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مؤسسة مرا كز مكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا

شبكة متكاملة إقليمية للمختبرات والترصد
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

مختصرات
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

تمهيد
المؤسسات القومية للصحة العامة ( )NPHIsهي مؤسسات أو منظمات حكومية

ترتكز على العلم وتعزز الصحة من خالل تنسيق مهام الصحة العامة وبرامجها

للحول دون وقوع تهديدات للصحة العامة وللكشف عن تلك التهديدات واالستجابة
لها ،والتي تتضمن األمراض السارية وغير السارية وغيرها من الوقائع التي تختص

بالصحة ،وتساهم تلك المؤسسات في االمتثال للوائح الصحية الدولية ( IHRلعام

) 2005وفي الدفع ببرنامج العمل من أجل األمن الصحي العالمي ()GHSA؛ وذلك

من خالل تعزيز المهام األساسية وتنظيمها ،فهي توفر مرك ًزا قياديًا ومحوريًا لتنسيق

نشاطات  IHRودعم المساءلة القومية بالنسبة لبرنامج العمل  ،GHSAكما أنها تقوي

نظام الصحة ككل.

مؤسسة مرا كز مكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا (مؤسسة  CDCبأفريقيا)

بصفتها مؤسسة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي ()AU؛ فهي في موقف فريد

يمكنّها من دعم البلدان في تطوير مؤسسات  NPHIوتقويتها ،تعمل مؤسسة CDC

أفريقيا على وضع نظام للصحة العامة بأفريقيا كجزء من عملها ،نظام ُيمكِّن الدول
األعضاء من استالم زمام السيطرة على صحة شعوبها وعافيتها وزمام المسؤولية

عنها؛ وذلك عن طريق بناء قدرات القوى العاملة في مجال الصحة العامة وتنسيق
الشرا كة وتعزيزها وتسخير أصول الصحة العامة من خالل الشبكات المتكاملة

اإلقليمية للمختبرات والمراقبة ( )RISLNETsومؤسسات  ،NPHIوكذلك عن طريق

دعم قرارات الصحة العامة وسياساتها بتوفير معلومات عالية الجودة ،باإلضافة لبناء

شرا كات خيرية في مجال القطاع الخاص لزيادة الموارد.

تصف هذه الوثيقة مؤسسات  NPHIمتضمن ًة جوانب عملياتها التشغيلية ومهامها

في مجال الصحة العامة واالعتبارات في مجال إنشاء تلك المؤسسات وتدعيمها ،وتوفر
ملحقات مفصلة يمكنها أن تقوم بمقام الوثائق اإلرشادية للبلدان التي تريد أن تبني
قدرات قومية متينة وفعالة في مجال الصحة العامة القومية.

ترتكز مؤسسة  CDCأفريقيا على خمس ركائز استراتيجية جوهرية لتحقيق رؤيتها
ومهمتها:

•استخبارات األمراض والترصد
•الجاهزية واالستجابة في حاالت الطوارئ
•نظم المختبرات وشبكاتها
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تمهيد
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

تمهيد
•نظم المعلومات
•البحث العلمي في مجال الصحة العامة
توفر المؤسسات القومية للصحة العامة المنصة الالزمة لضمان تكامل واتساق

الركائز ،ويتطلب نجاح مؤسسات  NPHIاستثما ًرا في قوى عاملة ذات كفاءة وخبرة،
باإلضافة للموارد المالية والمادية الالزمة.

تتطلع مؤسسة  CDCأفريقيا للتعاون مع البلدان األفريقية والشركاء األفريقيين

لتنفيذ تلك الركائز االستراتيجية الخمس وإلنشاء مؤسسات  NPHIوتدعيمها ضمن

الدول األعضاء باالتحاد األفريقي؛ وذلك بغية تحقيق أهدافنا المشتركة في مجال
الصحة العامة.

الدكتور /جون إنكنجاسونج

مدير مؤسسة مرا كز مكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا
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تمهيد
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

الملخص التنفيذي
مؤسسات  NPHIهي مؤسسات تعمل على المستوى القومي تقود مهام الصحة

العامة وتنسق بينها ،تتضمن تلك المهام الترصد والجاهزية واالستجابة في حاالت

الطوارئ والبحث العلمي في مجال الصحة العامة وتنمية القوى العاملة في مجال
الصحة العامة ،كما أن مؤسسات  NPHIهي مؤسسات ترتكز على العلم وذات
صفات رئيسية تتصل بكيفية أدائها لوظيفتها ،تتضمن تلك الصفات الرئيسية االلتزام

بالشفافية والمساءلة واستخدام الدالئل في عملية صنع القرار وتطوير قواها العاملة
وضمان االستقرار المالي ،بينما تقود وزارة الصحة قرارات سياسات الصحة عاد ًة،

حاسما في توليد البيانات وتوليفها وتأويلها واستخدام
تلعب مؤسسات  NPHIدو ًرا
ً

تلك المعلومات في وضع توصيات لدعم الوزارة في صنع قرارات برنامجية مستنيرة
وسياسات مستنيرة.

تتباين أسباب تأسيس مؤسسات  ،NPHIلكنها غال ًبا ما تتصل برغبات زيادة الكفاءة

والفاعلية ،أو تكون ردة فعل لضعف كفاءة استجابات الصحة العامة لألزمات مثل ما
حدث عند تفشي مرض فيروس إيبوال ( )EVDفي غرب أفريقيا.

والتزاما من قيادات المستوى
ويتطلب إنشاء مؤسسة  NPHIإرادة سياسية
ً

األعلى ،فاألمر يستدعي استثما ًرا على المدى الطويل من قيادات المستوى األعلى
ومن األفراد والمجموعات التي تتألف منها مؤسسة  ،NPHIتتضمن هذه الوثيقة

تفاصيل الصفات الجوهرية والمهام األساسية لمؤسسات  ،NPHIباإلضافة القتراحات

ً
نقاشا لالستدامة ،أي
للخطوات المتصلة بإنشاء مؤسسة  ،NPHIكما أنها تتضمن
ضمان استمرارية تمويل الموارد البشرية والمادية واالستثمار فيهما.
يتطلب النجاح في بناء نظام صحة أ كثر قوة في أفريقيا أن تتمتع كل البلدان بنظم

قوية في مجال الصحة العامة؛ فوجود مؤسسات  NPHIقوية في أرجاء أفريقيا سيدعم

تحقيق األهداف المشتركة الساعية لتحسين الحالة الصحية وحماية تلك الحالة على
أرض القارة.
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الملخص التنفيذي
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

إطار  NPHIالذي وضعته
مؤسسة  CDCأفريقيا:
الغرض

تتباين المؤسسات القومية للصحة العامة كثي ًرا من حيث االتساع والعمق ،نظ ًرا

المع َززة وحسنة األداء ُتضفي الكفاءة والفاعلية على جهود
ألن مؤسسات ُ NPHI

الصحة العامةُ ،تشجع مؤسسة  CDCأفريقيا البلدان األفريقية بقوة على فحص

تنظيم نظم الصحة العامة على المستوى القومي لديها لتحدد ما إذا كانت ستستفيد
من إنشاء مؤسسات  NPHIلديها أو من تدعيم تلك المؤسسات ،حيث أنه ُت َ
شكِّل

