
 

 
 

 قـــــــرار
RESOLUTION 

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

  والستون الثالثةالدورة 
  من جدول األعمال (ب) 5البند 

 2020 - 2016اإلطار االستراتيجّي لتعزيز خدمات المختبرات الِصحيَّة 
 ،اللجنة اإلقليميةإن 

2020-2016 ةـرات الِصحي  ـات املختبـز خدمـناَقَشت الورقة التقنية بشأن اإلطار االسرتاتيجّي لتعزي مابعد  
 ؛1

 قوية، بشأن ت3-/ق59 إوالقرار ش م/ل  ،، بشأن األمن الصحي العاملي2-/ق61 إوإذ تستذكر القرار ش م/ل  
 م الصحية؛ظ  الن  

وإذ ت ِقر بالدور األساسي خلدمات املختربات الصحية يف حتسني احلصائل الصحية، وبلوغ التغطية الصحية الشاملة، 
حتسني إتاحة القدرات املختربية الوطنية وتعزيزها من أجل حتقيق نتائج آمنة وضمان األمن الصحي العاملي، واحلاجة إىل 

 ومضمونة اجلودة لكل من االستخدامات السريرية واستخدامات الصحة العامة؛
( وخطة العمل العاملية 2005هام يف كل من اللوائح الصحية الدولية ) أن تعزيز اخلدمات املختربية مكون  ت درك وإذ 

  مضادات امليكروبات؛ بشأن مقاومة
 تعزيز خدمات املختربات الصحية؛ جهود دعمأيضاً أمهية التعاون بني القطاعات وبني البلدان ل ت دركوإذ 

وإطار العمل اخلاص به )املرفق هبذا ، 2020-2016اإلطار االسرتاتيجّي لتعزيز خدمات املختربات الِصحي ة  تعتمد .1
 القرار(؛

 الدول األعضاء على ما يلي: تحثّ   .2
 مع تركيز خاص على املختربات الصحية العامة اختاذ اخلطوات الضرورية لتعزيز خدمات املختربات الصحية 1.2

 حسب األولويات واللوائح الوطنية والسياقات اخلاصة؛ في الذي ي كي  استناداً إىل اإلطار االسرتاتيجو 
________________________ 
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، استناداً إىل حتليل الوضع ومتاشيًا مع هاأو تعزيز  ية للمخترباتالسياسات واخلطط االسرتاتيجية الوطن إعداد 2.2
 ؛ةالوطني واخلطط الصحية اتالسياس

تنفيذ السياسات واخلطط كافية ل  حتتية بىنو  ،توفري ما يكفي من موارد مالية وبشرية وتقنية ضمان 3.2
 االسرتاتيجّية الوطنية للمختربات؛

َصْوب  الـم ْحَرزم لرْصد وتقييم أداء املختربات والتقد   هانطاقوتوسيع  املؤسسّية اآلليات والقاعدةوضع  2.2
 تنفيذ السياسات واخلطط االسرتاتيجّية الوطنية للمختربات.

 املدير اإلقليمي ما يلي: من تطلب. 3 
، مع استنادًا إىل اإلطار االسرتاتيجي الوطنيةعزيز خدمات املختربات الصحية تيف دول األعضاء الدعم  1.3

  على املختربات الصحية العامة؛ تركيز خاص

 ني على دعم الدول األعضاء يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛ني والدولي  تشجيع الشركاء الوطني   2.3
 .جنة اإلقليمية اخلامسة والستني والسابعة والستني للّ نْي دورتَـ الإىل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  حولرفع تقرير  3.3
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  2020 - 2016 ةخدمات المختبرات الصحيّ  تعزيزبشأن : إطار عمل المرفق
التدخالت ذات 

 م المـُحرزمؤشر التقد   من البلدان اإلجراءات المطلوبة  ةاألولويّ 
م ظ  تعزيز قيادة ن  

املختربات الوطنية، 
 كمتهاوحْو 

 

بني القطاعات لإلشراف على خدمات املختربات  مستقلة إنشاء آلية
 الصحية

  يةدمات املخترب اخلتقدمي الة حلإجراء حتليل 
بوزارة الصحة حول أمهية  واملديريناإلدارة العليا بني مسؤويل وعي الإذكاء 

 .مرتابطة ظم ِصحي ة وطنيةن  إطار املختربات الِصحي ة يف 
 للمختربات الصحية تني وطنيوخطة اسرتاتيجية إعداد وتنفيذ سياسة 

 للمختربات وضع إطار قانوين وتنظيمي لدعم تنفيذ السياسة الوطنية
هيكل تنظيمي وطين إلعداد املعايري واملبادئ التوجيهية، استحداث 

