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لصحة لاجتماعية في  لة  لعد  .
سعا  لاجتماعية مفهوما جدليا  لة  لعد ما مفهو  كا 

لى  صولا  لز  لى جو  كس  لمختلفة من ما ته  غم تفسير
لأساسية  لصحة لا خلا حو مكوناته  . فإنه في  لتز  
لمقبو  لتي لم يعد من  لة  لعد سبا عد  على  ية  لضر

بعد من  لى ما هو  نتاجيته بقد ما تذهب  لفر   بطها بمها 
لتي  لسياسا  لتعامل على ثلاثة محا من  هو ما يقتضي  لك. 

هو  لنمو،  لة قي صناعة  لعا لمشاكة    ، لتشا لة  تضمن عد
لقر  لى صاحب  لنفا  في  لثر  يع  لة في تو لعد ما يتطلب 

لوصو  لصحية  لاحتياجا  لة للتعبير عن  جو قنو عا  
لة  لعد لى  ضافة  يع،  لتو لة  لى جانب عد يل  لتمو لى مصا 
لتضامن  لتي تقو على مبد  لقا  غير  لقا  يضية بين  لتعو

. لإنسا مبد ضما حقو 
ليها  لصحية )access( ينظر  لرعاية  لى خدما  لوصو  فكر 

لوثائق  لعديد من  قد حد   . لإنسا صيل من حقو  كحق 
لحق. مجا هذ  لية كلا من مكونا  لد لوطنية  لقانونية 
ية  لمتسا لصحية بالفرصة  لرعاية  لى  لوصو  ترتبط فكر 

ية  لجوهر لأسئلة  لعديد من  هذ يثير   .)equal opportunity(
لرعاية  ية للحصو على  لمتسا لفرصة  مثل كيف لنا  نحقق هذ 
ية للاتاحة تعني غيا  تمييز ظالم  لمتسا ضح؟ فالفر  بشكل 

. لمطلقة فعا للمسا  للكنه ليس مر

لي للرعاية  لد لقانو  تن بوييسن Martin Buijsen، من كتا  : ما لمصد  - ، علا غنا كي  حمد  لصحية، ترجمة  لرعاية  لة في مجا  لعد لتضامن  لخيالصحية،  جعة محمو  مر
لى  لإنسانية بالنظر  مة  للكر لإنسا  لمفسر لاتفاقية حماية حقو  ير  لتقر  : لمصد  -. لى  ( صفحة   لحيو لطب  لإنسا  تفاقية حقو  لحيو ) لطب  تطبيقا 

لوصو  ية على  لمتسا لتضامن بوصفه شرطا للقد  يشير 
تقتضي فكر  لاجتماعية  لة  لعد لى فكر  لصحية  لرعاية  لى 
لك  لمنتجة مع  لسلع  يع  عا تو لاجتماعية ضمنا  لة  لعد

ير  لى تبر لاجتماعية  لة  لعد لز يشير في كتابه عن  فأ جو 
لطبي بنا على مبد  لعلا  لتفا في  لإيجابي  لتمييز  حالا 

لتمييز  كا هذ  لتفا  ير  لذ يمكن به تبر لاختلا 
ضعا.  لأسو  عظم فائد للآخرين  لتباين مصمم لجلب منفعة 

ها   لتي طو لأكثر قبولا هي تلك  ية  خر، فالنظر في سيا 
يع  لمنتجة تتطلب معايير تو لسلع  يعة  لتي تنا بأ تنو لتز 

 .P ,  ,J. Rawls, A theory of justice, Oxford University Press --
 M. Walzer, Sphere of justice, A defense of pluralism and equality,-٤

 (١٩٨٥ ,(Oxford: Oxford University Press

لاجتماعية موضعا لنز جوهر فلسفيا  لة  لعد ما  مفهو 
لآتية: للأسبا 

لمختلفة. بعا  لتعقيد بسبب  سة غاية في  لمما لمفهو في   )
. ضاعا غير منظو ئما  لمفتوحة نسبيا  تجّد عليه  ( حد 

مه. ستخد لأخلاقية عند  ( علاقته بالأحكا 
لفضيلة. لعا تقليديا ترتبط بفكر  لشعو  لة في  لعد  )

لة لعد : مفهو  مربع 

لة: لعد مفهو 
لة  لتي ترتبط بالصحة هي ما يسمى بالعد لة  لعد شكا  حد 

لصحية بنا على  لحماية  ية للرعاية  لمتسا لإتاحة  يع   لتو في 
جتماعيا. لمقد  لاحتيا 

تبا قو  لمقبو  صبح من  لة،  لعد لجد حو مفهو  غم  بما 
لمختلفة تستطيع  تتعايش  لة  لعد خر  مفاهيم  سطو مر 

قد  لوقت.  لاستحقا في نفس  لاحتيا  ستخد  لممكن  فمن 
ياضيا مثلا ليست هي تلك  لر لة في  لعا يع  لتو تكو معايير 

هنا ما يطلق عليه  لصحية.  لرعاية  مها في  ستخد لتي يجب  لمعايير 
للرعاية  لة«  لعد لعديد من مجالا  لتز » لأمريكي  لفيلسو 

لمستقل . لصحية مجالها 
عتما  لصحية على  لة  لعد لمستقل في  لمجا  بما يكمن هذ   

لمسا يعتمد  ية  لحر لتضامن على عكس  لتضامن.  على مفهو 
لتضامن مع  يقا   لأخلاقية للصحة.  لطبيعة  كمفهو على 
فئ من  لد لجز  لى  ، ينتمي  لولا لرعاية  لحب  فكا مثل 

لأخلاقي. لطيف 
لإتاحة  لصحية هي ناتج عقلية عملية تتلخص في  لة  لعد عد في  لقو

. ية للفر لمتسا لمنصفة 
لي  لد لقانو  تن بوييسن Martin Buijsen، من كتا  : مطو من ما علا لمصد كي  حمد  لصحية، ترجمة  لرعاية  لة في مجا  لعد لتضامن  لصحية،  لخياللرعاية  جعة محمو  ، مر غنا

لة  لعد : مفهو  مربع 
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خلية لكل معيا  لد لمبا  يعية تبحث عن  لتو لة  مختلفة، فالعد
لمعيا  لاحتيا هو  لصحية،  لرعاية  لصحة  خل  في  يعي،  تو
من كل  حتياجه  لمشتق عن مبد »لكل حسب  لأهم  يعي  لتو

ته  لى »من كل حسب قد لتز  لذ طو  ته«  حسب قد
لتي  جتماعيا  لمعتر بها  حتياجاته  لى كل حسب   مو 

لصحة،  لاحتياجا  لمشتركة من  لقيم  سا من  تقو على 
. غير محد لفر لا سقف لها  حتياجا  حيث  

لحيو على تفسير  لطب  لية للبحث  لد لاتفاقية   فقد نصت 
لطبيب  ها  لتي يحد لطبية  لاحتياجا  ها  لاحتياجا باعتبا

لرعاية  لى  لوصو  لتفا في  لذ يقر شكل  هو  لمعالج 
لقياسية للمهنة. لطبية  لمعايير  لصحية بنا على 

ختبا  جتيا  ، فربما يجب  لمو تتسم بالند حيث  
لصحية  شطب خدما من تلك  ئم للخدما  صعبة لوضع قو
من ثم،  عتبا سياسية،  لك بنا على  بما ُيحسم  ئم،  لقو

لأكثر  ليا  للأ لسياسي  لاحتيا للتحديد  نشأ فكر خضو 
. ضر

لة  لصحة كمقيا للعد همية   .
لاجتماعية.

لتي تستخد  لأساسية  لمؤشر  لبشرية من  لتنمية  تعد مؤشر 
لنظم  تحتل مخرجا  لاجتماعية.  لة  لعد ضعية  في قيا 

لأهم )مثل  لمؤشر   )health status outcomes( لصحية
لرضع  فيا  مل، معدلا  لحو لأمها  فيا  معدلا 

لتنمية  لمعاشة( في مؤشر  لعمر  معدلا سنو  لأطفا 
غيرها مما يجعل  لشر  تاحة ميا  لى جانب مؤشر  ية  لبشر

لاجتماعية. لة  لعد لتنمية  لحق في  لصحة مقياسا حيويا لضما 
لية  ية تبا لبشرية علاقة عضو لتنمية  لصحة  لعلاقة بين  كما تعد 

لحالة  لسلبية حيث تعكس مخرجا  لإيجابية  نبها  في جو

ساسيا  لمر مقياسا  هم من عب  تحر طنين  لصحية للمو
مستو معيشتهم. جو نمط حياتهم  نتاجيتهم  لتحسن 

جه  لتعامل مع  لصحي في  لحاكم للقطا  لد  لرغم من  على   
تتصا  لصحية، فإ جهو كثير ما تتعا  لمسا  عد 

ثنا تتطلعهم لتحقيق نجاحا في مجالا  لآخرين  للاعبين  مع 
لسيا  لوطني  حماية  لأمن  خر مثل حماية  هتماما 

 . لأخر ية  لاقتصا لأهد  لوطنية  
لأمثلة لد حققت نجاحا ملحوظة  لعديد من  لعلنا نر 

لمثا  لصحة. فعلى سبيل  لاجتماعية في مجا  لة  لعد في تحقيق 
ند على   طنين في  لمو لسياسية صحة  لإ  ضعت 

من قومي«.  لصحة هي »قضية  ير  صفتها  هتمامها، فهي، كما 
ند  ند ) بعد  فقد  لتي شهدتها  لعرقية  بح  لمذ فبعد 
بح عنصرية عا  كا على  كثر من عشر شعبها في مذ
، مجتمع في قمة  لمر جهة شعب يعاني من  لجديد مو لة  لد

كثر  بنية تحتية مدمر بالكامل  ية  لإقتصا لإنسانية  لمعانا 
لفقر(.  طنين تحت خط  لمو % من  من 

طنين جميعا من  لحكومة هو توفير حيا سعيد للمو صبح  
نه  حصل  لحكومة هي  تعليم متميز. سياسة  خلا صحة جيد 

سرته سو يصبح  حيا  لسعا في حياته  طن على هذ  لمو
لأفكا  للجو للعنف  لسعا  لتضحية بهذ  لصعب عليه  من 
لمنظو  لجهل. فمن هذ  لمر  لفقر  لتي تتغذ على  لمتطرفة 
لسعيد لكل  لحيا  توفير سبل  لاجتماعية  لة  لعد تصبح تحقيق 

لحقيقي.  لاستقر  لنمو  لسلم  عائم  قو  هم  طن هي  مو
لشعو  ، على  لأفر لمنظو باهظة على  لعمل بهذ  فتكلفة عد 

. لحكوما بالتأكيد على 
لتي تنشأ  لية  لد لتعهد  سا  لمما كذلك فالسياسا 
ليها بصفتها محد  لنظر  ، يجب  لد لتفاعلا بين  من 

لصحة. فبالرغم  لإنصا في  إيجابا على  سياسية للصحة تأثر سلبا 
لصحة  لحق في  تحقيق  حماية  حتر  لد عن  من مسئولية 

 Rwanda’s Progress in health: Leadership, performance and-٥
 insurance, Overseas Development Institute, Development Progress,

http://www.developmentprogress.org/sites/ ,٢٠١١ ,ODI publications

 pdf.٠_developmentprogress.org/files/rwanda_report_-_master
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لصحة في مصر لاجتماعية   لة  لعد

كبر  صبحت  لهامة للصحة  لمحد  لعديد من  لا   لشعوبهم، 
لعمل على تحقيقها  صبح  لحكوما بشكل فر  من قد 

لي. لد لعمل  جز من 
لتابعة  للصحة  لاجتماعية  لخاصة بالمحد  لمفوضية  قر 

لاجتماعية تُأثر بشكل  لة  لعد لعالمية بأ غيا  لصحة  لمنظمة 
لتقاليد  لعا  يع للصحة. فالأعر  لتو لة  ملحو على عد

لخدما  يع  لة في تو لعد لمختلفة تسمح بتقبل عد  لثقافا 
. لإنصا لى عد  ، تدعو  لأحيا في بعض  لصحية بل 

لصحية  لة  لعد لتأكيد على  غيا  لى  لمفوضية  إنتهت تلك 
لتد في  لإنتقالية  لأنشطة  خلاقيا  مفهو  لم يعد مقبو 
لحصو على  لة  طنين في عد لمو لتأثير على حق  لتنفيذ لا يعني 

 .)access to their full health potential( لصحية لفر 
لسياسية  لاهتماما  لصحة يجب  يتقاطع مع  فالإنصا في 
لصحي لا يمكن  يتحقق بمعز  لقطا  لمختلفة حيث  تطوير 

ساسي،  . فالصحة هي شر مسبق  لأخر لعامة  لسياسا  عن 
صفها كقيمة شاملة  يمكن  لمجتمع  مة  مؤشر ها لاستد ُمخر 

سياسي للجميع. جتماعي  كمعطى تكاملي 

لمصر  لصحي  لنظا  . خلفية عن 
لى  سا محمد على  عريق  يخى  لمصر نظا تا لصحى  لنظا 
ية فى  لعسكر حتياجاته  لتاسع عشر لتلبية  لقر  مصر فى منتصف 
يين فى تأسيس جيش مصر  لمصر عتما على  لإقليمى  لتوسع 

لعالم. لحديثة في  لصحية  لنظم  بة لنشأ  في فتر مقا حديث 

 The Lancet-University of Oslo Commission on Global Governance-٦
 for Health, The Political Origins of health inequity: prospects of

 ١١, ٢٠١٤ change, O.P. Ottersen et al., Published online February

 ٦٧٣٦(١٣)٦٢٤٠٧-١-S٠١٤٠/١٠٫١٠١٦/http://dx.doi.org

٧-تاريخ اإلدارة الصحية يف مرص من عهد أفندينا محمد عيل باشا إىل اآلن، د. أحمد 
محمد كامل سكرتري الجمعية الصحية املرصية، الرغائب، ١٩٤٣

حمد محمد   .  ، لآ لى  فندينا محمد علي باشا  لصحية في مصر من عهد  لإ  يخ  لرغائب، .تا لمصرية،  لصحية  لجمعية  كما سكرتير 

لتي تأسست  لصحة  لصحي مركزيا من خلا   لنظا  يد 
لصحية في  يا  لمدير يتبعها عد من  يل   بر في 

كز  لمر لصحية في  لمناطق  لى عد من  ضافة  لمختلفة  لمحافظا 
ية في كل محافظة. لإ

لمخطط  لتكامل بسبب نمو غير  لى  لمصر  لصحي  لنظا  يفتقد 
ية مما جعله  لر لتنسيق  لى  فتقد  يخية ممتد  عبر فتر تا

يل  لتمو لتنظيم  لمختلفة للإ  لتبعثر في محا  يتسم بالتعد 
خاصة  عامة  لصحية في منافذ مختلفة حكومية  لخدما  تقديم 

هلية من خلاله.

لحكومي لصحي  لقطاع  أ. 
لصحة   .

لإشر  لصحية  لرعاية  لمنو بها تنظيم   لجهة  تعتبر هي 
طنين. توفيرها للمو عليها 

تقد  لمجاني  لصحة تمثل - نظريا - نظا للعلا  خدما  
كز  مر حد  سعة من  لخدما من خلا شبكة  تلك 
لى جانب عد  لحضر  يف  لر لأساسية في  لصحية  للرعاية 

صم  عو لقاهر  لنوعية في  ية  لمركز لعامة  لمستشفيا  من 
لو مسئولة عن  لمختلفة كما   ية  لا كز  لمر لمحافظا 

لعامة. لصحة  لوقائية  لخدما 
لتعليمية لعامة للمستشفيا  لهيئة   .