حاسما في استراتيجية مؤسسة  CDCأفريقيا لتنفيذ ركائزها
مؤسسات  NPHIمكونًا
ً
االستراتيجية الخمس تلبي ًة لمتطلبات تحسين الصحة العامة في أفريقيا ،وتتوافر
المزيد من التفاصيل بشأن الركائز االستراتيجية من خالل http://africacdc.org/
.resources/strategic-framework
الغرض من هذا اإلطار هو توصيف مؤسسات  NPHIمتضمن ًة تكليفاتها ومهامها
وكذلك نشاطاتها ومبادئها اإلرشادية التي ال غنى عنها إلنشاء مؤسسات NPHI
وتدعيمها واستدامتها ،ويوفر اإلطار نظرة عالية المستوى ،إال أن كل بلد سيحتاج
لتكييف االقتراحات على نسقه القومي والمحلي.
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مركز  CDCبأفريقيا
إطار مؤسسات  :NPHIالغرض

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
أول :المؤسسات القومية
للصحة العامة

تؤدي نظم الصحة العامة وظيفتها على الوجه األكمل حين توجد نقطة ارتكاز وحيدة
تقر بها كيانات القطاعين العام والخاص المتنوعة لكونها منبع النشاطات القيادية أو

التنسيقية في مجال الصحة العامة ،لكن حين تتجزأ مهام الصحة العامة وتتبعثر بين
وزارات وقطاعات حكومية متعددة غال ًبا ما تتضمن العواقب :تكرار الجهد المبذول

وإهدار الموارد واالفتقار للقيادة والمساءلة وبُطء زمن االستجابة لحاالت الطوارئ في

المعدة
مجال الصحة العامة نظ ًرا لعدم تناسق الجهود ،باإلضافة النخفاض أثر البرامج ُ
لتحسين صحة سكان البلد؛ لذلك ،يساعد تأسيس مؤسسة  NPHIعلى معالجة

تلك األمور ،وذلك بتوحيد مهام الصحة العامة على المستوى القومي ،مما يجمع ما

بين المعلومات والخبرات لتنسيق الجهود على مستوى القطاعات ،حيث أنه ُتساعد
حسن األداء البلدان على أداء مهام الصحة
مؤسسة  NPHIالتي تتسم بالتنظيم و ُ

العامة األساسية وعلى ضمان إمكانية المساءلة عن موارد الصحة العامة ،كما ُت َمكِّن
تلك المؤسسات من انتهاج مقاربة موحدة لتنمية الخبرات في مجال الصحة العامة
بما يتسق مع احتياجات األمة.

ما هي المؤسسات القومية للصحة العامة؟
مؤسسات  NPHIهي مؤسسات قائمة على المستوى القومي تقود مهام الصحة

نسقها ،وتتضمن تلك المهام الترصد والجاهزية لحاالت الطوارئ واالستجابة
العامة و ُت ّ

والبحث العلمي في مجال الصحة العامة ،وبصفة عامة يوجد نموذجان من مؤسسات
تعريف  IANPHIلمؤسسات NPHI
ُتع ِّرف الرابطة الدولية للمؤسسات القومية
للصحة العامة -IANPHI)(وهي الشبكة

 NPHIعلى أرض القارة األفريقية ،ضمن المقاربة األكثر انتشا ًرا يوجد كيان وحيد

مسؤول عن مهام الصحة العامة األولية [الترصد وا كتشاف التفشي واالستجابة له

(بما يتضمن االستجابة في حاالت الطوارئ) وتنمية القوى العاملة والبحث العلمي

العالمية لمؤسسات  -NPHIمؤسسة

في مجال الصحة العامة ورصد البرنامج وتوجيهات سياسات ترتكز على الدالئل]،

المنظمات ترتكز على العلم وتقدم القيادة

متنوعة في مجال الصحة العامة شبكة أو منصة لتحسين التنسيق وتعزيز الموارد

 NPHIبأنها "منظمة أو شبكة من
والخبرة بغرض تحقيق تحسينات جوهرية
على المدى الطويل في مجال الصحة
العامة"1 .
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شيوعا هي حين ُتنشئ عدة هيئات حكومية مسؤولة عن مهام
بينما المقاربة األقل
ً

حا عند استخدام هذا
الشحيحة على مستوى الهيئات المتنوعة ،ويكون النجاح ُمرج ً

النموذج إذا ُو ِجد مصدر تمويل ُمك َّرس للمنصة وإذا أدرك المشاركون قيمة استثمار
الوقت والجهد في الحفاظ على هذا النموذج.

المؤسسات القومية للصحة العامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
أول :المؤسسات القومية
للصحة العامة

لماذا نؤسس مؤسسات NPHI؟
بصفة عامة تتأسس مؤسسات  NPHIمن أجل:

•زيادة الكفاءة لضمان أن المكونات الرئيسية للكشف عن التفشي ولالستجابة في
حاالت الطوارئ متصلة يبعضها البعض ،وأن تدفق البيانات والمعلومات تدف ًقا
آن ًيا وأن االتصاالت واضحة ومتسقة ،وبالجمع بين المهام المتشابهة في منظمة
واحدة وإزالة المتكررات والعوائق التنظيمية تزداد الكفاءة.

•زيادة الفاعلية من خالل ربط المكونات الرئيسية للصحة العامة مما يؤدي لزيادة

في فاعلية كل المجموعات ،على سبيل المثال من المرجح لمؤسسة  NPHIالتي

جمعت بين الترصد والقدرات المختبرية واالستجابة في حاالت الطوارئ واالتصاالت

والبحث العلمي في مجال الصحة العامة أن تسرع في الكشف عن حاالت التفشي
وأن تسيطر عليها وأن توفر التوكيدات المختبرية وأن تستجيب على نحو مالئم
وأن تنسق المعلومات من أجل القادة والمجتمعات ووسائل اإلعالم وأن تحدد
حاالت االحتياج للمعلومات وتحدد اإلجراءات التي قد تساعد في ضمان الوقاية
من وقوع وقائع مماثلة في المستقبل.

•اإلسهام في القوى العاملة في مجال الصحة العامة وبناء المهارات في ذلك المجال
قدما لتنمية قادة نظام
والمساعدة في تحديد المسارات المهنية متضمن ًة الدفع
ً
الصحة العامة.

•توفير آلية تنسيق للمشروعات التضافرية التي تركز على األولويات القومية،

وتجميع أصحاب المصالح الذين يرغبون في تناول نواحي متعددة من مشكلة
صحية عامة ،وفي وجود مؤسسة  NPHIيمكن للكيانات المتضافرة أن تقدم
تمويالت لمنظمة مركزية تضطلع بمسؤولية عدة نواحي لمسألة ما ،خاصة
وأنه بينما يقل التمويل لبعض البرامج العمودية ،يمثل وجود مؤسسة NPHI

ً
بديل مفيدًا لبذل جهد مستقل بذاته ،تم
يمكنها أن تمتص البرنامج والتمويالت
إنشاء العديد من مؤسسات  NPHIعقب فشل نظام الصحة في االستجابة على

نحو فعال لألزمات ،وكان ذلك في أغلب األحيان بسبب تجزئة االستجابة وعدم

كفايتها ،وقد وقع ذلك بالفعل في بلدان مثل غينيا وسيراليون وليبيريا أثناء أزمة

فيروس إيبوال في غرب أفريقيا عام  ،2014حيث اتضحت قدرة البلدان التي لديها
مؤسسات  NPHIعلى إطالق استجابات أ كثر فاعلية من خالل األحداث التي مررنا

