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  ي المستدام، والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعيالتمويل الصح  ١٣ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتأمين الصحي االجتماعي،  

  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  

  
  التقرير الخاص بالتأمين الصحي االجتماعي؛بعد أن نظرت في   

  
 نظم التمويل الصحي في العديد من البلدان تحتاج إلى المزيد من التطوير مـن               وإذ تالحظ أن    

  أجل ضمان الحصول على الخدمات الضرورية مع توفير الحماية من المخاطر المالية؛
  

ن المبادئ األساسية في تـوفير      وإذ تقبل أن السداد المسبق وتجميع الموارد والمخاطر هما م           
  الحماية من المخاطر الصحية المحتملة بصرف النظر عن مصدر تمويل النظام الصحي المختار؛

  
وإذ تضع في اعتبارها أن اختيار أي نظام للتمويل الصحي ينبغي أن يتم في إطـار الـسياق                    

  الخاص بكل بلد؛
  

التمويـل  علـى    إصـالحات    ى إدخال يعكف عل وإذ تقر بأن هناك عدداً من الدول األعضاء           
 التأمين الـصحي     ذلك األخذ بنُظم    األسلوبين العام والخاص، بما في     تقوم على الجمع بين   قد  الصحي،  
  ؛االجتماعي

  
مساهمات مالية كبيرة مـن مـصادر       وإذ تالحظ أن بعض البلدان تلقت، في اآلونة األخيرة،            
   للصحة؛خارجية

  
في مواصلة إصالح نظم التمويل      التشريعية والتنفيذية الحكومية     للهيئاتم بالدور الهام    وإذ تسلّ   

  الصحي بهدف توفير التغطية للجميع؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -١
  

قاء ل للسداد المسبق للمساهمات المالية      طريقة نظم التمويل الصحي     أن تشمل ضمان    )١(
 بين السكان وتحاشـي اإلنفـاق       بغية توزيع المخاطر  وذلك  ،  لرعاية الصحية الحصول على ا  

  الباهظ على الرعاية الصحية وإفقار األفراد نتيجة السعي إلى الحصول على الرعاية؛
  

ضمان التوزيع المالئم والمنصف للبنى األساسية للرعاية الـصحية الجيـدة النوعيـة             )  ٢(
لنوعيـة  جيـدة ا و  عادلةوالموارد البشرية الصحية بحيث يتلقى المؤمن عليهم خدمات صحية       

  ؛ لمجموعة المزايا المتوقعةوفقاً 
  

ضمان إدارة وتنظيم األموال الخارجية المتاحة لبرامج أو أنشطة صحية محددة على              )٣(
  نحو يسهم في تطوير آليات التمويل المستدام للنظام الصحي ككل؛

  

                                                           
 .١١٥/٨م تالوثيقة    ١
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وضع الخطط للتحول إلى توفير التغطية لجميع مواطنيها بحيث تـسهم فـي تلبيـة                 )٤(
اجات السكان من الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها، وفي الحد من الفقر، وبلوغ األهداف             احتي

اإلنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها تلك المتضمنة في إعالن األمم المتحـدة بـشأن األلفيـة                 
  وتوفير الصحة للجميع؛

  
 تحديـد   الشاملة، التحول إلى توفير التغطية       عملية  عند إدارة   سيتعين، االعتراف بأنه   )٥(

 االقتصاد الكلي والظروف االجتماعية الثقافية      في سياق كل خيار في السياق الخاص بكل بلد        
   السائدة؛والسياسية

  
 حة للتعاون بين مقدمي الخدمات مـن      حسب االقتضاء، من الفرص السان    ،  االستفادة  )٦(

ة قوية وعامة تقوم    القطاعين العام والخاص ومنظمات التمويل الصحي، في إطار عملية قوام         
  ؛بها الحكومة

  
 التمويل الصحي، بما في ذلك وضع مخططـات       طرق  مختلف  تقاسم الخبرات بشأن      )٧(

ه خاص   بوج تناسب والعامة والمختلطة التي     والمخططات الخاصة للتأمين الصحي االجتماعي    
  ؛ي بالوظائف األساسية لنظام التمويل الصحالمنشأة من أجل النهوض المؤسسية اآلليات

  
  :المدير العام ما يليتطلب إلى   -٢

  
 على تقديم الدعم التقني الالزم لتعزيـز        نزوالً على طلبات الدول األعضاء،    العمل،    )١(

القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحي، والسيما مخططات السداد المسبق، بمـا             
مع مراعـاة   طية للجميع،   ق مرمى توفير التغ   في ذلك التأمين الصحي االجتماعي، بغية تحقي      

لبلدان الجزرية الصغيرة وغيرها من البلـدان القليلـة الـسكان؛           التي تنفرد بها ا   االحتياجات  
   ؛مع الدول األعضاء في عملية الحوار االجتماعي الخاص بخيارات التمويل الصحيوالتعاون 

  
 ، اآلخـرين  بالتنسيق مع البنك الدولي والـشركاء المعنيـين        ،تزويد الدول األعضاء    )٢(

تدفقات األموال الخارجية الخاصة بالـصحة       الناجم عن    األثر المحتمل عن  بالمعلومات التقنية   
   نسبة إلى استقرار االقتصاد الكلي؛بال
  
دولية بانتظام، ورهناً بتوافر    دائمة، بما في ذلك عقد مؤتمرات       إقامة آليات مستدامة و     )٣(

خبرات والدروس المستفادة فيما يخـص التـأمين         المستمر لل  بادلالموارد، من أجل تيسير الت    
  الصحي االجتماعي؛

  
تقديم الدعم التقني في تحديد البيانات والمنهجيات الكفيلة بتحسين قياس وتحليل منافع              )٤(

الممارسات في مجال التمويل الصحي، على أن تشمل تحـصيل اإليـرادات            وتكلفة مختلف   
  ؛االجتماعية الثقافيةمراعاة الفروق االقتصادية و، مع والتجميع وتقديم الخدمات أو شراءها

  
اسـتحداث  ، من أجل    ما تقتضيه الظروف  تقديم الدعم التقني للدول األعضاء، حسب         )٥(

ي تطرأ على نُظم التمويل الصحي في سـعيها          الت لتغييراتما ل  أدوات وطرق لتقييم     وتطبيق
  . من أثر على الخدمات الصحيةنحو توفير التغطية للجميع

  
   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  

  
  