تعليمية  لصحة، تقو بتوفير خدما طبية  هي هيئة تابعة لو 
يب  تد لطبي  لتعليمي  لد  تساهم في  ية  قتصا بأسعا 

لقاهر  معاهد منتشر في محافظا  هي مستشفيا   . لأطبا
. سوها لبحير  لقليوبية  ية  لاسكند لججيز 

لصحي لعامة للتأمين  لهيئة   .
نشئت في عا  ية  قتصا هي هيئة شبه حكومية عامة لها طبيعة 

٩-تحليل القطاع الصحي املرصي، النسخة الصادرة عن وزارة الصحة السكان يف عام 
EHSA D٢٠٠٣ - ٤
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لمؤمن عليهم  طنين  عاية صحية تأمينية للمو  لتقو بتوفير 
لخدما من خلا  يل تقديم  سلو تمو إنتهجت  جتماعيا 

مملوكة لها  متعاقد معها في  مستشفيا تابعة  كز  مر عيا 
نين تأمينية متعد  فقا لقو يفية  لر لمناطق  لبلا عد  نحا  كل 
قانو  لسنة  قانو  لسنة   منها قانو  لسنة  
لمر  لصحي على  لتأمين  نين  قو قانو  لنسة    

. لفلاحين في عا  لتأمين على  لمعيلة في عا  
لعلاجية لمؤسسة   .

نشئت في عا  عقب  لصحة  هي هيئة تابعة لو 
لطبية بأجو  تقد خدماتها  لخاصة  لمستشفيا  تأميم عد من 
لمفتر عند  كا من   . لها فر في عد محافظا ية،  قتصا
لا   لصحي،  لعامة للتأمين  لهيئة  نها سو تدمج في  نشائها 

لهيئة  لتوسع في نشا هذ  لك، فقد تم  لى عكس  قع   لو
كثر تخصصية في عا   كز  لك مر إنبثق عنها بعد  بل 

صبح لها مستشفيا  لمتخصصة«.  لصحية  كز  لمر طلق عليها »
مانة متخصصة  ئح خاصة  لو تقد خدما متقدمة بأجر 

لصحة مباشر )مثل مستشفى معهد ناصر  ير  تتبع  تها  لا
لعلا بها بأسعا لا تقل كثير عما  يتم   ) لشفا مستشفى  

. لخا لطبي  لقطا  يقد في 
لجامعية لمستشفيا   .

تتبع   طنين  لعلاجية للمو لرعاية  هي مستشفيا توفر 
لتعليمي  ها  تقو بد  ، لجامعا لتي تشر على  لعالي  لتعليم 

عاية طبية متخصصة  هي تقد  لملحقة بها.  لطب  لطبي لكليا 
لدقيقة للخدمة. يا  لمستو حتي 

.  أخر
عائلاتهم كذلك  لعاملين بها  لصحية لقطا  لخدمة  توفر 

لتابعة لو  لمستشفيا  لوحد  طنين مثل  لمو خدمة 
غيرها من  للكهربا  قا  لأ خلية   لد لدفا  

. لو
لخا لطبي  لقطاع   .

كز  لمر لمستشفيا  لخاصة  لعيا  سعة من  يمثل شبكة 

هذ تتفا  طنين بأجر  لعلاجية للمو لخدما  لتي توفر  لطبية 
ية  لإقتصا لمتطلبا  مستو خدماتها بما يتناسب  ها  سعا

لعظمى من  لغالبية  ها تفو قد  سعا لتشغيلها، لذ فإ 
لمقدمة بها  لخدمة  تفو جو  ها  نتشا تسا  لا   طنين،  لمو
لوحيد  لمقصد  ، يجعلها  لعا لقطا  لأحيا عن  للكثير من  في 

طنين. لمو لللكثير من 
لخخير لأهلي  لطبي  لقطاع   .

يع  هلية تقد خدماتها  تو يقد خدماته من خلا جمعيا 
لة مما يسمح لها  ئب للد با على مساهمين  تسديد ضر
. كما   لخا لقطا  قل مما يقدمه  لخدما بأسعا  بتقديم 
لتبرعا مما يتيح لها فر  لجمعيا كثير ما تقو بجمع  هذ 

قد  لمستهدفة.  سع للفئا  تقديم خدما  لتوسع في خدماتها 
لعا  لقطا  لفجو بين خدما  لقطا مؤخر لسد  تسع هذ 

لتكلفة. لخا باهظة  لقطا  خدما  لجو  ضعيفة 
لة لد لعلا على نفقة  ٩. منظومة 

لخدمة بشكل  صلها، غير معنية بتقديم  يل في  هي منظومة تمو
ثية  لكا لأمر  لى تغطية  لأ  لمقا  للكنها تهد في  مباشر 

ستثنائية للغير مؤمن عليهم. توفير تغطية صحية 

لحالي. لصحي  لعامة للقطاع  لمؤشر   .
لعلاجية  لمنشئا  جمالي عد  يا في  لى  لمؤشر  تشير تلك 

 % . ها  يا قد في عا  قياسا بعا  بنسبة 
لفتر  لأطبا في نفس  عد  جمالي  يا في  بز  ) خا )عا 
لعامة  لمستشفيا  نخفا في عد  بنسبة   % . ها  بنسبة قد

سر  نخفا في عد  بنسبة   . لفتر % في نفس  . ها  قد
.% ها  لعامة قد لمستشفيا 

. مليو فر في عا  بة  لمؤمن عليهم صحيا قر بلغ عد 

١٠-النرشة االحصائية السنوية إلحصاء الخدمات الصحية، نوفمرب ٢٠١٢، الجهاز 
املركزي للتعبئة واالحصاء
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. مليو فر في عا  -   -  مقابل 
 .

. مليا  لة  لد جمالي تكاليف ما يسمى بالعلا على نفقة  بلغ 
. جنيه في عا  مقابل  مليا جنيه في عا 

لإسعا  مركز في عا  مقابل  كز  بلغ عد مر
حدها  لقاهر  في   % . يا   في عا  بنسبة 

. يوجد  مركز

لصحي في  لنظا  ليها  هب  لتي  لتغيير  لسابقة.  لسنو 
لأسر نمو طب  لصحي  لإصلا  . برنامج 

طا  يا عا  فى  لصحى فى بد لاصلا  ضع برنامج  تم 
لقائم  لتحليلية للوضع  لعلمية  لأ  سا  لد مجموعة من 
ضع تصو عملى  جهها  لتى يو لتحديا  لصحي  لنظا  فى 

ضعها  إعا هيكلتها  لمنظومة  صلا  لة  يق لمحا يطة طر خر
لتنمية  لعمل بمساعد شركا  لتجريبى من خلا  لتنفيذ  موضع 

. سوها لمنوفية  ية  لاسكند ليا( فى محافظا  (
لاتى : لمنظومة تتلخص فى  جه  لتى تو لاساسية  لتحديا  كانت 

لصحة من جيو  لانفا على  جو نصيب عالى من   -
لعيا  لطبي ) لخا  لقطا  لأفر خاصة فى  لأسر 

) لصيدليا جية  لخا
لصحية خاصة للفقر  لخدمة  ئق مالية لإتاحة  جو عو  -

لمصر  يف  لر لسكا فى  من 
لمقدمة فى  لصحية  لخدما  - نقص نسبى فى جو 

مد  يف  لر لصحة خاصة فى  حد صحية تابعة لو 
لخدما فى  لأغنيا للبحث عن  لفقر  لصعيد مما يدفع 

بد تخطيط  للذ تناميا بإضطر  لأهلى  لخا  لقطا 
. لأخير لثلاثة  لعقو  في 

١١-تحليل القطاع الصحي املرصي، النسخة الصادرة عن وزارة الصحة السكان يف عام 
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لمتاحة. لصحية  لعامة  لمو  - عد كفا تشغيل 

لصحى ؟  لاصلا  . لما 
لتى بد بتقرير لجنة  لصحى  لموقف  سا تقيم  ظهر 

سماعيل  سها  لتي كا ير لشو عا  ) لصحة بمجلس 
ير للصحة للبد في  لتقرير كو شح بنا على هذ  لذ  سلا 

لآتي:  ) لإصلا برنامج 
لصحية للسكا قياسا بالد  لحالة  - تر مخرجا 
لمنطقة  لاجتماعية في  ية  لإقتصا لشريحة  لشبيهة في 

مل  لحو فيا  ، معد  لأطفا لرضع  فيا  )معد 
ية،  لسا غير  ية  لسا لأمر  يد عب  ، تز لأمها

لحضر  يف  لر لخدمة بين  تاحة  لصحية  لتغطية  تفا 
.)… لجنو لشما  بين 

لصحية. لطلب على خدما  يا   -
لنو  حسب  فيا  لصحية جغر لخدما  تاحة  - عد 

لدخل.
لاهتما  عد  لفاعلية  عد  لخدما  - تر جو 

لمقدمة.  لخدمة  ضائهم عن  عد  يض  لمر بحقو 
إ  لفنية فى تنظيم  ية  لإ لقد  ية  - محد

لصحية.  لمنظومة 
لمنظومة  يل  ساسية في تمو ية  قتصا با  جو صعو  -

لصحية.
؟ لإصلا تجاها  . ماهي 

لصحى فى ضر تأسيس  لإصلا  هد برنامج   تتلخص 
لاجتماعى فى  لصحي  لتأمين  طنى جديد يرتكز على  نظا صحى 
يف  لر لشاملة خاصة فى  لصحية  لتغطية  يضمن تحقيق  يله  تمو
ية  ستمر لجو  لإتاحة   لإنصا  فقا لمبا  لمصر )

يل(.  لتمو
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لمطلوبة،  لإصلا  لشاملة لتحديا  لمركبة  نظر للطبيعة 
- لإصلا قد يتر تنفيذ مابين  لتوقعا بأ هذ  خرجت 

صل. لمتو لعمل   عاما من 
)  - ٩٩ ية )من  لاسترشا لمرحلة 

لمرحلة على: كز هذ 
ها مدخل للمنظومة.	  لأساسية باعتبا لصحية  لرعاية  تدعيم 
يف حسب 	  لر لاساسية فى  لخدما  تاحة  تحسين 

لسكا حتياجا 
 	. لنظا ية  ستمر يل  للكفا فى تمو لإنصا  تحقيق 
لمبعثر غير 	  لنظا  خل  لخدما  تنسيق  لتكامل  تحقيق 

. لمتو
ماكن تقديمها بإنشا 	  لخدمة عن  يل  ليا فصل تمو تجريب 

.» لأسر يق صحة  »صنا
) لإصلا )من  -  لثانية في برنامج  لمرحلة 

لأساسية  لرعاية  حد  شهد توسعا في تطبيق برنامج تحديث 
يق  تنشيط لد صنا لأسر  كز صحة  مر حد  تحت مسمى 

لأساسية عبر نظا لدفع  لخدما  يل مقدمي  لأسر لتمو صحة 
لتي تقيس جو  لأ  فز بنا على حزمة من مؤشر  حو

لخدمة. طنين من  لمو ضا  لعمل  إنتاجية 
) لإصلا )من  -  لثالثة في برنامج  لمرحلة 

إعا  تقييم للتجربة  جعة  مر لتوسع  شهد توقف مرحلي في 
لمنوفية بهد  لسويس  تجربتها في محافظتين جديدتين هما 

لم تستكمل  لمحافظتين.  لشاملة في  لصحية  تطبيق منظومة للتغطية 
لبيانا ثم بحد ثو  كتما  لتجربة لأسبا متعلقة بعد 
لذ  لاقتصا  لسياسي  لاستقر  يناير  نتيجة لعد 

. لبلا تعرضت لهما 
لمعوقا فى تطبيق نمو صحة  لقو  لاسر . تحليل لعناصر 

ية )Piloting( من  لاسترشا لمرحلة  ية فى  لز كا حجر 
خا نظا صحة  ، هو  لى  لإصلا من سنة  
لمنوفية  ية  لاسكند لا  لأسر كنمو فى ثلاثة محافظا 
لسويس  ضافيتين هما  لى محافظتين  لك  متد بعد  سوها 

قنا.
لية بجانبيها  لأ لرعاية  لخدما على مستو  تحسنت جو 

بة للسكا خاصة في  لعامة، لتصبح جا لصحة  لوقائي  لعلاجي 
لرعاية. يف كمدخل للحصو على  لر

لقو . عناصر 
لرعاية  حد  لى تأسيس شبكة من  لإصلا   برنامج 

لأسر  كز صحة  مر لأسر  لمطو لوحد صحة  لمحسنة  لية  لأ
عد برنامج لزمالة  لأسر  لأطبا على نمو طب  يب  تد
لوحد حتى عا  لإجمالي لهذ  لعد  صل   . لأسر طب 
صلا  قد شمل  حد صحية قائمة بالعمل.  لى    

ضع نطا للدفع لمقدمي  يب  لتد لتحتية  لبنية  لوحد  هذ 
منظومة   ) لأسر لتحفيز )من خلا صند صحة  لخدمة 

تطبيق  تطوير  لجو بالو  للاعتما من خلا  
لطبي. يق  لفر لاكلينيكية لعمل  شا  لا

لمحافظا  لأسر في  يق لصحة  لبرنامج تأسيس صنا كما شمل 
لصحية لتحقيق  لرعاية  يل  لقومي لتمو لخمس كنو للصند 

طا موحد يمثل  كفأ للمو في  فضل  ستخد  تجميع للمو 
طا  لمستقبل )في  يمهد لنظا تأميني شامل في  لمصلحة  صحا 
فع  لمو pooling ثم  صب   collecting لمو عمليا جمع 

.)purchasing and paying لخدما شر  لأمو 
لتطبيق . معوقا 

عا هيكلة للمنظومة بشكل كامل . لم يتم 
لمنظومة. مة لاعا هيكلة  للا يعية  لتشر لأطر  . لم توضع 

لصحي. لإصلا  لشديد في   ية  لمركز  .
لتنفيذ لحد تغيير  ية في  لاستمر مة  لاستد . غيا 

. لإصلا مستمر في قيا منظومة 
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لتجربة في صب  لمالي للتجربة، فلم تنجح  لنمو  . تعقيد 
لمختلفة  لمصا  لأسر )من  يق صحة  نة في صنا مو متو

لى  كين(  لمشا لصحي،  لتأمين  لعامة،  نة  لخز  ، لو مثل 
لتنمية لإنجاحها. مو شركا  جانب ما خصص من 

لأسر عما  حد صحة  ستخد  نخفا معدلا   .
خطط له.

 . لصحية عقب ثو يناير  لمنظومة  صلا  ضع  تجمد 
خل  كا مدنيا  لمجتمع حر ، شهد  يا عا  مع بد

لمدني بالمبا  لمجتمع  نشطا  لخجبر  يمية من  كا مجموعا 
لمنظومة  لعلمية لمناقشة مستقبل  لحو  باجر سلسة من 

لصحية.
لنظا  يل  لتوصيا في محو تمو حزمة من  قتين للعمل  نتهت بو  

لمنظومة ككل. حوكمة  لخدما  في محو تقديم  لصحي 
لحو  لا  هذ  لصحة،  لمستمر في   لتغير  غم 

ستو  /  لصحة في  لأ ساهمت في صياغة ما 
تيجية  ستر قة مبا عامة  ( ثم في صياغة   )ما 
تيجية لاصلا  ستر ضع خطة  عقبها   ، لبيضا قة  سميت بالو

ساسية تتلخص  تيجية  ستر هد  لصحية تشمل ستة  لمنظومة 
لصحية  لتغطية  نصافا، تحقيق  كثر  فضل  في تحقيق نتائج صحية 

لأمثل  لاستخد  لصحة مع ضما  لاستثما في  يا  لشاملة، 
لصحي.  لقطا  تحسين حوكمة  لعامة  لصحة  ، تطوير برنامج  للمو
مة:  لمستد لتنمية  تيجية  سع لاستر طا  لأهد في  ُضمت هذ 

. مصر 
حتياجا في  لأكثر  لفئا  كما بد برنامج مو لاستهد تغطية 

يل مباشر  لأساسية عبر تمو لصحية  لأفقر بالخدما  لمحافظا 
سو  لصحة في محافظا  لى   لمالية  من مخصصا  

لاستهد للمحافظا  قنا. تمهيد للتوسع في برنامج  لأقصر 
لخدما في  لثانية من  لرعاية  إلى مستو  لأكثر فقر  لأخر 
لخدما  لعامة عبر مشر تحسين جو  ية  لمركز لمستشفيا 

لصحية.

