
 

 

 
RESOLUTION 

  EM/RC46/R.5  اللجنة اإلقليمية
   5 –ق /46ل إ/ش م  لشـرق المتوسط

  
  1999سبتمبر /أيلول 23  الدورة السادسة واألربعون

  
     من جدول األعمال8البند 

  

  األبعاد االقتصادية للرعاية الصحية
  اللجنة اإلقليمية،

  ،)1(قة المناقشات التقنيةموضوع األبعاد االقتصادية للرعاية الصحية الـُمْجمل في وربعد أن ناقشت 

الدور الهام للجوانب االقتصادية في تطوير النظم والخدمات الصحية، والروابط بين الصحة       تدرك  وإذ  
  ، االجتماعية الشاملة-والتنمية االقتصادية 

دان                  وإذ   تضع في اعتبارها إسهام المنظمة في تقييم األبعاد االقتصادية للرعاية الصحية، وفي دعم البل
  ،عالجة نتائج هذه الجوانب على المستوى القطري واإلقليمي والعالميفي م

وإذ تضع في اعتبارها اهتمام الدول األعضاء بتحسين االستفادة من المبادىء والوسائل االقتصادية في              
رار ش م                  ه الق ر عن ذي عبَّ ى النحو ال ل /تحليل السياسات الصحية وصياغتها، وإدارة نظمها الصحية، عل

  ،1 -ق /45إ

  : يليماالدول األعضاء إلى  تطلب .1

ال اقتصاديات الصحة عن طريق التدريب والبحث في         تقوية القدرات الوطنية في مج      1.1
ف مقوّ      ن مختل تفادة م سين االس ال، وتح ذا المج ي    ه ة اإلقليم امج المنظم ات برن م
  ؛المعني باقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية

  .1/م ت/46ل إ/الوثيقة ش م)  1(
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 5–ق/46ل إ/ش م
  2الصفحة 

  
 

رة                 2.1 ز الخب ة، وتعزي االنضمام إلى المبادرة اإلقليمية إلعداد الحسابات الصحية الوطني
  الوطنية في مجال تحليل تمويل الرعاية الصحية؛

تحسين آفاءة النظم الصحية  ية التي تتصدى للقضايا المتعلقة ب     دعم بحوث النظم الصح     3.1
  ؛على مختلف المستويات

وير وتقوي   ا 4.1 ي تط هام ف صحية     إلس النظم ال ة ب ث المعني دريب والبح سات الت ، ة مؤس
  ؛واقتصاديات الصحة

  : يليما لمدير اإلقليمياإلى  تطلب .2

ي   1.2 يم ف دان اإلقل ين بل رات ب ادل الخب ز تب دير  تعزي ق بتق ا يتعل اتم  إصالحات احتياج
نظم        التمويل الصحي، وتنفيذ هذه اإلصالحات، ورصد آثارها على العدالة، وآفاءة ال

  ؛المستهلكينية، ورضاء الصح

ة الصحية،                    2.2 صادية للرعاي ائج الجوانب االقت   تقوية دعم المنظمة للبلدان في معالجة نت
  .عن طريق بث المطبوعات ذات العالقة، وعن طريق التعاون التقني


