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يــر شــر-نت األردن املحتضــن يف املجلــس األعــى للســكان ان يصــدر دراســة بعنــوان “تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف تقديــم 

خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف األردن«، والتــي تهــدف إىل تحليــل وضــع خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف القطــاع 

الخــاص؛ وتحديــد العوامــل املحفــزة والعوامــل املعيقــة التــي تواجــه القطــاع الخــاص الربحــي وتعيــق الرشاكــة مــع القطــاع العــام؛ 

وتحديــد آليــات ومنهجيــات الرشاكــة والتعــاون بــن القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي لتحســن بيئــة السياســات وتوســيع أشــكال 

ــاء  ــة واالرتق ــق أهــداف التنمي ــة لتحقي ــج الصحــة الجنســية   واإلنجابي ــذ برام ــا وأســس تنفي ــة ونوعيته ــات املقدم ــواع الخدم وأن

مبخرجــات الصحــة يف األردن؛ واقــراح منــاذج رشاكــة مبنيــة عــى نتائــج علميــة لتعزيــز الرشاكــة.

ــات الصحــة الجنســية  ــم خدم ــة يف تقدي ــود الوطني ــل الجه ــز وتكام ــس يف تعزي ــود املجل ــن اطــار جه ــأيت هــذه الدراســة ضم  وت

ــة  ــة لقم ــات العاملي ــة القاهــرة 1994، وااللتزام ــدويل للســكان والتنمي ــج عمــل املؤمتــر ال ــذ برنام ــزام االردن بتنفي ــة، والت واإلنجابي

ــتدامة 2030. ــة املس ــدة التنمي ــرويب واجن ن

ومتاشــيا مــع الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف »ضــان متتــع جميــع الســكان بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة 

يف جميــع األعــار ، وأن للجميــع الحــق بالتمتــع بأعــى مســتويات الصحــة البدنيــة والعقليــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا. فقــد 

أخــذ املجلــس عــى عاتقــه إعــداد دراســة وملخــص سياســات حــول  »تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة 

الجنســية واالنجابيــة يف األردن« للوقــوف عــى املعيقــات املتعلقــة بالسياســات والتحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع.

لقــد خلصــت  هــذه الدراســة إىل مجموعــة مــن املقرحــات لتعزيــز الرشاكــة مــا بــن القطــاع الصحــي العــام والخــاص يف تقديــم 

ــة والجنســية منهــا إيجــاد هيئــة مســتقلة لتنظيــم القطــاع الصحــي ضمــن مرجعيــة موحــدة؛ و إعــداد  خدمــات الصحــة اإلنجابي

دراســة وطنيــة شــاملة عــن حجــم مســاهمة القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ومكوناتهــا ونوعيــة 

الخدمــات املقدمــة؛ و إعــداد نظــام التأمــن الصحــي الشــامل لــكل الفئــات ضمــن حــزم خدمــات مشــمولة مــن التأمــن الصحــي 

ــا نظــام رشاء  ــن ضمنه ــات )وم ــة والترشيع ــل األنظم ــة وتعدي ــا؛ ومراجع ــي يرغــب به ــات الت ــة والخدم ــار املســتفيدون الجه يخت

الخدمــات ووضــع معايــر محــددة لــه (وازالــة املعيقــات حــول تفعيلهــا وتهيئــة أســس للرشاكــة بإيجــاد مرجعيــة موحــدة للقطــاع 

الخــاص؛ وربــط التأمــن الصحــي الشــامل بالضــان االجتاعــي لتحقيــق العدالــة املبنيــة عــى الدخــل يف ضــوء املتغــرات االقتصاديــة.

ــة  ــا الصحــة اإلنجابي ــق بقضاي ــز الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يف مــا يتعل واقرحــت الدراســة ثــاث منــاذج لتعزي

والجنســية،  يضمــن النمــوذج األول خدمــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة وجودتهــا وشــمل مســارات رشاء الخدمــات؛ والتغطيــة 

الصحيــة الشــاملة/التأمن الصحــي الشــامل؛ والتعليــم الطبــي املســتمر/االعتادية، امــا النمــوذج الثــاين فقــد تحــدث عــن املســؤولية 

املجتمعيــة ملؤسســات القطــاع الخــاص.  امــا النمــوذج الثالــث وهــو النمــوذج التجــاري )القائــم عــى التســويق(.

ويف الختــام فإننــا عــى ثقــة بــأن هــذه الدراســة ستشــكل اضافــة نوعيــة للدراســات الوطنيــة، وســتكون إحــدى األدوات املهمــة لرســم 

السياســات واعــداد الخطــط والربامــج يف تحســن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وتعزيــز دور القطــاع الخــاص.

وفقنــا اللــه جميعــاً لخدمــة أردننــا الغــايل ومجتمعنــا االردين بقيــادة صاحــب الجالــة الهاشــمية امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن 

املعظــم حفظــه اللــه ورعــاه وســدد عــى طريــق الخــر والفــاح خطــاه.

              

              األمينة العامة

                       د. عبلة عاموي

تقديم
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ــة  ــى غرايب ــورة منته ــر اىل األســتاذة الدكت ــس االعــى للســكان بالشــكر والتقدي ــل املجل ــن قب ــدم شــر-نت األردن املحتضــن م يتق

والدكتــورة منــال التهتمــوين إلنجــاز هــذه الدراســة ، كــا نتقــدم بالشــكر اىل كل املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين 

واملؤسســات الدوليــة العاملــة يف األردن عــى تعاونهــا، واىل كل مــن متــت مقابلتهــم وعــى مختلــف املســتويات اإلداريــة.