لصحة لة في  لعد . فجو 
لصحية على تحسين  لنظم  لصحة من منظو قد  تقا مخرجا 
 ، لمر لمالية لهم من عب  لحماية  توفير  طنين  لصحية للمو لحالة 

ليهم من  ضائهم عما يقد  حقوقهم  متهم  لحفا على كر
لتحديا بتطوير سياسا  ترتبط هذ  عاية صحية.  خدما 
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لمجتمع ككل. الجتماعية في  لة  لعد
لقيمي لمحتو  لمنظو  ية على  لر تفقت  لصحة،  بيا  في 
يع  لة في تو لعد نساني شامل، يتضمن  لصحة كحق  لحق في 

لتي  لصحية،  لحماية  لرعاية  نظم  الجتماعية للصحة  لمحد 
ية للرعاية  لمتسا إلتاحة  لوسيطة من خلا  تها  يمكن قيا مؤشر

لفر عن تحمل تكاليف  لنظر على قد  ا )بغض  ًّ مالي ا  ًّ في جغر
 ،) ألسبا لجو  تمييز أل سبب من  بنفس  لخدما 

الجتماعي في  لصحي  لك بنشو نظا للتأمين  تبط  من ثم 
لقائمة على  ية  لمتسا إلتاحة  لستينيا ليوفر  مصر منذ منتصف 

لحصو  مكانية  لك ما مثل بوضو غيا للتمييز في  لتضامن، 
لصحية  لتغطية  قتها بتحقيق  ما بشر  لحاجة  لخدما عند  على 

 ! هذ ما لم يحد يين، في عشر سنو  لمصر لشاملة لكل 
القتصا  تجا  ، منها هزيمة يونيو  ثم تحو  ألسبا عديد

لقطا  لذ  لبر  النفتا  لمفتو  لبا  نحو سياسا 
لعامة  لمسئولية  جع  تر تناميه بشكل متسا  لصحي  لخا 

١٢-العدالة االجتامعية يف الصحة، عالء غنام، الرشوق، نوفمرب ٢٠١٤

إلتاحة  من ثم تحقيق  لصحية،  لحماية  لة عن توفير هذ  للد
لة. لعد ية  لمتسا

لة  لعد ختلا  ، كانت سما  ألخير لعقو  عبر  في مصر 
 ، الختلالا لصحة تبر في سلسلة من  إلنصا في  عد 

 child  Under( ألطفا فيا  لمتصلة بمعد  لفر  همها 
بع في  لر إلنمائي  لهد  سة ) لمد mortality rate( تحت سن 
 ) قل من عا لأطفا  لرضع ) فيا  فيا  أللفية( جغر علا 

لمعيشي. لمستو  )Infant Mortality Rate( حسب 
لفر عن تحمل تكاليف  لنظر على قد  ا )بغض  ًّ مالي ا  ًّ في  جغر

 ،) ألسبا لجو  تمييز أل سبب من  بنفس  لخدما 
الجتماعي في  لصحي  لك بنشو نظا للتأمين  تبط  من ثم 
لقائمة على  ية  لمتسا إلتاحة  لستينيا ليوفر  مصر منذ منتصف 

لحصو  مكانية  لك ما مثل بوضو غيا للتمييز في  لتضامن، 
لصحية  لتغطية  قتها بتحقيق  ما بشر  لحاجة  لخدما عند  على 

 ! هذ ما لم يحد يين، في عشر سنو  لمصر لشاملة لكل 
القتصا  تجا  ، منها هزيمة يونيو  ثم تحو  ألسبا عديد
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لقطا  لذ  لبر  النفتا  لمفتو  لبا  نحو سياسا 
لعامة  لمسئولية  جع  تر تناميه بشكل متسا  لصحي  لخا 

إلتاحة  من ثم تحقيق  لصحية،  لحماية  لة عن توفير هذ  للد
لة. لعد ية  لمتسا

لة  لعد ختلا  ، كانت سما  ألخير لعقو  عبر  في مصر 
 ، الختلالا لصحة تبر في سلسلة من  إلنصا في  عد 

 child  Under( ألطفا فيا  لمتصلة بمعد  لفر  همها 
بع في  لر إلنمائي  لهد  سة ) لمد mortality rate( تحت سن 
 ) قل من عا لأطفا  لرضع ) فيا  فيا  أللفية( جغر علا 

لمعيشي. لمستو  )Infant Mortality Rate( حسب 
لرضع فمن بين كل  فيا  تفا  ضح على  لفقر بشكل  يؤثر 

ين  لمولو لك للأطفا   مولو حي يتوفى نحو  حالة 
لرضع  لأطفا  فيا  لفقر بينما تنخفض  لطبقة  لأمها في 

فا لكل  لى نحو  حالة  لغنية لتصل  لطبقة  لأمها في  بين 
لوفا للأطفا  حتما  لى   هو ما يشير   مولو حي، 

نصف  لى نحو مرتين  لفقير يصل  لطبقة  لأمها في  لرضع بين 
لغنية. لطبقة  لوفا للرضع للأمها في  حتما 

، فرغم  لأطفا فيا  يضا على معدلا  ينعكس هذ 
صلت معدلا  يجي حتى عا  حيث  لتد لتحسن 

لك،  لى  طفل لكل  طفل حين  لأطفا  فيا 

لصحي  لمسح  فقا لبيانا  تفع بشكل ملحو  لعد  لى  
لى  لكل طفل. يظهر  صل  في لعا  حيث  لديموجر

لأطفا حديثي  فيا  يضا في نسبة  لملحو  جع  لتر هذ 
لف طفل في عا   . لكل  تفعت من  لولا )

لأطفا  فيا  نسبة   ) لف طفل في عا  لى  لكل 
لى  لف طفل في عا   . لكل  تفعت من  لرضع )

.) لف طفل في عا   لكل 
لصحة  في  إلنصا في  عد  لة  لعد ختلا في  يضا يظهر هذ 

لخامس(، فيما بين  لهد  مل ) لحو ألمها  صحة  فيا 
ئح  لشر فيما بين  يف/حضر(،  / /جنو ا )شما ًّ في لمناطق جغر

ألغنى(. ألفقر/  لمختلفة ) الجتماعية 
لاجتماعية بين  لة  لعد نه هنا تحسن كبير في فجو  نلاحظ هنا 

بين فئا   . لبلا لجنو من  لشما  بين  يف  لر لحضر 
لصحي بين  في  لديموغر لبحث  لمختلفة.  فوفقا لبيانا  لدخل 

لة  لعد ، هنا تحسنا ملحوظا في فجو  عا  عا  
: نسبة  لمثا لحضر. فعلى سبيل  يف  لر لمختلفة  لدخل  بين فئا 

لحمل من مقد خدمة  ثنا  عاية  للاتي حصلن على  لأمها 
لأفقر  لطبقة  % لد   : صحية مد كانت في عا 
 %  : صبحت في مسح  لأغنى  % للطبقة  مقابل 

نه فجو  لأغنى   لطبقة  % لد  لأفقر مقابل  لطبقة  لد 
ما فيما يخص نسبة   .% لى   % لة تم تقليصها من  لعد
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خل منشأ صحية )حكومية  خاصة(  تهم  لا لذين تم  ليد  لمو
ما فيما يخص   .% لى  % لة تم تقليصها من  لعد فجو 

سطة مقد  مهاتهم على مساعد بو لذين حصلت  ليد  لمو نسبة 
 % لة تم تقليصها من  لعد لولا فإ فجو  ثنا  خدمة طبي 
مهاتهم  لذين حصلت  ليد  لمو خير فيما يخص نسبة   .% لى 
  % لة تم تقليصها من  لعد ، فجو  لولا عاية ما بعد  على 
إ  لة  لعد %. يعتبر هذ تحسنا ملحوظا في مؤشر فجو 
لة يجب  جو فجو عد لى  لت تشير  لحالية ما لنسب  كانت 

لة للصحة. لد لتصد لها في خطط 
لمنتفعا من  تغطية صحية  لسيد  لى  نسبة  يضا  نشير 

هي نسبة متدنية  لسيد  % من  فقا لمسح  هي  تأمينية 
لتأمين  لمعلنة من هيئة  لصحية  لتغطية  للغاية  صحت نسب 

لجنسين  لة ضخمة بين  نه هنا فجو عد   )% . لصحي )
لتأمينية. لصحية  لتغطية  فيما يخص 

لقامة  نتشا قصر  يا معد  لفجو من  لفر  كما تتضح 
لأفقر. لفئا  لأطفا في  لنحو بين  لو  نقص 

: لأطفا تطعيما 
لمعيشية يتلقو  ياتهم  ختلا مستو لأطفا على  يتلقى معظم 

لعمر من  لأطفا في  % من  . ية ) لإجبا لتطعيما  كل 
لأطفا في  لفر بين نسب تطعيم  لا يتجا   ) لى  شهر  

.% . لغنية نسبة  لفقير  لطبقة 

مر  ية مثل  لسا لأمر  نتشا  يا معدلا  مع   
لأفقر، تشير بيانا  لأسر  لفئا  للكبدية سي في  سا  لفير

لإصابة بالالتها  نخفا نسب  لى  لصحي  لسكاني  لمسح 
لك  لمعيشة للأسر  تفا مستو  سي سي مع  لفير للكبد 

. لإنا على حد سو بالنسبة للذكو 
، فرغم  لمخد ستخد  لتدخين  ما من حيث معدلا 

يا في معدلا  جو  لتي تؤكد  ير  لتقا لملاحظا  تعد 
بخاصة  لشبا  لأصغر من  ية  لعمر ئح  لشر لتدخين خاصة بين 
لمتاحة غير كافية لتقييم  لبيانا  لمعلوما  لا   لذكو منهم، 
قا بين  لفر يضا حو  لمعلوما  لفجو في  لك. تتأتي هذ 
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لإعاقة. فبيانا  لمختلفة من حيث  لأجيا  ية  لعمر لفئا 
 , لأخير في عا  يوضح   لسكاني  لمسح 
ير منظمة  لإعاقة في حين  تقا مصر يعيشو بنو من 

 . لأصح  لرقم  لمتحد ترجح  يكو  لأمم  لعالمية  لصحة 
لشديد  لفقر  . هذ  لإعاقة في عا  مليو شخصة من  

 Egyptian Government ‘National report submitted in accordance-١٣
 a) of the annex to Human Rights Council) ١٥ with paragraph

 Resolution – Egypt’ Human Rights Council Seventh Session Geneva,

.(National report) ١/EGY/٧/٦.A/HRC/WG ,٢٠٠٩ February

لفجو فيما  هم  لإعاقة يعد من  لبيانا حو معدلا  في 
 . لها لملف  إتاحتها حو هذ  لمعلوما  يخص توفر 

، هنا تباين شديد بين  لمر لمالية من عب  لحماية  من جانب 
لى  ما  لتي تشير  لصحي  لتأمين  لصا من هيئة  لبيانا 

نة  طنين لديهم تغطية تأمينية صحية، مقا لمو % من  يقر من 
جمالي نسبة  لى   لتي تشير  في  لديوجر لصحي  لمسح  ببيانا 

%. يعكس هذ  . لمتمتعين بأ تغطية صحية تأمينية لا يتعد 
من  لرسمية للمؤمن عليهم  لبيانا  عد  للكبير بين قو لفجو 
لة  لعد نه هنا فجو في  يضا  لحقيقيين منها. يتضح  لمنتفعين 
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بخاصة  ألفقر  لغير مؤمن عليهم هم  لسكا  حيث نصف عد 
 . القتصا لعمل  لرسمي من  لقطا غير  لمهمشة في  لفئا  في 

لأغنيا فيما يتعلق بالتأمين  لفقر  لة بين  لعد تظهر عد 
نهم  لا  لصحي  حتياجا للتأمين  لأكثر  لصحي، فالفقر هم 

لأقل تغطية به.
لذ لديهم تأمين صحي  لغنية  لطبقة  لأفر في  فنر  نسبة 

كثر   ، في لعا  لديموجر لصحي  لبحث  فقا لبيانا  نحو 
لذين لديهم تأمين  لفقير  لطبقة  لأفر في  ضعا نسبة  من ستة 

صحي .
لصحي يشير  لإنفا  لك، هنا خلل هيكلي في  لى جانب 

% من  كثر من  لى   لصحية  لقومية  لحسابا  قع  من 
تي  نفا  لخدما هو  لصحية  لرعاية  لكلى على  لإنفا 

لدفع  لقد على  لك لا يعكس  لأسر  لأفر  مصد جيو 
. لإضطر لحاجة  للعلا بقد ما يعكس 

لى  لصحية للاستخد  لسكانية  لمسو  ألحو تشير  في كل 
مها  ستخد %(، معدال  لمجتمع ) ألفقر في  ئح  لشر  

فق  حتياجا لمر ألكثر  نهم  غم  ألقل،  لنسبة  للخدما هي 
لة. لعد جو فجو عد  ألغنى مما يؤكد  لشريحة  لخدما من 

لصحي  لنظا  جه  لتي تو لتحديا   .
لة لعد لتحقيق 

لصحي في مصر  لقطا  جه  لتي تو لرئيسية  لتحديا   معظم 
لبد في مسا  بة عقدين من  فة بجلا بعد مر قر صبحت معر

 Ministry of Health and Population [Egypt], El-Zanaty and-١٤
 Egypt Demographic .٢٠١٥ .Associates [Egypt], and ICF International

 Cairo, Egypt and Rockville, Maryland, USA: .٢٠١٤ and Health Survey

.Ministry of Health and Population and ICF International

 Ministry of Health and Population [Egypt], El-Zanaty and-١٥
 Egypt Demographic .٢٠١٥ .Associates [Egypt], and ICF International

 Cairo, Egypt and Rockville, Maryland, USA: .٢٠١٤ and Health Survey

١٣١ Ministry of Health and Population and ICF International, Page

لشو  لصحة بمجلس  لذ بد منذ تقرير لجنة  لإصلا ) هذ 
.) في يونيو 

 ، للكبر لتحديا  حد هذ   )equality( لمسا تعد   
خير عن   لصا  لبيضا  قة  لو يقصد بذلك، حسب 
حقو  لمدني  لمجتمع  منظما  لعالمية  لصحة  منظمة  لصحة 

لصحي  لناتج  لمسا في   ،) غسطس  لإنسا )في 
لخدما  لحصو على  مكانية  لمسا في  لصحية(  لمخرجا  (
لإنفا  لمسا في تحمل عب  يضا   )accessibility( لصحية
لسابقة يمكنها  تكسر حلقة  قة  لو لصحة. فالمسا حسب  على 

لأسبا  حد  من ثم فإنه يستهد  لمر  لناتج عن  لفقر 
لمصر ليتخلص  لشعب  نتفض  لذ  لاجتماعي،  ية للظلم  لجذ

. من نظامه في  يناير 
يلا منذ منتصف  لة قد قطعت شوطا طو لد في حين كانت 
لبا  ( باتجا سياسية  لماضي ) لقر  لسبعينا في 

لطبيعية  ها  لك عجل بتخليها عن  لحر  لإقتصا  لمفتو  
جتماعي عا متمثلة في تأمين  ما  لحفا على شبكة  في 

لنمو  يع ثما  لة لتو ليا عا في  في تعليم بجو  صحي  جتماعي 
لعا  لإنفا  يا  ئب تصاعدية تسمح لها بز في ضر لإقتصا 

 . لأخر لاجتماعية  لتأمينا  شبكا  لتعليم  لصحة  على 
لصحة على  لحكومي على  لإنفا  نخفا  لسيا   في هذ 

جمالي  % من  لي  طنين حو لمو لي تكبد  مد سنو عديد 
لخاصة، حيث ظهر هذ جليا في  لصحي من جيوبهم  لإنفا 

لصحية  لخدما  لخا في تقديم  لقطا  لإعتما على  يا 
ثر تأثير بالغا  لتي  لسو  خفاقا  لى مخاطر  لك  بما يعر 