بها في غينيا-بيساو ونيجيريا أثناء حاالت تفشي فيروس إيبوال عام .2014
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المؤسسات القومية للصحة العامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
أول :المؤسسات القومية
للصحة العامة

أهم صفات مؤسسات NPHI
تشير أهم الصفات للنواحي "الداخلية" من مؤسسة  NPHIوهي المسائل المتصلة
باإلدارة وسير العمل فيها ،والتي تغاير المهام األساسية التي ُتعتبر النواحي

"الخارجية" التي ُتركز بصفة عامة على األثر على األفراد والمجموعات السكانية
والمنظمات خارج إطار مؤسسة .NPHI
وتتضمن أهم صفات مؤسسات :NPHI
•االرتكاز على العلم :تشدد مؤسسات  NPHIعلى استخدام البيانات والدالئل
لتقديم التوصيات وتطوير البرامج واقتراح السياسات بالشرا كة مع وزارات
الصحة.
•النطاق القومي :تضطلع مؤسسات  NPHIبمسؤولية خدمة كامل المجموعات
ً
عوضا عن خدمة مجتمعات سكانية مختارة ،إال أنه في بعض
السكانية القومية

البلدان تتواجد هيئات الصحة العامة في المدن أو األقاليم ذات الكثافة السكانية

العالية؛ لذلك ،وجب مالحظة أن تلك الهيئات ال ُتعد هيئات قومية للصحة العامة.

•الشفافية والمساءلة :يجب أن تتمكن مؤسسات  NPHIمن إدارة الموارد وحسابها
باستخدام ممارسات األعمال السليمة.
•قوى عاملة قوية مستمرة في التحسن في مؤسسة  :NPHIيتضمن هذا وجود
استراتيجيات للنمو الفردي ومسارات لالستبقاء أو مسارات مهنية.
•بنية تحتية كافية ألداء المهام األساسية بفاعلية :يتضمن هذا وجود بنية تحتية
للخدمات المختبرية ولالتصاالت ولحشد الموارد وتحريكها ،باإلضافة لتكنولوجيا
المعلومات لدعم جمع البيانات وتحليلها ونشرها ،وكذلك االتصاالت الداخلية فيما

بين أفراد طاقم العمل والقيادات ،كلها أمور ضرورية ً
أيضا لمؤسسات  NPHIمن
أجل االضطالع بمهماتها.
تشريعا أو
•سلطة قانونية محددة بوضوح من أجل عملها :قد يتضمن هذا
ً

الملزمة قانونًا التي تضع توصي ًفا لمؤسسة
ً
مرسوما أو غير ذلك من الوثائق ُ

 NPHIوتكليفاتها ومهامها الرئيسية وسلطاتها ،غال ًبا ما يتضمن هذا التكليف

الصريح العمل على مستوى الهيئاتً ،
مثل عند االضطالع بمقاربة توحيد األداء

في مجال الصحة ( )One Healthأو مقاربة كل المخاطر ( ،)All-Hazardsوأحيانًا

ما يتضمن قدرات خاصة أثناء حاالت الطوارئ .يمكن الحصول على المزيد من

المعلومات بشأن وضع أطر قانونية لمؤسسات  NPHIفي منشور مؤسسة CDC

أفريقيا "توفير إطار قانوني للمؤسسات القومية للصحة العامة (.")NPHI
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المؤسسات القومية للصحة العامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
أول :المؤسسات القومية
للصحة العامة

•الروابط على المستويات الدولية والقومية ودون القومية :يتضمن هذا جهود
التضافر لضمان التنفيذ الفعال لـ  IHRو  GHSAوتحقيق األهداف القومية للصحة
العامة .ينبغي لمؤسسات  NPHIفي أفريقيا أن يكون لها صالت قوية بوزارة

الصحة والكيانات المحلية من أصحاب المصالح في مجال الصحة العامة ،باإلضافة
إلى  CDCأفريقيا ومرا كز التعاون اإلقليمية.

•خطط لالستدامة :يمكن لمؤسسات  NPHIأن تستخدم استراتيجيات عديدة
لتناول مسألة االستدامة ،متضمنًا ذلك العمل من خالل إجراءات االعتماد
الحكومية وا كتساب الدعم من الشركاء وتطوير القدرات للحصول على تمويل
لمِ نَح األبحاث العلمية وإرساء أسس يمكنها تقبل الموارد من مجموعة متنوعة
من المصادر ،إال أنه من األهمية بمكان أن تعطي الحكومات األولوية لتكريس دعم

يختص بالشؤون المالية والبنية التحتية والموارد البشرية وأن ُتدرجه في الميزانية
القومية من أجل مؤسسة  ،NPHIكذلك يمكن للشرا كات القوية المتعددة أو
الثنائية أن تزيد من توافر الموارد من أجل االستدامة.
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المؤسسات القومية للصحة العامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
أول :المؤسسات القومية
للصحة العامة

المهام األساسية لمؤسسة NPHI
تمثل القائمة التالية من المهام األساسية ( )CFsنطا ًقا من الجهود التي ُتعد مهمة
لمؤسسات  ،NPHIsوتجدون لها توصي ًفا بمزيد من التفاصيل في الملحق أ ،كذلك

يتضمن الملحق أمثلة من النشاطات التي قد تكون جز ًءا من كل من المهام
األساسية.

CF1

مؤشرات تتصل بالصحة وصحة المجموعة السكانية

CF2

نظم الترصد ومختبرات الصحة العامة ،واالستجابة والجاهزية في حاالت الطوارئ

CF3

الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة

CF4

الدعم المؤيد واالتصاالت والحراك االجتماعي

CF5

السياسات والخطط التي تدعم جهود صحة المجتمع والفرد

CF6

حماية الصحة ودعم اللوائح واإلنفاذ

CF7

تقييم الوصول العادل للخدمات وتعزيزه

CF8

تنمية القوى العاملة في مجال الصحة العامة

CF9

تقييم مشكالت الصحة العامة والحول دون وقوعها والسيطرة عليها في أُطر سريرية

CF10
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البحث العلمي في مجال الصحة العامة

المؤسسات القومية للصحة العامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ثان ًيا :تطوير مؤسسة قومية
للصحة العامة

تجميع خبرات الصحة العامة ونُظمها وتنظيم تلك الخبرات والنظم ضمن مؤسسة
ُ NPHIيحسن من قدرة البلدان على االضطالع بالمهام الجوهرية للصحة العامة

المساءلة والكفاءة ،إال أن إعادة هيكلة نظم الصحة العامة قد
و ُيحسن من إمكانية ُ
يكون أم ًرا صع ًبا ،وقد أظهرت الخبرة السابقة أن الدعم المتسق من المستويات

العليا من القيادة القومية والقيادة القوية الدؤوبة للعملية نفسها ُتعد عناصر حاسمة
للنجاح.

