادة هندسة 
العمليات الداخلية، وإدخال املسارات السريعة في الحسبان على حساب املساحات 
الشاسعة التي كان املرضى يقضون فيها أيامًا عديدة ينتظرون دورهم إلجراء تدخل 

جراحي بسيط.
دراسة  عن  عبارة  هو  الطبي،  )التفتيش(  التدقيق  بسب  التخطيط  إعادة 
تاريخية أو استرجاعية للملفات الطبية للمرضى املخرجني من املستشفى للتعرف على 
مدى جودة الخدمة الطبية التي تلقاها هؤالء املرضى أثناء تواجدهم في املستشفى 
املقبولة  املعايير  مع  واالنسجام  التطابق  بدرجة  الطبي  التدقيق  في  الجودة  وتعرف 
مهنيًا،  عليها  واملتعارف  املقبولة  الطبية  واملمارسة  العلمية  املبادئ  حيث  من  للجودة 
جودة  بمراجعة  األطباء  بعض  قيام  وهي  الزمالء  مراجعة  الطبي  التدقيق  ويتضمن 
الرعاية الطبية التي يقدمها أطباء آخرون زمالء لهم على أساس الدراسة االسترجاعية 
للرعاية التي تم تقديمها للمرضى بعد تخرجهم من املستشفى أو على أساس الدراسة 
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املستقلة على املرضى في املستشفى أو على أساس مستمر، مثل مراجعة استخدام 
برنامج الجودة في املستشفيات األمريكية أثناء إقامة املريض في املستشفى.

معايير التدقيق )التفتيش( الطبي  

النوع األول  املعايير،  الزمالء على نوعني من  الطبي ومراجعة  التدقيق  ويستند 
معايير تتعلق بالطب كمهنة وكفّن، وال يتناولها بالتداول سوى األطباء، والنوع اآلخر 

معايير واضحة ومحددة تستند على أسس علمية، وتركز على أمور عديدة، منها:
تقييم مؤهالت وخبرات األطباء عند التوظيف أو الترقية من قبل لجنة متخصصة . 1

باستخدام املوارد البشرية املؤهلة.
التركيز على الوسائل الوقائية التي من شأنها تحسني جودة الخدمة الطبية مثل . 2

رقابة وضبط العدوى وانتقال األمراض داخل املستشفى، وذلك من خالل لجان 
فنية متخصصة في مكافحة العدوى.

تقييم ورقابة جودة الرعاية الطبية من خالل التدقيق الطبي االسترجاعي ومراجعة . 3
االنتفاع بالخدمات.

التعليمية . 4 لتلبية االحتياجات  الطبي املستمر  التعليم  التركيز على تصميم برامج 
التدريبية ومراجعة االستخدام. 

تطوير خطة التخطيط الصحي انطالقًا من نتائج التقييم
تستعرض األطراف املسؤولة عن الرعاية الصحية نتائج الرصد والتقييم املرحلية 
قائمة  وتضع  وأسبابها،  القصور  وجوانب  الضعف  مواطن  على  وتتعرف  والنهائية، 

بأهمها تمهيدًا لتطوير الخطة األولية وتحسينها ملواجهة تلك النقائص.

)الشكل 31( : تطوير خطة التخطيط الصحي.

مـدخـالت

• خدمات الرعاية الصحية.	

• موارد مالية.	

• أصول وأبنية.	

• موارد بشرية.	

• حفظ وتعزيز الصحة.	

• وقاية وتثقيف صحي.	

• تدريب وأبحاث.	

• تغيير في معدالت املواليد 	
والوفيات.

مخـرجـات

التقييم واإلصالح

الخطة الصحية
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ومـن أهـم جوانـب القصـور التـي يكثر مصادفتها في خطط الرعاية الصحية 
األولية، على سبيل املثال:

• نقص مشاركة املجتمع في تنفيذ الخطة أو في تمويلها أوفي مساندتها، بسبب 	
اعتقاد املجتمع بأن الدولة هي الطرف املسؤول عن توفير جميع الخدمات الصحية.

• ومراكزها 	 الصحة  وزارة  وانـفـراد  القطـاعـات،  بيـن  التعــاون  غيـاب  أو  نقـص 
ومستشفياتها بتحمل عبء الخدمات الصحية والطبية.  

• نقص املوارد البشرية واملادية بسبب تأخير موقعها في سلم األولويات.	
• عدم االستفادة الكاملة من املوارد البشرية واملالية املتاحة، رغم نقصها، بسبب 	

جوانب القصور في اإلدارة أو في التشريعات أو في ظروف العمل. 
• اعتمـاد سياسـات وخطـط سيئـة التصميم أصاًل، فـتؤدي إلـى اختالل في أعـداد 	

األطباء نسبة إلى املمرضات أو االختصاصات أو الفئات األخرى، مع اختالل في 
توزيعهم الجغرافي.

• التركيز في إنفاق امليزانية على شراء التكنولوجيا املعقَّدة.	