ونتقــدم ايضــا بالشــكر اىل مؤسســة شــر نــت الهولنديــة العامليــة عــى دعمهــا لتنفيــذ هــذه الدراســة، ودعمهــم املتواصــل لربنامــج 

شــر نــت األردن الــذي يســتضيفه املجلــس األعــى للســكان.

وال يفوتنــا الشــكر ايضــا للعاملــن يف مــرشوع شــر-نت األردن والعاملــن يف املجلــس اللذيــن عملــوا عــى الدعــم الفنــي واملراجعــة 

والتوجيــه واالخــراج لهــذه الدراســة بصورتهــا النهائيــة. 

والله ويل التوفيق

شكر و عرفان

II
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تهــدف دراســة وملخــص سياســات« تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن« اىل 

تحليــل وضــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف القطــاع الخاص؛وتحديــد العوامــل املحفــزة والعوامــل املعيقــة التــي تواجــه 

القطــاع الخــاص الربحــي وتعيــق الرشاكــة مــع القطــاع العــام؛ وتحديــد آليــات ومنهجيــات الرشاكــة والتعــاون بــن القطــاع الخــاص 

والقطــاع الحكومــي لتحســن بيئــة السياســات وتوســيع أشــكال وأنــواع الخدمــات املقدمــة ونوعيتهــا وأســس تنفيــذ برامــج الصحــة 

اإلنجابيــة والجنســية لتحقيــق أهــداف التنميــة واالرتقــاء مبخرجــات الصحــة يف األردن؛ واقــراح منــاذج رشاكــة مبنيــة عــى نتائــج 

علميــة لتعزيــز الرشاكــة.

ــة الدراســة النوعيــة يف تجميــع املعلومــات والبيانــات مــن خــال املراجعــة املكتبيــة ألهــم  ــة الدراســة: تــم تطبيــق منهجي منهجي

التجــارب واملعلومــات الــواردة يف وثائــق السياســات والدراســات واالســراتيجيات والربامــج عى املســتوى الوطني واإلقليمي،واســتطاع 

آراء ومفاهيــم عينــة مــن 20 مــن أصحــاب القــرار و 30  مــن املارســن واألكادمييــن والباحثــن والجهــات الترشيعيــة مــن خــال 

)Key informants and focus group interviews( ــزة ــاش مرك ــات لنق ــة مجموع ــد خمس ــة وعق ــة املتخصص ــات الفردي املقاب

بأســتخدام  بروتوكــول خــاص بالدراســة. 

وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج ومن أهمها:

يــرى املشــاركون يف الدراســة أن نقــص املعلومــات والبيانــات والدراســات عــن القطــاع الصحــي الربحــي الخــاص الــذي يقــدم 	 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يجعــل مــن الصعــب الحكــم عــى هــذا القطــاع فقــد اعتــربه البعــض )black hole(، إال 

أنــه ومــن خــال املعلومــات والبيانــات املتوفــرة ميكــن القــول بــأن القطــاع الخــاص هــو قطــاع ربحــي يف طبيعتــه، وغــر منظــم 

وغــر متجانــس وليــس لــه مرجعيــة واضحــة.  كــا أن هنــاك تحــد رئيــيس يف التوزيــع الجغــرايف للخدمــات حيــث يتمركــز يف 

ثــاث محافظــات كــربى هــي العاصمــة واربــد والزرقــاء. كــا أن القطــاع الخــاص الربحــي يعــاين مــن نقــاط ضعــف تجعــل 

مســاهمته يف الرعايــة محــدودة عــى مســتوى الوطــن تهــدد دميومــة الخدمــات مثــل التكلفــة املاليــة. إال أنــه وعــى الرغــم 

مــن تلــك املحــددات فــإن القطــاع الخــاص يتمتــع بنقــاط قــوة مضيئــة تتمثــل يف جــودة الخدمــات وكفــاءة الكــوادر الصحيــة 

والبنيــة التحتيــة املتميــزة والقــدرة عــى الوصــول إىل فئــات مــن املجتمــع ال يســتطيع القطــاع العــام الوصــول إليهــا مثــل الرجــال 

والشــباب، إضافــة إىل كونــه مــن أهــم مصــادر الحصــول عــى خدمــات تنظيــم األرسة والوليــد وغرهــا حســب نتائــج مســح 

الســكان والصحــة 2018-2017. 

يعتقــد املشــاركون مــن القطــاع الخــاص أن الحكومــة غــر جــادة يف الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة 	 

اإلنجابيــة والجنســية ألن الحكومــة– ممثلــة بــوزارة الصحة-تعتقــد أن لديهــا اليــد العليــا يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

وتعتــرب أنهــا املســؤول األول عــن برامــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن والتــي تحظــى بتغطيــة جغرافيــة واســعة وقــدرة 

عــى الوصــول إىل كافــة الرشائــح املجتمعيــة نظــرا ملجانيــة الخدمــة وبرســوم مخفضــة لغــر األردنيــن.