في أغلب الحاالت ،يتم إنشاء جزء على األقل من مؤسسة  NPHIمن خالل الجمع

بين أجزاء من منظمات قائمة بالفعل ،وغال ًبا ما يكون ذلك في وزارة الصحة (،)MoH
المهام األساسية ذات األولوية
ألنها شديدة الحسم فيما يتصل بتحقيق
أهداف شاملة في مجال الصحة العامةُ ،تركز
أغلب مؤسسات  NPHIالقدرات في ثالثة
مهام أساسية:
• :CF2نظم الترصد ومختبرات الصحة العامة،
واالستجابة والجاهزية في حاالت الطوارئ

كذلك يمكن لوجود إجراءات َ
منظمة في إدارة التغيير أن يساعد في تيسير االنتقال إلى
مؤسسة .NPHI

ينبغي لكل األطراف المعنية أن تقر بأن تطوير مؤسسة  NPHIوتدعيمها سيستغرق

وقتًا وأنه أمر مستمر في التطور ،فقد يستغرق األمر في بعض الحاالت عدة سنوات،
وتتضمن أسباب تباين الزمن المستغرق إلنشاء مؤسسة :NPHI

ً
(مثل :ما إذا كانت توجد حاجة لالعتماد
•اإلجراءات المطلوبة من أجل اإلطار القانوني

• :CF8تنمية القوى العاملة في مجال

التشريعي).

الصحة العامة

•تغير القيادة القومية أثناء إنشاء مؤسسة .NPHI

• :CF10البحث العلمي في مجال الصحة العامة

•الزمن المتاح لهؤالء المسؤولين عن إدارة إجراءات التغيير بما يساعد في اإلشراف

• ً
أيضا عاد ًة ما تلعب مؤسسات NPHI
أدوا ًرا مهمة في مجال الصحة العامة

في بعض نواحي  ،CF1بأنها ً
مثل ،تنشر

تقاري ًرا بشأن المشكالت الصحية

ً
وأيضا في  CF3بأن
للمجموعة السكانية،
تشجع ً
مثل على السلوكيات الصحية.

على تطوير الرؤية ومخططات الهياكل التنظيمية وما إلى ذلك.

•مقاومة التغيير بين بعض القيادات وأفراد طاقم العمل.
ً
(مثل :من أجل إجراء التجديدات أو إنشاء المباني).
•توافر الموارد
مفتاح نجاح إنشاء مؤسسة  NPHIهو وجود رؤية مشتركة ووجود خطة لتحقيقها،

كذلك فاإلرادة السياسية هي عامل جوهري في النجاح ،فقد استغرق إنشاء

مؤسسة  NPHIالليبيرية عاما ً واحدا ً فقط ،بما في ذلك تمرير التشريعات الالزمة،

وكانت السرعة الهائلة التي تم بها إنشاء مؤسسة  NPHIفي ليبيريا ناتجة عن اإلرادة
السياسية القوية وقوة الدفع النابعة من تفشي فيروس إيبوال عام .2014
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تطوير مؤسسة قومية
للصحة العامة

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ثان ًيا :تطوير مؤسسة قومية
للصحة العامة

باإلضافة لما سبق ،يتطلب النجاح في إنشاء مؤسسة  NPHIقائدًا ماه ًرا يحظى

باالحترام يمكنه أن ُيكرس أغلب وقته لقيادة التخطيط وتحريك الموارد وإدارة التغيير
وغير ذلك من العمل المطلوب إلنشاء مؤسسة .NPHI

توجد قائمة باألسئلة المقترحة للنظر فيها قبل الشروع في إنشاء مؤسسة NPHI

في الملحق ب ،كما يوجد توصيف للخطوات التي سبق اتباعها في إنشاء مؤسسات
 NPHIفي الملحق ج.
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تطوير مؤسسة قومية للصحة العامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
ثالثا :االستدامة
الجمع بين مهام الصحة العامة في مؤسسة  NPHIهي مسألة طويلة اإلجراءات
تطلعي ،فمن أفضل الممارسات دمج
تتطلب انتهاج مقاربة متأنية تتسم بفكر
ّ
اعتبارات االستدامة في كل خطوة من عملية تطوير مؤسسة .NPHI

الصالحية
مهما لضمان
يمكن لوجود صالحيات مكتوبة وواضحة لمؤسسة  NPHIأن يكون
ً

استمرارية وجودها وتلبية مهامها ،حتى في أوقات التغيرات السياسية ،حيث أنه

الملزِمة قانونًا في ضمان االستمرارية حين تطرأ أي تغيرات
تساعد الصالحيات ُ
سياسية.

مصادر التمويل
نحث مؤسسات  NPHIعلى وضع خطط استراتيجية متعددة األعوام ُت َو ِّصف

النشاطات واالحتياجات الحالية والمستقبلية لمؤسسة  ،NPHIيسمح هذا بتنبؤ
أساسا لتخطيط كيفية الحصول على تلك الموارد.
الموارد المطلوبة ويمكن أن يكون
ً
ً
هائل للدعم،
وبالنسبة ألغلب مؤسسات ُ ،NPHIتعد االعتمادات الحكومية مصد ًرا
وكذلك ُيعد تطوير مقاربات للتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية وغيرهما من

حاسما الستدامة مؤسسات  NPHIعلى المدى
الوزارات والهيئات التشريعية أم ًرا
ً

الطويلً ،
أيضا يجب السعي لعقد الشرا كات وتنمية العالقات مع المتبرعين.

تحظى بعض مؤسسات  NPHIبدعم في مجال البحث العلمي من منظمات خارجية،

ً
ً
حافل بالنجاحات ،لذلك،
سجل
غال ًبا ما يتطلب الحصول على تمويل للبحث العلمي
يمكن لتضافر الجهود مع منظمات للبحث العلمي تتمتع بسمعة طيبة أن يساعد

ي ،وبينما التدرب على كتابة
في بناء قدرات مؤسسة  NPHIللحصول على تمويل إضاف ّ

حا إال إذا كان جز ًءا من جهود طويلة المدى
طلبات المِ نَح أمر شائع ،إال أنه ال يكون ناج ً
لبناء القدرة وليس مجرد نشاط قصير المدى ولمرة واحدة.

أسست بعض مؤسسات  NPHIمنظمات غير هادفة للربح ،غال ًبأ ما ُيطلق عليها

مؤسسات خيرية تتمتع بالقدرة على جمع التمويالت من القطاع الخاص وإدارتها

بغرض دعم مهمة مؤسسة  ،NPHIحيث أنه يمكن لتلك المنظمات توسيع مدى
مؤسسة NPHI؛ وذلك إلنجاز العمل موضع اهتمام كل من مؤسسة  NPHIوهؤالء

المساهمين في المؤسسة الخيرية.
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االستدامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

ً
ثالثا :االستدامة
تبيان القيمة المضافة
عند إنشاء مؤسسة  ،NPHIمن األهمية بمكان لهذه المؤسسة أن تسرع في تبيان
القيمة التي أضافتها لنظام الصحة العامة ،وتتضمن األمثلة االستجابة لحاالت
الطوارئ على نحو أسرع وأ كثر كفاءة والحد من تكرار الخدمات ومطابقة أفراد
طاقم العمل لالحتياجات على نحو أفضل وتنفيذ برامج جديدة ،فالتحديد المسبق
للمكاسب المبكرة (مثل سرعة أ كبر في كشف التفشي واالستجابة له والسيطرة

عليه) وفتح قنوات االتصال بشأنها هو أمر مهم لطاقم العمل ولوزارة الصحة
وللشركاء ،كما أنه مهم لالستدامة.