 تنفيذهاورصد 
 د وتقييم أداء اخلدمات اليت تقدمها املختربات الِصحي ةوضع آلية لرصْ 

كمة خدمات املختربات الِصحي ة حْو 
 واضحة املعاملموّحدة حتت قيادة  وتبسيطها
 بنيالقطاعات  يشمل خمتلفحوار البدء يف 

خدمات املختربات الِصحي ة وسائر اخلدمات 
وتنسيق هذا  أصحاب املصلحة،مع  املعنية

 احلوار.
 نظام املختربات احلايلبثغرات ال حتديد

  هواحتياجات هومكامن ضعف
احلصول على التزام من اإلدارة العليا بتحقيق 

 جودة املختربات
طار ئالئم لعملية إعداد وتنفيذ اإلاملالتنسيق 

 التنظيمي الوطين خلدمات املختربات
واملبادئ ة بإعداد املعايري اهليئات املعنيّ وجود 

إلقرار أفضل املمارسات واملعايري  التوجيهية
 واملبادئ التوجيهية على الصعيد الوطين

ات املسندة صنع القرار عملية ل يسهت
 عن طريق توافر البيانات ناتلبيّ با

م ظ  تنظيم ن  تعزيز 
املختربات الوطنية 

إىل  وإدارهتا وصوالً 
 اجلودة

تبسيط هيكل خدمات املختربات الوطنية والوظائف اليت تؤديها داخل 
ما تلك املرتبطة غية تلبية املتطلبات الق طريّة، السيّ النظام الصحي ب  
  بالصحة العمومية

مسؤول أو  منصب مدير استحداثإلدارة اجلودة و/أو مكتب إنشاء 
 شراف على يميع األنشطة املتعلقة باجلودةاجلودة لإل

  املستهدفةدارة اجلودة يف املواقع إلتنفيذ نظام 
تخصيص ميزانية كافية أو متويل ب يةدمات املخترب اخلاستدامة  ضمان

 حكومي مئالئم
  ةصيانعمليات الحتسني إدارة سلسلة التوريد، وشراء املعدات، و 

 إلحالة اخلدمات املختربية إنشاء نظام
الصحة  يوفر وظائف إىل مستويات مصنف 

وكشف واستجابة،  ّترص د العمومية من
 للبئالديدعم االحتياجات السريرية والبحثية و 

ة خدماهتا وإتاحإنشاء مكاتب إلدارة اجلودة 
 ملؤسساتحىت تستفيد منها  ا

التمويل الكايف واملستدام ألنشطة توفري 
 خمتربات الصحة العمومية

إلمدادات يف يميع الكواشف وا توافر
تقدمي عدم انقطاع  مبا يساعد علىاألوقات 
 اخلدمات 

املوارد  تكريس
البشرية املستدامة 

والكفؤة والكافية 
دمات اخللتقدمي 
 يةاملخترب 

يف إطار  ياً جدِ ـ  وم إعداد سياسات للموارد البشرية )حيثما كان ضرورياً 
وظفني عدد كاٍف من امل من أجل تعينيالسياسة الوطنية للمختربات( 

 دارة خدمات املختربات وتشغيلهاإل يتسمون باالستدامة والكفاءةالذين 
 تعزيز إدارة خدمات املختربات

تسجيل وترخيص يميع فئات العاملني يف املختربات، مبن لإنشاء آليات 
من إىل احلد األدىن اإللزامي  ن يف املختربات اخلاصة، استناداً و فيهم العامل

 .التأهيل)معايري( شروط 
 عاملني واستبقائهم  يف جمال اخلدمات املختربيةوضع نظام الجتذاب ال
على االلتحاق باخلدمة  ةوالتدريب السابق التعليمالتأكد من أن برامج 

 بالبئالداملختربات  خدمات ت قدم املعارف واملهارات اليت تليب احتياجات
أثناء اخلدمة  مستمرٍ  وٍ وبناء القدرات على حن تطور املهينوضع نظام لل

ن يف املختربات و جلميع فئات العاملني يف املختربات، مبن فيهم العامل
 اخلاصة

شؤون تعزيز الفعالية والكفاءة يف جمال إدارة 
 العاملني
 كفاءات املوظفنيحتس ن  

ة بالكفاءة سمَ ت  ـ  ن اإلدارة الفّعالة واملحتسّ 
 خلدمات املختربات

 عاملني بواسطة تشغيل يميع املختربات 
 تاماً  ني تأهيئالً مؤهلّ و صني مـ رخّ أو  عتمدين مـ
 وظائفهم داء مهام أل

تطور ستوى حتفيز املوظفني وخطط الم حتّسن
 املهين

  استبقاء املوظفني ورفع معنوياهتمحتّسن 
جودة التدريب أثناء اخلدمة وارتباطه حتس ن 
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التدخالت ذات 
 م المـُحرزمؤشر التقد   من البلدان اإلجراءات المطلوبة  ةاألولويّ 

