
 

 

 
RESOLUTION  

   12 –ق /50ل إ/ش م     اللجنة اإلقليمية
   EM/RC50/R.12         لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول                                                الخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) د (8البند 

   عامًا بعد ألما آتا25: الرعاية الصحية األولية

  اللجنة اإلقليمية،

  ،)1( عامًا بعد ألما آتا25: ية الصحية األوليةبعد أن استعرضت الورقة التقنية حول الرعا

وبعد أن استعرضت أيضًا إعالن المنامة للرعاية الصحية األولية في الوطن العربي، الصادر 
، الذي أآَّد على آون الرعاية الصحية حقًا من حقوق اإلنسان، 2003فبراير / شباط27في 

  ًا لعدالة توزيع الخدمة،واستثمارًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وضمان

 حول توفير الصحة للجميع في القرن 7 -ق /44ل إ/تستذآر إعالن ألما آتا، وقرارها ش م وإذ
 والكفاءة، ،تؤآِّد من جديد على مبادئ الشمول، والجودة، والعدالة  وإذ،الحادي والعشرين

  واالستمرارية في الرعاية الصحية األولية،

   االقتصادية،–يم هي الهدف المنشود للتنمية االجتماعية تدرك أن صحة سكان اإلقل وإذ

تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدول األعضاء والمكتب اإلقليمي من أجل تنمية  وإذ
  الرعاية الصحية األولية،

تالحظ أن الذآرى الخامسة والعشرين لصدور إعالن ألما آتا تمثِّل فرصة الستعراض  وإذ
   الوطنية وتحسين أدائها،صحيةالُنُظم التطوُّر 
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تؤآِّد الحاجة إلى زيادة إمكانية حصول الجميع، والسيَّما الفقراء، والمحرومين،  وإذ
  والمهمَّشين، على الخدمات الصحية وتغطيتهم بها،

دِّيات والتغيُّرات تؤآِّد الحاجة إلى إعادة توجيه نظام الرعاية الصحية األولية لمواجهة التح وإذ
  العالمية الراهنة،

 إعالن المنامة حول الرعاية الصحية األولية؛تقّر  .1

  :الدول األعضاء على ما يلي تحث  .2

ة،            1.2 صحية األولي ة ال ال الرعاي ي مج ـُمْحَرز ف دُّم ال امَلْين للتق يم ش ة وتقي راء مراجع إج
  ؛ الصحية األولية على أساس مبادئ الرعاية الصحيةهاُنُظمومواصلة ضمان قيام 

  ؛صياغة توجُّهات استراتيجية وطنية للرعاية الصحية األولية للعقد القادم  2.2

ال                 3.2 مواصلة االلتزام السياسي واإلداري والمالي لضمان استمرار وجود نظام صحي فعَّ
  ؛قائم على الرعاية الصحية األولية

 :ما يلي إلى المدير اإلقليمي تطلب .3

ة في              دعوة القطاع الخ    1.3 ر فعالي َدْور أآث اص والجمعيات المهنيَّة الصحية إلى االضطالع ب
  التنمية الصحية الوطنية، واإلسهام في استنهاض أنشطة الرعاية الصحية األولية؛

ة    2.3 ة للرعاي ة والوطني رات اإلقليمي ديث وتطوير المؤشِّ ة وتح ل لمراجع ق عم شكيل فري ت
تخدامها ف  ي اس ي ينبغ ة، الت صحية األولي ي  ال ـُمْحَرز ف دُّم ال دوري للتق تعراض ال ي االس

  مجال الرعاية الصحية األولية، وبلوغ مرامي توفير الصحة للجميع؛

رفع تقرير إلى اللجنة اإلقليمية، آل سنتين، عن التقدُّم الـُمْحَرز في تقوية أنشطة الرعاية                3.3
  .الصحية األولية وفي تحقيق هدف توفير الصحة للجميع

  