شكر وتقدير
نقدم خالص امتناننا وعرفاننا لإلسهامات الجليلة التي قدمها األشخاص والكيانات
تالية الذكر:
•مؤسسة مرا كز مكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا ()CDC
•الرابطة الدولية للمؤسسات القومية للصحة العامة ()IANPHI
•مؤسسة الصحة القومية بموزمبيق ()INS
•مبادرة الصحة العامة والتنمية البشرية بنيجيريا
•الصحة العامة بانجلترا
•المؤسسة القومية لألمراض السارية بجنوب أفريقيا ()NICD
•مؤسسة مرا كز مكافحة األمراض والوقاية منها بالواليات المتحدة ()CDC
•المؤسسة القومية للصحة العامة بزامبيا
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االستدامة
إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
الملحق أ :مؤسسة  CDCأفريقيا :المهام األساسية لمؤسسة NPHI
فيما يلي توصيف للمهام األساسية ( )CFsلمؤسسة  NPHIمع أمثلة لكل منها ،مع
مالحظة أن تلك األمثلة ليست على سبيل الحصر وأن بعض المهام األساسية ()CFs
قد تتداخل مع بعضها البعض عند التنفيذ.

CF1

مؤشرات تتصل بالصحة وصحة المجموعة السكانية
هذه المهمة األساسية CF)(هي عن ضمان سهولة الوصول للمعلومات المتوفرة
عن الحالة الصحية الكلية في البلد وعن حاالت صحية معينة وعن القطاعات السكانية
الفرعية ،وأن تلك المعلومات مقدمة بصيغة مفهومة ،وفي العديد من البلدان
تتأسس المراصد الصحية لتجميع بيانات الصحة العامة ومؤشراتها وتوليفها هي
وغيرها من البيانات والمؤشرات ،فتتيح تلك المراصد البيانات والمعلومات لنطاق
من المستخدمين ،وكثي ًرا ما تنشر تقارير وتوفر رسوم بيانية وتخطيطية ولوحات بأهم
المؤشرات وغيرها من المواد التي يسهل فهمها؛ وذلك لتشجيع استخدام البيانات
والمعلومات في صنع القرار.
تتضمن هذه المهمة األساسية (:)CF
•التوصيف والتواصل بشأن
0

معدالت المؤشرات الصحية وتوجهاتها ،متضمن ًة الوفيات.

0

معدالت اإلعاقة والحاالت المزمنة ومسبباتها.

0

الحالة الصحية للقطاعات السكانية الفرعية بخصوص أمر معين.

•تشجيع استخدام المؤشرات التي تتصل بالصحة وصحة المجموعة السكانية من
أجل تطوير السياسات والبرامج وتقييمها.

CF2

الجاهزية لحاالت الطوارئ والكوارث والكشف عنها واالستجابة لها .يتضمن
هذا خدمات المختبر والترصد.

تقع هذه المهمة األساسية ( )CFبين أ كبر المهام وتضم نطا ًقا من النشاطات
األساسية للكشف عن حاالت الطوارئ وتوكيدها واالستجابة لها ،فتنتهج البلدان في
الوضع المثالي مقاربة كل المخاطر ( )All-Hazardsفي المهمة  ،CF2لكن ينبغي لها
على األقل أن تنخرط في جهود مقاربة توحيد األداء في مجال الصحة (،)One Health
وهي تلعب أدوا ًرا حاسمة في جهود أمن الصحة العالمية واالستجابات للوائح الصحة
الدولية ( ،)IHRونجد في بعض البلدان أن نقطة االرتكاز القومية لـ  IHRهي نفسها
مؤسسة الـ  ،NPHIكما أن نشاطات الترصد ليست محدودة باألمراض السارية ،فهي
تتضمن األمراض غير السارية ( )NCDواإلصابات والعنف.
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الملحق أ :مؤسسة  CDCأفريقيا :المهام األساسية لمؤسسة NPHI

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
تتضمن هذه المهمة :CF
ً
•التجهيز لحاالت الطوارئ ،شامل ذلك تطوير إجراءات تشغيل موحدة ()SOPs
ً
وأيضا التدرب على قيادة الموقف والتمرن على
وخطط للجاهزية واالستجابة،
مناقشات محاكاة الطوارئ وإجراء عمليات المحاكاة الفعلية.
•سرعة الكشف عن وقائع التفشي وحاالت الطوارئ واالستجابة لها كيفما يتطلب
األمر.
•ضمان قدرة االستجابة المالئمة على جميع المستويات (القومية واإلقليمية
والنطاقية والمجتمعية).
•عقد عمليات ترصد لظهور الحاالت الصحية ذات األولوية (جمع البيانات وتحليلها
وتأويلها وإصدار السياسات والتوصيات).
•ضمان قدرة المختبر على الكشف عن الحاالت المقلقة وتوكيدها ،في وجود قدرات
ً
(مثل على المستوى
مالئمة لكل مستوى من مستويات نظام الصحة العامة
حاسما في
القومي واإلقليمي والنطاقي)ُ .تعد الشبكات القوية من المختبرات أم ًرا
ً
عملية الترصد وفي ضمان الوصول للفحوص التشخيصية الالزمة.
•تأسيس مرا كز عمليات للطوارئ ( )EOCsلتنسيق المعلومات والموارد بغرض
االستجابة لحاالت الطوارئ ،باإلضافة إلدارة المهام الحرجة للصحة العامة في غير
أوقات الطوارئ.

•المشاركة في وضع الرسائل الرئيسية ونشرها على عامة الجمهور استجاب ًة لوقائع
الصحة العامة.
•عقد شرا كات مع كيانات ال تنتمي لمجال الصحة (مثل الوزارات التي تتصل
بالصحة البيئية وصحة الحيوان والتجارة ،باإلضافة للمؤسسات األكاديمية
والمنظمات غير الحكومية وغيرها)؛ وذلك لعقد تقييم لمواطن الضعف
والمخاطرة ولتنسيق االستجابة لألمور المتنوعة المهددة للصحة والتخفيف من
حدتها.

CF3

الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة
تضم كل مؤسسات  NPHIتقري ًبا جهودًا للوقاية من األمراض وتعزيز الصحةً ،
مثل
فيما يتصل بصحة األم والطفل وتحصيناتهما وتغذيتهما ،فإذا كانت مؤسسة NPHI
مؤسسة شاملة سنجد أنها تتمتع باتساع في أنواع النشاطات التي تقيمها (مثل
تقديم برامج متعددة األوجه بالتعاون مع شركاء) واتساع في عدد األمور التي تغطيها
(والتي قد تتراوح ما بين التحصين إلى الوقاية من األمراض غير السارية إلى الوقاية
من اإلصابات) ،وذلك فيما يتصل بهذه المهمة .CF
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الملحق أ :مؤسسة  CDCأفريقيا :المهام األساسية لمؤسسة NPHI

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
قد تتضمن هذه المهمة :CF
•ضمان الوقاية األولية ،مثل أن يكون األمر من خالل الدعم المرتكز على الدالئل من
أجل إقامة برامج للتحصينات.
•ضمان الوقاية الثانوية ،مثل إقامة برامج للفحص المبدئي المرتكز على الدالئل.
•إقامة نشاطات متعددة األوجه تعليمية وللتواصل االجتماعي ترمي لتعزيز
السلوكيات والبيئات الصحية.

CF4

الدعم المؤيد واالتصاالت والحراك االجتماعي
االتصاالت والحراك االجتماعي هما مقاربتين إلشراك المجتمع المدني في مساعدة
مؤسسة  NPHIعلى تحقيق أهدافها.
يتضمن هذا:
•تطوير مواد وموارد موجهة تحديدًا لتستخدمها المنظمات المجتمعية وغيرها من
مجموعات المجتمع المدني.
•التماس إسهام المجتمع المدني في البرامج والسياسات
•وضع رسائل بنا ًء على الجماهير المستهدفة باستخدام مجموعة متنوعة من
وسائل اإلعالم لتحقيق أقصى مدى من الوصول.
•بناء ائتالفات مع المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص.

