
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 2–ق/60ش م/ل إ   اللجنة اإلقليمية

 2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
      الدورة الستون

  (ب) من جدول األعمال 4البند 

  التغطية الصحية الشاملة
  اللجنة اإلقليمية،

  ؛1بعد استعراض ورقة املناقشات التقنية حول التغطية الصحية الشاملة

حول استدامة هياكل متويل قطاع الصـحة والتغطيـة    33.58 ج ص ع،  9.64 رين ج ص عوإذ تستذكر القرا
حول التوجهات االستراتيجية وتكييفها لتحسني متويل الرعاية الصحية؛ والقـرار   7/ق57إالشاملة؛ والقرار ش م/ل 

  حول تقوية النظُم الصحية؛ 3/ق 59ش م/ل إ 

اته القيم واملبادئ ية إزاء التغطية الصحية الشاملة والذي حيمل بني طيوإذ تدرك النهج الشامل ملنظمة الصحة العامل
  اخلاصة بالرعاية الصحية األولية؛

م الصحية: الطريق إىل حتقيق التغطية ظُحول متويل الن 2010وإذ تالحظ كالً من التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 
  ل البحوث الالزمة للتغطية الصحية الشاملة؛  حو 2013الشاملة، والتقرير اخلاص بالصحة يف العامل 

  الدول األعضاء ما يلي؛ تطلب من .  1
 األفرادبغية ضمان حصول مجيع  بتحقيق التغطية الصحية الشاملة املتواصل يااللتزام السياس توافرضمان    1.1

حتقيق الية، إىل جانب التعرض خلطر الضائقة املعلى اخلدمات الصحية األساسية ذات اجلودة الكافية دون 
  أهداف النظام الصحي؛

دعم السـعي إىل حتقيـق التغطيـة    حبيث تاستراتيجيات وطنية للتمويل الصحي مسندة بالبينات،  إعداد   2.1
  ؛الالزم يوالتشخيص ن خالل مباشرة العمل التحليليالصحية الشاملة م
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تتعاطى مـع  اليت تضع السكان يف صميم اهتمامها، وتوسيع نطاق توفري اخلدمات الصحية املتكاملة اليت    3.1
  ترتكز على الرعاية الصحية األولية؛اليت العبء اجلسيم العتالل الصحة، و

حملرومة، والفئـات  توسيع نطاق التغطية بشكل تدرجيي ليشمل مجيع فئات السكان مبا يف ذلك الفئات ا   4.1
الريفية، ومن يعملون يف القطاع غري الرمسي، وذلك من خالل إدخال ترتيبات الدفع املسبق اليت تتسـم  

  والكفاءة، وتوسيع نطاقها؛ ،اإلنصافاملساواة، وب
أوجـه  رصد  التغطية الصحية الشاملة، واالستفادة من البيانات املصنفة يف جتاهرصد وتقييم التقدم احملرز    5.1

  .اإلنصاف
  إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلبو.  2

وخارطة طريق للتحـرك صـوب    خاصة بكل بلد واستراتيجية تقدمي الدعم التقين الالزم إلعداد رؤية   1.2
  التغطية الصحية الشاملة من خالل تبني حوار شامل وفعال بشأن السياسات؛

فـرص  اخلـربات و  تبادل، وتيسري ملباشرة العمل التشخيصي والتحليلي الالزمبناء قدرة الدول األعضاء    2.2
  التعلم املشترك بغية حتقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  وحشد املوارد الالزمة للتقدم صوب التغطية الصحية الشاملة؛ إجيادمساعدة الدول األعضاء على     3.2
  ة الصحية الشاملة وفقاً ألبعادها الثالثة يف الدول األعضاء؛يسمح برصد التغطيعمل إعداد إطار     4.2
اإلقليميـة خـالل   غطية الصحية الشاملة يف اإلقليم وتبليغ نتائجه للّجنة رصد التقدم احملرز يف حتقيق الت    5.2

  عامني.
 


