
 

 
 

 قـــــــرار
RESOLUTION 

 
 2 -ق/63 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 2016 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثالثةالدورة 
  من جدول األعمال (أ) 4البند 

 

 توسيع نطاق طب األسرة: التقدُّم الُمحَرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

  اللجنة اإلقليمية،إن 

الصـحية ُمحَرز من أجل حتقيـ  التططيـة ـورقة املناقشة التقنية حول توسيع نطاق طب األسرة: التقدُّم ال ناَقشتما  بعد
 1؛الشاملة

ــز  لــا النــاة، وقــرار اللجنــة تعزيــز حــول  24-69 وإذ َتســتركر القــرار ع     اخلــدماا الصــحية املتةاملــة الــ  تُركل
 ؛بشأن التططية الصحية الشاملة 2-/ق60 اإلقليمية ش م /ل إ

والتقريــر اخلــا  بالصــحة ل  ــن الر ايــة الصــحية األوليــة،  2008 قريــر اخلــا  بالصــحة ل العــامالتوإذ َتســتركر أيًــا  
 ؛ ن متويل الُنظُم الصحية 2010العام لعام 

ا الشــامل ملنظمــة الصــحة العامليــة بشــأن التططيــة الصــحية الشــاملة والــر  لوإذ تُــدرا العنا ــر األساســية  َّ لــنج  قــيم  يتبــ
 مبا ل ذلك املشاركة اجملتمعية،ومبادئجا،  الر اية الصحية األولية

 الدول األ ًاء إىل ما يلي: تدعو .1

 حتقيـــ األســـرة ل اـــدماا الر ايــة الصـــحية األوليـــة با تبــار  اســـكاتيجية  امـــة للتحــرُّا َ ـــو    طــبَدمــا ج ـــا  1.1
  التططية الصحية الشاملة؛

________________________ 
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 ـدد بـُط يَـة زيـادة  ومؤسسـاا التعلـيم الطـي ةامـالصـحة الع تعزيز قُـُدراا األقسـام املعنيَـة بطـب األسـرة ل معا ـد 2.1
لألطبـــاء بـــراما انتقاليـــة  وضـــع، وكـــرلك 2030نســـمة للـــول  000 10أطبـــاء لةـــل  3صـــل إىل يأطبـــاء األســـرة ل

  العامني؛

 الشراكاا بني القطاَ ني  العام واخلا  ل جمال تقدمي اخلدماا من االل ج ا طب األسرة؛ تعزيز 3.1

بو ـف  جـزءا  ي يتجـزأ مـن ايسـكاتيجية الوطنيـة األسرة  طبتوسيع نطاق /ضمان توافُر التمويل املستدام لتنفير 4.1
 ؛للتمويل الصحي

الـ  تقـدلم  ،مـن اـالل مرافـ  الر ايـة الصـحيةلتقدميجا،  تعزيز ِحزم اخلدماا الصحية األساسية وتقدير تةلفتجا 5.1
 راف ؛ال  ختدمجا تلك املالفئاا السةانية إىل  األسرة طب لا  ادماا  حية قائمة

   إرساء نظام ملتابعة وتقييم التدريب ل جمال طب األسرة؛ 6.1

 ل مراف  الر اية الصحية األولية؛ اخلدماااجلودة من أجل حتسني بشأن ملنظمة ا مؤشرااا تماد  7.1

 :املدير اإلقليمي ما يلي من تطلب .2

إىل  اســتنادا  تقــدمي اخلــدماا الصــحية املتةاملــة  مليــة التقــإ إىل الــدول األ ًــاء لكســي  وتعزيــز  الــد متقــدمي  1.2
 األسرة؛ جا طب

ل مجيع بلـدان اإلقلـيم، وتوسـيع نطـاق  جاتشةيل فري  من اخلرباء ملراجعة الرباما التدريبية لطب األسرة وتنسيق 2.2
 العامني؛ لألطباء التدريب اينتقايل  لا اإلنكنت استخدام برناما 

ل دورتيجــــا اخلامســــة والســــتني  لّلجنــــة اإلقليميــــةإىل ا ُمحَرز ل تنفيــــر  ــــرا القــــرارـم الــــحــــول التقــــدُّ  تقريــــرتقــــدمي  3.2
 .والسابعة والستني

 