إجراءات التغيير
الخطة  في  القصور  مواطن  "تشخيص"  إلى  الناجح  التغيير  إجراءات  تستند 
الصحية السابقة أو الحالية، و"وصف" املعالجة الرشيدة لتصحيح املسارات صوب 

تحقيق األهداف الصحية. ومن أهم اإلجراءات التي قد تساهم في ذلك:
اإلصالحات اإلدارية وهي تغييرات في الهيكل التنظيمي في وزارات أو مديريات . 1

الصحة بالتحول إلى أسلوب يعزز اإلدارة واملساءلة وااللتزام.
إصالحات في املوارد البشرية في املرافق الصحية لتعزيز الكفاءة.. 2
إصالحات في اللوائح التنظيمية لتنسيق العالقة بني مختلف مستويات الرعاية، . 3

كالوحدات الصحية، واملراكز الصحية، ومستشفيات اإلحالة.
إصالحات في نظام اإلحالة لتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية وتسهيل . 4

ل إليها. التوصُّ
إصالحات في الشراكة بني القطاَعْين العام والخاص.. 5
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فيها جميع األطراف . 6 والتخطيط بحيث يشترك  التعاون  إصالحات في مسارات 
املؤثرة واملتأثرة بها في املجتمع.

إصالحات في املرافق الصحية، واختصاصاتها، وخدماتها.. 7
إصالحات فـي التنسـيق بيـن مختلـف مستويـات الرعايـة الصحيـة وفـي توزعها . 8

الجغرافي.
إصالحات في التغطية بخدمات الرعاية الصحية وتخصصاتها املختلفة.. 9

إصالحات في التأمني والنظام الصحي.. 10
إصالحات فـي سبـل الرصـد والتقييـم والتغذيـة الراجعـة بنتائجهـا وترجمة تـلك . 11

النتائج إلى سياسات وخطط تستفيد من الدروس املستفادة من سابقتها.
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الرعاية التي تركز على األفراد 

لألفراد  الشـاملة  االحتياجـات  يتبنـى صـراحًة  الـذي  الرعايـة  نهـج  هـي 
التي  املأمونة  الصحية  النظم  من  بوصـفهم مشاركني ومستفيدين  واملجتمعات 
يـتم تنظيمهـا وفقـًا لهم مجتمعني ولــيس علــى أســاس أحد األمــراض التــي 
تراعــي تفضــيالتهم. وتتطلــب كــذلك الرعايــة التــي تركــز علــى األفراد أن 
يحصــل املرضـى علـى التثقيـف والـدعم الـالزم التخـاذ القـرار واملشـاركة فـي 
رعايـة أنفسـهم وأن يـؤدي مقـدمو الرعايـة عملهـم بأقصـى قدر مـن الرعايـة 
التـي تركـز علـى املرضـى في سياق بيئة عمل داعمة. فالرعاية التي تركز علـى 
املرضـى أوسـع نطاقـًا في مجتمعـاتهم ودورهـم األساسي فـي االهتمام وصحة 
التعامالت اإلكلينيكية، ولكنها تشمل أيضًا رسم  األفراد، وهي ال تشمل فقط 

السياسات والخدمات الصحية.

بعـد استكمـال دراسـة هـذا الفصل، والتوسع باالطالع على بعض املعلومات 
التـي أشـارت إليهـا قائمـة املصـادر، سيكـون باإلمكـان التعـرف على بعض تجارب 
العاملية. والتعرف على  الدولية، والسيما في منظمة الصحة  التخطيط  في املنظمات 
املتحدة  واململكة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  كل  في  للتخطيط  الرئيسية  املالمح 

)بريطانيا(، وكندا.

الفصل الثالث
مناذج من التخطيط الصحي  بالدول املتقدمة

مصطلحات وتعاريف أساسية



التخطيط الصحي

- 152 -

ة العاملّية  حَّ الصِّ
ّحـَة  وهـي اآلثــار التـي تتركهـا العـوملـة فـي البلـدان، عـلـى محـددات الصِّ
آثار  مثل  بمفرده.  يواجههـا  أن  بلد  أي  يستطيع  ال  التي  الصحية  واملشكالت 
التجارة الدولّية واالستثمار الدولي، وتغير املناخ العاملي، والالجئني، والشركات 
بناء  للصّحة  العاملّية  التهديدات  وتتطلب هذه  الدولي.  والسفر  للبلدان،  العابرة 

ة على املستويني الوطني والدولي. حَّ الشراكات لوضع األولويات وتعزيز الصِّ

األسلوب الشمولي
هو أحد األساليب املتبعة لتحسني األحوال الصحية، يحقِّق فيه تحسني 

األحوال املعيشية تطورات تزيد في أهميتها على ما تحققه اإلنجازات الطبية.

الخدمات األساسية
والتغذية  التثقيف  وهي  الصحية،  األوضاع  في  تؤثر  التي  الخدمات  هي 
واملياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وصحة األمهات واألطفال، وتنظيم 
األسرة، والتمنيع، والوقاية من األوبئة ومكافحتها، ومعالجة األمراض الشائعة 

والقضاء عليها، وتوفير األدوية األساسية.

