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  اجتماع تقني
  دور وتنظيم القطاع الخاص –تقوية الُنُظم الصحية 

  االجتماع أهداف

 اليمن يف تاأجريَ  ودراستني اإلقليم، يف اخلاص الصحي القطاع حول تأجريَ  دراسة نتائج عرض إىل االجتماع يهدف
 وتلقي املعلومات، يف الثغرات واطنمَ  اجللسة وستحدد اخلاص. الصحي القطاع تنظيم جتابه اليت ياتالتحدّ  حول ومصر
 التغطية دعم يف اخلاص للقطاع أفضل إسهام إىل للوصول األساسية الرسائل موتقدِّ  رص،الفُ  وعلى ياتالتحدّ  على الضوء
  الشاملة. الصحية

  المناقشة ونقاط أساسية معلومات

 ورغم ،)1(اإلقليم يف الثالث اجملموعات بلدان يف اخلاص الصحي القطاع بأمهية اإلقليم يف الصحة وزارات إقرار يزداد
 إحراز يف اخلاص القطاع وإسهام دور حول بالبيِّنات ُمْسَندة اسرتاتيجية صياغة رتعذِّ امل من كان فقد ذلكب اإقراره

  العمومية. الصحة يف اإلجنازات

 اخلصخصة حنو االجتاه قودت اليت احلرة السوق هي: رئيسية اجتاهات ثالثة اإلقليم يف اخلصخصة سياسات بعتاتَّ  وقد
 واحملافظة الصحة؛ يف العام والقطاع اخلاص القطاع من جمزي إىل ييؤدِّ  مما اخلاص القطاع يف الطبيعي والنمو ؛عام بشكل
 الرئيسية العوامل أما ،الصحية الشؤون يف املتحكم موقع يف الصحة يف العام القطاع يبقى حيث للدولة التقليدي الدور على
 األفضل والصورة العام؛ قطاعال يقدِّمها اليت للرعاية املتدنية واجلودة السيئة رةالصو  فهي اخلاص القطاع عتوسُّ  وراء تقف اليت

 مهاتقدِّ  اليت واحلوافز اخلدمات؛ من احملرومة املناطق يف العام القطاع مرافق وغياب اجملتمعات؛ أذهان يف اخلاص للقطاع
 مع التواؤم على العام الصحي القطاع قدرة وعدم املدينة، إىل الريف سكان وهجرة اخلاص؛ القطاع لتوسيع احلكومات

  اخلاص. القطاع إىل للتحول السكان ميل وزيادة الصحة؛ على احلكومة إنفاق واخنفاض السكان؛ يف الزيادة
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 من املباشر اإلنفاق حصة وكانت الصحة، على أمريكي دوالر مليار 125 من يقرب ما اإلقليم قأنفَ  2011 عام ففي
 ،2 اجملموعة بلدان يف %58و %19 بني وترتاوح ،3 موعةاجمل بلدان يف %79و %32 بني تتتفاو  الصحة على اجليب
 الصحة على اجليب من املباشر اإلنفاق يسلكه الذي االجتاه أن كما .1 اجملموعة بلدان يف %18و %11 بني وترتاوح
 اجملموعة بلدان يف %69 إىل ليصل %59 من وازداد ،2 اجملموعة بلدان يف %50 حول تذبذب قد املاضيني العقدين خالل

 يواجهون السكان من %5 من يقرب ما أن 2 اجملموعة بلدان يف اإلنصاف حول الدراسات من القليل العديد وأظهر .3
 -  %1 إىل نسبتهم صلت وقد الفقر، هاوية يف يسقطون السكان من كبرياً  عدداً  وأن ،صحتهم اعتالل تلو مالية كارثة
1.5%.  

 كافياً، فهماً  مفهومة غري فقدراته املعامل، واضح غري اخلاص الصحي القطاع دور أن عام بشكل القول وميكن
 والتنظيم األسئلة، تثري عتمدهاي اليت واملعايري يتفاوت، يقدِّمها اليت اخلدمات نطاق إن مث للمراقبة. ختضع ال فيه واملمارسات

 القائمون ويرتدد خدماته. تلقيهم مقابل له املستخدمون يتحمله الذي املايل العبء عن كافية معلومات تتوافر وال سيئ،
 التحديات ومن احملرومة. أو النائية املناطق ويف الوقائية الرعاية يف االستثمار يف اخلاص الصحي القطاع خدمات تقدمي على

 اليت الصحية رعايةال خدمات جودة لرصد الرمسية اآلليات ضعف أو غياب مع ،التنظيم آليات ضعف أو غياب الضخمة
  الفئات. خمتلف من اخلاص القطاع يف الصحية الرعاية على القائمون يقدمها