ثر  لوقائية. كما  لية  لأ لخدما  لسلامة  لجو  على تجاهل 
لى جانب  لصحية،  لخدما  لحصو على  لمسا في  لك على 
لمنظومة مما  حوكمة  قابة  تنظيم  يل  تمو لإ في تقديم  فشل 

لذ يعد  طنين  لمو فشلها في تلبية تطلعا   لاخفاقها 
لمنظومة. لأساسي لهذ  لهد 

لكائن في  كثرها بالتفتت  لك تحديا يرتبط  لى جانب  تبر 
لى  ، مما يؤ  يا لمستو على كافة  لصحي  لنظا  كافة مجالا 

 Nakhimovsky, Sharon, Douglas Glandon, Nadwa Rafeh, Nagwan-١٦
 .٠٩/٢٠٠٨ :Egypt National Health Accounts .٢٠١١ Hassan. November

.project, Abt Associates Inc ٢٠/٢٠ Bethesda, MD: Health Systems
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ستخد  في عد كفا  لا  لرئيسية في  لمشكلا  كثير من 
لمتاحة. ية  لبشر لمالية  لمو 

لصحي بتوفير تغطية صحية  يل  لحالي للتمو لنظا  كما لا يسمح 
لك فسو تصبح  على  طنين.  لمو فعالة لجميع  لة  عا شاملة 

تيجية  ستر لشاملة قابلة للتحقيق عندما تكو هنا  لصحية  لتغطية 
يل من  لتمو لمو  يل  يقة تتيح تحو لمو بطر كية لجمع  تشا ضحة 

يق تأمينية فرعية  طني  صنا طا صند  خر، في  لى  مجا 
لتغطية  لى من لا تشمله  لصحية  لتغطية  تسمح بتوسيع نطا 

لنظر  بغض  لجو بد تمييز  نفس  لخدما  لحالية، بنفس 
لتغطية في  فع تكلفة هذ  لمجتمعا على  لأفر   عن قد 

لذ يسمح بالدعم  لاجتماعي  لتضامن  مبدئي من  خلاقي  طا 
للكبير. لشا  يض  لمر لسليم  لفقير  لغني  لمتبا بين 

لحد  لدخل فى  لمتوسطة  لد  ها من  مصر حاليا تصنف باعتبا
   )G.D.P( لمحلى لإجمالى  لناتج  نى لذلك، حيث يمثل  لأ

. لا مليا 
http://www.albankaldawli.org/  ١٧-البنك الدويل، بيانات مرص، يف مارس ٢٠١٥

ar/country/egypt

لى  ية  لسا لأمر  لوبائى من  لتحو  لبلا بمرحلة من  تمر 
تفاعا   ، جا للأمر ية مما يشكل عبئا مز لسا لأمر غير 

ثية )كالفشل  لكا لأمر  لعلا خاصة فى  مطر فى تكلفة 
ضافة  لمختلفة،  لقلب  مر  لسرطا  للكبد  لكلو 

مضاعفاتها  للكبدية  سا  لڤير نتشا عالية لأمر  لمعدلا 
بى(. ڤير سى، 

يا  مدير لسكا  لصحة  يا من خلا   لنظا مركز يد 
كز. يتم تقديم  لمر لصحية فى  لإ  لمحافظا  لصحة فى 
لمنافذ  تنسيق   لعديد من  لصحية من خلا  لخدما 
لإحالة )جها حكومية/ جها شبه حكومية/  يا  مستو

لخ(. هلية/ جها خاصة.... جها 
لمصر حيث يعانو من  يف  لر لسكا فى  بة نصف  يعيش قر

لصحى  لصر  من نقص فى   ، لأطبا لخدما  نقص فى 
لأسو فى  لبلا هو  يف فى جنو  لر يعد  لنقية.  لشر  ميا 

. لمجا هذ 
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لصحية لحالة  أ. مخرجا 
لذ  لانتقالى  لوبائى  لصحية مر عاكسة للوضع  لحالة  مخرجا 

يا عب  ية نسبيا  لسا لأمر  جع عب  يتبد فى تر
ية. لسا لأمر غير 

للكبد  لالتها  نتشا  لك ففى مصر نجد  معد  غم 
لسكا فيما بين  % من  بة  لعالم بقر لأعلى فى  لوبائى سى هو 
لى  حو لأكبر  لأعما  كبر فى  مع نسبة  لى  عاما(   (

يا. لف حالة عد جديد سنو  
لسيطر على  لأكبر لانتشا فير سى يتمثل فى  لتحد 

ته. حيث  لصحى  لنظا  سا  لى مما جع  لر لعد  منابع 
لطبية  لتدخلا  لعد من خلا  لأ لانتشا  لسبب  يعتبر 

لحقن  سا  مما لمعقمة  لطبية غير  لأجهز  لآلا  تشمل 

 Action plan for the Prevention, Care and Treatment of Viral-١٨
 ,Ministry of Health and Population ,٢٠١٤-٢٠١٨ Hepatitis in Egypt

٢٠١٣

لوشم  لمجتمعية متمثلة فى  لعد  لى مسا  ضافة   ، لد نقل 
. سا لمما غيرها من  لختا 

لألفية  علا  غم  مصر حققت تقدما ملموسا فى مؤشر )
لى  يجابى خاصة بالنظر  لديها تطو   MDGs )لثالثة للتنمية

لى تحديد  لآ تحتا  (. فالبلا  ، لطفل )مؤشر  لأ  صحة 
لتطو خاصة فى  ضافى لهذ  تدعيم  لك  لحفا على  كيفية 
لشهر  ليد  لولا )مو فيا حديثي  مؤشر بعينها مثل: نسب 

. لثبا لتى تتجه نحو   )neonate لأ
 ،)NCDs( ية لسا لأمر غير  نتشا  ما فيما يخص معد 

نتشا  . فمعد  يا مستمر فى  فهو يعتبر مرتفعأ فى مصر 
% بينما  يصل  لى  لى حو لبالغين يصل  لد فى  تفا ضغط 
لى  -  حالة فى كل  لى حو لإصابة بالسرطا  معد 

. لسكا , حالة من 
لصحية فى  لحالة  لبلد فإ متوسط مخرجا  مثل كثير من 

٢٠١٢-٢٠١٣ NCD Stepwise survey-١٩
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عد  لسكانية.  ئح  لشر خل  مصر يخفى فر نوعية هامة 
لصحية  لمخرجا  لاجتماعية ينعكس على  ية  لاقتصا لمسا 

لصحية هى  لأفقر حيث تصبح مخرجاتها  لسكا  بين مجموعا 
. لأسو

لى  خطر  لسكانى فى عا   لصحى  لمسح  تشير بيانا 
كبر بنسبة  لسكا  لأفقر من  لشريحة  لأطفا في  لوفيا بين 

خر، تصل  لأغنى،  بمعنى  لشريحة  لأطفا في  % من  .
لبيانا   ضحت  لف مولو حى. كما  فا لكل  لى  حالة 
حل  حتمالا للوفا في  مرحلة من مر قل  لحضر  لأطفا في 

يف. فقد بلغت معدلا  لر لأطفا في  لمبكر عن  لطفولة 
لى   لأطفا تحت خمس سنو في حضر مصر  فيا 

لأطفا  فيا  قل من معدلا  هو  حالة لكل  مولو 
% ) لكل   يف مصر بل تحت خمس سنو في 

.) مولو
نتشا  لعالم لمعدلا  كبر عشر  فى  تصنف مصر من بين 
يستخد  لإعاقة.  كبر سبب للوفا  لذ يُعد  لتبغ  لتدخين 

ية  لاقتصا لاجتماعية  ئح  لشر مشتقاته فى مصر عبر  لتبغ 
لأقل تعليما. لذكو  ستهلاكا منهم هم  لأكثر  لمختلفة 

جه  لتى تو لبلد  حد من  لى تعد مصر  لد لمنظو  من 
لأساسية. لصحية  لمخاطر  ية  تحديا كبر من 

تفعتا بشد فى مصر  لمثا  لو على سبيل  يا  فالسمنة 
معدلا  لعالمى،  لإقليمى  لمتوسط  بمعدلا ملحوظة فو 

لشريحة  بالنسبة للسمنة فى   ، لرجا كبر من  لنسا  يا فى  لز
. لرجا لنسا ضعف  نها فى  -  عاما( نجد  ية من ) لعمر

 Nakhimovsky, Sharon, Douglas Glandon, Nadwa Rafeh, Nagwan-٢٠
 Bethesda, MD: .١٠/٢٠٠٩ :Hassan. Egypt National Health Accounts

.project, Abt Associates Inc ٢٠/٢٠ Health Systems

٢١-املسح السكاين الصحي مرص ٢٠٠٨

World Health Organization. Tobacco Free Initiative http://www.-٢٢
/who.int/tobacco/health_priority/en

 Egypt Demographic and .٢٠٠٩ .El-Zanaty, Fatma and Ann Way--٢٣
 Cairo, Egypt: Ministry of Health, El-Zanaty and .٢٠٠٨ Health Survey

.Associates, and Macro International

لو  يا  لمصاحبة للسمنة  لصحية بشكل عا  لمشاكل 
لسكر عند  يا  مستو تتصاعد فى مصر بمعدلا تدعو للقلق 

لك فمن  غم  % منهم،  لمثا تمثل  لبالغين على سبيل  لسكا 
لسمنة فى مصر مصاحبة مع مشاكل متصاعد  لمهم ملاحظة  

لتغذية. ئمة لسو 
فيا  لأطفا  ضة  لطفل سبب كامن مهم لمر سو تغذية 

خر مسحينDHS  تظهر  لبيانا بين  تحليل  لأطفا فى مصر. 
/ قياسا للعمر(  من  لطو ( stunting لقامة  قصر 

%  كما بين عامى  -   لى  % بينهم 
 ، % لى  صل   ) / قياسا للطو لو لهز wasting )نقص 
لو  (underweight     لأطفا نتشا نقص   معدلا 

.% لى  تفع  قياسا للعمر( 
لأطفا فى مصر مصاحبة  فيا  سبا  % من  قد قد  

لأطفا  % من كل حالا  هم يمثلو  بنقص تغذية 
لتى تحولت لحالا باثولوجية مضت   لتغذية  لمصابين بنقص 

. لعلا

لجو لخدما   تاحة   .
فى حين   لصحية فى مصر  لخدما  تاحة  غا فى  ثمة فر
على من متوسط  فية  لجغر لمناطق  لصحة في بعض  مؤشر 

فية  لجغر لمناطق  عد كبير من  لإقليمى، نجد  هنا  لمعد 
لعالمى. لمستو  لإقليمى    لمتوسط  جع   فى مصر تتر
لإقليم  لمعدلا تقدما على متوسطا  لك: تظهر  كمثا على 

لثلاثى للأطفا ما يعكس قو برنامج  لمرتفعة للتطعيم  لتغطية  فى 
لحمل  نع  ستخد مو نتشا  بالمثل معد   ، لمصر لتطعيم 

لإقليمية. لمتوسطا  لمرتفعة فى مصر عن 
لخاصة بها،  لمؤشر  لصحية  لنظم  لك فالعديد من  غم 

 Egypt Demographic and .٢٠٠٩ .El-Zanaty, Fatma and Ann Way-٢٤
 Cairo, Egypt: Ministry of Health, El-Zanaty and .٢٠٠٨ Health Survey

 .Associates, and Macro International

٢٠١٢-٢٠١٣ ,NCD Stepwise Survey-٢٥
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بما   ، لحالا فى بعض  لعالمية.  لإقليمية  قل من مثيلتها  تعتبر 
لصو  للكن تظل متأخر   لإقليمية  لمتوسطا  تتجا 
 Ante-natal لحمل ثنا  لرعاية  لك تغطية  كمثا على  عالميا، 

ثنا  حد  يا  نى  care )على قاعد بيانا ترتكن على حد 
لحمل(. 

لسكا  % من  يضا فى حقيقة   لإتاحة  تنعكس تحديا 
للذين سجلو  % من  مر مزمنة،  لديهم  لذين سجلو 

عموما فإ  لصحية  لخدما  مر حا لا يستخدمو  لديهم 
لشريحة  قل من  لصحية بمعد  لخدما  لأفقر تستخد  لشريحة 

لأغنى.
جهو  يضا سو يو لسكا  لأفقر من  كذلك فالمجموعا 

خلا تسجل  لأقل  لمجموعة  % من   : للكبير لمالية  ئق  لعو
لمزمنة، في  لخدمة للحالا  لى لمنعهم من طلب  لتكلفة كسبب 
لأعلى  لشريحة  % من  لحالا تحد فقط في  حين  هذ 

خلا.
طنين يلجأ  لمو لأكبر من  خلهم، فالجز  لنظر عن  بغض 

لى  لة بينما يلجأ  لد لتي تقدمها  لوقائية  لخدما  ستخد  لى 
لعلاجية.  لمزمنة  لحا   لخا للحالا  لقطا 

ساسا  لجيب ينبع  لمالى من  لعب  لى   لاحصائيا  تشير 
لخاصة،  لعيا  فى  لصيدليا  ية فى  لأ لإنفا على  من 

لجيب  تى من  لذ لإنفا  خر لفهم مصا  لائل  لى  نحتا 
لتى يحتاجونها. لخدما  تاحة  لأسر بما يسهل  لك على  تأثير 

لمر  لمشاكة في تحمل مخاطر عبء  لتأمينية.  لتغطية 
حل متتالية كا من  لمصر مر لصحي  لنظا  يخ  في مسا تا

 ,٢٠١٠ Egypt Household Health Expenditure and Utilization Survey-٢٦
.project, Abt Associates inc ٢٠/٢٠ Bethesda, MD, Health Systems

٢٧-بيانات التوقعات املستقبلية السكانية املقدمة من املجلس القومي للسكان

كا   ، لصحي في عا  لتأمين  همها مرحلة تأسيس نظا 
لصحية  لحماية  يين في  لمصر قتها كفالة حق  لمعلن منه  لهد 
. لآ هذ ما لم يتحقق حتى   ، يجيا في عشر سنو لتأمينية تد

تفعت  عامي  /   ما بين عا  /  
غم   % لى   % لصحي من  لسكانية بالتأمين  لتغطية  نسبة 
لصحي كممو للخدما  لتأمين  جع   لفتر تر نه في نفس 
لإنفا  % من  لى نسبة  لكلي  لإنفا  لى من   % من نسبة 

لخاصة  لأمو  لخا من  تي  لذ لإنفا  لكلي  نصيب 
% في  لى ما يقر من  صولا   % لى   % للأسر من 

. عا 
حتى  /  ظل  عو  /   نه منذ  كما 
لرئيسي للخدما  لمقد  لذ يقد علا بأجر هو  لخا  لقطا 

طنين مما ساهم في  لخاصة للمو لصيدليا  لخاصة  لعيا  في 
تي. لذ لإنفا  يا نسبة 

لنظا  كثر من نصف قر على بد تطبيق هذ  بة  غم مر قر
لتأمينية  لتغطية  لت  ما لأساسي ما  لم يتحقق.  لتأميني فهدفه 
لعاملين  من  لحضر  غلبهم من سكا  لسكا  لم تتجا نصف عد 

لأطفا  لمد  لرسمية للاقتصا  طلا  لقطاعا  في 
غم  سة، حيث تقد لهم خدما تفتقد للجو  لمد تحت سن 
لأفقر في  ئح  لشر يف  لر لأخر في  لفئا  لك يعد تجاهل 

في حين تصل  لسلبي  لتمييز  لرسمي للاقتصا نوعا من  لقطا غير 
% في  لى  ير  في   % لى  لصحية في تونس  لحماية  نسبة 

.% لملجا لم تتجا نسبة  لأقد في هذ  لبلد  في مصر 

مستقبله لاقتصا  لاجتماعي  لسياق   .
عد  بة مائة مليو نسمة  لى قر لسكا في مصر في   يصل 

تمثل  % منهم.  لى  لسكانية تحت  سنة تصل  لشريحة 
%  في  لى  قد تزيد   % بة  لمجتمع قر لإعالة في  معدلا 

.