املنظمات األهلية )غير الحكومية(
املدني،  املجتمع  هيئات  عليها  ويشرف  الحكومة،  تتبع  ال  مؤسسات  هي 
تنشئ  وقد  مقابل،  بال  الخدمات  وتقديم  التطوعي  الطابع  أعمالها  على  ويغلب 
مثل  للمجتمع،  مفيدة  مبادرات  تنفذ  وقد  وعيادات،  طبية  ومراكز  مستشفيات 
الهادفة  والبحوث  الصحي  والتثقيف  الشوارع،  أطفال  وحماية  األيتام  رعاية 
إللقاء الضوء على مشكالت املجتمع وجمع التبرعات لصالح األعمال الخيرية 

وتدريب الشباب وتأمني فرص العمل املناسب لهم.

التنمية املستدامة 
هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون انتقاص من قدرة أجيال 
القطاع  فيها  بما  القطاعات،  كل  وتشمل  احتياجاتهم  تلبية  على  املستقبل 
ّحي، استخدام املوارد، توجيه االستثمار نحو التطور التكنولوجي، والتطور  الصِّ
املؤسساتي بسبل تضمن أن التطور الحالي واستخدام املوارد ال ينتقص من 

صحة ومعافاة أجيال املستقبل.
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التغطية الصحية الشاملة
دون  من  الصحية  الخدمات  من  يلزمهم  ما  على  الناس  ضمان حصول جميع 

مكابدة ضائقة مالية من جراء سداد أجور الحصول عليها.

بالرعاية  املهتمة  العلمية واألكاديمية  املؤسسات  التي تجريها  الدراسات  تعتمد 
الصحية على عدد كبير من املؤشرات يصل إلى اثنني وسبعني مؤشرًا للمقارنة بني 
الرعاية الصحية في البلدان، تتوزع في خمسة مجاالت أساسية يشملها نظام الرعاية 

الصحية : 
عملية الرعاية. . 1
الوصول للرعاية. . 2
الكفاءة اإلدارية للنظام. . 3
اإلنصاف والعدالة.. 4
نتائج الرعاية الصحية.. 5

ثالثة أبعاد تؤخذ في الحسبان عند التحرك صوب التغطية الشاملة

التكاليف 
املباشرة: 

نسبة 
التكاليف 

املغطاة

األخرىالخدمات بما يشمل 

الحد من 
تقاسم 

التكاليف 
والرسوم

تمتد 
إلى غير 

املشمولني 
بالتغطية

الخدمات: الخدمات األموال املجمعة الحالية
املشمولة بالتغطية السكان: الذين تشملهم التغطية

)الشكل 31( : أبعاد التغطية الشاملة .
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وقد ال تتوافق مستويات التقدم في هذه املجاالت مع بعضها البعض، إذ قد يتقدم 
بعضها على حساب بعضها اآلخر. مثل تقدم مستوى العدالة واإلنصاف على حساب 

مستويات النتائج الجيدة. 
وقد أظهرت دراسات دولية موسعة قام بها فريق من الباحثني من جامعة واشنطن 
األمريكية أن مستوى تقديم الرعاية الصحية وتوافرها قد شهد تحسنًا ملحوظًا في 
معظم دول العالم في الفترة من )1990-2015م(، على الرغم من اتساع الفجوة بني 
أفضل الدول وأسوئها. وكانت إحدى الدراسات قد اقتصرت على معدل شفاء ونسب 
ولم  والثدي،  الرحم  وسرطان  واإلسهال  والكوليرا  ل  كالسُّ األمراض،  بعض  وفيات 
يتعذر شفاؤها، في محاولة لرسم صورة  أو  التي يصعب  تدرس األمراض األخيرة 
للمستوى الصحي عامليًا. وتوصلت الدراسة  إلى أن 167 دولة شملتها الدراسة من 
إجمالي 195 دولة حول العالم قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في نسب وفيات نتيجة 
لبعض األمراض، وتحسنًا في عالج قرابة 32 مرضًا كان من األسباب التي أدت إلى 

الوفاة.
التنمية  معدالت  بني  شديد  تباين  ثمة  عامليًا،  العام  ن  التحسُّ من  الرغم  وعلى 
ن جودة الرعاية الصحية، إذ احتلت دول متقدمة اقتصاديًا مراكز ال  االقتصادية وتحسُّ
تتناسب ومعدالتها التنموية، مثل الواليات املتحدة التي جاءت في املركز 35، وبريطانيا 
في املركز 30، وحلت أملانيا في املركز العشرين خلف سلوفينيا واليونان. بينما كانت 
تركيا وكوريا الجنوبية والصني وبيرو واملالديف من بني أفضل دول العالم من حيث 

