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 اجتماع تقني
 حول

 تقييم الوظائف األساسية للصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط

 أهداف االجتماع

الوظائف األساسية للصحة معنية بمبادرة إعداد يهدف هذا االجتماع إىل إطالع الدول األعضاء على 
 .العمومية يف إقليم شرق املتوسط، والعناصر اليت تتألف منها هذه املبادرة وتنفيذها

 معلومات أساسية

اليت تقع مسؤوليتها الرئيسية الوظائف األساسية للصحة العمومية هي جمموعة ال غىن عنها من اإلجراءات 
ل يف حتسني صحة السكان وتعزيزها تمث  م  ـضرورية لتحقيق هدف الصحة العمومية العلى الدولة، وهي إجراءات 

ويف استجابة منها لطلب الدول األعضاء، . عمل مجاعيما تقوم به الدولة من عرب واستعادة عافيتهم ومحايتها 
رات الصحة العمومية وأدائها يف بلدان اإلقليم، وإلسداء املشورة د  ة لتقييم ق  مبادر  3102أطلقت املنظمة يف عام 

 .ل االرتقاء هبذا األداءب  املثلى حول س  

 ؛ يف بلدان اإلقليم اراهتد  وق  الصحة العمومية ض الوضع األساسي لوظائف ( عر  0ويهدف هذا التقييم إىل: 
اإلجراءات املطلوب اختاذها الوقوف على طوير ، و تمزيد من ال( حتديد مواطن القوة واجملاالت اليت حتتاج إىل 3

 .رات املؤسسية يف اإلقليم للقيام بتقييم الوظائف األساسية للصحة العموميةد  ( تطوير الق  2طري؛ على املستوى الق  

ر عن كثب مع املنظمة لوضع إطا ،يتألف من خرباء دوليني يف جمال الصحة العمومية ،وقد عمل فريق توجيهي
عت منهجيات خمتلفة وقد وض  قابلة. ولتطوير أدوات التقييم امل ،لوظائف الصحة العمومية األساسية يف اإلقليم
وأجرت املنظمة تقييمًا استكشافيًا يف بلدين اثنني مها قطر . وجرى اختبارها يف أقاليم أخرى تابعة للمنظمة

يف كل  ،وكانت املنظمة. يف جمال الصحة العموميةواملغرب، بدعم من املنظمة ومن فريق من اخلرباء الدوليني 
ووكالة الصحة العمومية  ،واليونيسف ،خرين مثل البن  الدوياآلشركاء الحريصة على إشراك  ،مراحل هذه العملية

 .ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أتالتنا ،واالحتاد العاملي ملعاهد الصحة العمومية ،إنكلرتا –
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ومن خالل هذا التقييم، تستطيع . جًا متعدد القطاعاتق ن  طب  يشمل مجيع أجزاء البلد، وي  نطاق التقييم و 
مها الصحية العمومية، كما ظ  ف على مواضع القوة ومواطن الضعف يف ن  البلدان بقيادة وزارات الصحة التعر  

. عم املمارسات اجليدة واستمرارها ورأب الفجواتالت الالزمة لدميكنها استنادًا إىل نتائج التقييم إعداد التدخ  
 الصحة ا يف جمالراهتد  زة لتعزيز ق  رك  وسوف يتيح التقييم فرصة ساحنة أمام البلدان لوضع خطط عمل حمددة وم  

 .العمومية

 وقعةالنتائج الم

العمومية يف بادرة الوظائف األساسية للصحة مبأعضاء وفود البلدان يجري إحاطة سبنهاية هذا االجتماع، 
سدي االجتماع املشورة والنصح حول اخلطوات التالية اليت تستطيع وسوف ي  . ز حىت تارخيهحر  م  ـم الاإلقليم والتقد  

ع على حشد التزام أكرب بالنهوض هبذا اجملال شج  ي  كما  اخلاصة القيام هبا، الدول األعضاء املهتمة بتنفيذ تقييماهتا
 .طري واإلقليمين الق  من جماالت العمل على الصعيدي