إن الرشاكــة بــن القطاعــن تعــود باملنفعــة عــى الطرفــن واألهــم أنهــا توســع مظلــة التغطيــة الشــاملة للخدمــات وتصــل إىل 	 

رشيحــة أكــرب مــن املســتفيدون وخاصــة برامــج تنظيــم األرسة التــي ال تشــملها تغطيــة التأمــن الصحــي الخــاص،   وتعــزز تقديــم 

خدمــات شــاملة تحفــظ الحقــوق اإلنجابيــة والحــق يف الوصــول إىل الخدمــات ذات النوعيــة وذلــك بتغطيــة الخدمــات التــي 

تفتقــر لهــا الحكومــة )مثــل املتعلقــة باألمــراض املنقولــة جنســيا، وتوفــر أنــواع متعــددة مــن وســائل تنظيــم األرسة و خدمــات 

عــاج العقــم واملســاعدة عــى اإلنجــاب والرطــان وغرهــا...(. كــا أن القطــاع الخــاص يعــزز قدرتــه عــى الوصــول إىل رشيحــة 

Win- أكــرب مــن املســتفيدين إضافــة إىل االســتفادة املاليــة وتعزيــز االلتــزام الوطنــي للقطــاع الخــاص وتــم االتفــاق عــى أنهــا

Win Situation

أمــا بالنســبة ألفضــل منــاذج الرشاكــة، فقــد اعتــرب املشــاركون مــن القطــاع الخــاص أن رشاء الخدمــات مــن القطــاع الخــاص خطوة 	 

أوليــة للرشاكــة وأنهــا أحــد األســاليب ايل تقــوم بهــا وزارة الصحــة حاليــا لبعــض الخدمــات،  ولكــن هنــاك معيقــات يف آليــة رشاء 

الخدمــات مــن القطــاع الخــاص تجعــل منــه منوذجــا يفتقــر إىل الدميومــة  وخاصــة لغيــاب املعايــر الخاصــة لــرشاء الخدمــات. 

امللخص التنفيذي
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فيــا اعتــرب أطبــاء القطــاع الحكومــي أن تجربــة رشاء الخدمــات مل تكــن موفقــة حيــث تــم رشاء خدمــات مــن أطبــاء قليلــو 

الكفــاءة العلميــة والفنيــة واعتمــدت آليــة االختيــار عــى الواســطة واملحســوبية. أمــا آليــة الســوق املفتــوح فقــد رأى البعــض 

أنــه ليــس وســيلة للرشاكــة بــل عــى العكــس يجعــل األمــور غــر منظمــة وصعــب الســيطرة عليهــا. وفيــا يتعلــق بالتوجــه 

لتغطيــة الخدمــات األوليــة مــن قبــل القطــاع العــام واملتخصصــة مــن قبــل القطــاع الخــاص فقــد رأى البعــض أنهــا قــد  تكــون 

فرصــة لتعزيــز الرشاكــة بحيــث تتــم مــن خــال نظــام تأمــن شــامل تحــدد فيــه حــزم الخدمــات وآليــة الحصــول عليهــا مــا 

يتيــح للمســتفيدين منــه امكانيــة الحصــول عــى الخدمــة مــن القطــاع الخــاص يف الحــاالت التــي تتطلــب رعايــة متخصصــة. 

فيــا يــرى أصحــاب القــرار مــن القطــاع الحكومــي إن حــر مســؤولية تقديــم خدمــات الرعايــة االوليــة بــوزارة الصحــة هــو 

خيــار غــر قابــل للتطبيــق حيــث ان وزارة الصحــة تغطــي طيــف كبــر مــن الرعايــة الثانويــة يف مستشــفياتها.  

خلصــت الدراســة إىل مجموعــة  مــن املقرحــات لتعزيــز الرشاكــة مــا  بــن القطــاع  الصحــي العــام والخــاص يف تقديــم خدمــات 

الصحــة اإلنجابيــة والجنســية:

التزام وإرادة حقيقية من الحكومة وعدم إضاعة الفرص ووضع معيقات يف أي توجه للتطوير؛	 

إيجاد هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي ضمن مرجعية موحدة؛	 

إعــداد دراســة وطنيــة شــاملة عــن حجــم مســاهمة القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ومكوناتهــا 	 

ونوعيــة الخدمــات املقدمة؛

إعــداد نظــام التأمــن الصحــي الشــامل لــكل الفئــات ضمــن حــزم خدمــات مشــمولة مــن التأمــن الصحــي يختــار املســتفيدون 	 

الجهــة والخدمــات التــي يرغــب بهــا؛

منــح امتيــازات لدعــم فئــات يف القطــاع الخــاص مثــل األطبــاء حديثــي التخــرج وذوي الخــربات القليلــة مقابــل توســعة رشيحــة 	 

مرضاهــم وبأســعار مقبولــة؛

شمول  وسائل تنظيم األرسة ضمن خدمات رشكات التأمن الصحي الخاص؛	 

توعيــة املرشعــن بأهميــة الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ودعــم الحكومــة لتطبيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة لتحقيــق 	 

ــة مســاهمة كافــة أفــراد  ــا مــع إمكاني ــة ليســت بالــرورة أن تقــدم مجان ــة والوصــول إىل قناعــة أن الخدمــات الصحي العدال

بالتكلفــة -حســب الرشائــح االجتاعيــة واالقتصاديــة-؛

مراجعــة وتعديــل األنظمــة والترشيعــات )ومــن ضمنهــا نظــام رشاء الخدمــات ووضــع معايــر محــددة لــه (وازالــة املعيقــات 	 

حــول تفعيلهــا وتهيئــة أســس للرشاكــة بإيجــاد مرجعيــة موحــدة للقطــاع الخــاص؛

ربط التأمن الصحي الشامل بالضان االجتاعي لتحقيق العدالة املبنية عى الدخل يف ضوء املتغرات االقتصادية؛	 

إنشــاء مركــز وطنــي للمعلومــات الصحيــة تحتضنــه وزارة الصحــة ويكــون إلزاميــا لجميــع القطاعــات ويتطلــب ذلــك تعديــل 	 

عــى قانــون الصحــة العامــة وإعــداد نظــام وتعليــات بإنشــاء املركــز تحــدد اإللزاميــة واملهــام املناطــة بكافــة القطاعــات.

