
 

 نمية المستدامة المتصلة بالصحة أهداف التدعم ل  اإلقليمية  المنصة التعليمية

 ملخص اجتماع الشركاء األول

 2020كانون الثاني  29 – 28الجامعة األمريكية في القاهرة /  -مركز البحوث االجتماعية 

 

 مثل األردن في االجتماع:

 باحث مستقل / األمين العام للمجلس الصحي العالي سابقا –د. محمد رسول الطراونة  •

 مدير المديرية الفنية / المجلس الصحي العالي –السيد معين أبو الشعر  •

 مديرة مديرية التخطيط / وزارة الصحة –د. نعمة البرعاوي  •

 االقتصاد الصحي / المديرية الفنية في المجلس الصحي العالي –د. أنس المحتسب  •

( وكذلك emrsdgslearn.netماع كانت إطالق الموقع اإللكتروني للمنصة التعليمية )غاية االجت

المتعلقة  تبادل خبرات الدول المشاركة الثالث )مصر واألردن والمغرب( في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 .بالصحة، وتحديدا في مجال التغطية الصحية الشاملة، وربطها بالمحددات االجتماعية للصحة

في اليوم األول عرض الفريق األردني ملخصا عن إنجازات األردن في حوكمة أهداف التنمية 

ى التحديات المستدامة واإلنجازات المتحققة وتحديدا في مجال التغطية الصحية الشاملة مع التركيز عل

والفرص. وكذلك فعلت الدول األخرى ثم تم اإلعالن عن إطالق المنصة وطلب من المشاركين مالحظاتهم 

األولى تحدثت عن منهجية تحديد ومحاضرة. الدراسة أما في اليوم الثاني فتم عرض دراستين حوله. 

عن  والثانيةق على مصر، لمستدامة على مستوى المحافظات )وليس الدول فقط( بتطبيمؤشرات التنمية ا

المحاضرة فكانت عن التغطية  ، أمامؤشرات اإلنصاف في أهداف التنمية المستدامة بتطبيق على األردن

 . ختم اللقاء بمالحظات وتوصيات المشاركين للمتابعة مستقبال.الصحية الشاملة

 أهم األفكار التي تم طرحها:

وهذا يتطلب التفكير إلى التفكير بالصحة من التفكير بالمرض االستراتيجي أهمية التحول  ▪

 بالمحددات االجتماعية للصحة.

في تحقيق ]حوكمة تشاركية[ يوزع مسؤولية الصحة على عدة قطاعات تشترك  هذا األمر ▪

 .أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة وال يركزها في جهة واحدة

أهداف التنمية المستدامة كما هو االهتمام ينبغي االهتمام في عالج عدم اإلنصاف في تحقيق  ▪

 في تحقيق المؤشر العام، وإال فإن هذا سيعيق وصول الدول إلى تحقيق تلك األهداف.

أهمية تحديد مؤشرات القياس على مستوى المحافظات بما يضمن خفض الفجوة لذا تكمن  ▪

فظات جهدا أكبر ، فقد تتطلب بعض المحا]المركزية المؤشرات[ في التنمية بين المحافظات

https://emrsdgslearn.net/


وهو يعني  نتيجة تركز بعض المحددات االجتماعية التي تنعكس انخفاضا في المؤشرات

 .أهمية دمج مجالس المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى عدم ترك أي أحد، وفي االجتماع تم التأكيد على ربط  ▪

، أي العدالة في االستجابة بالعدالة االجتماعية وإصالح حوكمة تحقيقهاهذا المسعى 

 لالختالفات الطبقية.

Leaving no one behind anchored on social justice and governance 

reform. 

( يدرك Value change leaderال بد أن تلعب المؤسسات الشريكة دور قائد تغيير قيمي ) ▪

 م اإلنصاف في المؤشرات، ويقلق الحكومات تجاهها.المخاطر المرتبطة بعد

 

 أفكار أخرى: ▪

o  إحياء ثقافة تحليل السياساتأهمية 

o تحقيق المتطلبات االجتماعية يحتاج مدة أطول مما يرغب به السياسيون 

o )الرعاية الصحية األولية تعتبر خدمة اجتماعية )لألصحاء وليست للمرضى 

o أمين الصحي الشاملالتغطية الصحية الشاملة ال تعني الت 

o  أهمية تحليل مجاالت اإلنفاق من جيوب المواطنينOut of pocket OOP 

 أهم التوصيات الخاصة باألردن:

ضرورة تضمين المحددات االجتماعية للصحة في االستراتيجية الصحية الوطينة واستراتيجية  .1

 التركيز على الصحة.وزارة الصحة، وهو يتضمن تحوال من التركيز على المرض إلى 

أهمية تحديد مؤشرات قياس ألهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي )المحافظات( بما  .2

 يضمن خفض الفجوة في تحقيق األهداف، وعدم االكتفاء بالمؤشرات العامة.

ا ال بد من زيادة االهتمام بدراسة عدم اإلنصاف في الصحة ومحدداتها االجتماعية، والذي يعد فرع .3

 من تخصص االقتصاد الصحي.


