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 الشاملة في اإلقليمبالتغطية الصحية للنهوض القطاع الخاص كة مع المشار  
 االجتماعالهدف من 

بعلمغطية نهوض ة الي  غ  قطع  الصحة اخلعص ب   املشعركة مع إىل تسليط الضوء على أمهية تجماع  يهدف اال
 الصحية الشعملة يف إقليم شرق املموسط. 

 معلومات أساسية
يكن من املاكن حىت اآلن بعلرغم من أمهية قطع  الصحة اخلعص يف النهوض بعلمغطية الصحية الشعملة، مل 

ل يف حتقيق أهداف الصحة الععمة صيعغة اسرتاتيجية م سن دة بعلبيِّنعت لمسخري إسهعم قطع  الصحة اخلعص احملما  
ب على قوة الدفع املمجددة بشأن المغطية الصحية الشعملة يف سيعق خطة المناية املسمدامة لععم يف اإلقليم. وترت  

بسالمة املرضى واحلاعية املعلية، وتجود احلعتجة إىل بنعء قدرات وزارات الصحة لمصايم واملخعوف املمعلقة ، 2030
ق المغطية الصحية الشعملة بسهولة يف شراكعت بني القطععني الععم واخلعص وإدارهتع ورصدهع وتقيياهع. ولن تمحق  

 إقعمة شراكعت فععلة. و سيعسعت للمعظم البلدان دون إشراك قطع  الصحة اخلعص يف إطعر وطين ممفق عليه 
وللنهوض بعلمغطية الصحية الشعملة يف اإلقليم، تعد املشعركة مع قطع  الصحة اخلعص أمراً أسعسيعً. ويف معظم 

من به البلدان، يهيان القطع  اخلعص على تقدمي اخلدمعت الصحية للارضى اخلعرتجيني، إال أن دوره ومع يقوم 
عال غري مفهومني متعمعً. إذ يععين قطع  الصحة اخلعص من ضعف المنظيم، والشراكعت القعئاة بني القطععني 
الععم واخلعص غري منظاة تنظياعً كعفيعً. فضاًل عن ذلك، منع قطع  الصحة اخلعص بأقل قدر من الموتجيه السيعسي 

ظل القطع  اخلعص املمنعمي بعسمارار يف اإلقليم من المخطيط احلكومي لقطع  الصحة. وي ويكعد ال يشكل تجزءاً 
 مورداً غري مسمغل. 

وتصنيف القطع  اخلعص ودوره يف جمعل الصحة مسألمعن واسعمع النطعق. وتصنيف القطع  اخلعص إىل تجهعت 
هعدفة وأخرى غري هعدفة للربح ثنعئية كلية تنطوي على العديد من االخمالفعت داخل هذه الفئعت وفياع بينهع، 

م هذه اجلهعت خدمعت ومسعمهعت هعئلة، لكنهع يف الوقت نفسه تشكل حتديعت ضخاة خمملفة األنوا . وتقدِّ 
والقطع  اخلعص يف جمعل الصحة نشط للغعية يف تقدمي اخلدمعت )الرععية اإلسععفية واملسمشفيعت على حد 

الصحية وتطويرهع، واإلنمعج واإلمداد. سواء(، والمعليم الطيب، والبنية المحمية، واألدوية وحبوث المكنولوتجيعت 
وقطع  الصحة غري الرمسي هو اآلخر جمعل كبري يقوم فيه القطع  اخلعص بدور هعم وغري مفهوم بشكل كعمل وأقل 

 تنظياعً. 
ومن أتجل صيعغة اسرتاتيجية م سن دة بعلبيِّنعت لقطع  الصحة اخلعص، أتجرى املكمب اإلقلياي لشرق املموسط 

قد حلقعت عال معنية ببنعء القدرات. وعلى الرغم من إمكعنعت قطع  الصحة اخلعص، فإن عدة تقيياعت وع
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دوره غري حمدد حتديدًا تجيداً، وقدراته ليست مفهومة بصورة واضحة، وال ختضع ممعرسعته للرصد. كاع تموافر 
ويمنو  نطعق اخلدمعت معلومعت أسعسية حمدودة بشأن تركيبة القطع  اخلعص وتغطية اخلدمعت وتجودهتع وأسععرهع. 

اليت يقدمهع قطع  الصحة اخلعص، ومععيريه غري كعفية وغري ممسقة، وتنظياه ضعيف، وال توتجد معلومعت كعفية 
عن العبء املعيل الذي تلقيه هذه اخلدمعت على كعهل املسمفيدين منهع. وكشفت المقيياعت اليت أ تجريت يف 

نني واألنظاة اليت هتدف إىل تنظيم القطع  اخلعص، فإن الكثري منهع بلدان اإلقليم أنه يف حني يوتجد عدد من القوا
قد عفع عليه الزمن وغري كعفية للمصدي بفععلية للمحديعت واملشعكل احلعلية. ويشكل اإلطعر المنظياي اهلزيل 

ن املقرتن بضعف إنفعذ القوانني حتديعت تجسياة أمعم املرضى، ويعيقعن تطوير النظعم الصحي يف معظم بلدا
 اإلقليم.

ومن أهم المحديعت عدم وضوح الرؤية، وقلة برامج االعماعد، وازدواتجية املاعرسعت، والدافع المجعري، والبيع 
وكذلك االسمخدام غري الرشيد لألدوية والمكنولوتجيعت الطبية،  ،دون المقيد بضوابط والوصف غري الرشيد لألدوية

وبيع املضعدات احليوية دون مقعبل، مع يؤدي إىل مقعومة مضعدات امليكروبعت، والرقعبة المنظياية غري الكعفية على 
ري اجلودة تجودة البيعنعت وقلة توافرهع. ومن أكرب المحديعت اليت تواتجههع احلكومعت ووزارات الصحة تنفيذ مععي

 اخلعصة بمقدمي اخلدمعت يف القطع  اخلعص. 
وأظهر حتليل أخري أن نسبة خدمعت العيعدات اخلعرتجية اليت يقدمهع القطع  اخلعص ويسمفيد منهع السكعن يف 

إىل  %15. وترتاوح نسبة العيعدات اخلعصة يف بلدان اجملاوعة األوىل بني %86إىل  %33اإلقليم ترتاوح مع بني 
ة يف بلدان اجملاوعة الثعلثة. ويف بلدان اجملاوع %90إىل  %20يف بلدان اجملاوعة الثعنية؛ و %78و %5؛ و88%

من أسرة املسمشفيعت. وترتاوح النسبة املئوية  %83إىل  %7ميملك القطع  اخلعص نسبة ترتاوح بني الثعنية، 
ميكن أن يكون لمعزيز الشراكة  . لذا،%81و %11خلدمعت القطع  اخلعص اليت يسمخدمهع اخل اس األفقر بني 

 بني القطععني الععم واخلعص، بغية تقدمي اخلدمعت، أثر كبري على المقدُّم حنو بلوغ المغطية الصحية الشعملة.

 ةرجو  والنتائج الم ما  دُ ضي قُ المُ ُسُبل 
يف النهوض ل النميجة املرتجوة من هذا االتجماع  يف إذكعء الوعي بأمهية إشراك قطع  الصحة اخلعص تماث  

بعلمغطية الصحية الشعملة يف اإلقليم، ومنعقشة إمكعنية إتجراء منعقشة تقنية رمسية حول دور قطع  الصحة اخلعص 
جنة اإلقلياية لشرق املموسط يف ععم وذلك يف الدورة اخلعمسة والسمني لل   ،يف النهوض بعلمغطية الصحية الشعملة

2018. 