تقــرح الدراســة ثــاث منــاذج لتعزيــز الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فيــا يتعلــق بقضايــا الصحــة اإلنجابية والجنســية 

وهي:

النموذج االول: خدمات الصحة الجنسية واالنجابية وجودتها وتشمل 3 مسارات:

 رشاء الخدمات؛. 1

 التغطية الصحية الشاملة/التأمن الصحي الشامل؛. 2

 التعليم الطبي املستمر/االعتادية؛. 3

النموذج الثاين: املسؤولية املجتمعية ملؤسسات القطاع الخاص.
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النموذج الثالث: النموذج التجاري )القائم عىل التسويق(

ــن واملارســن يف كل مــن  ــرار والباحث ــج اســتطاع آراء أصحــاب الق ــة ونتائ ــج املارســات العاملي ــاذج عــى نتائ  ترتكــز هــذه الن

القطــاع العــام والخــاص املشــاركن يف هــذه الدراســة إضافــة إىل نتائــج الورشــة الوطنيــة التــي عقــدت بهــدف االطــاع عــى نتائــج 

الدراســة واعتادهــا.  تقــدم هــذه االنــاذج مجتمعــة ومنفــردة خيــارات متعــددة للمؤسســات العاملــة يف القطــاع الصحــي العــام 

والخــاص بحيــث تتــواءم وطبيعــة عملهــا وأهدافهــا والغايــات التــي تطمــح إليهــا مــن الرشاكــة. يظهــر مقــرح الرشاكــة تداخــات 

يف القيــم الرئيســية للرشاكــة وهــي: املســاواة يف الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة، العدالــة يف التوزيــع، تعزيــز الحقــوق اإلنجابيــة ، 

جــودة الخدمــات وســهولة الوصــول لهــا، االلتــزام الوطنــي، تعظيــم االســتفادة مــن املصــادر، الحايــة مــن املخاطــر املاليــة، املســاءلة 

والشــفافية واالســتدامة. كــا يعــرض املقــرح اليــات عمــل لتنفيــذ النــاذج ضمــن االدوار املقرحــة واهميــة وضــع اليــات تقييــم 

ملــدى فاعليــة وكفــاءة تلــك النــاذج.
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تــم تعريــف الصحــة اإلنجابيــة يف مؤمتــر القاهــرة الــدويل للتنميــة والســكان 1994 بأنهــا » حالــة مــن الرفــاه بدنيــا وعقليــا واجتاعيــا 
ــوق  ــوم »الحق ــر مفه ــه«. ويش ــه وعمليات ــايب ووظائف ــاز اإلنج ــة بالجه ــور املتعلق ــع األم ــز يف جمي ــرض أو العج ــرد امل ــس مج ولي
ــا  ــا ومجتمعي ــا قانوني ــوب حايته ــة واملطل ــة اإلنجابي ــاب والصح ــة باإلنج ــات املتعلق ــوق والحري ــن الحق ــة م ــة« إىل حزم اإلنجابي
ــة لحقــوق اإلنســان  ــق الدولي ــة والوثائ ــة الوطني ــق القانوني ــك الحقــوق بعــض حقــوق اإلنســان املعــرف بهــا يف الوثائ وتشــمل تل
وغرهــا مــن وثائــق األمــم املتحــدة، حيــث ارتبطــت الصحــة اإلنجابيــة والجنســية بعــدة حقــوق لإلنســان مثــل الحــق يف الحيــاة، 

ــع التمييــز وغرهــا1 . ــة، والحــق يف التعليــم، ومن والحــق يف الصحــة، والحــق يف الخصوصي

ــة بالعديــد  ــا الســكان والتنميــة والتزامــات الحكومــة األردني تعتــرب الصحــة اإلنجابيــة والجنســية مــن املحــاور الرئيســة مــن قضاي
ــد ونــرش  ــة إىل كســب التأيي ــاء االســراتيجيات وخطــط العمــل الهادف ــي حثــت عــى بن ــة الت ــات الدولي مــن املعاهــدات واالتفاقي
الوعــي لتنفيذهــا عــى املســتوى الرســمي وبــن صانعــي القــرار وعــى مســتوى املجتمــع املحــيل ومقدمــي الخدمــات. ومــن أهــم 
هــذه االلتزامــات برنامــج عمــل املؤمتــر الــدويل للســكان والتنمية/القاهــرة – 1994 والتــي تجــددت خــال قمــة نــرويب عــام 2019، 
ــع  ــان متت ــتدامة » ض ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــث م ــدف الثال ــع اله ــاىش م ــا يت ــة مب ــتدامة 2030 وخاص ــة املس ــدة التنمي وأجن
جميــع الســكان بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة يف جميــع األعــار وأن للجميــع الحــق بالتمتــع بأعــى مســتويات الصحــة البدنيــة 
والعقليــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا«. حيــث ترتبــط مــؤرشات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ارتباطــا مبــارشا مبــؤرشات وغايــات 

الهــدف الثالــث ومــن أهمهــا:
ــة 	  ــة الحصــول عــى خدمــات الرعاي ــة، وإمكاني ــة مــن املخاطــر املالي ــك الحاي ــة الشــاملة، مبــا يف ذل ــة الصحي ــق التغطي تحقي

ــدة؛ ــة األساســية الجي الصحي
زيادة التمويل يف قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية؛	 
خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من 70 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي بحلول عام 2030؛	 
خفــض وفيــات املواليــد عــى األقــل إىل 12 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي، وخفــض وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة 	 

عــى األقــل إىل 25 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي؛
ضــان حصــول الجميــع عــى خدمــات رعايــة الصحــة اإلنجابيــة والجنســية، مبــا يف ذلــك خدمــات ومعلومــات تنظيــم األرسة 	 

والتوعيــة الخاصــة بــه؛
وال بــد هنــا أيضــا مــن اإلشــارة إىل الهــدف الســابع عــرش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة الــذي دعــا إىل تعزيــز وتنشــيط الــرشاكات 
بــن كافــة القطاعــات عامليــا ومحليــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة، وإيجــاد الظــروف املواتيــة لدميومــة هــذه الــرشاكات مــن 

خــال إطــار عمــل متكامــل متعــدد التخصصــات والقطاعــات والتنفيــذ القائــم عــى املشــاركة وتوزيــع األدوار واملســاءلة.

