
 

 
 

 
RESOLUTION 

 
 3–/ق65ش م/ل إ  اللجنة اإلقليمية

 2018تشرين األول/أكتوبر  لشـرق املتوسط

 الستون و  الخامسة الدورة

 من جدول األعمال)هـ( 4 البند 

 املشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة

 اللجنة اإلقليمية،إن 

 ؛1بعد ما ناقشت الورقة التقنية حول املشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة

 تستذكر قرار 
ْ
التي املتكاملة بشأن تعزيز الخدمات الصحية  24-69ج ص ع جمعية الصحة العاملية وإذ

ز على الناس، وقراري اللجنة اإلقليمية ش ِّ
 
رك

ُ
بشأن التغطية الصحية الشاملة،  2-/ق60 إ م/ل ت

م الـُمحَرز من أجل تحقيق التغطية الصحية  2-/ق63 إ م/ل وش بشأن توسيع نطاق طب األسرة: التقدُّ

 الشاملة؛

 
ْ
تضع في اعتبارها التنوع الذي يتسم به القطاع الصحي الخاص والنمو الذي حققه، والطائفة  وإذ

 ِّ
زه في املراكز الحضرية، والتحد 

ُّ
يات املتعلقة بمدى مالءمة املنتجات العريضة من الخدمات التي يقدمها، وترك

 والخدمات التي يوفرها وجودتها ويسر  تكلفتها؛

درك 
ُ
 ت

ْ
 التنظيم الفعال للقطاع الصحي الخاص؛ البالغة لدور الحكومة في همية األ وإذ

مي  ِّ
د الحاجة إلى تعزيز الرعاية الصحية األولية القائمة على طب األسرة، وأهمية مشاركة ُمقد  ِّ

 
 تؤك

ْ
وإذ

 الخدمات الصحية من القطاع الخاص على مستوى الرعاية الصحية األولية؛

 تدرك كذلك العناصر األساسية ل
ْ
نهج منظمة الصحة العاملية الشامل بشأن التغطية الصحية وإذ

منها و ، مختلف الجهات صاحبة املصلحةالشاملة، والتي تتضمن ضرورة إقامة شراكات واسعة النطاق مع 

م صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، مع مراعاة إطار املنظمة القطاع الصحي الخاص، من أجل التقدُّ

 ؛ فاعلة غير الدول، حسب االقتضاءللمشاركة مع الجهات ال

________________________ 
1
 65/8ش م/ل إ   

ORGANISATION MONDIALE  

DE LA SANTE 
W O R L D  H E AL T  H 

ORGANIZATION 



 3–/ق65ش م/ ل إ 

 إطار العمل بشأن املشاركة الفعالة مع القطاع الصحي الخاص؛ تعتمد .1

 الدول األعضاء إلى ما يلي: تدعو .2

اتها استراتيجيو إدراج املشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات في سياستها  1.2

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ الرامية إلى الوطنية وخططها 

ُدرات وزارات الصحة لتصميم املشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات  2.2
ُ
تقوية ق

 ورصدها وتقييمها؛ة هذه املشاركة الصحية، وإدار 

مي الخدمات في القطاع الصحي الخاص 3.2 ِّ
خيارات الشراء بوسائل منها  ،تشجيع التعاقد مع ُمقد 

لتقديم حزمة املنافع ذات األولوية للتغطية  ،تيجي وترتيبات الحماية املالية املختلفةاالسترا

 الصحية الشاملة؛

تنفيذ إطار العمل بشأن املشاركة الفعالة مع القطاع الصحي الخاص، والتحرك صوب إقامة  4.2

 شراكة معه باعتبارها إحدى الحلقات في سلسلة املشاركة؛

مي عن طريق تقديم هذه الحزم بهدف دمات الصحية األساسية، حزم الخ ةتقدير تكلف 5.2 ِّ
ُمقد 

 الخدمات في القطاعين العام والخاص؛

ضمان جودة الخدمات الصحية ومأمونيتها عن طريق وضع معايير مالئمة للجودة يتعين على  6.2

مو الخدمة في القطاع الخاص، االلتزام بها،  ِّ
مي الخدمة، بمن فيهم ُمقد  ِّ

وإنشاء جميع ُمقد 

 ورصد نظٍم لضمان جودة الخدمات الصحية تتوافر لها موارد مالئمة؛

القائمة، بما يضمن الوطنية ترتبط بنظم املعلومات الصحية  الصحية للمعلومات نظم إنشاء 7.2

جمع البيانات بصورة صحيحة عن تقديم الخدمات، واألداء، والحصائل األساسية، 

  واألمراض الواجب اإلخطار بها؛

 إلى املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب .3

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء إلرساء وتعزيز املشاركة الفعالة مع القطاع الخاص من  1.3

 أجل تقديم الخدمات؛ 

مي الرعاية إجراء تقييمات  دعم 2.3 ِّ
للوقوف على التحديات وتحديد الفرص املرتبطة بمشاركة ُمقد 

وضع خطط عمل استراتيجية لشراكة فعالة من أجل القطاع الخاص في تقديم الخدمات، من 

 صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛   

جنة اإلقليمية في دورتيها السابعة  3.3
 
م الـُمحَرز في تنفيذ هذا القرار إلى الل تقديم تقرير حول التقدُّ

 والستين والتاسعة والستين.

 