التحسن في جودة الرعاية الصحية.
ولئن شهد مستوى العدالة االجتماعية في إيتاء الرعاية الصحية في بريطانيا 
تحسًنا ملحوظًا تمثل في تقديم الخدمات الطبية الوطنية التي تغطي جميع السكان، 
الواليات  تعاني  وباملقابل،  ذاته.  باملستوى  يكن  لم  الخدمة  جودة  في  التحسن  فإن 
املتحدة األمريكية فوارق هائلة في تلقي الخدمة، لكنها تتمتع بجودة أفضل، على وجه 
وتوفير  والتشخيص،  الوقاية  مثل  بالدراسة،  جديرة  أخرى  جوانب  وهناك  اإلجمال. 
العالج وتقديمه في الوقت املناسب، وتأمني التغطية الصحية، واملستوى املهني لألطباء.
وتحض منظمة الصحة العاملية الدول الساعية إلى تحقيق تغطية صحية شاملة 
ملواطنيها الوصول إلى معدل تغطية ال يقل عن 80%، وحماية األفراد من املدفوعات 

الصحية الكارثية التي توقعهم في مهاوي الفقر.
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نماذج من التخطيط على صعيد املنظمات الدولية
أصبح االتجاه السائد اليوم في التخطيط لتمويل الصحة في املنظمات الدولية 
يسعى من أجل التغطية الشاملة وأداء النظم الصحية، ويبحث في املفاهيم واملعايير 
التي أضحت تحظى باهتمام  »بالتغطية الصحية الشاملة«  والسياسات التي تتعلق 
متزايد ألنه ينص على أنه ينبغي أن تصمم نظم التمويل بحيث تتيح لجميع األفراد 
الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها من خدمات وقائية وتعزيز الصحة 
والعالج والتأهيل بالجودة التي تحقق فعالية هذه الخدمات دون أن تعرض املستفيد 

من هذه الخدمات ملصاعب مالية.

أهداف التغطية الصحية الشاملة
• عبء 	 توزيع  في  العدالة  وزيادة  املالية  لالختطارات  التعرض  من  الحماية  تعزيز 

تمويل النظام.
• تعزيز استخدام وتوفير الخدمات بصورة عادلة مقارنة بالحاجة إلى هذه الخدمات. 	
• تحسني شفافية النظام ومسؤوليته أمام السكان.	
• تعزيز جودة تقديم الخدمات. 	
• تحسني كفاءة تنظيم وتقديم الخدمات الصحية وإدارة النظام الصحي.	
• العدالة في االنتفاع من الخدمات لتلبية االحتياجات وأن تكون هذه الخدمات ذات 	

جودة كافية تجعلها فعالة.
• ردم الثغرة بني الحاجة إلى الخدمات واستخدام تلك الخدمات بني سكان البلد. 	
• تلبية احتياجات جميع الناس وعدم تحسني وضع بعض األفراد على حساب باقي 	

النظام أو باقي السكان.
• وصول جميع الناس إلى الخدمات التي يحتاجون إليها.	
• ضمان أن الخدمات ذات جودة كافية.	

وتحتاج "التغطية الصحية الشاملة" إلى توافر آليات جديدة ومنها:

V .مزيد من األموال من أجل الصحة

V .تجميعات أكبر من الخدمات
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V  الحصول على مزيد من الصحة مقابل املقدار نفسه من املال بتحسني الكفاءة
والعدالة في استخدام األموال من خالل إصالحات في شراء املواد وتجميع 

املوارد.

واألمثلة التالية توضح كيف يمكن تعزيز التقدم نحو التغطية الصحية 
الشاملة:

• إدخال آليات جديدة لجمع الدخل أو زيادة حصة اإلنفاق العام الكلي على الصحة.	
• إعداد امليزانيات واملدفوعات بما يتناسب مع االختطارات لزيادة العدالة في توزيع 	

املوارد والخدمات.
• والعدالة 	 املالية  الحماية  من  املزيد  على  للحصول  املوارد  تجميع  نطاق  توسيع 

والخدمات.
• تبسيط وتعزيز حزمة الدعم الصحي.	
• تحفيز مقدمي الرعاية بإعطائهم أجور تتناسب مع أدائهم وجودته وكفاءته.	

األثر
ــ تحسني الحالة 

الصحية.
ــ تحسني الرفاه املالي.

ــ زيادة معدل 
االستجابة.

ــ زيادة األمن الصحي. 

الحصائل 
ــ التغطية بالتدخالت.

ــ الحماية من 
االختطارات املالية.

ــ تخفيف وطأة عوامل 
االختطار.

املخرجات
ــ إتاحة الخدمات ومدى 
االستعداد، بما في ذلك 

األدوية.
ــ جودة الخدمات 

ومأمونيتها.
االستفادة من الخدمات.
ــ املوارد املالية املجمعة.

ــ مدى االستعداد 
ملواجهة األزمات.

املدخالت والعمليات
ــ التمويل الصحي.

ــ القوى العاملة الصحية.

ــ األدوية واملنتجات
الصحية والبنية التحتية.

ــ املعلومات.

ــ تصريف الشؤون وسن
التشريعات.

