
إطار العمل بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط
ث يف أيلول/سبتمرب 2016( )ُحدِّ

م من منظمة الصحة العاملية وسائر الرشكاء يف مجال التنمية الدعم الـُمقدَّ إجراءات تقوم بها البلدان املكون االسرتاتيجي

• تيسري عقد اجتامعات بني الجهات صاحبة املصلحة لتبادل الحوار حول رؤية  التغطية الصحية الشاملة واسرتاتيجياتها

• تبادل الخربات والبيّنات واملامرسات الجيدة املتاحة عاملياً يف مجال تعزيز النُّظُم الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة

• تنمية القدرات الوطنية يف مجايل تعزيز النظم الصحية والقيادة من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• تقديم الدعم التقني من أجل تقوية نُظُم املعلومات الصحية الوطنية لرصد التقدم الـمـُنِصف الـمـُحَرز صْوب التغطية الصحية الشاملة 

وتقييمه عىل نحو يتسم بالفعالية

• تقديم الدعم من أجل تحسني االستثامر العام، والرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص، وحشد املوارد، وتعزيز فعالية املعونات

• صياغة رؤية إلحداث تحّول يف النُّظُم الصحية الوطنية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• إرساء آلية متعددة القطاعات عىل أعىل مستوى معنية بالتغطية الصحية الشاملة

• وضع آلية ذات صبغة مؤّسسية لضامن مشاركة الجمهور يف إعداد رؤية واسرتاتيجية للتغطية الصحية الشاملة، والرتويج لهام، عرْب املجالس النيابية واملجتمع 

املدين، عىل سبيل املثال

• إجراء مراجعة مستنرية بالبينات للنظام الصحي بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة من أجل تقييم وضع الحامية من املخاطر املالية والتغطية بالخدمات الصحية 

والتغطية السكانية، وتحديد الفجوات يف هذه األبعاد الثالث للتغطية الصحية الشاملة

• وضع خارطة طريق لتعزيز النظم الصحية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، تنص عىل أهداف قصرية ومتوسطة وطويلة األجل

• تقوية نظام موثوق للرصد والتقييم من أجل تتبّع التقّدم الـمـُحرز صْوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتقييمه، واإلبالغ به.

• تعزيز االستثامر العام والرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

• تعزيز البحوث التطبيقية حول التغطية الصحية الشاملة

وضع رؤية واسرتاتيجية للتغطية الصحية الشاملة

• تقديم املساعدة يف إعداد خيارات إصالح التمويل الصحي من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة

• املعاونة يف إعداد اسرتاتيجيات وطنية معنية بتمويل الرعاية الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة

• تقديم الدعم إلجراء حوار حول ميزانية الصحة الالزمة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، بحيث يغطي هذا الحوار القضايا املتعلقة باالستدامة 

املالية وإدارة املالية العامة

• بناء القدرات يف ما يتعلق بإجراء االستقصاءات الخاصة بالنفقات الصحية، والحسابات الصحية، والتقييم االقتصادي، وسائر أدوات تشخيص 

نظام التمويل الصحي

• إعداد التوجيهات بشأن ترتيبات السداد املسبق، مبا يف ذلك التأمني الصحي االجتامعي

• تيسري تبادل املعارف والخربات بني واضعي السياسات واملديرين املاليني يف ما يتعلق بإصالح نظام التمويل الصحي

• تحقيق توافق يف اآلراء عىل املستويني اإلقليمي والوطني يف ما يتعلق بإصالحات نظام التمويل الصحي من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• وضع وتنفيذ اسرتاتيجية ُمسَندة بالبيِّنات للتمويل الصحي من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة  

• تحليل أمناط النفقات الصحية وترتيبات التمويل الصحي عرب االستعانة باستقصاءات األرس املعيشية، والحسابات الصحية، وسائر أدوات التشخيص، من أجل 

تحديد الثغرات وأسبابها األساسية

• تتبُّع معدل حدوث اإلنفاق الباهظ عىل الصحة الذي يؤدي إىل كارثة مالية والوقوع يف براثن الفقر، مع مراعاة التمييز بينهام حسب األبعاد االجتامعية 

واالقتصادية والدميغرافية

• العمل مع سلطات التمويل الوطنية لتعزيز التمويل العام الذي ميكن التنبؤ به واملخصص للصحة، وضامن مواءمة ذلك مع متطلبات القطاع الصحي الهادفة إىل 

