
 
 
 

 اللجنة اإلقليمية
 لشـرق المتوسط

 0205أيلول/سبتمبر  02

  الستونو الثانية الدورة 
  0205األول/أكتوبر  تشرين 8-5 ،الكويت ،الكويت مدينة

 جدول األعمال المشروح لالجتماعات التقنية

 0205تشرين األول/أكتوبر  5

 المتوسط: التحّديات واآلفاق المستقبليةاجتماع تقني حول التمريض والِقبالة في إقليم شرق  .0
وذلذا، من ادلهم . من القوى العاملة الصحية يف اإلقليم %35إىل  %25تشكِّل ادلمرضات والقابالت نسبة ترتاوح من 

إتاحة ادلعلومات عن التمريض والبيِّنات ادلتوافرة عن القيمة االقتصادية للممرضات والقابالت وإسهاماهتن يف تقدمي خدمة 
رعاية جيِّدة وفّعالة من حيث التكلفة ويسُهل احلصوؿ عليها يف العديد من ادلواقع، ودرلها يف األنظمة الصحية الوطنية 

ألداء دور ممن جرى إعدادىن . ومن ادلهم مبكاف توافر ادلمرضات والقابالت والقرارات ادلتعلقة بسياسات الرعاية الصحية
وقد أفاَدت نتائج ادلسح الذي أجري عرب اإلنرتنت يف رلايل التمريض والقبالة إلقليم. ريادي يف اجملاالت ذات األولوية يف ا

وىناؾ دروس مستفادة . ني يف اإلقليمن اجملالَ يْ يات الرئيسية اليت تواجو ىذَ يف إقليم شرؽ ادلتوسط يف الوقوؼ على التحدِّ 
تيجيات متعددة وتنفيذ طائفة واسعة من اخليارات من العمل مع البلداف يف السنوات األخرية، منها وجوب اعتماد اسرتا

إذا أردنا تعزيز التمريض والقبالة يف اإلقليم، ذلك فضاًل عن وجوب مراعاة الدروس ادلستفادة من التجارب الدولية يف 
يات حدّ . وسُيطلع االجتماع الدوؿ األعضاء على التهبدؼ التصّدي للتحّديات اإلقليمية الرئيسية اإلجراءات اليت ُتصاغ

الة من الرئيسية اليت تواجو التمريض والقبالة يف اإلقليم وسيقرتح تدابري قابلة للتنفيذ يكوف ذلا تأثري بالغ وتكوف مناسبة وفعّ 
 يات.حيث التكلفة من أجل رفع تلك التحدِّ 

 مجال الصحةات في نتخاذ القرارات المستنيرة بالبي  اجتماع تقني حول تقييم التكنولوجيات الصحية: أداة ال .0
تقييم التكنولوجيات الصحية ىي عملية متعددة التخصصات لصنع القرار تستعني بادلعلومات ادلتعلقة بادلسائل الطبية 
)اإلكلينيكية( واالجتماعية واالقتصادية والتنظيمية واألخالقية ذات الصلة بإحدى التكنولوجيات الصحية )مثل األدوية، 

البيولوجية، واخلدمات الطبية، والتدخالت اإلكلينيكية( على حنو يراعي ادلنهجية والشفافية وعدـ واللقاحات، واألجهزة 
ز على ادلرضى وتسعى إىل الة اليت تركِّ ويهدؼ إىل دعم عملية صياغة السياسات الصحية السليمة والفعّ . ز والرصانةالتحي  

ودلنظمة الصحة العادلية تقدمي التوجيهات ى. حية للمرضوعة وحتسني احلصائل الصحتقيق أفضل قيمة من األمواؿ ادلدف
بشأف تنفيذ الربامج اخلاصة بتقييم التكنولوجيات الصحية الوطنية ودعم بناء القدرات يف رلاؿ استخداـ الطرؽ والنُػُهج 

وغ التغطية الصحية سهم يف تعزيز الُنظُم الصحية والتقد ـ َصْوب بلادلتاحة لتقييم التكنولوجيات الصحية، وىو ما سوؼ يُ 
يمهية تقييم التكنولوجيات الصحية كأداة جديدة ومتكاملة لتقييم ألأكرب  امهْ فػَ . وسيتيح االجتماع للدوؿ األعضاء الشاملة

 مبادرات وطنية.ومعلومات عن اخلطوات ادلقبلة لوضع  التكنولوجيات الصحية اجلديدة وادلستجدَّة
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 الصحية الشاملة التأمين الصحي االجتماعي من أجل التغطية .3
ُتشري البيِّنات والرباىني إىل أف وضع ترتيبات للسداد ادلسَبق، وترتيبات جتميع ادلوارد، واحلّد من االعتماد الزائد على 

وللبلداف أف ختتار من بني ترتيبات . الدفع ادلباشر يف دتويل اخلدمات الصحية، ىي شروط ضرورية لتحقيق التغطية الشاملة
عديدة للسداد ادلسَبق، واليت من بينها ادلخصصات من اإليرادات احلكومية العامة، والتأمني الصحي اإللزامي، والتأمني 

أحدث األفكار يف رلاؿ التأمني . ويتيح االجتماع معلومات عن دخار النفقات الطبيةاالصحي الطوعي، وحسابات 
. وحيدد عناصر أداة إلحراز تقد ـ حنو الوصوؿ إىل التغطية الصحية الشاملةمع الرتكيز على دوره ك يالصحي االجتماع