 بني املمارسة أساليب ازدواجية ومنها العاملة، بالقوى تتعلق اخلاص الصحي القطاع داخل هامة حتديات وهناك
 مؤسسات يف للتنظيم اخلاضع وغري السريع عوالتوسُّ  ؛يةاحلضر  املناطق يف العاملة القوى تركُّزو  واخلاص؛ العام القطاعني
 العاملني لتعليم املالئم بالعمل واالعتماد املالئمة الوطنية املعايري غيابو  ؛اخلاص للقطاع التابعة الصحيني العاملني تدريب

 اإلقليم بلدان ممعظ ميتلك وال اخلاص. القطاع يف البلدان بعض يف العام عالقطا  يف للعاملني يسمح وال املهنيني. الصحيني
 واحد، وقت يف وظائف لعدة املوظف شغل وحول واألجور، الرواتب وسياسة ،العاملة القوى توزع حول موثوقة معلومات

  واخلاص. والقطاع العام القطاع بني التوظيف ويف اخلدمات تقدمي يف التنافس مزدوجة وظائف شغل عن ينتج قد إذ

 وجود سردية بيِّنات توضح كما اإلقليم، يف الصيدليات من املتوسط يف %60 عن يزيد ما اخلاص القطاع ميتلكو 
 بيع مع األدوية بيع البلدان من الكثري يف القلق بواعث أهم ومن لألدوية، الرشيد غري الوصف من مرتفعة مستويات
 استخدام لسوء لبيةس آثار إىل ييؤدِّ  مما املستهلكني لدى كافٍ  وعي يوجد وال طبية. وصفة بدون احليوية املضادات
  احليوية. املضادات

 القطاع لتنظيم نظام وجودو  اخلاص، القطاع حول احلكومة سياسة على: اخلاص القطاع شؤون وتصريف احلوكمة زركِّ تو 
 اخلاص القطاعني بني الشراكة جمال يف املستفادة اخلرباتو  الصحة، لوزارة املؤسسية والقدرات النظام، ذلك وتنفيذ اخلاص
 يف املعايري تنظيم هي الصحة ووزارات احلكومات تواجهها اليت التحديات أكرب بني ومن بينهما. التعاقد وترتيبات والعام
 اإلقليم، أرجاء مجيع يف فتتفاقم اخلاص الصحي القطاع مع العمل يف االخنراط سياسات أما تنفيذها، مث اخلاص القطاع
 الصحي القطاع تنظيم فإن 3 اجملموعة بلدان يف أما .2 اجملموعة بلدان بعض ويف 1 اجملموعة بلدان يف تطوراً  أكثر وهي

  متاماً. غائبة أو ضعيفة إما به املتعلقة والسياسات اخلاص

 شؤون التنظيم لوائح وجود رغم أنه واليمن مصر من كلٍ  يف الصحي القطاع لتنظيم املعمَّقة املراجعات أوضحت وقد
ا إال اخلاص الصحي القطاع  مع وال الصحية املمارسات يف حدثت اليت التطورات مع تتماشى أن هلا ميكن وال ،قدمية أ
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 ضئيلة تنظيمية مراقبة إال هناك وليس والعام. اخلاص الصحي القطاع من زيجامل هذا لتشجيع احلكومية اإلصالح سياسات
  أسعارها. على وأ متقدَّ  اليت الرعاية جودة على

 هدف بلوغ يف اإلسهام له يتيح مما اإلقليم، يف إمكانيات من اخلاص الصحي القطاع به يتمتع ما تقييم الضروري ومن
 التمويل، وقصور التنظيم، ويف (احلوكمة) الشؤون ريفتص يف الضعف هي: التحديات وأهم لة،الشام الصحية التغطية

 البيانات وفقدان األدوية، ومنها الصحية للتكنولوجيا الرشيد وغري املالئم غري واالستخدام العاملة، القوى يف واالزدواجية
 اخلاص الصحي القطاع فإن ذاته الوقت ويف بالرعاية، اخلاصة والتكاليف االنتفاع التمعدّ و  الصحية، الرعاية جودة حول
 مل صالفر  تلك أن إال العمومية. الصحية املرامي بلوغ حنو السري يف أكرب بقدرٍ  ولإلسهام الشراكة، لزيادة فريدة فرصة يقدم
 مستمرة دراسات إلجراء ماثلة واحلاجة العام، القطاع يف السياسي القرار أصحاب ِقَبل من هلا كافٍ  باستكشاف حتظ

 األضواء من املزيد وستلقي املعلومات يف الفجوات ستمأل فنتائجها البلدان، مستوى يف اخلاص الصحي للقطاع ومنهجية
  اخلاص. الصحي القطاع على

  سةالجل من عةالمتوقّ  النتيجة

 األهداف بلوغ يف يساهم كشريك تدعيمه ضرورةو  ،اخلاص القطاع بأحوال األعضاء الدول وعي من ةاجللس ستزيد
 العمومية. الصحية