 مةاملـ قدّ  يةدمات املخترب اخلب
 بيئةة يضمان مأمون

املختربات  يف العمل
 وأمنها

ر التنظيمية الوطنية إلدارة املخاطر البيولوجّية على ط  األ  حتسني إعداد أو 
 يةاملخترب املرافق يف  حنو منهجيّ 
أو  ضيّ رَ العَ  االنبعاث بيئة ومكان العمل وأمنهما ملنع مأمونيةالتأكد من 

ومحاية العاملني يف املختربات واملرضى واجملتمع  ،يةعدِ ـ  للعوامل امل ديّ العمْ 
  احمللي والبيئة

هبا من  يرتبطوما  اتالكفاء تنميةلتدريب أو املناسبة لربامج الوضع 
 ،مواد، واالستفادة منها يف فهم اسرتاتيجّيات إدارة املخاطر البيولوجّية

 واعتمادها، وتنفيذها.

 وضع أو حتديث سياسات وإجراءات أو
بإدارة ذات صلة وجيهية وطنية مبادئ ت

  املخاطر البيولوجّية
م إلدارة املخاطر البيولوجّية، ظ  ن  وتنفيذ وضع 

ة بإدارة مبا يف ذلك إنشاء هيئات معنيّ 
دير ممنصب  واستحداثاملخاطر البيولوجّية 

 أو مسؤول إدارة املخاطر البيولوجّية
تنفيذ نـ ه ج لر التنظيمية الوطنية ط  األ   حتس ن
 املخاطر البيولوجّية إدارة

العمليات واإلجراءات املرتبطة بتقييم  حتس ن
وتنفيذها على حنو  ،هااملخاطر واحلد من

 منهجيّ 
 ةمأمون بطرقٍ ية عدِ ـ  ل املواد املنقْ 
ع املوظفني على يميع مستويات اخلدمة متتّ 

بالكفاءات الئالزمة للتصدي للمخاطر 
 البيولوجّية والتخفيف من وطأهتا 

 قامةتشجيع إ
حالة اإلشبكات 

الفّعالة  يةاملخترب 
إىل واملصنفة 

واملتكاملة مستويات 
داخل البلدان )

وفيما بينها( وتعزيز 
 التنسيق

ما ضمان تلبية القدرات التشخيصية لئالحتياجات الوطنية ، السيّ 
احتياجات الصحة العمومية، وذلك عرب تقدمي الدعم للبلدان احملدودة 

ومتكاملة من إىل مستويات مصنفة املوارد إلنشاء أو تقوية شبكات 
 املختربات الِصحي ة يف يميع أرجاء البئالد

حتسني التواصل بني خمتلف القطاعات والتنسيق مع السلطات الوطنية 
صحة العرب تطبيق هنج "بفعالية  نشأامل ألمراض احليوانيةاملكافحة 

 "واحدةال
إجراء  علىقدرهتا توفري الدعم للشبكات اإلقليمّية والعاملية لضمان 

احمللية، خاصة فيما يتعلق باألمراض  اتيف حال غياب القدر الفحوص 
 أو األحداث املرتبطة بالصحة العمومية الباعثة على القلق

 دعم تقين ومايل تقوية الشراكات اخلارجية للحصول على

 املوارد املـ تاحة كماً  االستفادة من نحتسّ 
شبكات خمتربات الصحة  تقويةغية ب   وكيفاً 

 العمومية يف البلدان احملدودة املوارد
 وجود شبكات قوية تؤدي وظائفها

والتنسيق بني خمتلف تواصل ال مستوى نحتسّ 
 املنشأ القطاعات يف جمال األمراض احليوانية

مسامهة الشركاء يف تيسري عمل خمتربات 
 الصحة العمومية

االستفادة من عزيز ت
 يةدمات املخترب اخل

على حنو رشيد 
 سند بالبّيناتوم  

وتفسري الفحوص اختيار بسبل مي الرعاية الصحية قد  م   درايةالتأكد من 
علومات حول يمع امل، واإلملام مبا يكفي من استنادًا للبّينات النتائج

  ات وختزينها وشحنها على حنو صحيحالعين
بناء قدرات العاملني يف املختربات من أجل تقدمي خدمات املشورة، 

 التواصلمهارات وحتسني 

فهم جيد الرعاية الِصحي ة  مـ قد ميلدى 
كافية مببادئ   ية ومعرفةللخدمات املخترب 

، تفسري النتائجو  يخمترب  فحصطلب إجراء 
 ناتبيّ الإىل  استناداً 

ية دمات املخترب اخلن مستوى إتاحة حتسّ 
 واإلنصاف يف احلصول عليها

مـ قد مي بني  التواصلمستوى ن حتسّ  مي الرعاية وسائر مقدّ  يةدمات املخترب اخل
 الِصحي ة

 

 
 