٢٨-بيانات التوقعات املستقبلية السكانية املقدمة من املجلس القومي للسكان
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 ،)gender inequality( لنوعية لمسا  صد عد  عند 
لعالم.  لة في  جمالي   قم  من  تصنف مصر 

نى  لأ لحد  لدخل في  لة متوسطة  لمصنفة كد لد  مصر من 
جو  لذلك عالميا )Low-middle income country( مع 

لذين يعملو  قطا  سمي للاقتصا يتضخم باستمر  قطا غير 
لعمل. % من قو  لي  لى حو نفسهم يصل  لد 

فقا  لا يوميا  قل من  لفقر يعّر بالذين يعيشو على 
عتما على خط  للكن عندما يعّر  لي،  لد لبنك  يف  لتعر

لأساسية،  لاحتياجا  لوطني فهو يعتمد على تكلفة حزمة  لفقر 
يف  . فإ  لخدما سعا  خير بسبب تضخم  هو ما تصاعد 
لقاهر  في  لسكا  % من  لى  لفقر  مصر يصل فيه معد 

. مليو نسمة. لي  لى حو لفقر  يصل عد 
يعا  لأخير - خاصة - نمو سر لسنو  شهد مصر في 

خاصة   . لمألو لحضرية على عكس  لمناطق  لفقر في  لمعدلا 
نتشا  كثر  لمزمن  لفقر  لمخططة.  لمناطق غير  ئيا  لعشو في 

لمناطق  لمؤقت ينتشر في  لفقر  في صعيد مصر في حين  
. لأخر

% في عا  لى  صل  نة  لمو لحكومة من عجز في  تعاني 
% ثم يصل  لى  لمتوقع  يزيد في   كا من    

جية. لخا لمساعد  لثبا في  بفضل  لى 

لصحة لحكومي على  لإنفاق   .
لمالي  -  لعا  لصحة في  لحكومي على  لإنفا  صل 

- نة  لمتوقع في مو بة  مليا جنيه مصر   قر
% من  لى  هذ نسبة تصل   ، . مليا لى    يصل 
لعجز توقفت  جهة  نة لمو لمو للكن بعد تعديل  لحكومة.  نة  مو

ستمر   ، خر في بيانا  لصحة عند  مليا  مخصصا 

 Central Agency for Public Mobilization and Statistics CAPMAS-٢٩
data ٢٠١٢ / ٢٠١٣

بة  مليا  تغيير. قر
لحاجة  مس  لمتاحة، فهي في  لمو  ستخد  ما بالنسبة للكفا 

لأكثر  لمناطق  لمو على  يع  بالأخص في تو لنظر  عا  لى 
فاعلية. لة  لأكثر عد لاستخد  مها  ستخد حتياجا 

لرقابة لتنظيم  لصحي،  لنظا   .
يل  لتمو لمختلفة من  نبه  لتفتت في جو لصحي من  لنظا  يعاني 
لصحة  لحكومي على  لإنفا  كرنا، فإ  كما  لتنظيم.  لتقديم 
لي  لمحلي  حو لناتج  جمالي  % من  . لا يتعد  منخفض 

لمحد  لاستثما  هذ  لا سنويا(.   جنيه للفر ) 
لخا  لقطا  لإعتما على  يا في  ، يقابله  لعا لأنفا  من 
لإنصا  ينعكس على  لصحي  لنظا  نهيا  مة  مما يفاقم من 

تها خاصة للفئا  جو لخدمة  تاحة  بالسلب من حيث 
لأضعف.

قيقة، محدثة  لصحي بنا على معلوما  لنظا  تقويم  صلا   
 . لقطا لتدخلا في هذ  متاحة للجميع، يجب  يكو مركز 
لقومية للصحة تمت في عا  -  لحسابا  فآخر  

لعالمية لم  لصحة  نة منظمة  تجر حاليا  جديد بمعا  
. لآ تنشر نتائج لها حتى 

لصحي  لقطا  حتيا شديد لمعالجة قضايا حوكمة  يضا، هنا 
لمتاحة  لمو  ستخد  لإنصا في  للكفا  يا  حاجة لز

، في  لخا لقطا  لمدني  لمجتمع  خاصة  لمجتمع،  شر 
لصحي  لقطا  للكبر في  لسياسا  متابعة  صياغة  لرقابة 

لوظائف  لأ  إعا بنا  لتشريعي  لقانوني  لإطا  تطوير 
لتي تلعب  عديد  لصحة  لقطا خاصة   في هذ 

لمطلوبة لكل  للكفا  تنظيمها بد  لخدمة  تقديم  يل  كالتمو
. لأ هذ 

لصحة،  لصحية تقدمها   لخدما  % من  لي  نجد  حو
لخا   لقطا  % يقدمها  لعالي،  لتعليم  % تقدمها  

Global Health Accounts Database http://apps.who.int/nha/-٣٠
 ١=database/PreDataExplorer.aspx?d
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لعلاجية فهي  لمؤسسة  ما  لصحي.  لتأمين  % يقدمها  لي  حو
لقطا  لتعاقد مع  لخاصة سو من خلا  تمو من خلا عملياتها 
لمباشر مما يعطي  لدفع  لخا من خلا  لقطا  لحكومي  مع 

. لخا لعا   خاصا للعلاقة بين 
يا تجميع  لصحية يحرمها من مز لمنظومة  يل  ليا تمو  تفتت 
مها  ستخد لة  يعها بعد تو لمو في صند موحد للمخاطر 
ليا  ستخد  يمنع  لمقدمة للخدمة،  لقطاعا  بكفا بين 

تجاها  لمنتفعين في  إمكانية حصر  لمسا  لمتبا  لدعم 
. محد

لصحية في نقص  لطبية  لعمالة  لتفتت بالتالي على  ينعكس هذ 
لخر  يا   )demotivation( لتحمس للعمل لإقبا 
ماكن  جية  لا  )turnover( لعمل لدخو لأماكن 

لخا في حين يتم  لى  لعمالة  هجر   )dual practice( لعمل
لنائية. لمناطق  لصعيد  يف  لر لباقية على  لعمالة  يع  سو تو

شا  عد  ية  لأ ستخد  لك سو  لى  كما يضا 
معلوما محد  بيانا  عد  جو قو لى عد  ضافة  ستهلاكها 

. لقر تخد صنع 
ضحة  معلوما  عد بيانا  جو قو خر، يند  على جانب   

تيجية.  لإستر لإصلا  مة لوضع خطط  للا قية  لمصد شفافة لها 
لأجهز  لمعلوما بين  لبيانا  با في هذ  فكثير ما نلحظ تضا

لاعتما عليها في  حد يمكن  لمختلفة، مما يعكس غيابا لجهة 
لبيانا  لسليم. كما  مشكلة  ية للتخطيط  لجوهر لعمليا  هذ 
لا تحد  نها بيانا صما لا تفسر ما يحد  جمالا،  لصا 
لذكو  لإنا  لا بين  لحضر  يف  لر ية بين  لجوهر لفر 

لا تفسر  لحيو  لقطا  لعا في هذ  لاتجا  لا تحلل مغز 
لأعد  لرسمية  لأ  لمسجلين في  لعاملين  عد  لتناقض بين 
لتحد بأ  لصعب  لقائمة بالعمل، ما يجعل من  لفعلية للعمالة 
لصحي،  لعمل  لفعلي لقو  لإجمالي  لحجم  ليقين عن  جة من 

لفعلية من عدمه. هل هو ملائم للاحتياجا 
لى عد كفا  لخلل هيكلية ترجع  خلاصة ما سبق  مظاهر 
يعها في  لة تو عد لمتاحة  لإمكانيا  ستخد  نقص  تكامل 
لإنفا  يا  عا هيكلته  لصحي، ما يحتم ضر  لقطا 
يف من خلا  لر لصحية في  لاهتما بالرعاية  لصحي  لعا 

تحسين  لأطبا بها  توفير  لأسر  حد طب  تطوير خدما 
لانتها من قانو  لمهنية  ية  لما لصحي  يق  لفر ضا 

لمنظومة،  يل في  لاجتماعي كأسلو للتمو لصحي  لتأمين 
على للصحة  شيد عبر تأسيس مجلس  لمنظومة   إ 

طن في صنع  لمو يضمن مشاكة  تيجية  لإستر لتوجها  يحد 
لصحة. لسياسا فيها لصالح حقوقه في 

صلاحي  طا  ضع  لة  لد لت  ، حا لأخير لعشر  لسنو  في 
لصحي  لصحية من خلا قانو جديد للتأمين  جديد للمنظومة 
جهة تحديا  سيلة مو لقطا  سيلة لإعا هيكلة  باعتبا 

همها  للكنها لم تنجح لأسبا متعد  لجيب  تي من  لذ لإنفا 
للكو  ية  لر جو  عد  لسياسية لذلك  لإ  غيا 

لطمو لإصلا  لمشر  لقا على تقديم هذ  لمنظمة 
لمنظومة.

لصحي في نشاطه  لتوجه  ستمر   ، فيما بعد ثو يناير 

يب: لتد فا من  لمستهد لممرضا  صفا  مو
سبوعا غالبا ما  لقابلا على   لمولد  يب  ضحة للممرضة يتم تقديم برنامج تد إ  إهتما  لتز  لمدينة مما يستلز  يب.تكو في  لتد لحصو على هذ  غبة في  لر

لية  لأ لرعاية  حد  لعاملا في  لممرضا  لمستهدفة هي  لعالي لفئة  لمعهد  لفني   لمعهد  يض   لتمر بلو برنامج  قل من  عاما.لحاصلا على  لعمل  لبالغا من  يض  للتمر
يب: لتد كتسابها بعد  لمستهد  لمها  لأهد 

لمتعلقة بوظائف  لمها  لمعلوما  لقد على تطبيق  ظها  سرهن خلا .  مل  لحو .لمولد في توفير عناية متجانسة للسيد  لإنجا فتر 
سرهن في كل من  مل  لحو لنسا  لوعي باحتياجا  ظها   .. لمجتمعا لمستشفيا 

جل  لرعاية من  ئل  لمناسب لبد لتقييم  سة  لمما لوعي بحد   .. لأسر قصى فائد للأ 
لإحالة  ستخد نظا  لمصا  لمها فئ تعبئة  ظها   .. للعلا بكفا

. لمولد سة  لمتعلقة بمما لمها  ظها كافة   .

لمولد يب  بعض خصائص برنامج تد
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ضع هذ  لمنو بها  للجنة  لصحي بإعا تشكيل  لتأمين  حو 
لمدني  لمجتمع  عد من نشطا  ليها  لخجبر  ضم عد من  لقانو 

لتي  لعقبا  لمنحى مما ساعدهم على تجا  لمتخصصين في هذ 
لمجتمعي  لقانو من جديد للحو  طر  لسابقة  لمسو  عطلت 
عتما على مبا  لقا  لشعب  بهد تمرير في مجلس  لجا 

لجديد  لمصر  لدستو  لى ما  في  ستنا  لة  لعد لإنصا 
إنسانيا بإمتيا في  نجا حقوقيا  لذ يعد  لصا في  

لتأمينية  لصحية  لحماية  لحق في  لصحة  لحق في  تأكيد على 
بد تمييز. يين  لمصر لشاملة لكل 

لبناء  لسياسا  عليها. قصص نجا يمكن لصانعي 
لية على  لأ لصحية  لرعاية  يب ممرضا  ع تد لمولد . مشر مها 

بالرغم من  مصر لديها قصص نجاحا متعد في خفض نسبة 
لهد  لا  تحقيق   ، لولا لأطفا حديثي  لأمها  فيا 
لإنمائية للألفية على عا   لأهد  لخامس من  بع  لر

لأطفا حديثي  لأ  لعمل في مجا صحة  لمزيد من  يستلز 
لساكنا في  لأكثر فقر  يفيا  لر لولا خاصة للسيد 

لنائية. لمناطق 
لا  لأغلب ليس لها  غطا تأميني  لفئة هي في  نظر لأ تلك 
فها من خلاله، فبد   ستهد سمي يمكن  تعمل ضمن قطا 

يب  لتنفيذ لمشر تد لتخطيط  لصحة منذ عا  في 
 . لقابلا لمولد  لية على مها  لأ لرعاية  ممرضا 

لمشاكة  با من  لمد لمولد  يب على تمكين  لتد يأمل برنامج 
لحديثي  لأمها  فيا  لقومية لخفض نسب  لأهد  في 

٣١-األهداف اإلمنائية لأللفية تشمل كهدف رابع تخفيض معدل وفيات األطفال دون 
سن الخامسة مبقدار الثلثني يف  الفرتة ما بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥  وكهدف خامس تخفيض 
معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفرتة ما  بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥  و تعميم 

http://www.un.org/arabic/  إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام ٢٠١٥
 /millenniumgoals

يعية ملائمة لعملهم  تشر لك بعض ضما مظلة تنظيمية   . لولا
لمقدمة. لخدما  تعليم مستمر لضما جو  متابعة 

كة  لة، تعمل بالشر مسؤ بة  لمولد هي متخصصة مد فالقابلة 
لرعاية  للا  لدعم  لمستهدفا حتى تقد لهن  لسيد  مع 

لطبيعية  لولا  مابعدها، تساعد في  لولا  لحمل  ثنا  لمشو 
. تشمل  لولا لصحية للأطفا حديثي  لرعاية  على مسؤليتها 

جو  تعقيد   لوقائية، تحديد  لاجر  لرعاية  هذ 
لحرجة  لحالا  لتعامل مع  لجنين،  لأ  مضاعفا لد 

لأمر. لذ فللقابلة   يل لرعاية طبية متخصصة  لز  لتحو
لتثقيف ليس للمر  لصحية  لمشو  يا في  لمولد  محو

عاية  يجب  يشمل هذ  لمجتمع.  يضا للأسر  للكن  فحسب 
لجنسية.  لإنجابية  لصحة  لاستعد للولا  لولا  ما قبل 

لمنا   فالمولد تعمل في  منا  مكا سو كا هذ في 
. لمجتمع مباشر لصحية  مع  لوحد  لعيا  

يب يضاهى  ضحة في تقديم تتد لو  سياسية  تشكلت في 
لمولد تمكنها من تحسين مستو  لعالمية في مها  لمعايير 

خاصة  طنين  لمو لجو في حيا  تحقيق  لمقدمة  لصحية  لخدمة 
حتياجا. لأكثر  لفئا 

بالرغم من  لياته  تصميم  يب  لتد هد برنامج  ثم قامت بتحديد 
عتمد عليهن  نها  لا  لبرنامج  لمنتفعا في تصميم  شر  عد 

لبرنامج يعمل من خلا تفاعل مباشر مع  لتنفيذ حيث   تماما في 
لحركة  ية  با قد كبير من حر لمد يعطي للسيد  لمجتمع 
لمجتمع  لأكثر مناسبة مع  لمكتسبة بالصو  تهن  توظيف مها

لخا بهن. 
لمشر  يل هذ  لية لتمو ثم بد باشر منظما مجتمع مدني 
يل  لذ يكتفي بالتمو لمتحد للتنمية  لأمم  خرهم صند  فكا 

لو بالتنفيذ بالكامل. في حين تقو 
حد  % من  لأقل  لآ على  كا نتيجة هذ  حتى 

٣٢-تعريف اإلتحاد العاملي للمولدات القابالت

 M. Guimei, Situation Analysis of Midwifery Education and-٣٣
 Training in Egypt, UNFPA- Cairo; Egyptian Ministry of Health,

٢٠١٢ December
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بة  حد مد لأقل ممرضة  لية تعمل بها على  لأ لصحية  لرعاية 
لمحافظا تصل هذ  في بعض  لقابلا  لمولد  على مها 
يب  ممرضة في  محافظة  %.حاليا تم تد لى  لنسبة 

. لك منذ عا 
قيقة  لمنتفعا فرغم غيا قياسا كمية  ضا  ما عن نسب   

لقيا بها على فتر مختلفة  لتي تم  للكيفية  لأبحا  لا   لها 
ضا عا مرتفع سو كا  لى  يسمبر  تشير  خرها في 