كــا ويقــوم املجلــس األعــى للســكان حاليــا باملراجعــة النهائيــة لاســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة والجنســية 2030-2020 
والتــي تركــز عــى اإلطــار املفاهيمــي مــن خــال تحقيــق األثــر املرجــو يف اإلتاحــة الشــاملة لخدمــات ومعلومــات الصحــة اإلنجابيــة 

والجنســية املتكاملــة للمســاهمة يف الوصــول إىل رفــاه األرس يف األردن ومــن خــال النتائــج التاليــة:   
ترشيعات وسياسات داعمة وممكنة لقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية املتكاملة.	 
خدمات ومعلومات صحة إنجابية وجنسية مدمجة ومتكاملة ذات جودة لكافة السكان يف كافة مناطق اململكة.	 
اتجاهات ومعتقدات ومارسات مجتمعية إيجابية تجاه قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية.	 
خدمات ومعلومات صحة إنجابية وجنسية متكاملة مأمسسة ومستدامة ضمن رشاكات قطاعية فاعلة. 	 

لقــد شــهد القطــاع الصحــي يف األردن تطــورا كبــرا، وقــد عكســت املــؤرشات الصحيــة العامــة جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحيــة 
املقدمــة، مــا وضــع األردن يف مرتبــة متقدمــة بــن دول العــامل، ومــن أهــم هــذه املــؤرشات:

توفــر الشــبكة الواســعة مــن املراكــز الصحيــة واملستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة لكافــة التجمعــات الســكانية يف اململكــة، . 1
حيــث بلغــت )118( مستشــفى و )676( مركــزا صحيــا فرعيــا وأوليــا وشــاما2 .

1 االمم املتحدة، مؤمتر القاهرة الدويل للتنمية والسكان 1994. 

2 التقرير اإلحصايئ السنوي لوزارة الصحة 2019
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نسبة السكان املؤمنن صحيا 55%)حوايل 72% من األردنين( 3.. 2
ــة( يف . 3 ــكل 1000 والدة حي ــع )17 ل ــال الرض ــة4 ( واألطف ــكل 100000 والدة حي ــات ) 29.8 ل ــات األمه ــدالت وفي ــن أدىن مع م

ــة. املنطق
معدل الخصوبة الكيل: 2.7 طفل لكل امرأة  )انخفض من 3.4 لعام 2012(. . 4
تتم أكرث من 99% من الوالدات تحدث تحت إرشاف طبي5. . 5
نسبة التغطية الوطنية باملطاعيم األساسية %86 6.. 6

إال أنــه مــا زالــت هنــاك بعــض التحديــات األساســية التــي تواجــه القطــاع الصحــي –وخاصــة العام-لضــان املحافظــة عى املكتســبات 
املراكمــة وتحســن املــؤرشات الصحيــة والوصــول إىل تحقيــق االلتزامــات واألهداف املرجــوة ومنها؛

انخفاض نسبة ميزانية وزارة الصحة من املوازنة العامة من 8% لعام 2014 إىل 6.6% لعام  72018.. 1
انخفاض اإلنفاق الصحي عى الفرد من 3811 دينار لعام 2014 إىل 2909 دينار لعام  82018.. 2
وجود أكرث من 25% من األردنين بدون أية تغطية تأمينية9 .. 3
انخفــاض معــدل اســتخدام وســائل تنظيــم األرسة مــن 62% عــام 2012 إىل 52% عــام 2018، وخاصــة انخفــاض نســبة اســتخدام . 4

وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة مــن 42% إىل 37%، وارتفــاع نســبة الحاجــة غــر امللبــاة إىل %14 .
ارتفاع نسبة فقر الدم بن األطفال 32% )تغذوي(، و43% بن النساء10.. 5
ارتفــاع نســبة اإلصابــة باألمــراض املزمنــة، حيــث يعــاين أكــرث مــن 34% مــن األردنيــن فــوق عمــر 35 مــن مــرض مزمــن واحــد . 6

عــى األقــل؛ الســكري 30%، الضغــط وأمــراض القلــب 50%، الســمنة %75 11.

ــود  ــة الجه ــر كاف ــة تضاف ــة والجنســية12 الضــوء عــى أهمي ــا الصحــة اإلنجابي ــر مــن الدراســات حــول قضاي ــه، ســلطت الكث وعلي
لتحقيــق األهــداف املرســومة، ومــن ضمنهــا الركيــز عــى مفهــوم وإطــار الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص واملجتمــع املــدين يف 
مجــال تقديــم خدمــات تكامليــة للصحــة اإلنجابيــة/ تنظيــم األرسة بهــدف زيــادة جــودة خدمــات تنظيــم األرسة املقدمــة وتحقيــق 
األهــداف الوطنيــة لألجنــدة الوطنيــة املتعلقــة بالقضايــا الســكانية، والتقليــل مــن التحديــات التــي تواجــه سياســات الصحــة اإلنجابية 