CF5

سياسات وخطط تدعم جهود الصحة العامة
تتطلب هذه المهمة األساسية  CFاالسترشاد بالبيانات والمعلومات في وضع
سياسات وخطط ترتكز على الدالئل ودعم تلك السياسات والخطط ،والتوصية
بانتهاج مقاربات ترتكز على الدالئل يمكن لصانعي السياسات والمجتمعات المحلية
والشركاء استخدامها لتحسين الصحة.
تتضمن النشاطات المندرجة ضمن هذه المهمة األساسية :CF
•التوضيح التفصيلي للمقاربات االستراتيجية لتناول مسائل الصحة ذات األولوية
في البلد.
•توليف نتائج البحوث العلمية بشكل رسميً ،
مثل من خالل المراجعات النظامية
أو غيرها من اإلجراءات ،وتخصيص االستنتاجات بحيث تكون ذات صلة بنسق
البلد.
•ضمان النشر الواسع والتشجيع على استغالل الجهود التي ترتكز على الدالئل في
مجال الصحة العامة.
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الملحق أ :مؤسسة  CDCأفريقيا :المهام األساسية لمؤسسة NPHI

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
CF6

حماية الصحة ودعم اللوائح وقدرات اإلنفاذ
•ضمان وجود القدرات الفنية الالزمة إلجراء تقييمات المخاطر والتخاذ اإلجراءات
المطلوبة لضمان السالمة البيئية والمهنية والغذائية.
•وجود القدرة على توليد مسودات لقوانين ولوائح جديدة أو القدرة على اإلسهام
في مسودات تلك القوانين واللوائح التي تهدف لتحسين الصحة العامة ولتعزيز
البيئات الصحية.
•تقديم توصيات ترتكز على الدالئل فيما يتصل بحماية الصحة وتدعيم اللوائح
واإلنفاذ المتصل بحماية الصحة.

CF7

تقييم الخدمات الصحية العادلة وتعزيزها
•تحديد عوائق الوصول للصحة ،بما في ذلك تلك التي تؤثر على قطاعات سكانية
فرعية معينة على نحو غير متكافئ.
•تحديد احتياجات الصحة الوقائية فيما بين القطاعات السكانية التي قد تجابهها
عوائق في تلقي الخدمات الصحية.

CF8

تنمية القوى العاملة في مجال الصحة العامة
•تحديد احتياجات القوى العاملة في مجال الصحة العامة ووضع برامج -مثل
برامج التدريب الميداني في مجال علم األوبئة ( -)FETPsأو التعاون مع الجامعات
وغيرها من الشركاء لتناول تلك االحتياجات.
•إنشاء روابط بالمدارس والكليات على مستويات متنوعة لضمان إرساء خط إنتاج
ُيخرج مستق َب ًل مهنيين يحترفون العمل في مجال الصحة العامة.
•التوضيح التفصيلي للمهارات الجوهرية المطلوبة للمناصب المهنية في مجال
الصحة العامة في جميع مستويات نظام الصحة العامة.

CF9

تقييم مشكالت الصحة العامة والحول دون وقوعها والسيطرة عليها في أُطر
سريرية
•إجراء الترصد لمشكالت الرعاية الصحية ذات األهمية القومية -مثل وقائع
العدوى في المستشفيات وحاالت مقاومة البكتيريا لألدوية المضادة لها-
والمشاركة في جهود تناول تلك المشكالت.
•التعاون مع منظمات احترافية وشبكات سريرية لضمان توفير الرعاية الصحية
الوقائية.
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الملحق أ :مؤسسة  CDCأفريقيا :المهام األساسية لمؤسسة NPHI

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
CF10

البحث العلمي في مجال الصحة العامة
غال ًبا ما تتحدد أولويات البحث العلمي وف ًقا الهتمامات المتبرع وتوافر التمويالت،
مما يترك العديد من األسئلة الحرجة بال إجابة؛ لذلك ،ينبغي لمؤسسة  NPHIأن
تحدد البحوث العلمية المطلوبة لإلجابة عن األسئلة الحرجة التي تساهم إجابتها في
تحسين الصحة العامة للبلد ،وأن تسعى لضمان تناول تلك االحتياجات البحثية.
•العمل مع وزارة الصحة ومع الشركاء الداخليين والخارجيين لتحديد األسئلة
البحثية التي تتسم بأعلى درجات األولوية وضمان تناول تلك األسئلة.
•إقامة مشروعات للرصد والتقييم وإجراء بحوث لتحديد سبل تحسين نظام
ً
شامل ذلك الترصد واالستجابة في حاالت الطوارئ -والحول دونالصحة العامة
ً
(مثل من خالل إقامة البحوث كجزء من التحري في
وقوع مشكالت الصحة العامة
أمر واقعة تفشي).
•ضمان استخدام نتائج البحوث لتنوير عمليات وضع السياسات والقرارات
المختصة بالبرامج وتحديد أولوية الموارد وتقديم الخدمات.
•دعم البحوث التشغيلية التي ُتجرى على منهجيات جديدة في البحث وعلى
استخدام تكنولوجيات مستحدثة لتحسين الصحة العامة.
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الملحق أ :مؤسسة  CDCأفريقيا :المهام األساسية لمؤسسة NPHI

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
الملحق ب :أسئلة إرشادية لتطوير مؤسسة NPHI
يتضمن هذا الملحق أسئلة قد يرغب القادة وأفراد طاقم العمل في التبكير بوضعها في
االعتبار بينما يبدأون التخطيط األ َ َولي لتطوير مؤسسة .NPHI
أسئلة عامة
•ما هي األسباب التي يجري فيها النظر في مؤسسة NPHI؟
•ما هي المنافع المرجوة من تأسيس NPHI؟
•ما هي النواحي السلبية المتصورة لتأسيس NPHI؟
•هل يوجد بالفعل هيئة تجمع بين المهام ذات الصلة بالصحة العامة لكن لم ُي َقر
بها كمؤسسة NPHI؟
•ما الذي قد يتغير نتيجة لتأسيس NPHI؟
•ما هو الجدول الزمني المرغوب لتأسيس NPHI؟
•ما هو الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة الصحة وكيف سترتبط مؤسسة NPHI
بوزارة الصحة؟

مهام مؤسسة NPHI
قد يفيد البدء في تحديد أي المهام األساسية يجب وضعها في االعتبار كجزء من
مؤسسة  ،NPHIبحيث تركز المناقشات األولية على المسائل األعلى في األولوية.
•ما هي المهام ذات األولوية المتصورة لمؤسسة NPHI؟
لكل مهمة ذات أولوية:
•ما هي المجموعات التي تتولى مسؤولية هذه المهمة على المستوى القومي؟
•إذا تولت عدة منظمات المسؤولية،
0

كيف يجري تقسيم الجهود؟

 0كيف يجري تنسيق الجهود؟ هل يوجد كيان للصحة العامة قائم بالفعل
يجمع العمليات التشغيلية الحكومية ذات الصلة بالصحة العامة لكن لم ُي َقر
بكونه مؤسسة NPHI؟