بلوغ التغطية الصحية الشاملة

• استشكاف آليات مبتكرة لزيادة اإليرادات من أجل الصحة

• وضع/توسيع نطاق ترتيبات السداد املسبق مثل التأمني الصحي االجتامعي والرتتيبات الخاصة باإليرادات الحكومية العامة من أجل الحدِّ من املدفوعات التي 

يتكبدها األفراد من جيوبهم الخاصة

• الحد من تشتت ترتيبات التجميع يف مختلف األنظمة لتفادي العواقب السلبية املؤثرة عىل اإلنصاف والكفاءة

• التحول من الرشاء السلبي إىل ترتيبات الرشاء االسرتاتيجي )عرب ربط القرارات الخاصة بتخصيص املوارد باملعلومات املتوفرة حول أداء مقدمي الخدمات الصحية 

واالحتياجات الصحية(

• توحيد نُظُم املعلومات الوطنية الخاصة مبدفوعات مقدمي الخدمات الصحية

• تحديد أوجه القصور يف القطاع الصحي وضامن تحقيق القيمة مقابل التكلفة

النهوض بأداء نظام التمويل الصحي وتعزيز الحامية 

من املخاطر املالية

• تيسري التخطيط الوطني لترسيع وترية تنفيذ الخدمات الصحية املتكاملة ذات الجودة، مبا يف ذلك االعتامد التدريجي لنموذج طب األرسة

• إعداد التوجيهات بشأن تصميم حزمة خدمات من التدخالت ذات األولوية القصوى، وتقدير تكلفتها وتنفيذها 

• تقديم الدعم من أجل إعداد وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية الوطنية يف سياق اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي لتنمية القوى العاملة الصحية

• املعاونة يف إعداد سياسات واسرتاتيجيات وطنية تتعلق بجودة الرعاية وسالمة املرىض

• دعم الجهود الوطنية املبذولة لتحسني إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األساسية، مبا يف ذلك توسيع نطاق استخدام تقييم التكنولوجيات 

الصحية وإضفاء الصبغة املؤسسية عليه

• بناء الُقُدرات من أجل تقييم القطاع الخاص، وتنظيمه، وإقامة رشاكات معه

ع يف تقديم الخدمات الصحية املتكاملة التي تُركِّز عىل الفرد • تحسني جودة الرعاية ومأمونيتها واستمراريتها عن طريق التوسُّ

• تصميم وتنفيذ حزمة خدمات من التدخالت ذات األولوية القصوى املستندة إىل البينات والتي تركز عىل الفرد وتركز عىل السكان

• زيادة توافر القوى العاملة الصحية، وتحسني فرص الوصول إليها، واالرتقاء بجودتها، وأدائها، من أجل تلبية متطلبات الخدمات الصحية الحالية واملتوقعة مستقبالً

• ضامن اإلتاحة املوثوقة لألدوية والتكنولوجيات الصحية األساسية، وتنظيمها، وضامن جودتها، ومأمونيتها، ويرُْس تكلفتها، يف إطار حزمة الخدمات، مع االستفادة 

املالمئة من تقييم التكنولوجيات الصحية

• دمج الرعاية الصحية الطارئة يف تقديم الخدمات لتقوية مرونة النظام الصحي

• تعزيز املشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص الهادفة منها وغري الهادفة للربح يف مجال تقديم الخدمات مبا يدعم التغطية الصحية الشاملة

توسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية الالزمة

• إعداد البيّنات حول املرتسامت الخاصة بقابلية التأثر وأوُجه اإلجحاف عىل املستوينْي اإلقليمي والُقطري

• تبادل الخربات حول النُُّهج الخاصة بتغطية الفئات املستضعفة واملجموعات غري الرسمية.

• إعطاء األولوية للتوسع يف التغطية بالخدمات والحامية املالية للفئات املستضعفة واملجموعات غري الرسمية يف إطار بلوغ أهداف التنمية املستدامة

م الـُمحَرز صْوب التغطية الصحية الشاملة • جمع بيانات ُمصنَّفة حسب العوامل االجتامعية واالقتصادية والدميغرافية من أجل رْصد اإلنصاف يف التقدُّ

ضامن توسيع نطاق التغطية السكانية ورصدها
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