والجنســية. 
مــا ال شــك فيــه أن تحقيــق اإلنجــازات يف مجــال الصحــة عامليــاً يتطلــب رشاكــة فاعلــة مــا بــن القطاعــن العــام والخــاص حيــث 
ميكــن أن يقــوم القطــاع الخــاص بــأدوار عديــدة وهامــة يف تنفيــذ العديــد مــن الربامــج الصحيــة مبــا يف ذلــك برامــج الصحــة اإلنجابيــة 
والجنســية/تنظيم األرسة. تتضمــن أكــرث أشــكال الرشاكــة عامليــاً مــا بــن القطــاع العــام والخــاص يف مجــال برامــج الصحــة اإلنجابيــة 

والجنســية:
تقديم خدمات وسائل تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية والجنسية املبارشة.. 1
رعاية القطاع الخاص لحمات التسويق والدعاية والربامج املجتمعية امليدانية.. 2
رعاية القطاع الخاص لحمات التوعية واالتصال واإلعام املتعلقة بأنشطة الصحة اإلنجابية والجنسية.. 3
مشاركة ومتثيل القطاع الخاص يف الهيئات واللجان التنسيقية الحكومية املتعلقة بالسكان والصحة اإلنجابية والجنسية.. 4
تقديم الدعم املايل املبارش لربامج الصحة اإلنجابية والجنسية يف بعض البلدان. . 5

القطاع الصحي يف األردن

ــام؛ والقطــاع الخــاص؛ واملنظــات  ــة وهــي: القطــاع الع ــة للخدم ــة مقدم يتكــون القطــاع الصحــي يف األردن مــن قطاعــات فرعي
الدوليــة؛ واملنظــات غــر الحكوميــة؛ والجمعيــات الخريــة؛ ومــن مؤسســات ومجالــس تعمــل عــى تطويــر السياســات الصحيــة.

3   وفقا لنتائج التعداد العام للسكان واملساكن للعام 2015 
4   السجل الوطني لوفيات األمهات 2019  . 

5   نفس املصدر 
6   نفس املصدر 

7   تقرير حالة الباد، املجلس االقتصادي واالجتاعي 2019 
8   املصدر نفسه 
9   املصدر نفسه 

10 مسح السكان والصحة 2018-2017
11 املصدر نفسه 

12 ملزيد من املعلومات، أنظر ) الجزء الثاين :املراجعات األدبية لدور القطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية(
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يعــرف القطــاع الصحــي الخــاص بانــه مقدمــو الخدمــات الصحيــة الرســمين الهادفــون إىل الربــح ويشــمل )املستشــفيات الخاصــة، 
الصيدليــات، عيــادات األطبــاء الخاصــة، املراكــز التشــخيصية والعاجيــة واملهــن الطبيــة املســاندة يف القطــاع الخــاص، ومســتودعات 
األدويــة وغرهــا(. يشــكل القطــاع الصحــي الخــاص مزيجــاً غــر متجانــس مــن املؤسســات التــي تعمــل خــارج مظلــة الحكومــات. 
ــة  ــدان العــامل متوســطة ومتدني ــة بشــكل مضطــرد يف معظــم بل ــة الصحي وينمــو ويتطــور عمــل القطــاع الخــاص يف مجــال الرعاي
الدخــل حيــث يقـــدم القطــاع الصحــي الخــاص خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالوثيــة أكــرث مــا يقدمــه القطــاع 

العــام يف العديــد مــن هــذه البلــدان.

ويف األردن، ينشــط القطــاع الصحــي الخــاص نشــاطا ملحوظــا مــن خــال دوره يف تقديــم الخدمات الصحية ســواء داخل املستشــفيات 
أو خارجهــا، ويشــارك بشــكل أســايس يف تطويــر البنيــة التحتية لتقديــم الخدمــات ويف إنتاج وتوريــد األدويــة والتكنولوجيات .

اســتنادا اىل التقريــر االحصــايئ الســنوي لــوزارة الصحــة األردنيــة لعــام 132019 ، يتــم تصنيــف مقدمــي الخدمــات الصحيــة حســب 
القطاعــات التاليــة:

القطــاع العــام: ويشــتمل هــذا القطــاع عــى ؛ وزارة الصحــة، الخدمــات الطبيــة امللكيــة، الخدمــات الطبيــة يف الجامعــات الرســمية و 
الخدمــات الصحيــة يف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة.

القطــاع الخــاص: ويشــتمل هــذا القطــاع عــى؛ املستشــفيات الخاصــة، عيــادات األطبــاء الخاصــة، املراكــز التشــخيصية والعاجيــة 
واملهــن الطبيــة املســاندة يف القطــاع الخــاص0

القطــاع الــدويل والخــريي: ويشــتمل هــذا القطــاع عــى؛ وكالــة الغــوث الدوليــة إلغاثــة وتشــغيل الاجئــن والعيــادات والخدمــات 
الصحيــة التابعــة للجمعيــات الخريــة األهليــة واألجنبيــة0

بلــغ عــدد املراكــز الصحيــة الشــاملة يف وزارة الصحــة 112 مركــزا، و377 مركــزا صحيــا اوليــا و187 مركــزا فرعيــا، بينــا  بلــغ عــدد 
مراكــز األمومــة والطفولــة يف وزارة الصحــة  506  مركــزا.