مقدار الخدمات وجودتها واإلنصاف في إتاحتها

املحددات االجتماعية

)الشكل 32( : عرض لسلسلة نتائج التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على 
الحصائل.
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وترتكز رقابة جودة الرعايـة الطبيــة فـي "التغطيـة الصحية الشاملة" على املبادئ 
التالية:

العلوم . 1 على  املبني  العقالني  الطب  ممارسة  على  تقتصر  الجيدة  الطبية  الرعاية 
الطبية.

الرعاية الطبية الجيدة ترتكز على الجوانب الوقائية.. 2
تتطلب الرعاية الطبية الجيدة تعاونًا بني األفراد وبني األطباء.. 3
الرعاية الطبية الجيدة تتعامل مع املريض ككل.. 4
الرعاية الطبية الجيدة تحافظ على عالقات إنسانية بني الطبيب واملريض.. 5
الرعاية الطبية الجيدة يتم تنسيقها مع الخدمات االجتماعية.. 6
الرعاية الطبية الجيدة تنسق كافة أنواع الخدمات الطبية.. 7
الرعاية الطبية الجيدة تتضمن تطبيق واستعمال كافة الخدمات الضرورية للطب . 8

الحديث.

ة العاملية حَّ منظمة الصِّ
1948م  عام  في  ست  ُأسِّ املتحدة،  األمم  منظومة  متخصصة ضمن  وكالة  هي 

"لتعزيز صحة الناس". عدد البلدان األعضاء فيها 193 بلد عضو.

ة العاملية حَّ الوظائف الرئيسية ملنظمة الصِّ
ة.. 1 حَّ تقديم اإلرشاد العاملي في ميدان الصِّ
ّحية الوطنية وإدارتها وتقييمها.. 2 التعاون مع الحكومات لتقوية التخطيط  للبرامج الصِّ
ة . 3 حَّ ّحية املالئمة من أجل الصِّ تطوير ونقل التكنولوجيا واملعلومات واملعايير الصِّ

البشرية.

ة  حَّ ـة العامليـة، كـان هنـاك إنجـازات رئيسيـة فـي الصِّ حَّ منــذ تكويـن منظمـة الصِّ
العاملية، منها:

• محاربة األمراض العدوائية )املعدية(. فقد أنقذت برامج التمنيع ماليني األطفال 	
سنويًا من املوت والعجز واستئصال الجدري في عام 1980م، والتخلص من شلل 

األطفال وداء الدودة الغينية )داء التنينات( والجذام.



التخطيط الصحي

- 158 -

• ّحية.	 تقديم الخدمات الصِّ
• خفض نسبة الوفيات، وزيادة الحياة.	
• إيتاء األدوية األساسية.	
• إنشاء املدن الصحية.	

مجاالت عمل منظمة الصحة العاملية 
• خفض عبء األمراض السارية.	
• خفض عبء األمراض غير السارية.	
• تعزيز الصحة طيلة العمر.	
• دعم تعزيز النظم الصحية.	
• دعم الترصد والتأهب واالستجابة للطوارئ.	
• الخدمات املؤسسية.	

قيم املنظمة 
• الصحة حق أساسي لكل إنسان وفي كل مكان.	
• الصحة عامل أساسي لبلوغ الِسلم واألمن.	
• الصحة تعتمد على التعاون.	
• تقاسم الناس للصحة وللمعرفة.	

دستور ومبادئ منظمة الصحة العاملية
• الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، ال مجرد انعدام 	

املرض والعجز.
• بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل 	 بأعلى مستوى من الصحة يمكن  التمتع 

إنسـان، دون تمييـز بسـبـب الجـنـس أو الـديـن أو العقيـدة السياسيـة أو الحالة 
االقتصادية أو االجتماعية.

• صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ األمن والسلم، حيث إنها تعتمد على 	
التعاون األكمل لألفراد والدول.
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• ما تحققه أية دولة في مجال الصحة له أهميته للجميع.	
• تفاوت البلدان املختلفة في تحسني الصحة ومكافحة املرض، والسيما األمراض 	

السارية، خطرًا على الجميع.
• النشأة الصحية للطفل أمر بالغ األهمية، والقدرة على العيش بانسجام في بيئة 	

كلية متغيرة أمر جوهري لهذه النشأة.
• إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وكل ما يتصل بها من معارف لجميع الشعوب 	

أمر جوهري لبلوغ أعلى املستويات الصحية.
• الـرأي العـام املستنـير والتعـاون اإليجابـي من الجمهور، لهما أهمية قصوى في 	

تحسني صحة البشر.
• الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، وال يمكن الوفاء بهذه املسؤولية إال باتخاذ 	

تدابير صحية واجتماعية كافية.

