
 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 2–/ق65ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2018تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

 الستون و  الخامسة الدورة

 ( من جدول األعمالد-)أ 4البند 

 2019-2023النهج اإلقليمي لتنفيذ برنامج العمل العام الثالث عشر، 

 اللجنة اإلقليمية،إن 

، وحماية الناس من آثار 1بعد ما استعرضت الورقات التقنية حول النهوض بالتغطية الصحية الشاملة

وتحقيق املستوى األمثل ألداء منظمة الصحة العاملية: ، 3، وتعزيز الصحة والعافية2الطوارئ الصحية

 ؛  4البلدان محور عمل املنظمة

 تستذكر قرار 
ْ
 بشأن برنامج العمل العام الثالث عشر،  1-71ج ص ع  جمعية الصحة العاملية وإذ

 ؛ 2023-2019

قر بأن تحقيق أهداف "املليارات الثالثة"، التي وضعها برنامج العمل العام 
ُ
 ت

ْ
بحلول عام  ،الثالث عشروإذ

، سيتطلب من الدول األعضاء بذل جهٍد كبير، يتعين على منظمة الصحة العاملية وسائر شركاء 2023

 زه؛ يالتنمية تحف

 تدرك الحاجة إلى تحويل النموذج التشغيلي للمنظمة من أجل الوصول بأدائها إلى املستوى األمثل؛
ْ
 وإذ

 تالحظ األولوية العالية التي تح
ْ
ظى بها التغطية الصحية الشاملة في برنامج العمل العام الثالث وإذ

 ، وسائر االلتزامات العاملية واإلقليمية؛ 2030عشر، وخطة التنمية املستدامة لعام 

 
ْ
املنصات الخمس التي حددها برنامج العمل العام الثالث عشر لدعم الناس في  تأخذ في اعتبارهاوإذ

حسين رأس املال البشري في جميع مراحل الحياة، وتسريع العمل على سبيل تحسين الصحة والعافية )ت

الوقاية من األمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية، وتسريع التخلص من األمراض السارية شديدة 

________________________ 
1
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2
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 2–/ق65ش م/ ل إ 

واستئصالها، والتصدي ملقاومة مضادات امليكروبات، والتصدي لآلثار الصحية املترتبة على تغير املناخ ثر األ

 السريعة التأثر(؛   دول الدول الجزرية الصغيرة النامية وسائر الفي 

 تدرك أيض  
ْ
ر لحاالت الطوارئ في اإلقليم، واألولوية االستراتيجية التي يوليها برنامج العمل وإذ ِّ

ا األثر املدم 

ي للطوارئ الصحية؛  ِّ
 العام الثالث عشر للتصد 

ب بنهج "االستعراض الوظيفي الُقطري"  ِّ
 ترح 

ْ
ز لتعاون املنظمة مع من أجل وإذ إعداد نموذج عمل ُمعزَّ

 كل بلٍد في اإلقليم؛

طر العمل اإلقليمية األربعة للوقاية من السمنة، ومكافحة التبغ، والصحة والبيئة، والرعاية  تعتمد .1
ُ
أ

 ؛5السابقة للحمل

 إلى الحصائل، حسبما ورد في إطا تدعم .2
 
ر األثر النهج املقترح بشأن الطوارئ الصحية استنادا

ى بها للمساهمة بفاعلية في إدراك أهداف  الخاص ببرنامج العمل العام الثالث عشر، والنهوج املوص َ

املليارات الثالثة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وحماية الناس من الطوارئ، وتعزيز الصحة 

 والعافية؛

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث .3

فض ي إلى تحقيقها، مع مراعاة  وضع رؤية وطنية للتغطية الصحية 1.1
ُ
الشاملة وخارطة طريق ت

 الناس في كل بلد؛احتياجات تحديات النظام الصحي وتوقعات االقتصاد الكلي و 

تحديد حزم وطنية من الخدمات الصحية األساسية أو ذات األولوية، بناء  على حزم املنافع  2.1

دة على املـذات األولوية للتغطية الصحية الشاملة ال بما في ستوى العاليي واإلقلييي، ُمحدَّ

فة ذات الصلة باألمراض  ِّ
 
ذلك الخدمات الوقائية والتعزيزية والعالجية والتأهيلية والـُملط

ز على السارية وغير السارية في جميع مراحل الحياة،  ِّ
 
رك

ُ
وإعداد نماذج رعاية مالئمة ومتكاملة ت

 الناس، إلى جانب نظم إحالة فاعلة؛

طر العمل تنفيذ املجموعة ا 1.1
ُ
ألساسية من اإلجراءات والتدخالت االستراتيجية الواردة في أ

