
 
 
 
 
 

  

 

 

 2018 أكتوبر/تشرين األول    اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
 الدورة الخامسة والستون 

 2018 تشرين األول/أكتوبر 18-15الخرطوم، السودان، 

 اجتماع جانبي

  إصدار أطلس جديد للتمويل الصحي
 
 من أجل تعزيز ن

 
 م التمويل الصحيظ

 ة الشاملةيالصح التغطية لتحقيق في إقليم شرق املتوسط

 االجتماع الهدف من

ُ - أطلس إقليمي جديد للتمويل الصحي يتمثل الهدف من هذا االجتماع في إصدار ُوتعزيز ن 
 

م التمويل ظ
ُ.2018 التمويل الصحي لعامالصحي في إقليم شرق املتوسط من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة: أطلس 

 معلومات أساسية 

ِعدَّ أطلس التمويل الصحي باستخدام إطار تحليلي تفصيلي يتضمن تسعة عناصر 
 
أال وهي االقتصاد  -أ

الكلي، وهيكل التمويل الصحي، وزيادة اإليرادات، والتجميع، والشراء، وتخطيط املنافع، وتغطية السكان، 
ُلتقديم وصف وتحليل لنُ  -املالية والتغطية بالخدمات، والحماية 

 
م التمويل الصحي في بلدان اإلقليم االثنين ظ

 والعشرين. 

 ويمكن تصنيف هذه العناصر التسعة ضمن املجاالت األربعة التالية: 

 صورة االقتصاد الكلي العامة وهيكل نظام التمويل الصحي؛ 
  حوكمة التمويل الصحي؛ 
  وظائف التمويل الصحي الثالث )زيادة اإليرادات، والتجميع، والشراء(، باإلضافة إلى استحقاقات

 املنافع؛ 
  .)األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة )تغطية السكان، والتغطية بالخدمات، والحماية املالية 

ِضعت في االعتبار مجموعة شاملة من املسائل والقضايا املتعلقة بال عناصر التسعة، وذلك لرسم خريطة وو 
ستكمل القسم التحليلي  لنظام التمويل الصحي لكل بلد، مع تقديم ملخص إقليمي في هذا الخصوص. وي 
ص االتجاهات السائدة في اإلنفاق على الصحة في كل بلد من البلدان على مدى  ِ

 
لخ

 
بعرض لستة مؤشرات ت

 (.2015إلى  2006السنوات العشر املاضية )من 

  تحديات التي يواجهها اإلقليم ال

ُ
 
ُال غنى عن ن

 
م التمويل الصحي لضمان إحراز تقدم فعال ومستدام صوب تحقيق التغطية الصحية ظ

الشاملة. وإن فهم التحديات الراهنة التي تعوق نظام التمويل الصحي في بلد ما، من شأنه أن يساعد على 
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واإلنصاف والكفاءة، من أجل تحقيق األهداف النهائية وضع استراتيجيات تمويل صحي تتسم بالفعالية 
 لتقديم معلومات عن 

ً
قتَضبا  م 

ً
 تحليليا

ً
ِدم أطلس التمويل الصحي إطارا

ْ
للتغطية الصحية الشاملة. وَيسَتخ

ُ
 
 لجميع ن

ً
م تحليال ِ

قد  ُنظام التمويل الصحي في كل بلد من البلدان، وي 
 
م التمويل الصحي في اإلقليم. ويتيح ظ

ُ األطلس
 
ُعقد مقارنة بين ن

 
ُظ

 
ُم التمويل الصحي، كي تتمكن البلدان من مقارنة ن

 
مها بأنظمة البلدان األخرى، ظ

ُ
 
ُمن أجل زيادة تطوير رؤاها واستراتيجياتها وخرائط الطريق الخاصة بها، بهدف إصالح ن

 
م التمويل الصحي ظ

ُ
ً
 إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة. الوطنية، سعيا

م فيها تحليل مفصل لنُ وهذه هي املرة ا قدَّ ُألولى التي ي 
 
م التمويل الصحي في اإلقليم. ويقدم األطلس ظ

 إلى نظام حسابات الصحة 
ً
شر من بيانات خاصة باملحاسبة الصحية، استنادا

 
ثة، وآخر ما ن حدَّ معلومات م 

قاس عليه تحليل مستقبلي مشابه.SHA 2011الجديد )  (. وسيكون األطلس بمثابة معيار ي 

ة  وَّ رج 
َ
 النتائج امل

 ُ
 
نَتج معلوماتي إقليمي بشأن ن ُنشر م 

 
 م التمويل الصحي.ظ