تهم. ففضلا  لممرضا  لأسر   لأمها   لك من قبل 
لتي تصل لهؤلا  لإنسانية  لرعاية  لأفضل  لطبية  لخدمة  عن 

هو تمكين  لبرنامج حقق هدفا ثانويا حميد  ، لوحظ   لسيد
لفرصة لهم للتوسع  تاحة  لمجا  لعاملا بهذ  لممرضا 

يب فرصة  لتد صبح برنامج  لابتكا في تقديم خدماتهن. فقد 
مكانيا جديد لخدمة مجتمعهن، تقدير  ستثما يتيح لهن 

فضل. سرهن بصو  لإعالة  لمحيطين 
لدقيق   تصميمه  ضحة  لو لبرنامج  هد  لقو   فيمكننا 

لنجا له.  لى قد كبير من 
لتطوير قابلية  ية  لاستمر

لاشر  لتصميم  مة  ملا ية  لر قة  لأهد  ضو  غم 
لممرضا على  يب  لا  تجربة برنامج تد لتنفيذ،  لمجتمعي في 

فه  هد ته على تحقيق  يا في قد لمولد يفتقد جانبا محو مها 
لتطوير.  لقابلية على  ية  لاستمر هو جانب 

لممرضا  لصحة، يوجد عجز في عد  سا   فوفقا لد
لمشر  لى  ممرضة.  فتكاليف تنفيذ هذ  با يصل  لمد

لتكلفة تتحملها  لعملي عا  لنظر  يب  لتد تقديم برنامج 
لمو  حين تتنهي  لمشر  لتي تمو  لأجنبية  لمنظما  بالكامل 

لمخصصة لذلك  تتوقف لأسبا سياسية  غيرها، سيتوقف 
لمحك  لمشر على  ية  ستمر لمالية  مة  لمشر ببساطة. فالاستد

لمشر  خاصة في ظل غيا قياسا محد لمد فاعلية هذ 
نها. ليا بد لتقد بطلب منح  لتي يصعب  لصحة  على محد 

لتأثير عليه، فعلى  لمالية للمشر في  مة  لاستد فقد بد غيا 
لمشر عن توفير  صحية معقمة  لمثا توقف  سبيل 
ية  لأ لممرضا من غيا بعض  للممرضا كما تعاني 

يق  لفر لتعليمية  لمناهج  ما   . لتي لم تعد متوفر لأساسية 
لى  لعملي في هي حاجة  يب  لتد لمساعد على  لمو  يبي  لتد

تطوير يصعب تحقيقهم بد تخصيص مو مالية له. تحسين 
لمشر لاتاحة  لكافي لهذ  لة  لد عم  لك غيا  لى  نضيف 
ليه تمت صياغته من عا  لذ يستند  . فالقانو  لفرصة لتطوير
لآ  لمولد حتي  لا يوجد تمثيل نقابي للممرضا   
لجو  با  ضما  لمتد لية لمتابعة  طا   كما لا يوجد  

لة  لعاملين بالد للكثير من  لى عد معرفة  لك بالإضافة  لمقدمة، 
لأصل. لمشر من  لإ بالو بهذ  مدير 

لفحص،  سة  ئد محل للد لر لتجربة  ، تظل هذ  غم هذ
خر  لاستفا منها في تجا  يمكن  فمقوما نجاحها متعد 

لصحية. لمنظومة  صلا  لا  ثنا محا
لإصلا  ء في برنامج  لمرتبطة بمعدلا بالأ فز  لحو  .

)Performance-based Incentives( لصحي
همية عظمى لأ  ساسيا   لتقييم مكونا  لمتابعة  تعد عملية 

هتم بها برنامج  قد   . لإ لقطاعا  ية في كافة  عملية 
لعاملين. فز  قا بربطها بحو هتماما كبير  لصحي  لإصلا 

لتقلبا  لمشر لأسبا عد منها  مة هذ  ستد فبرغم عد 
لا    ، لأخير لسنو  لبلا في  لتي شهدتها  للكبير  لسياسية 
لذ تم تنفيذ  لصحية  لمنظومة  لمرتبطة بالأ في  فز  لحو نظا 

لتي يمكن  لهامة  لنجا  لصحي يعد من قصص  لإصلا  في 
لإستفا منها.

لمتابعة  .
نشطة  لتأكد من  ما خطط من  لغر منها  هي عملية مستمر 

لمشر يسير  ما تم تنفيذ متطابقا بهد تحديد ما  كا 
لمحد   كا  لأهد  لى  لصحيح للوصو  يق  لطر على 

لعمل. يتحتم عليهم تغيير منهجية 

٣٤-تحليل القطاع الصحي املرصي، النسخة الصادرة عن وزارة الصحة السكان يف عام 
EHSA D٢٠٠٣ - ٤
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قبة  لصحي كانت تتم من خلا مر لإصلا  لمتابعة في برنامج 
لتكلفة. لتنفيذ  ، توقيت  لأ مستو 

لتقييم  .
إلى  ليها  لتوصل  لتي تم  لنتائج  قيا  هو عملية مرحلية لتحليل 

لك من  لبرنامج  مد فاعلية  لأهد   مد تحققت 
لموضوعة  لمقاييس  لمؤشر  ستخد مجموعة مختا من  خلا 

لمطلو تحقيقها. لأهد  لنشا  بما يتناسب مع نو 
لصحية لوحد  نشطة  تقييم  ليا متابعة   .

لبرنامج تقييم   سة لمتابعة  ضع خطة مد  .
لتي تتضمن: لتققيم  لخاصة بالمتابعة  لعمل  نظمة  ضع   .
عمل  سة  لأفر بنا على مؤشر مد نظا تقييم لأ 

مها. ستخد يب على  لتد مة  للا لنما 
لية شاملة  لأ لصحية  لرعاية  تقييم منشآ  عد نظا متابعة 

لتي  لأنشطة  لتي تستخد لقيا كل  لمؤشر  مجموعة من 
. لوحد تما في تلك 

لك للمنشأ كوحد  لأ سو كا  فز بتقييم  لحو بط   .
لك من خلا يتم   ،  للأفر

لاختصاصا  لوظيفي للعاملين موضحا  لتوصيف  تحديد 
لبرنامج. حتياجا  للا حسب  لعلمي  لتأهيل  لمسؤليا 
لخدمة مستخدما تقييم  فز على مقدمي  لحو يع  عد نظا لتو

لفر كأسا لعملية  لأ  تقييم  لعا للوحد  لأ 
يع. لتو

ستقصا  لمخرجا من خلا  عد نظا لقيا بعض 
لخدمة. مقدمي  لمنتفعين  ضا  جة  قيا 

يا  لز لوحد من خلا  ية عن   لشهر ير  لتقا صد 
. لإحصائيا ية  لد لبيانا  نية  لميد

لأسر . صند صحة 
مة  ضمانا لاستد يلها  لخدمة عن تمو تحقيقا لمبد فصل تقدمي 

لخدمة  يل شر  ستحد كيا مهمته تمو ، نشأ فكر  لمو
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لقطا  لخدمة بما فيهم  لتعاقد عليها مع كافة مقدمي  لصحية 
لصحية من خلا  لخدمة  لتي تقد  لأهلية  لجمعيا  لخا 

يسمى  لمتعا عليها  لجو  فق معايير  لأسر  تطبيق نظا صحة 
نشا  هو حسا مالي تم   . لأسر لكيا »صند صحة  هذ 
صد لائحة  قم  لسنة   لصحة  ير  بقر من 

لصند  يقو  قم  لسنة   ساسية له بقر  
لصحي كما  لإصلا  تيجية  ستر لمطلوبة منه حسب  لمها  بتنفيذ 
ية لتنفيذ برنامج  لاسترشا يق فرعية له بالمحافظا  تأسست صنا

. لإصلا

 . لصحة ) لصند  يمو من مخصصا   خطط لهذ 
لمؤمن  لصحة للأفر  لتأمين  من هيئة  قتها   ) مليو جنيه مصر
لهبا  لتبرعا  لإعانا  من   ) عليهم )بمعد  جنيه للفر

لجز  يل  لتي قامت فعليا بتمو لمانحة  لجها  لمقد من  لدعم 
مة مو فيما  ستد ثر على  لصند مما  لأكبر من عمليا 

بعد.
لتحفيز سياسا  لخدمة  لدفع لمقد  ليا   .

لخدمة بنا على  ية لمقدمي  فز شهر لصند بدفع حو يقو 
معدلا  مقننة علميا باستخد  مؤشر لتقييم  

لوقائية  نب  لجو لمؤشر  تغطي هذ  نتائجهم  لخدمة  مقدمي 
لعلاجية.

لمرتب  ساسي  % من  لى  فز بمد يتر من   لحو تقد 
ما  لتشغيل  لخدمة   لخاصة بتحسين  فا  لمصر يضا  تشمل 

إمكانياته. لعمل  لصر لتحسين ظر  يطر من 
مقد  لصند  لتي تبر بين  لعقو  تعتمد 

لأ                        ليا للدفع مرتبطة بمعدلا  لخدمة على 
يتم   )Performance Based Payment Mechanism(

لصحية من خلا مجموعة منتقا من  لخدمة  تقييم  مقدمي 
لصحية سو  لخدمة  نب تقدمي  لمؤشر لتشمل جميع جو

. معيا تتكو من  مؤشر لكل منهم   قائية  علاجية  
لتي حالت  لمالية للمشر  لسياسية  مة  لاستد لنظر عن  فبغض 
ية، يبقى  لاسترشا لتجربة  تنفيذ فيما بعد  ستكما نشر   

لأسر من خلا  حد صحة  لأ في  فز تقييم  نظا حو
لنجا  هم قصص  حد  ته  لأسر في حد  صند صحة 

يعها لما  تطو لاستفا منها  لتي يمكن  ية  لمصر لصحية  للمنظومة 
فز  لك نظر للكونه نظا حو لحالية  لمنظومة  يتناسب مع خطط 
، قابل للتطوير حسب ما يستجد في كل مرحلة من معطيا  مر

. متغير
لتسجيل  لجديد )سوفوسفوبير(  تمييز عبر  لعلا  تاحة  .

ني لاللكتر
للكبد  لالتها  ني لمرضى  لاللكتر لتسجيل   تعد تجربة 

لاجتماعى.  لتأمين  لة توفير خدما  لد تكفل 
لحق فى  لاجتماعى  لتأمين  طن لا يتمتع بنظا  لكل مو

يمة،  لم يكن  لاجتماعى، بما يضمن له حيا كر لضما 
لعمل  لعجز عن  فى حالا  سرته،  عالة نفسه  قا على 
لة على توفير معا مناسب  لد تعمل  لبطالة.  لشيخوخة 
لعمالة غير  ين،  لصيا عيين  لز لعما  لفلاحين،  لصغا 
مو  لمعاشا  لتأمينا  مو   . فقا للقانو لمنتظمة، 

لمقر للأمو  لحماية  شكا  جه  خاصة، تتمتع بجميع 
ستثما  تستثمر  ئدها حق للمستفيدين منها،  عو هى  لعامة، 

لة  لد تضمن   . فقا للقانو تديرها هيئة مستقلة،  منا، 
. لمعاشا لتأمينا  مو 

لصا في عا  لعربية  ية مصر  ستو جمهو ما  من 

فقا  لمتكاملة  لصحية  لرعاية  في  لصحة  لحق فى  طن  لكل مو
لخدما  فق  لحفا على مر لة  لد تكفل   ، لجو لمعايير 
لعمل  عمها  لتى تقد خدماتها للشعب  لعامة  لصحية 
لة  لد تلتز   . لعا فى  لجغر ها  نتشا تها  فع كفا على 

لحكومى للصحة لا تقل عن  لإنفا  بتخصيص نسبة من 
يجيا حتى تتفق  لإجمالى تتصاعد تد لقومى  لناتج   % من 
لة بإقامة نظا تأمين صحى  لد تلتز  لعالمية.  لمعدلا  مع 
لقانو  ينظم   ، لأمر يين يغطى كل  لمصر شامل لجميع 

هم منها طبقا لمعدلا  عفا كاته   شتر طنين فى  لمو سها 
لمختلفة  لعلا بأشكاله  لامتنا عن تقديم  يجر  خولهم. 
تلتز   . لحيا لخطر على  لطو   نسا فى حالا  لكل 
لعاملين فى  يض  لتمر هيئا  لأطبا  ضا  لة بتحسين  لد
لمنتجا  لصحية،  لمنشآ  تخضع جميع  لصحى.  لقطا 

تشجع  لة،  لد لمتعلقة بالصحة لرقابة  لدعاية  سائل   ، لمو
لرعاية  لأهلى فى خدما  لخا  لقطاعين  لة مشاكة  لد

. فقا للقانو لصحية 

لصا في عا  لعربية  ية مصر  ستو جمهو ما  من 
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لتي  لنجا  لجديد من قصص  لعلا  سي )سي( لتلقى  لفير
لصحية.  لمنظومة  صلا  لاستفا منها في  يمكن 

للجنة  للكبد )سي( قامت  لمصابين بالالتها  فتيسير على 
لموقع لمساعد  للكبدية بإنشا هذ  سا  لفير لقومية لمكافحة 
سا  لفير لقومية لمكافحة  لانضما للحملة  للكبد في  مرضى 
تها في  سبتمبر   لى خطو لتي كانت  للكبدية، 

ية،  لجمهو لمختلفة بمحافظا  كز  لمر بإتاحة حجز موعد لللكشف في 
لقومي للمتقد لللكشف.  لرقم  لمسجل ببطاقة  لإقامة  تبعا لمحل 
لى منظومة  لموقع، يتمكن كل متقد للانضما  فمن خلا هذ 

لقومية لمكافحة  للجنة  لخاضعة لإشر  لعلا  حد  لعلا في 
www.nccvh. لموقع للكبدية، بالحجز من خلا هذ  سا  لفير
لقومي. ثم يتمكن  لرقم  خا بيانا بطاقة  يق  org.eg  عن طر
لاستعلا عن بيانا  لحجز من  لمتقد بعد مر  ساعة من 
، كما يتم  لمحد لموعد  لمتاحة لاستقباله في  لعلا  حد  عنو 
لخاصة  لقومي  لرقم  لعلا بنا على بيانا بطاقة  حد  تحديد 

لمثبت بالبطاقة. لإقامة  محل  بالمريض، 
غم كونها  لهامة فهي -  لنجا  لتجربة من قصص  تعد هذ 

لإنترنت مما قد يحد من  لتعامل مع  يض على  لمر تتطلب قد من 
ية للوصو للعلا  تمييز،  نها تتيح فرصة متسا لى  تاحتها - 

لدفع. لقد على  لنظر عن  بغض   محسوبية 
يدها  لتي  لقر  متخذ  للجنة  لتي قامت بها  لمجهو  كما  
لبد  لوطنية من  ئية  لد لشركا  لمدني، مكنت  لمجتمع  عمها 
تاحته بسعر  لد  لد محليا مما ساهم في توفير  في تصنيع هذ 
لية مما ساهم بشكل كبير  لد لاحتكا  مكن من كسر  قل 
كبر  لجديد لعد  ئية  لد لتكنولوجيا  كبر لهذ  تاحة  في تمكين 

لمصابين من 
ين نبد من  منظو جديد  . تحو 

معطياته  نبه  لمجتمعي في جو لكل  لصحي جز من  قع  لو
لاجتماعي  لاقتصا  لسياسي  في منظو  لسلبية  لإيجابية 

لحق في  لى منظو   ، فقا لدستو  لثقافي، كما يستند، 
فقا لما  في  لأساسية للإنسا  لحقو  لصحة باعتبا من 
ين حاكمين: لى محو . كما يستند  لإنسا لية لحقو  لد ثيق  لمو

: لأ لمحو 
لنقية  لميا  لتي تشمل  لإجتماعية للصحة  لمحد  منظومة 

لبيئة  لتعليم،  ، فر  لكا لمتو  لغذ  لصحي  لصر 
يا  لمرتبط بمستو لصحي  لحيا  لآمن، نمط  لمسكن  لصحية، 