ة العاملية حَّ التحديات التي ما زالت تواجه منظمة الصِّ
• ة للجميع.	 حَّ تحقيق الصِّ
• السيطرة على األمراض القديمة والجديدة.	
• ة اإلنجابية للجميع.	 حَّ تحقيق الصِّ
• ة.	 حَّ بناء شراكات من أجل الصِّ
• ّحية.	 تعزيز أنماط الحياة والبيئات الصِّ

التخطيط الصحي في الواليات املتحدة األمريكية
الخدمات  في  جوهرية  تغييرات  إحداث  الصحي  التخطيط  من  الناس  ينتظر 
الصحية في الواليات املتحدة األمريكية التي تتسم حاليًا بتميزها وبتقدمها، وبتعقيدها، 
ولكنها مع ذلك تعاني خضوعها لنظام قوى السوق التي تنّص على أن من يدفع أكثر 
يحصل على مزايا صحية أعلى وأفضل، مع تفاوت في شمولية وكفاءة وعدالة التغطية 

لشرائح املجتمع. 
إجمالي  من   % 28 نحو  بأن  الصحي  اإلنفاق  عن  2014م  عام  بيانات  وتفيد 
اإلنفاق الصحي في الواليات املتحدة تحملته األسر، بينما دفع أصحاب العمل نحو 
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20 % أما الحكومة الفيدرالية فقد مولت نحو 28 % من إجمالي اإلنفاق الصحي، 
بينما دفعت حكومات الواليات والحكومات املحلية نحو 17 %.

وتمول حكومات الواليات الرعاية الصحية من خالل برامج عامة تستهدف شرائح 
سكانية معينة، وأهم تلك البرامج:

• ملن 	 الصحية  الرعاية  تكاليف  يغطي  الذي  للمتقاعدين  الصحية  الرعاية  برنامج   
تزيد أعمارهم على 65 عامـًا، والشباب ذوي اإلعاقات الدائمـة. ويمول البرنامج 
الصندوق  على  والفوائد  االشتراكات  ومن  والدخل  األجور  على  الضرائب  من 

املخصص له، ويستفيد منه 57 مليون شخص.
• برنامج التغطية الصحية لذوي املوارد املحدودة، ويدار من قبل حكومات الواليات 	

الفيدرالية  الحكومة  مـن  كـل  تكاليفه  تغطية  في  تشارك  نفوذها.  مناطق  ضمن 
71 مليـون شخص ال تسمح مواردهم  وحكومات الواليات، ويؤمن تغطية لنحـو 

بشراء تغطية خاصة.
• برنامج التأمني الصحي لألطفال الذي يوفر تغطية صحية ألطفال األسر بموارد 	

محدودة، ولكن يزيد دخلها على الحد األعلى للتأهل لبرنامج املديكيد. ويدار هذا 
البرنامج من قبل حكومات الواليات وتدعمه الحكومة املركزية، وسينتهي العمل 

بهذا البرنامج في عام 2019 م.
•  برنامج قدماء املحاربني الذي يوفر تغطية صحية للعسكريني املتقاعدين وعائالتهم. 	
• ماليني 	 بنحو عشرة  ويقدرون  وعائالتهم،  للعسكريني  الصحية  الرعاية  برنامج   

شخص.
• برنامـج التغطيـة الصحيـة ملوظفـي الحكومـة الفيدراليـة، حيـث تتحمل الحكومة 	

الفيدرالية تكاليف ثالثة أرباع التأمني الصحي بينما يتحمل املوظفون الباقي. 
وأهم عيوب الخدمات الصحية في الواليات املتحدة األمريكية تتمثل فيما يلي:

V  ،ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الواليات املتحدة مقارنة بباقي دول العالم
الرعاية  بسبب تبني سياسات حرية تحديد األسعار واألجـور، والتركـيز علـى 
الصحية العالجية أكثر من الصحة الوقائية، وانخفاض نسبة األطباء إلى السكان 

مقارنة بالدول املتقدمة األخرى. 
V  على الرغم من اإلنفاق الكبير على الرعاية الصحية في الواليات املتحدة ال يتمتع

نحو 30 مليون شخص بتغطية صحية من الشرائح السكانية الفقيرة، واألقليات 



نماذج من التخطيط الصحي بالدول املتقدمة

- 161 -

العاملني  أو  الصغيرة  املؤسسات  في  والعاملني  العمل  عن  والعاطلني  والنساء 
بالحد األدنى لألجور، وتصل نسبة حاالت اإلفالس بسبب الرعاية الصحية إلى 

نحو ربع حاالت اإلفالس.

تحديات التخطيط الصحي في الواليات املتحدة األمريكية

ولعل أهم التحديات التي تواجه التخطيط في الخدمات الصحية األمريكية هو 
أنه ال يوجد نظام تأمني صحي شامل يغطي كل السكان في الواليات املتحدة، ويبلغ 
عدد األشخاص الذين ال يملكون تأمينًا صحيًا 15.4 % من إجمالي املواطنني أي نحو 
64.4 مليون نسمة. ولعل هذا هو سبب ما أظهره آخر استطالع للرأي أجرته مؤسسة 
هاريس أن 80 % من األمريكيني يرون أن نظام الخدمات الصحية في بالدهم بحاجة 

إلى تغيير شامل .
بأسعار  الصحي  التأمني  وتوفير  للجميع  الصحة  لتأمني  محاوالت  جرت  وقد 
للرعاية  جديد  برنامج  بني  الجمع  خالل  من  املسنني  غير  األمريكيني  لجميع  معقولة 
العمل، مع تغطية  أرباب  القائمة بني  التي تقدمها الحكومة والخطط الصحية  الطبية 
املقيمني بصورة قانونية في الواليات املتحدة، بتوسيع نطاق انتشار الرعاية الصحية 
وتخفيض أسعار شركات التأمني الخاصة، وتحقق استقرار ميزانية األسرة، واستقرار 
االقتصاد القومي األمريكي، بسبب تغطية أكثر من 95 % من األمريكيني بنظام التأمني 
الصحي. وال يوجـد اتفـاق بـني األطـراف السياسيـة واإلدارات املتعاقبـة حول أفضل 

الطرق لتحسني النظام الصحي في الواليات املتحدة األمريكية.