الم َمكِنة والعوائق المحتملة:
العوامل ُ

ً
(مثل ،وزير أو مدير عام أو أمين عام) يمكنه أن
•هل يوجد مناصر رفيع المستوى
يتولى مسؤولية مناصرة مؤسسة  NPHIوأن يحشد إرادة سياسية قوية الستدامة
عملية التأسيس؟
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ب :أسئلة إرشادية لتطوير مؤسسة NPHI
الملحق 

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
متفان يتمتع بخبرة في إدارة الصحة العامة ويتمتع بالقدرة
ٍ
•هل يوجد قائ ٌد قوي ٌ
على الريادة وتنفيذ تكوين مؤسسة NPHI؟
•هل توجد تشريعات في صيغة أُطر أو مراسيم أو قوانين أو غيرها من الوثائق التي
تمنح سلطات لمؤسسة  NPHIكي تضطلع بالمهام األساسية للصحة العامة؟
0
0
0

إذا لم يوجد ،فأي إطار قانوني نحتاج؟
الم َمكِّنة لالستحصال على إطار قانوني وما هي العوائق؟
ما هي العوامل ُ
ما هي التشريعات األخرى الموجودة في صيغة أُطر أو مراسيم أو قوانين أو

غيرها من الوثائق التي تمنح سلطات لوزارة الصحة أو غيرها من الوزارات
التي تتناول المهام األساسية للصحة العامة؟
0

هل توجد خطة لتأسيس مؤسسة شبه حكومية؟
الم َمكِّنة لتحقيق ذلك وما هي
•إذا كان األمر كذلك ،فما هي العوامل ُ
العوائق؟
•هل سيكون السعي للحالة شبه الحكومية جز ًءا من عملية التأسيس
المبدئي ةلمؤسسة  ،NPHIأم سيجري السعي إليها بمجرد تأسيس
المؤسسة؟
•ما هو أثر ذلك على اإلطار الزمني لتأسيس NPHI؟
•كيف يمكن ضمان قدرة مؤسسة  NPHIعلى التأثير على صنع القرار في
وزارة الصحة؟

•ما هي اآلراء في أوساط وزارة الصحة وغيرها من الكيانات التي قد تتأثر بمؤسسة
NPHI؟
0

ما مقدار ما يفهمونه بشأن مؤسسات NPHI؟

•أي شركاء خارجيين يثير اهتمامهم تأسيس  NPHIوأيهم تنتابه بواعث قلق؟
0

ما هي أسبابهم لدعم تأسيس  NPHIأو لماذا يقلقهم هذا التأسيس؟

0

كيف يمكن الحد من تلك العوائق؟

االحتياج للموارد ومدى توافرها
•الموارد البشرية
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0

ما هو المتوفر من أشخاص ومرتبات ليصبحوا جز ًءا من مؤسسة NPHI؟

0

هل توجد تمويالت لضم المزيد من العاملين؟

ب :أسئلة إرشادية لتطوير مؤسسة NPHI
الملحق 

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
0

جا التي تحتاج للسد؟
ما هي فجوات الموارد البشرية األكثر حر ً

•الموارد المادية
 0هل توجد مساحات محددة ليتم تخصيصها لمؤسسة ( NPHIمبنى أو
مكاتب)؟
 0إذا كان سيجري الجمع بين وحدات متعددة إال أنها ستظل في مواقع مختلفة،
ما الذي سيتم لتحسين العمل المشترك؟
•هل توجد خطة لمشاركة موقع واحد في نهاية المطاف؟
 0هل توجد احتياجات فوريةً ،
مثل أن توجد حاجة للتجديد أو غيرها من
التغييرات المادية؟
•تمويالت لدعم نشاطات مؤسسة NPHI
 0أي التمويالت تتوافر لدعم نشاطات NPHI؟ قد تأتي تلك التمويالت من
نشاطات قائمة بالفعل ربما تصبح جز ًءا من مؤسسة .NPHI
0

هل توجد تمويالت لنشاطات جديدة؟

0

أي النشاطات الجديدة هي أهم ما ينبغي الحصول على تمويل ألجلها؟

0

ما هي الخطط الموضوعة لحشد الموارد؟

•اهتمامات المتبرع
 0هل توجد موضوعات معينة يرجح أن تكون موضع اهتمام شركاء معينين
وترتبط بأولويات قومية؟
0
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ً
(مثل دعم مالي أو فني)؟
أي شكل من أشكال الدعم يتوافر

ب :أسئلة إرشادية لتطوير مؤسسة NPHI
الملحق 

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

رابعا :الملحقات
ً
ج :خطوات إنشاء مؤسسة NPHI
الملحق 
يتطلب تأسيس  NPHIتخطيط دقيق ومقاربة متدرجة في خطوات ،فيتضمن هذا

الملحق أفكار بشأن تسلسالت وخطوات استخدمتها البلدان في تأسيس مؤسسات
 ،NPHIإال أن عملية تطوير مؤسسة  NPHIستتخصص بحسب نسق كل بلد ،حيث

أنه سيتباين ترتيب الخطوات وف ًقا لكل بلد ،وغال ًبا ما ستتزامن العديد من الخطوات.

الخطوة :1

تأسيس فريق عمل فني ()TWG
قد يساعد تأسيس فريق عمل فني ( )TWGيتألف من أفراد من منظمات متعددة

القطاعات ومتعددة التخصصات في دعم النقاشات الدائرة حول تكوين مؤسسة

 NPHIوتنسيق تلك النقاشات ،كذلك ،فإن تقديم القيادات العليا لإلرشاد والدعم هو

أمر حيوي لضمان بقاء العملية في مسارها الصحيح وللحصول على موارد كافية.

الخطوة :2

تحديد االحتياجات والفجوات التي ينبغي أن تتصدى لها مؤسسة NPHI
وتوضيح كيفية مساهمة مؤسسة  NPHIفي صحة العامة
توجد اقتراحات لألسئلة لبدء النقاش بشأن تكوين مؤسسة  NPHIفي الملحق

ب ،تتضمن توضيح أسباب النظر في أمر تأسيس  ،NPHIوالمحتمل من المنافع

والتكاليف ،كذلك ،تتضمن هذه المرحلة بداية توضيح أي المهام األساسية ستكون

جز ًءا من مؤسسة  ،NPHIوأيها لن يوضع في االعتبار ،مع اإلقرار بأنه قد ُتضاف المزيد

من المهام بمرور الوقت.

مقدما:
تتضمن عوامل النجاح الرئيسية ،والتي ينبغي تناولها
ً

•االحتياج لرائد رفيع المستوى ،يضمن استمرار العملية في جذب االهتمام وقوة
الدفع
•وقائد مؤثر لإلشراف على النواحي اليومية من العملية.

الخطوة :3

وضع خطة لتأسيس NPHI
إذا ا ُتخِذ قرار لتأسيس  ،NPHIمن المهم توصيف العملية التي ستُستَخدَم وكذلك
الجدول الزمني.

االتصاالت مهمة منذ البداية ،سوا ًء كان ذلك مع هؤالء الذين قد يتأثرون مباشر ًة
بتأسيس  ،NPHIأو مع الشركاء وغيرهم ممن سيتعاونون مع المؤسسة أو

سيدعمونها.
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الملحق 
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ً
الخطوة :4

تحديد المهام األساسية لمؤسسة NPHI

هذه خطوة أولى نحو تحديد ما سيوجد في مؤسسة - NPHIفي أي المجاالت ستلعب
دور قيادي أو حاسم ،وأين سيكون أثرها من خالل التأثير على مجموعات أخرى،

ً
مثل من خالل تقديم توصيات ترتكز على دالئل ،فينبغي لتحديد المهام األساسية

لمؤسسة  NPHIأن يتضمن القيادات العليا في وزارة الصحة ،كذلك ،يمكن استخدام
إطار  NPHIالذي وضعته مؤسسة  CDCأفريقيا كأساس للنقاش بشأن أي المهام

األساسية يجب وضعها في االعتبار.