ليا  لأ لى جانب عمليا تحديد  يمة،  كر لة  للدخل عا
ية مبا يؤ  لاقتصا لسياسية  لأطر  خل  لملائمة  لخيا 
لصحية  لحماية  لمتاحة مستهدفا  كف للما  لى تخصيص عا 

طنين  تمييز. لمو لمرضي لكافة  لعب  من 
لثاني: لمحو 

لصحية بما فيها  لأطر  يعا  لتشر لسياسا  لنظم  يشمل 
لصحية بما فيها هياكل  لخدما  تقديم  يل  تمو هياكل تنظيم 

ممرضا  طبا  لصحي من  يق  لمقدمة للفر يا  لمز لأجو 
لجو  بما يضمن معايير  مساعدين صحيين  عاملين مهنيين 

لنهائية للمنظومة  لمخرجا  لى تحسين  فا  ستهد صولا  للكفا 
سنو   ضة  لمر معدلا  لوفا  لتي تشمل معدلا  لصحية 

لنظم. قبولهم لهذ  طنين  لمو لمعاشة، تحقيقا لرضا  لعمر 

لرعاية  لة فى  لعد لتضامن  لجديد » لنظا  لصحية«.قيم 
لهائلة  ته  لعشرين بمتغير لحا  لقر  لثانى من  لعقد  يطل علينا 

لصحية فى كثير من بلد  لمعقد للرعاية  لمشكلا  لت  ما
 : منها مصر  حل، حيث تبر تحديا كبر مثا لعالم 

لاهتماما  بين  لخدما  لخاصة لمقدمى  لمصالح  لتضا بين 
لك  ما يتضمن  لاجتماعية،  لصحية  لحقو  لعامة للصحة 

لدخل، كذ  لد منخفضة  لعامة فى  لصحة  ما  من 
لسلبية  لعولمة  تأثير  لصحية،  لمهن  يل  تمو تحديا تنظيم 

لصحية. لنظم  لصحة  لايجابية على 
لحق  فعين عن  لمد لتى تحث  لسابقة هى  لتحديا  لتأثير   

كثر من   لتركيز  لسياسا على ضر  صانعى  لصحة  فى 
لصحية. ية للرعاية  لمعيا لقيم  قبل على 

لصحية:  لرعاية  لحق فى  لتى يشملها  ية  لمعيا لقيم  هم هذ 
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تفق بشكل  لتى  ية،  لمتسا لصحية  لرعاية  تاحة خدما  هو 
لعديد  قد عرفت  لأساسية،  لإنسا  نها من حقو  عا على 

لحق، كما  مد  لمحلية محتو  لية  لد لقانونية  لوثائق  من 
لحق على مستو  نفا هذ  لقضائية  هاما فى  لسلطة  لعبت 

لسنو  منها مصر فى  ية فى بلد عديد  لفر لجماعية  لدعا 
ية تحت مظلة لجنة  لمنطو لحقوقية  لمنظما  عو  لأخير )

قم  لو  ئيس مجلس  لصحة ضد قر  لحق فى  لدفا عن 
قر  لى شركة قابضة  لصحى  لتأمين  يل هيئة  ( لتحو (

لك(. لمحكمة بوقف 
لى  لتى كانت تنحو  لسابقة  لسياسية  لتوجها  جهة  فى مو
لخدما  لصحى   لتأمين  تسليع  عمل قيمة سوقية لنظم 
لطبية،  لمرضى للخدما  حتياجا  يا  ستثما لز لصحية 
بحجج مثل  لضر عليها،  لطلب غير  خلق  برفع تكلفتها 

لمالى  لعب  لمريض  لتى تدفع نحو ضر تحميل  لمو  ند 
لصحة،  لحق فى  عا قيم  لتأكيد على ضر مر لأكبر للتكلفة، 

لفر  عم  لصحية  لاحتياجا  بالتبعية ضر ترتيب 
حقوقى  طا قيمى  ليها فى  لنظر  لصحية  لرعاية  ية فى  لمتسا

على معيا ممكن  لحق فى  لأهم هو تحديد  نسانى، حيث يصبح 
متكامل. لصحة كدعامة لنظا صحى فعا  لحصو عليه من 
لصحية تثير  لرعاية  فق  ية لمر لمتسا لإتاحة  غم  مفهو 

لإتاحة  لأساسية مثل كيفية تفسير  لا  لتسا لعديد من 
نها بوضو تمثل  لا  فية؟  لجغر لمالية  نبها  ية؟ فى جو لمتسا
لخدمة  لحصو على  مكانية  لظالم فى  لتمييز  جوهريا غيا 

لدفع لها. لقد على  لنظر عن  حتياجها بغض  لصحية عند 
لمنصفة تعنى  ية  لمتسا لإتاحة  لحقوقية لمفهو  لذلك فالنظر 

لفعالة  لصحية  لرعاية  لضر من  لمستو  لحصو على  مكانية 
حتياجا  فق مع  ية هو ما يتو لضر لرعاية  لذ يحد هذ 

لمعالج باعتبا ضر  لطبيب  لطبية حسب ما يقر  لفر 
لك ما  لعلمية،  لطبية  لمعايير  لى  ستنا  لكل فر حسب حاله 

لفر  لمختلفة مع  ئحه  بين شر لمجتمع  لتضامن من  يستلز ضر 
. لاحتيا ضعه فى حالة  يا كا 

لصحية يستند  ية للرعاية  لمتسا لإتاحة  لتضامن كمرجعية لتوفير 
لسلع  يع  عا تو همية  لاجتماعية بمعنى  لة  لعد لى مبا 

يعى  ها سلعة عامة( منا تو لصحية )باعتبا للسلع  لصحية، 

قد قيل  ( كاحتيا  لرخا لأمن  همية ) بمعايير خاصة، مثل 
للكنها  حتياجاته(  لى كل حسب  ته  قديما )من كل حسب قد
ته  لى من كل حسب قد  ) لاحتيا طا )لا نهائية  ننقحت فى 

عتما  جتماعيا  لمقد  حتياجاته  لى كل حسب   مو 
جتماعيا فى سلم  لمقد  لصحية  لمشتركة للاحتياجا  لقيم  على 
لمعالج بنا على  لطبيب  طا يقد  فى  لمجتمع  يا مو  لو

. علمية محد معايير طبية 
لتى  لغاية لأية منظومة صحية  لى  لسيا فنحن ننظر  فى هذ 

طن فى كفالة حمايته  لمو لعمل على تحسين صحة  تتبلو فى ضر 
ثقة، حيث لا يمكن ضما  مقبولية  عية  صحيا ما يكسبها مشر
سياسا قابلة للتنفيذ من  مج  ضع بر لمنظومة  ستمر هذ 
لمشتبكة معها  لعديد  لأطر  تفا بين  عم  خلالها  

صانعى تجهيز   مقدمى خدما   ، صحا من مرضى 
ضحة لنظا قيمى  لفاعلة  مرجعية  لأطر  غيرهم من 

لآتى: هم محا فى  خلاقى متفق عليه مجتمعيا نرصد 
حتر  مة  عا كر لذ يوجب مر لإنسانى:  لتضامن   -

لخاصة منهم على  لاحتياجا  صحا  لمرضى،   ، لإنسا
 ، لمعد لقا  غير  لقا ماليا  لتضامن بين   ، لخصو جه 

لسن من خلا  كبا  لشبا  لمرضى، بين  لأصحا  بين 
لعمل على توفيرها  لصحية،  لاجتماعى لاحتياجاتهم  لتقدير 
هو جوهر فكر  لدفع من عدمه،  تهم على  لى قد لنظر   

لوطنية  لصحية  لنظم  لشامل   لاجتماعى  لصحى  لتأمين 
لمر  يا للمشاكة فى تحمل مخاطر  لتى توفر مجالا ما لشاملة، 

ية. لاقتصا
سا  لرعاية على  لفر فى  يع  لة تو : بمعنى عد لإنصا  -

لة  لعا لصحية  يا  لو لأ جتماعيا فى سلم  لمقد  لاحتيا  من 
لفر  يع  لة تو لمطلقة، عد لسو  لاستسلا لقو  بعيد عن 

حتياجاته  لى كل حسب  ته  لة )من كل حسب قد عبر معا
ها سلعة  لصحية باعتبا لرعاية  لى  جتماعيا( بالنظر  لمقد 
لمجتمع  عاية لكل فر فى  تاحة   سما عامة بما يؤكد 

لخدما  لحصو على   تمييز، فالفقر يجب  يمكنو من 

٣٥-أيه. يب. دن اكسرت، كتاب القانون الدويل للرعاية الصحية، التضامن والعدالة يف 
مجال الرعاية الصحية، ترجمة أحمد زيك وعالء غنام، مراجعة محمود الخيال
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لذ  لإنصا  لكافى.   لتأمين  لكافية،  لصحية  لرعاية 
لذ يعتمد على  لجديد  لصحى  هد نظامنا  يعد جوهر 

لمسا  علا شأ  لمجتمعى لا يمكن فهمه بمعز عن  لتضامن 
. جبا لو لحقو  طنين فى  لمو بين 

لعر   لأفر بسبب  لتمييز بين  : بمعنى عد  لمسا  -
لاجتماعية   لشريحة  للو   لدين   لنو   لجنس  

حضر فى توفير  يفا  جنوبا   لمكا شمالا  لثقافية  بسبب 
. للكفا لجو  لصحية بنفس  لخدما  إتاحة 

لإنسانية: بمعنى  يكو  حقوقه  مكانته  لإنسا  ية  - حر
لمرضى منهم بشكل خا  يكو  لفر  لنظا فى خدمة 

ليس  لعكس،  ليس  فه  هد هتماماته  لفر فى قلب 
لصحة  لاستثما فى  لى  لنظر  لمرضى،  لسعى للربح من  
لتنمية  مة فى عمليا  لمستد لنوعية  لنقلة  كوسيلة لإحد 

لإنتاجية، فى سعى مستمر لتحسين  لإبد  لقد على  يا 
ليا  لمر بعيد عن  قائية من مخاطر  يا فر  صحته 

ية للنظم. لسلطو لسيطر  ئفة(  لز ية  لأبو ( 
لصحي  يق أ منظو جديد للاصلا  يطة طر لشاملة. خر لصحية  لتغطية  لتحقيق 

لمؤشر  لأهد  طا من  لمصرية  لتخطيط  عد  
لعديد  مة  بعد  لمستد لتنمية  تيجية  ستر لصحة في  لمكو 

لمدني  لمجتمع  ممثلي  لخجبر  لمختلفة  لقطاعا  لمشا مع  من 
لصحة بالتعا مع  عدتها   لتي  لبيضا  قة  لو بنا على 

لعالمية. لصحة  سهم منظمة  على  لتنمية  شركا 
هد فرعية  هد عامة يند تحتها  لخطة ستة  ضعت 

لاتفا على خطة  بمؤشر نجا  للقيا كما تم 
لمد  بعيد   ) لمد )حتى  لخطة قصير  تنفيذية لهذ 

لرئيسية هي: لأهد  (. هذ  (

نصافا بهد تحقيق  كثر  فضل  . تحقيق مخرجا صحية 
ية لأقتصا لتنمية  فع  لرخا 

يين  لمصر لشاملة حتى يتمتع جميع  لصحية  لتغطية  . تحقيق 
ية. بخدما صحية متاحة  جو  معانا من قيو ما

لاستخد  طنين مع ضما فاعلية  لمو لاستثما في صحة   .
لأمثل للمو

طنين لمو تحمي صحة  محكمة تحافظ  مج صحة عامة مؤثر  . بر
نمو  لمقدمة  لصحية  لخدما  ما  . ضما جو عالية 

عمليا لصحيين علميا  لعاملين 
لمحاسبية  لفعالية  لصحي لضما  لقطا  . تحسين حوكمة 

. يا لمستو لصحية على جميع  لشفافة للمنظومة  لإ 

لمد لغلق فجو عد  خطة قصير 
لى  لة من   لعد

لخطة: تتطلب 
لأكثر حرمانا  لسكانية  لفئا  جو  سياسية لتمكين   .

طنين  لمو لصحية مثل باقي  لخدما  تاحة نفس  فر  من تو
لدخل  لنظر عن  ية( بعض  لمتسا لفر  ) لكل فر نفس 

لصحية  لرعاية  تاحة نفس  في )  لجغر لمكا  لنو  
لكافية(. لفعالة  لمنصفة  لجيد 

لحكومة  لشاملة من  لصحية  لتغطية  لتحر نحو تحقيق   .
لصحية. لرعاية  لاجتماعية في  لة  لعد لمصرية كالتز لتأكيد 

لى  يين بتركيز  لمصر لأسر لكل  . توسيع نطا خدما صحة 
لتغطية  لى  لوصو  لأكثر حرمانا، نحو  لسكانية  لمجموعا  على 

يجيا. لشاملة تد لصحية 
لمرتبطة  لأساسية  لصحية  لخدما  . تصميم حزمة من 

لمرضي في مصر، تشمل: بالعب 
لطفل لأ  . خدما صحة 

لأسر تنظيم  لإنجابية  لصحة   .
نتشا  لأكثر  ية  لسا لعلا للأمرضا غير  لمسح  لوقاية   .

لنفسية. لصحة  لقلب(  مر  لسكر،   ، لد )ضغط 
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لخدمة حتى  يا  لشاملة في كل مستو لحزمة  مج هذ  يتم 
. لعا لمركز  لمستشفى  مستو 

لشامل لكل  لاجتماعي  لصحي  لتأمين  لسعى نحو تحقيق   .
لعاملين  لى  لا ثم  لتوسع للفقر  ميا حيث يتم  لز يين  لمصر

لمؤسسية  لمسئوليا  لإقتصا مع فصل  لرسمي من  بالقطا غير 
طر تقديمها. لخدمة عن  شر 

لتأمين  لقر عبر نظا  لأسر في هذ  يل منظومة طب  . تمو
نين  هي قو سة  لمد لأطفا  سن  لمعيلة  لصحي للمر 

لأفقر في هذ  لصحي للفئا  لتأمين  مد  موجو بالفعل 
. لمحافظا لقر 

حتياجا  لأكثر  لمناطق  لى  لعامة للصحة  لمالية  لمو  . توفير 
من مو  لعامة للصحة  نة  لمو صعيد مصر من  يف  في 

لأطفا  سن  لمعيلة  لمخصصة للمر  لصحي  لتأمين 
لمالية للعلا على  لأفقر من مخصصا   لفئا  سة  لمد

لة. لد نفقة 
لأماكن  ستهد مرضى فير سي في  يا  لو ضع   .

صعيد مصر. يف  لر حتياجا في  لأكثر  لأفقر 
لتي تحقق: لصحية  يعا  لتشر ضع   .

لمؤسسا  لأ على  يع  تو لصحية  لمنظومة  عا هيكلة   .
لصحي. شيد للنظا  لمختلفة بما يضمن حكم 

لأعلى للصحة لمجلس  عا تأسيس   .
لتي يتم كتابتها بشكل  يض  لمر . تفعيل حقيقي لوثيقة حقو 

كي. تشا
لحكومية. لمستشفيا  يض في  لمر . تفعيل لجا حقو 

عتما على تحليل  لمد ) لخطة قصير  لحالية لتطبيق  لتحديا 
) لفجو

يف  لر لأ خاصة في  لطفل  لمسا في صحة  . نقص 
. ئيا لعشو لصعيد 

نتاشر  معدلا  يا عب فير )سي( بشكل عا   .
لأقل تعليما. لسكا  يف  لر لفقر في  بين 

فيا. جغر لأفقر  لفئا  لتغذية بين  تفا معدلا سو   .
لتي تشكل معدلا  ية  لسا لأمر غير  تفا عب   .

. لنو لدخل  لخطر حسب  مل  على لعو
لنفسية  با  لاضطر لمخد  لمو  نتشا  تفا معدلا   .

. لشبا خاصة بين 
يفيين. لر لأميين  لإعاقة خاصة بين  يا عب   .

