
 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 4–/ق65ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2018تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

 الستون و  الخامسة الدورة

 السياساتكل إضفاء الطابع املؤسس ي على نْهج إدماج الصحة في 

 اللجنة اإلقليمية،إن 

 تستذكر 
ْ
قرار جمعية الصحة ، و 2013بيان هلسنكي بشأن إدماج الصحة في كل السياسات لعام إذ

بشأن املساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: إجراءات مستدامة عبر  12-67العاملية ج ص ع 

 القطاعات من أجل تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة؛ 

م صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛   تقر بأهمية العمل املتعدد القطاعات للتقدُّ
ْ
 وإذ

دات ا ِّ
 منها بأن معالجة الـُمحد 

ً
ي واقتناعا ِّ

في مجال الصحة يمثالن  للتفاوتاتالجتماعية للصحة والتصد 

دات  كلج إدماج الصحة في أولوية لكل دولة من الدول األعضاء، وأن نْه  ِّ
السياسات ضروري ملعالجة الـُمحد 

 االجتماعية للصحة بفاعلية؛

د أهمية إضفاء الطابع املؤسس ي على  ِّ
 
 تؤك

ْ
ي نْه  كلإدماج الصحة في نْهج وإذ ِّ

ٍج السياسات، بما يضمن تبن 

 يشمل الحكومة بأسرها واملجتمع بأكمله تجاه الصحة؛

 تعترف بالدور القيادي لبعض الدول األعضاء في إقليم شرق املتوسط التي وضعت نْه 
ْ
 وإذ

ً
 وطنيا

ً
جا

 السياسات؛  كلإلدماج الصحة في 

 بالورقة التقنية التي 
ً
 تحيط علما

ْ
الدورة الخامسة والستون للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط ناقشتها وإذ

 السياسات؛كل الصحة في إدماج حول تعزيز الصحة والعافية، والتي أقرت بأهمية 

د أهمية االلتزام السياس ي لضمان إضفاء الطابع املؤسس ي على  ِّ
 
 تؤك

ْ
 كلإدماج الصحة في نْهج وإذ

 السياسات، وتماسك السياسة العامة؛

 األعضاء على ما يلي:الدول  تحث .1

السياسات، وتنفيذ  كلج إدماج الصحة في وضع خطة شاملة إلضفاء الطابع املؤسس ي على نْه  1.1

 ج؛ هذا النْه 
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2.1  
ُ
، والجهات الفاعلة غير الدول، ومنظمات املجتمع درات مختلف مؤسسات القطاع العامبناء ق

ي  املدني ِّ
 السياسات؛ كلنْهج إدماج الصحة في وتعزيز لتبن 

نات وإعداد دراسات حالة حول تجربة تنفيذ نْه  3.1 ِّ
السياسات،  كلج إدماج الصحة في توفير البي 

 وتبادل الخبرات من خالل املنصات اإلقليمية؛

 إلى املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب .2

 كلتقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء إلضفاء الطابع املؤسس ي على نْهج إدماج الصحة في  1.2

 السياسات؛

دعم بناء قدرات مؤسسات القطاع العام املعنية في جميع الدول األعضاء بما يضمن إضفاء  2.2

 السياسات؛    كلج إدماج الصحة في الطابع املؤسس ي على نْه 

 كلج إدماج الصحة في توجيهية وتطوير أدوات لدعم الدول األعضاء في تنفيذ نْه إعداد مبادئ  3.2

 السياسات؛ 

السياسات على الصعيدين الوطني  كلج إدماج الصحة في توثيق املمارسات الجيدة في تنفيذ نْه  4.2

 واإلقليمي كليهما؛ 

السياسات  كلج إدماج الصحة في تيسير حشد املوارد املحلية والدولية من أجل تنفيذ نْه  5.2

 بفاعلية في اإلقليم.

 


