
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 EM/RC59/R.3  اللجنة اإلقليمية

  3ق /59ل إ/ش م  لشـرق املتوسط
  2012أكتوبر /تشرين األول  واخلمسون التاسعةالدورة 

  من جدول األعمال 3البند 
  

  :تقوية النظُم الصحية يف بلدان إقليم شرق املتوسط
 حتديات وأولويات واختيارات العمل يف املستقبل

  ليمية،اللجنة اإلق

حتـديات  : ورقة املناقشات التقنية بشأن تقوية النظُم الصحية يف بلدان إقلـيم شـرق املتوسـط    نظَرت يف وقد
  ،1 وأولويات واختيارات العمل يف املستقبل

   بشأن الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلـك تعزيـز الـنظُم الصـحية،     12.62ج ص عالقرارات وإذ تستذكر 
  التمويل املستدام للصحة، والتغطية الصحية الشـاملة، والتـأمني الصـحي االجتمـاعي،      بشأن 33.58وج ص ع
، 2-ق/55ل إ/م القـرارين ش و ،الشاملة بشأن هياكل التمويل الصحي املستدامة والتغطية الصحية 9.64وج ص ع

بشأن  7–ق/57ل إ/ش مو سط،بشأن االلتزام بالنظُم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية يف إقليم شرق املتو
التحرك باجتـاه التغطيـة الشـاملة     :التوجهات االستراتيجية لتحسني متويل الرعاية الصحية يف إقليم شرق املتوسط

2011-2015،  

وإذْ تدرك أن حتقيق تأثري ملموس لتحسني صحة السكان ال ميكن أن يتم إال من خالل نظُم صحية وطنية جيـدة  
  ،احة الشاملة لرعاية صحية فعالة وعالية اجلودةاألداء، تضمن اإلت

يف تقدمي الرعاية الصحية، وقصـور الوظـائف اإلشـرافية     اصا الدور املتنامي للقطاع اخلهوإذْ تضع يف اعتبار
  ،التنظيمية التوجيهاتو
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  :على ما يلي الدول األعضاء حتث.  1
 اتمع املدين،نظمات مئر وزارات القطاع العام، وسا االقطاعات تمثَّل فيه ةمتعدد آلياتإنشاء تعزيز أو   1.1

وسائر األطراف املعنية، إلعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية  وممثلو اتمع والقطاع الصحي اخلاص
  الصحية الشاملة؛

مجيع برامج وأنشطة التنمية الصحية، وضمان تنفيذها  أساسوطنية الستراتيجية االصحية الطط اخل جعل  2.1
  ؛على حنو سليم ورصدها

مراجعة وحتديث قوانني الصحة العمومية، ووضع قواعد ومعايري لضمان العدالـة يف الرعايـة املقدمـة يف      3.1
  ؛القطاعني العام واخلاص، وضمان جودة هذه الرعاية ومأمونيتها

إدارة وإعداد وتوزيع قوة عاملة صحية متوازنة تكفل تقدمي الرعاية علـى   القدرات الوطنية على تعزيز تنمية  4.1
  ؛حنو فعال

جـاً   وسائر األساليب االبتكارية واعتبار ممارسة طب األسرةشبكة مرافق الرعاية الصحية،  وإدماج تعزيز  5.1
  ؛فعاالً لتقدمي اخلدمات الصحية

حسني وبتني اإلبالغ عن الوالدات والوفيات، وأسباب الوفاة، تعزيز نظُم املعلومات الصحية الوطنية بتحس  6.1
واملراضة، والوفيات وأداء النظـام الصـحي   ، واحملددات االجتماعية للصحة، رصد التعرض لعوامل اخلطر

  ترسيخ إجراء املسوحات السكانية؛بو
اءا واستخدامها اسـتخداماً  جودا ومأمونيتها وكفو ، مبا يف ذلك األدوية،التكنولوجيات الصحية حتسني  7.1

  ؛الوطنيةتنظيمية السلطات ال بتقويةوذلك رشيداً، 
  املكتب اإلقليمي واملكاتب القُطرية فيما تبذله من جهود لتقوية النظُم الصحية؛ العمل عن كثب مع  8.1

  :ما يلي إىل املدير اإلقليمي طلبت  .2
املتعددة القطاعات،  اآللياتإلنشاء  وإرشادات فنية مبا يلزم من دعم استراتيجيالدول األعضاء  تزويد 1.2

  تدعيماً للتغطية الصحية الشاملة؛
دعم الدول األعضاء يف بناء قدراا يف جمال تعزيز النظُم الصحية، مبا يف ذلك تنمية مهارات القيادات،  2.2

  ؛ومتويل الرعاية الصحية، وتنمية املوارد البشرية، وتقييم أداء النظُم الصحية
ودعم التعاون على الصعيد دون تعزيز النظُم الصحية،  يف جمالإنشاء آليات لتبادل اخلربة بني البلدان  3.2

  ؛اإلقليمي
  ؛إنشاء شبكات من خرباء النظُم الصحية لدعم تعزيز النظُم الصحية يف اإلقليم  4.2
  ؛ورصدها وتقييمهاصحية وطنية العمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء لدعم إعداد استراتيجيات وخطط   5.2
  .جمال أداء النظُم الصحيةز يف رحمـالتقدم ال عن يف دورا الستني تقرير إىل اللجنة اإلقليميةتقدمي   6.2