التخطيط الصحي في أملانيا
إلى عهد بسمارك،  أملانيا  النظام الصحي في  أول جهد في رسم معالم  يعود 
1883م،  عام  في  االجتماعية  التأمينات  نظام  أصـدر  الـذي  أملانيـا  وموحد  مؤسس 

وتضمن أول مشروع للتأمني الصحي على مستوى العالم. 
واملبادئ األساسية التي يستند عليها التخطيط الصحي في أملانيا تتمثل فيما يلي:

عن . 1 النظر  بغض  للمحتاجني  الصحية  الرعاية  تأمني  وضرورة  التضامن  مبدأ 
دخولهم، حيث يدفع املستفيدون من النظام الصحي العام 7.3 % من أجورهم 
نسبة  العمالة  مشغلو  يتحمل  كما  العام،  أو  الدستوري  الصحي  التأمني  مقابل 
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مماثلة من األجور، وتذهب اشتراكات التأمني الصحي إلى صناديق صحية غير 
هادفة إلى الربح، ويدفع العاملون اشتراكات إضافية للصناديق الصحية لتغطية 
العجز في هذه الصناديق "أو تلقي الفوائض في حالة حدوثها"، حيث ال تتجاوز 
2 % من أجورهم، وتلزم أنظمة العمل أيضًا أصحاب األعمال بدفع 2 % من أجور 

العمالة مقابل التأمني ضد حوادث العمل.
خفض تدخل السياسة في إدارة الرعاية الصحية. حيث يتعالج املستفيدون من . 2

التأمينني العام والخاص في املؤسسات الطبية نفسها. ال تتدخل الدولة في إدارة 
ُتدار بشكل ذاتي، لكن يتم تمويل عالج املغطني  مزودي الخدمات الطبية، حيث 
ذاتيًا  املدارة  الصحة  صناديق  تعقد  الصحة.  صناديق  قبل  من  العام  بالتأمني 
واملستشفيات،  والصيادلة  لألطباء  املهنية  املدني  املجتمع  منظمات  مع  اتفاقيات 
بأسعار  كتالوجات  توجد  كما  الصحية،  والخدمات  العالج  تكاليف  فيها  تحدد 

مرجعية لألدوية.
تغطية العمال منخفضي الدخل وبعض موظفي الدولة. . 3
تغطية معظم سكان أملانيا من املواطنني واملقيمني. . 4
يفرض القانون األملاني على السكان الذين يقل دخلهم عن مستوى معني )56 ألف . 5

يورو تقريبًا في عام 2016م( االنخراط في النظام الصحي الدستوري أو العام، 
بينما يعطي من يتجاوز دخلهم هذا املستوى الخيار في البقاء تحت مظلة التأمني 
العام أو الحصول على تأمني خاص، ويختار ثالثة أرباع مرتفعي الدخل البقاء 

ضمن تغطية التأمني الصحي العام، وهذا مؤشر على أنه مقبول وجيد. 
يعفي التأمني العام الدخل الذي يقل عن مستوى معني )نحو 51 ألف يورو في . 6

عام 2016م( من الحسم مقابل التأمني الصحي. ُبني التأمني الصحي العام على 
أساس التكافل أو التضامن.

التخطيط الصحي في كندا
يستند التخطيط الصحي في كندا على 5 مبادئ

توفير الخدمات الصحية لجميع السكان بشروط موحدة.. 1
تقديم جميع الخدمات الصحية.. 2
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إتاحة الوصول إلى الخدمات بدون حواجز مالية أو عمرية أو الوضع الصحي. 3
إتاحة الخدمات في جميع أرجاء البالد.. 4
إدارة الخدمات من قبل الحكومة املحلية وعلى أساس غير ربحي.. 5

فهو تخطيط يميل نحو الالمركزية ويتسم بالعدالة في التوزيع وبالشمولية في 
التغطية.