ــا نســبته 36.3% مــن  ــل م ــا 69 مستشــفى للقطــاع الخــاص وميث ــكيل 118 مستشــفى منه ــغ عددهــا ال ــد بل ــا املستشــفيات فق أم
مجمــوع األرسة يف األردن. وتتمركــز معظــم مستشــفيات القطــاع الخــاص يف العاصمــة عــان )50%( تليهــا محافظــة اربــد ومحافظــة 

الزرقــاء، وال توجــد أيــة مستشــفى تابعــة للقطــاع الخــاص يف محافظــات عجلــون ومعــان والطفيلــة.
 تغطي مستشفيات القطاع الخاص ما نسبته 28.5% من مجموع الوالدات )44.9% يف مستشفيات وزارة الصحة(

بلغ عدد الصيدليات 3176 صيدلية متركزت أغلبها )52%( يف العاصمة عان يليها اربد والزرقاء.
يعمــل يف القطــاع الخــاص مــا نســبته 69.4% مــن مجمــوع األطبــاء و89% مــن مجمــوع الصيادلــة و43.6% مــن مجمــوع القابــات 

القانونيــات و53% مــن املمرضــن القانونيــن.

مؤرشات الصحة اإلنجابية و الجنسية

بــن مســح الســكان والصحــة األرسيــة 2017-142018 أن 52% مــن الســيدات يســتعملن وســائل تنظيــم األرسة )37% وســيلة حديثــة 
و14% وســيلة تقليديــة(، ويعتــرب اللولــب األكــرث شــيوعا 21% يليــه القــذف الخارجــي 13% ثــم الحبــوب 8%. وبــن أن الحاجــة غــر 
امللبــاة لتنظيــم األرسة 14%. وقــد بــن املســح أن مصــدر الحصــول عــى وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة هــو القطــاع الخــاص15  )%51( 

والقطــاع العــام )49%(. ويعتــرب القطــاع الخــاص )وخاصــة الصيدليــات( املصــدر الرئيــيس للحبــوب والواقــي الذكــري )%56، %53(.
تتلقــى 98% مــن الســيدات الحوامــل املكونــات األساســية لخدمــة مــا قبــل الــوالدة. وقــد متــت 98% مــن الــوالدات يف مرفــق صحــي، 
ــف  ــى مختل ــول ع ــادر الحص ــح إىل مص ــرق املس ــاص. ومل يتط ــاع الخ ــق القط ــام و33% يف مراف ــاع الع ــق القط ــا 64%  يف مراف منه
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية غــر مــا ذكــر. ويوضــح جــدول )1( أهــم مــؤرشات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن

 https://www.moh.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/c3c6fc8e9-e-4772-95b5-143fac9c900279.pdf  13 
14 دائرة اإلحصاءات العامة، 2018 

15 يجب التنويه أن تعريف القطاع الخاص يف مسح السكان والصحة االرسية يشمل ايضا االنروا والجمعيات األهلية وال تقتر عى القطاع الربحي 
16 مسح السكان والصحة األرسية، دائرة االحصاءات العامة، 2018-2017
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جدول )1( مؤرشات الصحة اإلنجابية والجنسية16 

2018 -2017 2012       املــؤشــر 2009

2.7 3.5 3.8 معدل اإلنجاب الكيل)طفل/امرأة(

22.7 22.4 22.4 معدل العمر عند الزواج األول)سنوات(

24.6 24 24 معدل العمر عند الوالدة األوىل للسيدات 25-49 )سنوات(

%5.2 4.5 4.7 نسبة املراهقات )15-19 سنة( الايت بدأن األنجاب%

%27.5 34.6 - معدل الزواج بن األقارب 

%29 31.9 33.2 معدل الفرة الزمنية الفاصلة بن الوالدات – خال 24 شهرا 

%16 15 16.8 معدل الفرة الزمنية الفاصلة بن الوالدات-خال 18 شهرا   

%51.8 61.2 59.3 االستعال الحايل لوسائل تنظيم األرسةللنساء يف سن اإلنجاب )49-15(

%37.4 42.3 42.0  االستعال الحايل لوسائل تنظيم األرسة الحديثة للنساء يف سن اإلنجاب )49-15(

%14.2 11.7 13.4 الحاجة غر امللباة لتنظيم األرسة

%99.7 99.6 - نسبة الوالدات التي يرشف عليها كادر طبي

%73.7 68.8 63.6 نسبة الحوامل اللوايت تلقن خدمات رعاية الحمل )8 زيارات عى األقل(

%83 82 60.2 نسبة األمهات اللوايت تلقن خدمات النفاس خال يومن من الوالدة

%52/53 %39.8/40.4 - نسبة فحص ما قبل الزواج )نساء/ذكور(

16 مسح السكان والصحة األرسية، دائرة االحصاءات العامة، 2018-2017
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تــم االطــاع عــى دراســات ســابقة نُفــذت حــول موضــوع هــذه الدراســة يف األردن والــدول العربيــة وعامليــا، وتبــن نتيجــة لهــذا 
البحــث نــدرة الدراســات املتخصصــة التــي تتنــاول دور القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية وآليــات 
الرشاكــة بــن القطــاع الخــاص والعــام لتعزيــز هــذا الــدور وخاصــة يف املنطقــة العربيــة. وقــد تــم رصــد السياســات واالســراتيجيات 
الوطنيــة والعامليــة املتعلقــة بالصحــة اإلنجابيــة والجنســية والوثائــق والدراســات التــي تناولــت دور القطــاع الصحــي الخــاص ومنــاذج 