عند تصميم وتنفيذ أنظمة التأمني  التأمني الصحي االجتماعي وادلزايا اذليكلية والتشغيلية اليت ينبغي أخذىا بعني االعتبار
 ة عن حالة تنفيذ التأمني الصحي االجتماعي يف االقليم.حمل الصحي االجتماعي الناجحة. وسيعرض االجتماع أيضاً 

 (0202-0206المالريا ) بشأنخطة العمل اإلقليمية  .4
إطارًا شاماًل ميكِّن البلداف  6505-6503بشأف ادلالريا للفرتة  دلنظمة الصحة العادلية تقدِّـ االسرتاتيجية التقنية العادلية

ربز وتُ طى. ـ َصْوب التخلص من ادلالريا واحلفاظ على ىذه اخلُ طى التقد  مة خصيصًا لتسريع خُ من وضع برامج مصمَّ 
احلاجة إىل " 6505-6503خطة العمل واالستثمار ذلزمية ادلالريا " حر ادلالريادَ االسرتاتيجية التكميلية اليت وضعتها شراكة 

ـ وسيقدِّ  دار اخلمسة عشر عامًا ادلقبلة.ة يف رلاؿ مكافحة ادلالريا والتخلص منها على ممزيٍد من االستثمارات ادلستمرّ 
اإلجنازات و  االسرتاتيجية التقنية العادلية بشأف ادلالريا وخطة العمل واالستثمار ذلزمية ادلالرياحوؿ إحاطة االجتماع 
 العادليةالتقنية خطة العمل اإلقليمية لوضع االسرتاتيجية و يات اإلقليمية يف رلاؿ مكافحة ادلالريا والتخلص منها والتحدّ 

 موضع التنفيذ.

 أبعاد سالمة الغذاء في إقليم شرق المتوسط .5
م بعثات ونظّ  سالمة الغذاء يف اإلقليمل اً تقييم دلنظمة الصحة العادليةالتابع ادلركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة أجرى 
واطن اذلدؼ تقييم مَ كاف و . 6502أيلوؿ/سبتمرب  -دولة يف اإلقليم يف الفرتة من دتوز/يوليو 02يف  ةوطني اتمرتسملوضع 
اإلجراءات ذات األولوية الالزمة دلعاجلة الثغرات اليت مت  وحتديدم سالمة الغذاء الوطنية ظُ واطن الضعف يف نُ القوة ومَ 

والية منظمة الصحة ل وفقاً م سالمة الغذاء الوطنية، وذلك ظُ وان  الصحة العمومية لنُ جلاكتشافها. وقد أويل تركيز خاص 
هتا. وإدار  هادلية يف رلاؿ بناء القدرات ادلؤسسية التقاء ادلخاطر والفاشيات الصحية ادلنقولة عن طريق الغذاء وكشفالعا

الضوء على دور القطاع الصحي يف قيادة ادلبادرات ادلتعددة القطاعات الرامية إىل حتسني سالمة الغذاء وسيلقي االجتماع 
 .يف اإلقليم وادلشاركة فيها

        حّددات االجتماعية للصحةالم    .6
دلا يتطلبو  ةمستفيضة وصف 6552دات االجتماعية للصحة يف عاـ حدِّ مُ ػجلنة منظمة الصحة العادلية ادلعنية بالقدَّمت 

"رأب الفجوة" عرب مجيع القطاعات يف اجملتمع. وقد قررت مجعية الصحة العادلية أف تضع توصيات اللجنة ادلعنية 
ادلعين ادلؤدتر العادلي  6500د يف الربازيل عاـ قِ (. وعُ 01-36االجتماعية للصحة موضع التنفيذ )ج ص عدات حدِّ مُ ػبال
دات االجتماعية للصحة، حدِّ مُ ػإعالف ريو السياسي بشأف ال عنو والذي صدر ،دات االجتماعية للصحةحدِّ مُ ػبال

يف دورهتا احلادية  ،(. وطلبت اللجنة اإلقليمية2-32مبوج  قرارىا )ج ص عىذا اإلعالف مجعية الصحة العادلية واعتمدت 
عملي ادلنحى خلطط العمل  هات اسرتاتيجية إقليمية ذات إطارٍ اسرتاتيجية إقليمية/توج   عدَّ أف تُ من ادلنظمة  ،والستني

ؾ بني د اجتماع مشرت بعقْ اإلقليمية الُقطرية، على أف تراعي الفروؽ واالختالفات من بلد آلخر. كما أوصت اللجنة 
الدورة الثانية والستني على  هاعرضلمًا دُ ضي قُ مُ ػل البُ هات االسرتاتيجية ووضع رؤية واضحة حوؿ سُ البلداف دلناقشة التوج  
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دات االجتماعية حدِّ مُ ػ رلاؿ اليفز نجَ مُ ػاألعضاء على العمل ال ع اللجنة اإلقليمية الدوؿَ طلِ للجنة اإلقليمية. وسوؼ تُ 
     ماً. دُ ضي قُ مُ ػل البُ اإلقليمية، واالتفاؽ على سُ للجنة سابقة للصحة منذ الدورة ال