لخدمة خاصة بين  تفا تكلفة  لصحية  لتغطية  ية  . محد
لأكثر حرمانا. لسكانية  لمجموعا 

لى  لإنتقا  تيجي للخدمة يمكن من  ستر . غيا مشتر 
٣٦-املجلس األعىل للصحة، مقرتح من املبادرة املرصية إلصالح املنظومة الصحية 
بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، نوفمرب 
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لصحة. -  يكو مستقلا في عمله، غير تابعا لو 
لا تتدخل في  لأعضا  خلية يكتبها  عمله  جهة تنفيذية.- يعمل من خلا لائحة 

لعاملين  لغير  لمجلس  عضا  ئيسه بالإنتخا من  .-  يكو  لتنفيذ للد بالجها 
لمعنية بالصحة  لجها  لقطاعا  لمنتفعين.-  يشمل تشكيله جميع  ممثلي  لمدني  لمجتمع  غالبة من  سعة  بمشاكة 

توجها ملزمة للجها  تيجيا  ستر لمختلفة.-  تكو مخرجاته من  لتنفيذية 
لصر لعمله  جه  لا تكو عضويته مصد للتربح  تكو  مقننة.-  محد 

لأساسية لضما تشكيل مجلس أعلى للصحة فعالا،  فهلشر  قا على تحقيق أهد ممثلا للمنتفعين 
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لشامل. لاجتماعي  لصحي  لتأمين 
لشر  ليا  لخدمة لتفعيل  ستعد مقد  . غيا 

. تيجي للخدما لاستر
مة. لمحر لمجموعا  لصحية بين  لاستجابة  . غيا 

كتهم. ستهد مشا طنين  لمو . نقص مشاكة 

لأكثر حرمانا. لفئا  - تحسين صحة 
لأكثر حرمانا. لمالية للفئا  لحماية  يا   -

لعامة. لصحية  لمنشآ  لخدمة في  - تحسين جو 

: لمد لخطة قصير  مستهدفا 

: لمد لخطة قصير  توصيا 
عتما على نجا بعض  لتنفيذ  لتوصيا بقابلية  تتسم هذ 

ها في مصر منذ  جر لتي تم  مج  لبر لسابقة  ية  شا لإ لتجا 
لاصلاحية  سا  لمما فضل  على  لصحي  لاصلا  بد برنامج 

لمشابهة. لعالم  في بلد 
لأكثر حرمانا: لفئا  أ. تحسين صحة 

لمنصفة  لاتاحة  طنية فعالة للتنفيذ توفر  عم خطة  - خلق  
لمناطق  لسكانية  فيا( للفئا  جغر لصحية )ماليا  بالخدما 

لخدمة. لأكثر حرمانا من 
لمتكاملة  لأسر  يق توفير خدما صحة  لك عن طر - يتم 

. لبلا صعيد  يف  لر خاصة في 
لسكانية  لمجموعا  لصحية بين  لخطر  مل  متابعة عو صد   -

. لأكثر تعرضا للمر
نتشا بتدخلا صحية  لأكثر  لأمر  جهة  عم مو  -
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موجهة.
عرضة  لأكثر حرمانا  لمالية للفئا  لحماية  عم  يا   .

: لمر لأعبا 
ئها. لخدما عن شر - فصل تقديم 

لعامة للتأمين  لهيئة  لحالي ) لخدمة  صلا مشتر  عا   -
لصحي(.

. لتي ستقد لصحية  لخدما  حسا تكلفة حزمة  - تحديد 
لخدمة. لدفع لمقدمي  ليا  - تحديد 

لخدما للتعاقد. عد مقدمي   -
لعامة: لصحية  لمنشآ  لخدمة في  . تحسين جو 

لعامة بسبب نقص  لصحية  لمنشآ  لخدمة للجو في  تفتقد 
طنين في  لمو ية مشاكة  محد لخدمة  لإستجابة لد مقدمي 

لخدمة عبر: يتم تحسين جو   . لخدما تقييم مستو 
. لخدما يب مقدمي  - تد

لصحية. لمنشآ  نشا كيا مستقل لاعتما   -
لأ لمقدمي  لدفع بنا على معايير  ليا  يل  لتمو - توفير 

لخدمة.
جو  لأ  قبة  طنين في مر لمو ليا لمشاكة  - خلق 
لمرضى،  ثيقة حقو  لمرضى،  لخدمة )مثل لجا حقو 

.) لمستشفيا منا  مجالس 
. لأ لشكو حو  جعة  ليا للمر - خلق 

: لمد يق للخطة بعيد  لطر يطة  خر
كي مستقل، يمثل  طا تشا يق بضر ضما  لطر يطة  تبد خر

ئفه، يقو بوضع  لصحي بكافة طو لقطا  لمؤثرين في  لمنتفعين 
ماتها في  لتنفيذية لالتز لجها  يتابع   لصحية  لسياسيا 
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لأعلى للصحة ككيا  لمجلس  إعا بنا  تحقيقه من خلا تفعيل 
لصحية. لخطط  لسياسيا  ضع  تيجي  لاستر منفصل للتوجيه 

لوطنى من  لصحى  لنظا  طر  مج  توحيد  يضا تطوير  يجب 
يعاتها  لقائمة بتنو لتحتية  لبنية  عتما على  عا هيكلته  خلا 
ياتها  لصحية بمستو لخدما  تقديم  توحيد نظم   لمختلفة 

لخدما  طا »مؤسسا عامة لتقديم  لرئيسية فى  لثلاثة 
لصحية بد  لمنظومة  لصحية«. فلا يمكن توقع  تقد في 
تستخد  تمتد لامركزيا  مؤسسا موحد تتسم بالديناميكية 
تطبيق  لمعلوما  لإ حديثة تعتمد على نظم  ساليب فى 

. لجو معايير 
لنظا  خل  لوقائية  لية  لأ لخدما  كما يتحتم تطوير مستو 

عتما على  لأساسية  لنظا  بة  بو ها مدخل  لموحد باعتبا
لأسر  لأساسية لطب  لصحية  لوحد  « فى  لأسر طبا  «

لأسر طبقا لأماكن  تسجيل  لمصر  يف  لر لمنتشر فى 
عتما على منظومة  لشامل  لصحى  لتأمين  طا من  قامتهم فى 

يق  لأ للفر لتى تضمن متابعة كفا  نية  لإللكتر لمعلوما 
ير طبية  تقا باستخد ملف طبى للأسر  لوحد  لطبى فى 

لى  كز  لمر لوحد  لإحالة من  ية. ثم يجب تنسيق مستو 
لمتخصصة.  لتعليمية  لجامعية  لعامة ثم  ية  لمركز لمستشفيا 

لى  لوحد  لإحالة من  لتكامل  كذلك تطوير منظومة 
لصحية«  لعامة للخدمة  لمؤسسا  طا » خل  لمستشفيا 

لسما  لمؤسسا  لا يغير من شكل مللكية هذ  بما لا يخل 
لموضوعى للتغطية  لاحتيا  طا  لخا فى  لقطا  بالتعاقد مع 

تطوير  لقطا  مج هذ  بهد  فقا لمعايير جو محد  لشاملة 
لموحد. لنظا  طا  تنظيم عمله فى 

لطبى يجب  يق  لفر عضا  لخدمة من  لدفع لمقدمى  ليا 
من خلا هيكل عا   » حد مشتر توحيدها فى »مصير 

لعا  نى  لأ لثابت فى حد  لأجر  للأجو عا يجمع ما بين )
لمربوطة على  لأسر  قيمة ثابتة لعد  فز للأ  لى حو ضافة 

لجديد  لتأمينى  لنظا  طا تعاقد مع  ( فى  لر لوحد على 
يق للعمل  لفر عضا  لخدما من  حتياجا مقدمى  مما يلبى 

حد  ئم له )طبيب  لد حد فقط حتى يشعر بالانتما  فى مكا 
لية. لد لمهنية  فقا للأسس  حد(  لمكا 

لة لأساليب  عا قعية  ئل  ضع بد يق على  لطر يطة  ترتكز خر

لصحى  عد  لنظا من خلا صند قومى للتأمين  يل  تمو
تها بكفا  إ لمتاحة  لمو  تركيز  يق تعتمد على جمع  صنا

فقا لتخطيط شامل  لخدمة  يعها بشفافية على مؤسسا تقديم  تو
لأساسى  لمو  لموجهة للصند هى  لعامة  نة  لمو تعد مو 
لموحد  لشامل  لنظا  لدفع فى  لقا على  لفئا  كا  شتر ثم 

لتى تخصص  لة  لعا لاجتماعية  لمساهما  لى  ضافة  مى  لإلز
ئل  لبد لصحية.  تهد هذ  لرعاية  لشامل  لصحى  للتأمين 
إلى خفض  لصحى  لنظا  يل  ية تمو ستمر لى ضما  قعية  لو

لتى  طنين  لمو لأسر  لخا من جيو  تى  لذ لإنفا  نسب 
إلى قطا  لمنظم  لصحى غير  لخا  لقطا  لى  غلبها  يذهب 

لمحكمة لتنظيمه ما يشكل عبئا على  لمعايير  لذ يفتقد  لد 
لأسو  ئية  لا يمكن قيا نتائجه فى ظل عشو لأسر  لإنفا 

لعا على  لإنفا  يا  لهد  لطبية. يستلز لتحقيق هذ 
لموصى بها عالميا  لنسب  نة بما لا يقل عن  لمو لصحية من  لرعاية 

لإقليم. يا فى  قتصا جتماعيا  لمثيلة  نة بالد  مقا إقليميا 
يق تقنين  ية للصند عن طر لما لاستما  يضا ضما  يمكن 
ear-( لتى تسمى لاجتماعية  لمساهما  يل من  لتمو ساليب 

لأضعف  لاجتماعية  لفئا  marked taxes( بما لا يؤثر على 
لملوثة  لصناعا  عه  لتدخين بأنو سو على  حتياجا عبر  لأكثر 

سو  ية  عا عد فر  مر  ، للكبير ية  لعقا لملكيا  للبيئة 
ثنا تلقيهم للخدمة خاصة فى  لمرضى  ضافية co-payment على 
ثية  لكا لثالث  ما يسمى بالأمر  لثانى  لإحالة  مستو 

لإتاحة  قيمة  لمستشفيا لأنها تخل بمبد  خل  لد   
. لمسا

ئية  عم سياسة صحية  ، يلز تطوير  لد فيما يخص ملف 
لضر  لد  لحصو على  طنين فى  لمو لة تحمى حقو  عا

ئية  لد لصناعة  عم  لى  عبا مالية. بالإضافة  لأساسى  
لية للتجا  لد لاتفاقيا  لاستفا من فر ما تتيحه  لوطنية 

ليا  ستخد  طن مثل  لمو لد بما يحمى حقو  فى- مجا 
لوبائية  لأمر  جهة  مو نح  لجو لإجبا فى حالة  لترخيص 

عه(.  لوبائى بأنو للكبد  لالتها  لصحى )مثا  لمهد للأمن 
لهند  لمجا مثل  لمثيلة فى هذ  لد  لاستفا من تجا 

يقيا. فر جنو  يل  لبر
سياسا تنمية  لطبى  لتعليم  إعا هيكلة  تطوير  عم  ثم يتحتم 
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لجديد  لنظا  حتياجا  لصحى بما يلبى  لقطا  ية فى  لبشر لقو 
لمستمر  لطبى  لعالمية للتعليم  لأطر  لتجا  عتما على  للتأمين، 
يع مصا  يعيد تو لاحتياجا  لذ يلبى  ية  لبشر لقو  تنمية 

لعلمى فى  لبحثى  لد  لمنظومة. كذلك تعظيم  لقو فى هذ 
لعلمى  لبحث  ليا  تطوير  لتعليمية  لمؤسسا  لمستشفيا 

لد  لاستفا من تجا  لية  لد فقا للمعايير  لصحى  لطبى 
لوطنية. حتياجاتنا  فق  لمجا بما يو لمتقدمة فى هذ 

لصحية  لمنظومة  لتي تحكم  يعا  لتشر لنظر في  عا  يضا  يلز 
كية موحد  ثيقة تشا إصد  لطبية  لة  لمسا نين  بالأخص قو
طنين  لمو لمصر تترجم بشكل مباشر تطلعا  يض  لمر لحقو 

تضمن حقوقهم.
لصحية  تمكين  لمنظومة  ، لا مجا لتطوير  خر ليس  خير 

لمرضى  جميعا  لأهلية  لمنظما  لمدنى  لمجتمع  مؤسسا 
لبرلمانيين من  لمختلفة  لأحز  لإنسا  منظما حقو 

ضع  فى  لصحى  لقر  تخا  لمشاكة فى صنع   فاعل فى 
مد ملائمته  لقر  طية  يمقر لصحية بما يدعم  لسياسا 
كفالة  بما يساعد على حماية  لصحية  طنين  لمو لاحتياجا 

لسابقة. لقيم  لمبا 
      

متابعة تنفيذها. لصحية  لسياسيا  كي مستقل لوضع  طا تشا  -
لصحي لنظا  طر  توحيد  ل تطوير 

لخدما تقديم  لإ  ل توحيد نظم 
لجو تطبيق معايير  لإ  ية في  للامركز ل 

لأسر ل تطوير منظومة طب 
لخا لقطا  لتعاقد مع  لإحالة  ل تنسيق نظا 

) جو عا لخدمة )هيكل  ليا موحد للدفع لمقدمي  ل 
شفافية لصحي بكفائة  لتأمين  ل  صند 

لاجتماعية لمساهما  يل من  لتمو نين تسمح بأساليب  ضع قو ل 
لوطنية للد لصناعة  عم  لة  ئية عا ل سياسة 
ية لبشر لقو  تنمية  لطبي  لتعليم  عا هيكلة  ل 

لطبي لعلمي  لإهتما بالبحث  ل 
لصحية يعا  لتشر جعة  ل مر

لمجتمعية. لمشاكة  لمدني  لمجتمع  ل تمكين 

لصحي: لنظا  لأساسية لتطوير  لمبا 
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لعربية جع  لمر
لثقافية لاجتماعية  ية  لاقتصا لي للحقو  لد لعهد  لإنسا /  لعالمي لحقو  لإعلا 

، ما  لعد  بعة،  لر لسنة   ، لمصر لو  لقر - مجلس  تخا  عم  لمعلوما  لفقر في مصر، مركز  ضا 
 ، علا غنا كي  حمد  لصحية، ترجمة  لرعاية  لة في مجا  لعد لتضامن  لصحية،  لي للرعاية  لد لقانو  كستر، كتا  يه. بي.  

لخيا جعة محمو  مر
 http://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt   لي، بيانا مصر، في ما لد لبنك 

لقومي للسكا في  لمجلس  لمقدمة من  لسكانية  لمستقبلية  لتوقعا   بيانا 
لرغائب،  لمصرية،  لصحية  لجمعية  حمد محمد كما سكرتير   .  ، لآ لى  فندينا محمد علي باشا  لصحية في مصر من عهد  لإ  يخ   تا

لطب  لإنسا  تفاقية حقو  لحيو ) لطب  لى تطبيقا  لإنسانية بالنظر  مة  للكر لإنسا  لمفسر لاتفاقية حماية حقو  ير  لتقر
. لى  ( صفحة   لحيو

، نوفمبر  لشر  ، لصحة، علا غنا لاجتماعية في  لة  لعد
ية للحقو  لمصر لمبا   ، لسكا لصحة  لصحية بالتعا مع   لمنظومة  لمصرية لإصلا  لمبا  لأعلى للصحة، مقتر من  لمجلس 

 / / / /http://eipr.org/pressrelease ، لشخصية، نوفمبر 
لصحي مصر  لسكاني  لمسح 

لاحصا لمركز للتعبئة  لجها   ، لصحية، نوفمبر  لخدما  ية لإحصا  لسنو لاحصائية  لنشر 
EHSA D لسكا في عا  -  لصحة  لصا عن   لنسخة   ، لمصر لصحي  لقطا  تحليل 


