
 
  

 

 

 2018 أكتوبر/تشرين األول    اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
 الدورة الخامسة والستون 

 2018 تشرين األول/أكتوبر 18-15الخرطوم، السودان، 

 حلقة نقاش

 آتا-الرعاية الصحية األولية في سياق الذكرى السنوية األربعين إلعالن أملا

ً-يوافق هذا العام الذكرى السنوية األربعين إلعالن أملا
 
 آتا الذي اعتبر الرعاية الصحية األولية عنصرا

ً
 
من ، سوف يجتمع العالم 2018تشرين األول/أكتوبر  26و 25لتحقيق الصحة للجميع. وفي يومي  أساسيا

أجل تجديد االلتزام بتعزيز الرعاية الصحية األولية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية 
ً 
 
ر عن هذا االلتزام في صورة إعالن جديد. وسيؤك د مؤتمر الذكرى الشاملة وأهداف التنمية املستدامة. وسُيعبَّ

ة، ومجابهة التحديات الحالية واملستقبلية التي السنوية األربعين على ضرورة تحديث الرعاية الصحية األولي
م الصحية، مع الحفاظ في ذات الوقت على القيم واملبادئ األساسية الواردة في إعالن أملا

ُ
ظ آتا -تواجه النُّ

 .1978األصلي، الصادر في عام 

  24-69ج ص ع ، القرار2016 وكانت جمعية الصحة العاملية التاسعة والستون قد اعتمدت، في أيار/مايًو
 هذا القرار الدول 

َّ
ز على الناس" وإطار هذا القرار. وحث  

 
رك

ُ
بشأن "تعزيز الخدمات الصحية املتكاملة التي ت

ذ إطار العمل بما يتماش ى مع ظروف كل بلد واألولويات الخاصة به، وأن تجعل نظم   
نف 

ُ
األعضاء على أن ت

 .الرعاية الصحية أكثر تلبية الحتياجات الناس

ال ذلك اعتماد القرار ش م/ل إ
َ
بشأن "توسيع نطاق ممارسة طب األسرة: التقدم الـُمحرز من  2-ق/63وت

أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، وذلك خالل الدورة الثالثة والستين للجنة اإلقليمية ملنظمة 
 هذا القًر .2016 الصحة العاملية لشرق املتوسط، في تشرين األول/أكتوبر

َّ
ار الدول األعضاء على األخذ وحث

 صوب تحقيق التغطية 
 
دما

ُ
بنهج ممارسة طب األسرة عند تقديم خدمات الرعاية األولية من أجل املض ي ق

 .الصحية الشاملة

آتا، يجرى حاليا اإلعداد لعقد حلقة نقاش رفيعة املستوى -وفي إطار االحتفال بالذكرى األربعين إلعالن أملا
ولية، وذلك على هام  اجتماعات الدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية لشرق حول الرعاية الصحية اأًل

ً .املتوسط

 شكل حلقة النقاش

سُيدير النقاش الدكتور ظفر ميرزا، مدير شعبة تطوير النظم الصحية في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
دقيقة مع أعضاء الحلقة،  30العاملية لشرق املتوسط. وستبدأ حلقة النقاش بجلسة لألسئلة واألجوبة مدتها 

 تليها أسئلة مفتوحة من املشاركين.
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 ضاء الحلقةاألسئلة الرئيسية املطروحة على أع

  إعالن أملامل
 ، على الرغم من نهجه الشامل؟2000 آتا إلى تحقيق "الصحة للجميع" بحلول عام-اذا لم ُيؤد 

آتا، ما الذي يلزم أن نضعه في االعتبار لتعزيز الرعاية الصحية األولية -في إطار تجديد التزامنا بمبادئ أملا
 وأهداف التنمية املستدامة؟ واملساعدة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة

 ما عالقة الرعاية الصحية األولية بالتغطية الصحية الشاملة؟

 ما الذي نعنيه بالرعاية الصحية األولية القائمة على ممارسة طب األسرة؟

 كيف يمكننا تقرير ما يتعين تقديمه في إطار الرعاية الصحية األولية؟

 ة األولية؟كيف يمكننا ضمان جودة خدمات الرعاية الصحي

صة للرعاية الصحية األولية؟ خصَّ
ُ
 كيف يمكننا إقناع البلدان بزيادة ميزانياتها امل

 إصدار كتاب

،  ظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطباإلضافة إلى ذلك، سوف ُيصدر املكتب اإلقليمي ملن
 
 جديدا

 
كتابا

ممارسة طب األسرة في "هذا الكتاب الذي يحمل عنوان  بالتعاون مع املنظمة العاملية ألطباء األسرة. وسيكوًن
ذا أهمية بالنسبة لواضعي  "إقليم شرق املتوسط: التغطية الصحية الشاملة والرعاية األولية الجيدة

رشدين الصحيين، وطالب املهن الصحية. يبحث هذا الكتاب التحديات 
ُ
السياسات، واملهنيين الصحيين، وامل

يز الرعاية الصحية األولية القائمة على ممارسة طب األسرة في اإلقليم، وذلك عبر والتطورات املحيطة بتعًز
مزيج من دراساٍت خاصة بكل بلد، وفصوٍل تتناول موضوعات تهم اإلقليم ككل. وسوف تقدم النسخة 

 اإلنجليزية من الكتاب أثناء االجتماع، وستكون متاحة للمشاركين.
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