
 

 

 
RESOLUTION  

   7 –ق /50ل إ/ش م     اللجنة اإلقليمية
   EM/RC50/R.7                                                          لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                                 الخمسونالدورة 

     من جدول األعمال9البند 

  االستراتيجية اإلقليمية: االستثمار في صحة الفقراء
  للتنمية الصحية المضمونة االستمرار وتقليص الفقر

  ية،اللجنة اإلقليم

بعد أن استعرضت االستراتيجية اإلقليمية للتنمية الصحية المضمونة االستمرار وتقليص 
  ،)1(الفقر

 حـول سياســة توفيـر الصحــة للجميع في القـرن 7.51تستذآر القـرارات ج ص ع وإذ
ل / في البلدان الناميـة، وش مةـالُنُظم الصحيحول تقوية  23.52 وج ص ع،الحـادي والعشريـن

 حول استنهاض المجتمع لدعم توفير 10 –ق /44 إل/ حـول الصحـة والتنميـة، وش م5 –ق /43إ
  الصحة للجميع،

تدرك أهمية المرامي اإلنمائية لأللفية، الهادفة إلى خفض عدد أولئك الذين يعيشون في  وإذ
قراء ، وتقليص عبء األمراض التي تشتد معاناة الف2015فقر مدقع بمقدار النصف، بحلول سنة 

  بالذات منها اشتدادًا بالغًا،

وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها المدير اإلقليمي في الدعوة إلى تقليص الفقر، 
  باعتباره أفعل استراتيجية لتيسير التنمية العادلة من أجل تحقيق المرامي ذات العالقة بالصحة،

  والفقراء في اإلقليم،وإذ تالحظ الفجوة التي تزداد اتِّساعًا بين األغنياء 

وإذ تقدِّر إسهام المبادرات المجتمعّية والسيَّما مبادرة تلبية االحتياجات التنموية األساسية، 
  إسهامًا جوهريًا في تحقيق نتائج صحية أفضل للفقراء والمستضعفين وتحسين نوعية حياتهم،
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ا للمسيرة الدولية الراهنة لتقليص الفقر، وحشد المزيد من الموارد وإذ تعرب عن آامل دعمه
  من أجل هذه الغاية،

  االستراتيجية اإلقليمية للتنمية الصحية المضمونة االستمرار وتقليص الفقر؛تعتمد .1

  :الدول األعضاء على ما يلي تحث .2

، ُبغَيَة تقليص أشكال     ضمان مراعاة السياسات والُنُظم الصحية الوطنية الحتياجات الفقراء         1.2
  الـَجْور الصحي والفقر؛

إقامة تعاون بين القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق                 2.2
  ؛المرامي اإلنمائية لأللفية في ما يتعلق بالفقر والصحة

ينًا لمزيد من   إقامة شراآات ذات قاعدة واسعة، داخل البلدان، ومع المبادرات العالمية، تأم            3.2
  ؛الموارد من أجل الصحة

ادرات         4.2 يَّما المب ي، والس صعيد المحّل ى ال ة عل ة للتنمي اليب الراهن ن األس تفادة م االس
  ؛المجتمعّية، والتوسُّع في تطبيق هذه األساليب

ب .3 ي تطل دير اإلقليم ى الم يع   إل ذ وتوس ى تنفي ضاء عل دول األع درات ال ة ق لة تقوي مواص
ة بتقليص              المبادرات المجتمعيّ  ة المعنيَّ رامج الوطني ة، واألخذ بهذه األساليب في السياسات والب

  .الفقر

 