الخطوة :5

تحديد أي المهام القائمة بالفعل سيكون جز ًءا من مؤسسة  NPHIوأين
توجد الفجوات العظمى
بمجرد تحديد المهام األساسية ،غال ًبا ما يفيد تقييم كل مهام الصحة العامة ووضع

مخطط لها -حيثما ُوجدت في الوقت الراهن ،-وتحديد السبل التي ستكون بها إعادة

الهيكلة مفيدة ،باإلضافة للنواحي السلبية والتكاليف ،وفي بعض الحاالت ،قد ُي َ
نظر في

أمر ما إذا كانت إحدى شبكات المنظمات بمثابة خطوة أولى لتكوين مؤسسة .NPHI

الخطوة :6

إجراء التخطيط االستراتيجي
يساعد التخطيط االستراتيجي في زيادة توضيح أولويات  NPHIوأي الموارد ستكون
أساسا لوضع مسودة مخطط الهيكل التنظيمي ،إنها خطوة
الزمة ،وكذلك يوفر
ً

حاسمة في وضع خطة لألعمال ،أحد الجوانب المهمة من هذا التخطيط هو تقييم
كيفية اتصال خطط مؤسسة  NPHIبغيرها من الخطط القائمة فعل ًيا أو التي هي قيد
التطوير ضمن قطاع الصحة بالبلد.

ً
أيضا من المفيد في هذه المرحلة تحديد بعض مؤشرات األداء الرئيسية والمكاسب
المبكرة بالنسبة لمؤسسة  ،NPHIمثل سرعة الكشف عن وقائع التفشي واالستجابة
لها ،وسرعة توكيد المختبر لناقالت المرض المسؤولة.
من المالحظ أن تكوين مؤسسة  NPHIغال ًبا ما يكون على مراحل ،وذلك أثناء إضافة

المهام والمجموعات أو تنقيحها أو استبعادها على مدار سنوات عديدة بينما ُتظهر
مؤسسة  NPHIالنجاحات واإلخفاقات.
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الخطوة :7

تحديد الموارد الالزمة
كجزء من التخطيط االستراتيجي ،أو من خالل عملية مستقلة قائمة ذاتها ،سيكون
من األهمية بمكان اإلسهاب في توضيح الموارد التي ستأتي لمؤسسة NPHI

والفجوات الحرجة ،وكذلك سبل تناول الفجوات التي سبق تحديدها ،يمكن ً
أيضا
لهذا التحليل أن يكون جز ًءا من خطة أعمال ،يجب أن تأخذ خطط الموارد في حسبانها
تكاليف البدء قصيرة األمد ،وكذلك التكاليف طويلة األمد ،كما ينبغي تضمين
اعتبارات االستدامة،

مسألة أخرى مهمة هي تحديد القيادات الدائمة التي ستحقق المهام المقترحة

لتتوالها مؤسسة  ،NPHIوذلك إذا لم يستمر الشخص الذي قاد عملية التطوير في

منصبه القيادي.

الخطوة :8

عقد اجتماعات مع أصحاب المصالح وغيرها من وسائل التواصل
من األهمية بمكان أن تتسنى الفرصة لكل المجموعات المتأثرة كي تشارك في
النقاش وأن يتمكنوا من توصيل رؤاهم وشواغلهم بحيث ُتسمع وتوضع في االعتبار،

وينبغي لجهود االتصاالت أن تبدأ مبك ًرا ،وبرغم أن جهود االتصاالت قد تكون مركزة

بصفة مبدئية ،إال أنه ينبغي لمقدار االتصاالت وحجمها أن يتسعا من حيث المدى
والعمق بينما تبدأ مؤسسة  NPHIفي اتخاذ شكل لها ،و ُيعد عقد اجتماع ألصحاب
ً
شامل ذلك تحليالت المواقف وتقييم االحتياجاتالمصالح يشجع النقاش النشط

ووضع خطة لتأسيس  -NPHIطريقة جيدة لتكوين رؤية مشتركة وحس بالدافع فيما
بين الشركاء الرئيسيين.

الخطوة :9

وضع األُطر القانونية المطلوبة
الملزِمة من أجل
انتهجت الحكومات مقاربات مختلفة لتوفير األُطر القانونية ُ
مؤسسات  ،NPHIكذلك تتضمن وثيقة  IANPHIألفضل الممارسات بشأن

"التكليفات القانونية لمؤسسات  NPHIوالقواعد الحاكمة" مسائل لوضعها في
االعتبار ،كذلك ،يقدم منشور  CDCأفريقيا "توفير إطار قانوني لمؤسسة  "NPHIأمثلة

لزما قانونًا لمؤسساتها
ومعلومات تفصيلية لتساعد البلدان التي تضع
أساسا ُم ً
ً
.NPHI

سلسلة الممارسة ال ُفضلى :التكليفات القانونية لمؤسسات  NPHIوالقواعد الحاكمة
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قد يتطلب األمر في بعض الحاالت وجود وثيقة دراسة جدوى قبل إعطاء الموافقة
على مؤسسة  ،NPHIوتصف وثيقة أخرى من سلسلة أفضل الممارسات كيفية بناء
دراسة جدوى.

سلسلة الممارسة ال ُفضلى :بناء دراسة جدوى لتكوين مؤسسة NPHI

الخطوة :10

استخدام إجراءات إلدارة التغيير
بينما تتقدم عملية تكوين مؤسسة  ،NPHIسيكون من المهم اإلقرار بأن األفراد

ينتقلون عبر مراحل من تقبل التغيير بمعدالت مختلفة؛ لذلكُ ،تعد مساعدة

المديرين وأفراد طاقم العمل على التكيف على التغييرات وفهم الفرص الجديدة أمرا ً
حاسماً.

الخطوة :11

تدشين مؤسسة NPHI
من المهم وجود بداية رسمية لمؤسسة  ،NPHIحيث أنه ُتعد مؤسسة  NPHIأ كثر

من مجرد تغيير في االسم ،إنها تغيير في طريقة تشغيل قطاع الصحة العامة وينبغي
التعامل معها باعتبارها حدث هائل،

تأسس  ،NPHIستحتاج لتقييم الفجوات الموجودة في القدرات والجودة
بمجرد ُ

باستمرار ،وأن تنمو وتستجيب لتحديات الصحة العامة وفرصها التي تواجه البلد،
ويمكن لبطاقة تقييم األداء لمؤسسات  NPHIالتي تقدمها مؤسسة  CDCأفريقيا
( )Africa CDC NPHI Scorecardوأداة التطور الممرحل ( )SDTمن IANPHI/CDC

أن تساعدا مؤسسات  NPHIفي تقييم المرحلة التطورية لمنظماتهم ووضع خطط
لتحقيق المزيد من النمو والتطور.
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ج :خطوات إنشاء مؤسسة NPHI
الملحق 

إطار لتطوير المؤسسات القومية للصحة العامة في أفريقيا