التخطيط الصحي في بريطانيا 
مباشرًة،  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  إنجلترا  في  الوطني  الصحي  النظام  بدأ 
وكان جزءًا أساسيًا من أسباب نجاح حزب العمال الذي قدم تصورًا يراعي األبعاد 
الشعب  لكل  الصحي  التأمني  بنظام  وَيِعد  والصحة،  التعليم  من  كل  في  املجتمعية 
البريطاني، وأن ُتقدم الحكومة الخدمات الصحية لكل السكان مجانًا، ففي كل قرية أو 
مدينة وحدة صحية أو أكثر حسب تعداد سكانها، والوحدة الصحية بسيطة، تتألف 
من صالة استقبال وغرف للفحص الطبي، يعمل فيها أطباء ممارسون عاّمون، أو أطباء 
يساعدن  ممرضات،  الصحية  الوحدة  في  توجد  كما  األسرة،  في طب  متخصصون 
الحاالت البسيطة، فيقسن ضغط الدم، بينما يفحص الطبيب املرضى فحصًا أوليًا، 
ليفحصها  املستشفى  إلى  البسيطة  غير  الحاالت  ويحوِّل  البسيطة،  الحاالت  ويعالج 
طبيب متخصص، وفي كل منطقة يوجد مستشفى كبير كامل، يخدم عدة مدن وقرى.

يملك كل  أقاليم،  إلى عشرة  البالد  الوطني اإلنجليزي  البرنامج الصحي  قسم 
الصحية  الخدمات  يراقبون  معينني  أعضاء  يضم  مجلس  بإمرة  سلطة صحية  منها 
العامة، ومقدمي الرعاية الصحية األساسية مع التأكد من اتباع السياسات الحكومية. 
وينتشر في تلك األقاليم 152 مركزًا للرعاية األولية تصرف 80 % من ميزانية البرنامج 
وتتوزع  فيها،  الصحية  الخدمات  وإدارة  تنظيم  عن  وهي مسؤولة  الوطني،  الصحي 
السكان  حجم  بحسب  األولية،  الرعاية  مراكز  على  بدورها  الصحية  الرعاية  موارد 
ومعدل األعمال، إضافة إلى الوضع االجتماعي االقتصادي واالختالفات الجغرافية 

في التكلفة.
العيون وغيرهم  العامني، وأطباء األسنان، وأطباء  املمارسني  ويتم إعداد معظم 
من مقدمي الرعاية الصحية املحليني، موظفني مستقلني، ويعملون مع برنامج الصحة 
الوطني بموجب عقود عمل مستقلة. كما يتم تقديم معظم خدمات الرعاية األولية عبر 



التخطيط الصحي

- 164 -

أطباء تابعني للقطاع الخاص، ويحصلون على الدعم من الحكومة، على شكل مكافآت 
تستهدف تشجيع الرعاية عالية الجودة، أما املستشفيات البريطانية فهي في معظمها 

مستشفيات عامة.
وقد أتاح توافر السجالت الصحية أو الطبية اإللكترونية وربطها بكل املستشفيات، 
وبالوحدات الصحية، عبر شبكة أو سحابة إلكترونية، بعد تخزينها في قاعدة بيانات 
واحدة، لكل طبيب أن يعرف حالة املريض وتاريخه الطبي والصحي، وماذا أخذ من 
تقيِيم  الصحي  التخطيط  املسؤولون عن  كما يستطيع  تطورت حالته،  وكيف  األدوية، 
املستشفيات  لتطوير  قرارات  فيتخذون  مرض،  انتشار  مدى  أو  معّين،  دواء  فاعلية 
وتطوير،  وتقييم،  وتطوير،  تقييم،  حلقاتها:  تتكرر  سلسلة  عبر  الصحية  والوحدات 

باستمرار.
ساخن  بخط  يتصل  فإنه  بوعكة صحية،  وشعر  املنزل،  في  املريض  كان  وإذا 
ليتحدث مع طبيب "استشارة هاتفية" قد تنتهي بنصيحة مراجعة الوحدة الصحية، أو 

طلب الطوارئ بسرعة.

التخطيط الصحي في اليابان
أول بداية لالهتمام بالتخطيط الصحي في اليابان كانت في عام 1922م، لرعاية 
العمال واملستخدمني، وتأسست وزارة الصحة والرفاه اليابانيـة عـام 1938م، وابتدأ 
الـصحية،  والحقـوق  الصحية  القـوانني  علـى  بتعـديالت  وقتهـا  الصـحي  الـتخطـيـط 

والخدمات الصحية، وكانت األهداف االستراتيجية هي:
• الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة حق لكافة املواطنني واملواطنات 	

واألجانب املقيمني في اليابان.
• التوسع في تقديم الخدمات الصحية كمًا وتحسني جودتها.	
• إضفاء سمات االستدامة والعدالة. 	
• تغطية الفقراء وكبار السن بالخدمات الصحية، والتأييد على حقهم في الحصول 	

علـى رعاية صحية جيدة. 
• اعتماد قاعدة الدفع مقابل الخدمة أو املشاركة في األقساط املالية الالزمة. 	
• االستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة.	
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ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

  76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

  77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

  78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

  79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(



إعداد: د. فتحي عبداملجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبدالرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(



حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م.سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

 109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(



حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 



تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 



تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(



تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(



تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

 إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

  سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(



تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

   و    د. شيرين جابر محمد

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

  سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(



تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. قاسم طه السارة

تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه السارة

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

              دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(

188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل مترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(

190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(
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