طر القائمة ذات 
ُ
اإلقليمية األربعة الجديدة، مع ضمان الربط بينها وبين االستراتيجيات واأل

م املحَرز في تنفيذها وأثر هذا التنفيذ، باستخدام مجموعة من املؤشرات  الصلة، ورصد التقدُّ

؛
 
 املحددة سلفا

 كلج "إدماج الصحة في اء أو تعزيز آليات للتعاون املتعدد القطاعات من خالل نْه إرس 4.1

السياسات" من أجل تيسير تنفيذ حزم التدخالت األساسية أو ذات األولوية العالية املشتركة 

الجهات صاحبة املصلحة مع و  ،بين القطاعات، وضمان إقامة حوار بين القطاعات الحكومية

 في ذلك املؤسسات األكاديمية؛غير الحكومية، بما 

تحديد قضايا الصحة الـُمستجدة الناشئة عن املحددات البيئية واالجتماعية للصحة وإيالئها  5.1

 القطاعات ملعالجة محددات اعتالل الصحة؛عبر األولوية؛ وتشجيع املشاركة والتعاون 
________________________ 

5
 65/6من الوثيقة ش م/ل إ 5-2املالحق   
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( للوفاء بمتطلبات 2005مواصلة العمل مع القطاعات امللتزمة باللوائح الصحية الدولية ) 6.1

نداي للحد من مخاطر الكوارث  من أجل بناء قدرة النظم  2015-2030هذه اللوائح، وإطار سِّ

 الصحية على الصمود في وجه آثار الطوارئ؛

 طري؛ على الصعيد الُق  هاوتعاونتعزيز حضور املنظمة تيسير  7.1

 ت مثل أسباب الوفاة،صادر املعتادة للبيانااملتقوية نظم املعلومات الصحية، بما في ذلك  8.1

إضافة إلى إجراء دراسات استقصائية  ،د األمراض ورصدهاوترصُّ  واالستفادة من الخدمات،

ط لها حول 
َّ
 األسر واملرافق؛ ُيخط

 إلى املدير اإلقلييي ما يلي: تطلب .4

 نصِّ نظم صحية ُم بناء بدعم الدول األعضاء لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة  1.4
ُ
ِّ فة ت

 
ز رك

 تقوم الناس وتكون قادرة على الصمود و على 
 
مع إعالن  على الرعاية الصحية األولية تماشيا

 ؛ 2018صاللة بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 

تقديم التوجيه التقني للدول األعضاء حول أحسن السبل لحماية الناس من أثر الطوارئ  2.4

عنها ومكافحتها واالستجابة تنفيذ نهج التأهب لجميع األخطار والكشف عن طريق الصحية 

 لها والتعافي منها، ولبناء نظم صحية قادرة على الصمود؛   

معالجة محددات الصحة، وتقليص عن طريق دعم الدول األعضاء لتعزيز الصحة والعافية  1.4

ج الصحة في كل السياسات باستخدام ادمإددة القطاعات و عج متو هي نُ عوامل الخطر بتبن  

ة األربعة الجديدة بشأن الوقاية من السمنة، ومكافحة التبغ، والصحة يأطر العمل اإلقليم

 ؛(2021-2019البيئة، والرعاية السابقة للحمل )و 

مواصلة العمل عن كثب مع وزارات الصحة واملؤسسات املسؤولة عن جمع البيانات  4.4

وجيدة  فةصنَّ إتاحة بيانات ُم حتى يتسنى وتحليلها داخل البلدان ومع الشركاء اإلقليميين 

وتحليلها، ورصد التقدم الذي تحرزه البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبلوغ 

 وأهداف التنمية املستدامة؛ ،«املليارات الثالثة»أهداف 

طري ةوظيفي اتإجراء استعراض 5.4
ُ
ووضع خطط  ،لتقييم أداء املنظمة في البلدان وتعزيزه ةق

 ؛وأولوياته بلٍد ا مع احتياجات كل لدعم البلدان تماشي  

م الـُمحَرز في تنفيذ هذا القرا 6.4 جنة اإلقليمية في دور تقديم تقرير حول التقدُّ
 
ها تار إلى الل

 السابعة والستين والتاسعة والستين والسبعين.

 


