
 

 
 

RESOLUTION  

  EM/RC55/R. 2  اللجنة اإلقليمية
   2 - ق/55إل /ش م  لشرق المتوسـط

  2008 أآتوبر/تشرين األول                                             الدورة الخامسة والخمسون
 

  االلتزام بالُنُظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية
  في إقليم شرق المتوسط

  اللجنة اإلقليمية،

ة حول الُنُظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية في إقليم شرق بعد ما ناقشت الورقة التقني
  ؛)1(المتوسط

والذي يعد معلمًا بارزًا في تاريخ الصحة العمومية، ، 1978آتا لعام - تستذآر إعالن ألماإْذو
يرّآز على الرعاية الصحية وقيمها ومبادئها العالمية المتمثلة في المساواة والعدالة االجتماعية، 

تاحة الشاملة، ومشارآة المجتمع، واعتبار الصحة حقًا من حقوق اإلنسان، والقرارات واإل
  لصحة العالمية واللجنة اإلقليمية؛الالحقة لجمعية ا

لبية الدول األعضاء منذ  الصحية التي حّققتها أغالمستوياتالتحّسن الملموس في  تالحظ إْذو
  ؛1978عام 

، وضرورة توفير ُظم الصحية في إقليم شرق المتوسط تدرك التحّديات التي تواجه الُنإْذو
  ؛بينية من العاملين الصحيـين المدرَّأعداد آاف

 تدرك أيضًا أن العقود الثالثة الماضية قد شهدت تغيُّرات ملحوظة في المشهد العالمي، إْذو
تكنولوجية،  االقتصادية، واإلعالمية، وال–، واالجتماعية  السياسية–أثـّرت في البيئة الجغرافية 

  ة التي تعمل فيها الُنُظم الصحية؛والمناخي

 تعترف بأنه على الرغم من االلتزام باستراتيجية الرعاية الصحية األولية، فإن مستويات إْذو
 في النتائج الصحية، وفي توفير  من عدم المساواة ملموسةوجود ضروبمع ، ها متفاوتةتنفيذ

  الرعاية الصحية وتمويلها؛

 من البلدان ذات الدخل المنخفض وبعض البلدان ذات الدخل المتوسط في سبعةأن  تالحظ إْذو
اإلقليم تكافح من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، ولن تـتمّكن من بلوغها، مالم تـُتَّخذ تدابير 

  عاجلة لتقوية الُنُظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية األولية؛

  ).ب(و) أ (11 وثيقة إعالمية/55ل إ/الوثيقة ش م)  1(
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 معاناة عدد من بلدان اإلقليم من الصراعات المزمنة أو الطوارئ المعّقدة التي  تدركإْذو
  ر تأثيرًا سلبيًا على النتائج الصحية؛ـّتعّطل ُنُظمها الصحية، وتؤث

آتا، آمناسبة -استغالل الذآرى السنوية الثالثين إلعالن ألماالدول األعضاء على  تحث.  1
  :ما يليمالئمة ل

االلتزام بتجديد الرعاية الصحية األولية باعتبارها األسلوب الرئيسي لتطوير الُنُظم   1.1
  لى المساواة والعدالة االجتماعية؛الصحية القائمة ع

ضمان التغطية الشاملة زيادة الموارد المخصصة للرعاية الصحية األولية ل  2.1
  والمضمونة االستمرار بالرعاية الصحية األساسية؛

وضع أو تعزيز نماذج إيتاء خدمات الرعاية الصحية األولية التي يمكن أن تحّقق   3.1
التغطية الشاملة بخدمات رفيعة الجودة، مثل نموذج ممارسة صحة األسرة، وضمان 

على األقل، في صميم نظام تقديمها م حيث يت، )الرأسية(إدماج البرامج العمودية 
  الرعاية الصحية؛

إدماج مبادئ الرعاية الصحية األولية والمحّددات االجتماعية للصحة في مناهج تعليم   4.1
المهن الصحية، وإشراك الجامعات، والمجتمع المدني، بما في ذلك آبار علماء الدين 

  ؛يةوالقادة السياسيين، في تعزيز الرعاية الصحية األول

ضمان توفير قوة عاملة صحية آافية، وموّزعة توزيعًا جيدًا، ومزّودة بالمهارات   5.1
الالزمة، وتـتقاضى أجرًا مجزيًا، لتوفير الرعاية الصحية األولية التي تلبي تطلُّعات 

  المجتمع؛

 المحّددات االجتماعية لشاملة بالرعاية الصحية األولية، والتعاطي معاضمان التغطية   6.1
لصحة، مع الترآيز على التعاون بين القطاعات لتحقيق سياسات توفير الصحة ل

  للجميع؛

  رصد وتقيـيم أداء الُنُظم الصحية؛  7.1

صراعات مزمنة وطوارئ معّقدة لتنشيط ُنُظمها الصحية دعم البلدان التي تعاني من   8.1
  المعطلة تنشيطًا عاجًال؛

  :المدير اإلقليمي ما يلي إلى تطلب  .2

مواصلة دعم الدول األعضاء في ما تبذله من جهود لتطوير ُنُظم صحية فّعالة قائمة   1.2
  على الرعاية الصحية األولية؛

دعم جهود الدول األعضاء لحشد الموارد من خالل المبادرات الصحية العالمية   2.2
  واإلقليمية، واستخدامها استخدامًا فعَّاًال؛

ُنُظم الصحية          تقديم تقارير دورية إلى اللجنة ا       3.2 إلقليمية حول التقدُّم الـُمحَرز في تقوية ال
 .القائمة على الرعاية الصحية األولية