الــرشاكات التــي تــم تطبيقهــا وتقييمهــا ألخــذ الــدروس املســتفادة منهــا. ومــن أهــم الوثائــق التــي تــم رصدهــا ودراســتها:
يف دراســة حــول “ تقييــم فعاليــة اســراتيجيات الرشاكــة مــع القطــاع الصحــي الخــاص لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية”17، 
تــم مراجعــة اكــرث مــن 700 دراســة حــول اســراتيجيات متعــددة للرشاكــة مــع القطــاع الخــاص يتمركــز أغلبهــا حــول برامــج التدريب 
ــات  ــات الدراس ــرة يف آلي ــات كب ــة تحدي ــرت املراجع ــد أظه ــيا. وق ــة جنس ــراض املنقول ــاج لألم ــوالدة والع ــات ال ــركة وخدم املش
املطروحــة وفعاليــة املقارنــة وتحديــد فعاليــة التدخــل. وقــد ركــزت معظــم الدراســات عــى األثــر عــى مقدمــي الخدمــات وليــس 
عــى النظــام الصحــي أو متلقــي الخدمــات. ودعــت الدراســة إىل مزيــد مــن الدراســات لتقييــم االســراتيجيات املتعــددة ورصــد األثــر 

لهــا والــدروس املســتفادة.
وقد حددت الدراسة بعض اإلسراتيجيات إلرشاك القطاع الخاص يف قطاع الصحة مثل:

 :market-based 1-  اسراتيجيات مرتبطة بالحصة السوقية
التعاقــد عــى خدمــات الــرشاء مــن مقدمــي الخدمــات الخاصــن ، وتطبيــق معايــر ألنــواع الخدمــات املقدمــة ،جــودة الرعايــة 	 

ومقــدار الخدمــات املقدمــة أو النتائــج الصحيــة.
التمويــل: باســتخدام األدوات املاليــة مثــل املنــح واإلعانــات والحوافــز الريبيــة والدعــم العينــي للتأثــر عــى ســلوك مقدمــي 	 

الخدمــة مــن القطــاع الخــاص.
االمتيــاز والتســويق املجتمعــي: باســتخدام القنــوات واألســاليب التجاريــة وأســاليب االتصــاالت املختلفــة لتســويق الخدمــات 	 

املتوفــرة ذات االهتــام العــام.
التعــاون لتطويــر التحالفــات التنظيميــة بــن الجهــات الفاعلــة يف القطاعــن العــام والخــاص لتقاســم املــوارد واألنشــطة لتحقيــق 	 

األهــداف  املشــركة.
2-  االسراتيجيات اإلدارية

تطوير وتطبيق القوانن والقواعد املطبقة يف القطاع الصحي العام  عى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.	 
برامج تدريب  ملقدمي الخدمات الخاصن واستخدام وسائل متعددة لدعم تقديم الخدمات مثل  املواد واملستهلكات.	 

3-   التمكن العام
اســتخدام وســائل التواصــل مــع الجمهــور املختلفــة وتثقيفــه حــول الســلوكيات املعــززة للصحــة واســتخدام الخدمــات الصحيــة 	 

وتضمينهــا معلومــات عــن مقدمــي الخدمــات الخاصــة وكيفيــة الوصــول إليهــا.

ورصــدت الدراســة أن مــن منــاذج  الرشاكــة الناجحــة بــن القطــاع العــام والخــاص هــي برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات لألطبــاء 
ــم  ــة والجنســية - وخاصــة تنظي ــا الصحــة اإلنجابي ــي أظهــرت تحســنا يف املعرفــة واالتجاهــات نحــو قضاي ــة والت العامــن والصيادل

األرسة-مــا ســاهم يف تحســن الوصــول إىل الخدمــات عنــد مراجعيهــم. 

ويف دراســة تقييميــة قامــت بهــا مجموعــة البنــك الــدويل18 “ الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص يف الصحــة” هدفــت إىل تقييــم 
املبــادرات يف العديــد مــن الــدول الناميــة - وبتمويــل ودعــم فنــي مــن البنــك الــدويل- التــي ســعت إىل عقــد رشاكات مــع القطــاع 
الخــاص لتقديــم الخدمــات الصحيــة ورصــد الــدروس املســتفادة منهــا. وقــد متحــورت معظــم املبــادرات يف دعــم عمليــة اإلصــاح 
القانــوين واإلداري يف الــدول املســتهدفة لغايــات بنــاء القواعــد الازمــة لعمليــة الرشاكــة. وقــد دعمــت معظــم املبــادرات وصــول 
ــات األكــرث هشاشــة يف املجتمعــات ويف بعــض الحــاالت الدعــم ألمــراض أو مدخــات محــددة حســب طبيعــة  الخدمــات إىل الفئ
ــة  ــذ الربامــج، إضافــة إىل محدودي ــة تنفي ــم خــال عملي ــات املتابعــة والتقيي ــر  ضعفــا عامــة يف منهجي ــة. وقــد أظهــر التقري الدول

املتابعــة ملــا بعــد التنفيــذ لضــان اســتمرارية املبــادرات ودميومتهــا. 

الفصل  الثاين:املراجعات األدبية لدور القطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

 Strategies for engaging the private sector in sexual and reproductive health: how effective are they? DAVID H PETERS, GITA G MIRCHANDANI AND PETER M HANSEN, Department of   17
- International Health,Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, US 2004        

Public-Private Partnerships in Health-World Bank Group Engagement in Health PPPs, An IEG Synthesis Report, 2016   18
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وقد حددت الدراسة أهم الدروس املستفادة من الربامج املنفذة لتعزيز الرشاكة يف القطاع الصحي كالتايل:
يجــب األخــذ بعــن االعتبــار اإلطــار القانــوين املحــيل والعمــل عــى تعديلــه مبــا يعــزز الرشاكــة ويضــع أسســا ســليمة للعاقــة 	 

التعاقديــة.
ال بد من العمل عى الجانب التنظيمي للرشاكة واألخذ بعن االعتبار التمويل األسايس لهذه الرشاكة.	 
يجــب أن يتــم مراعــاة وصــول واســتفادة  الفئــات األكــرث هشاشــة إىل الربامــج والخدمــات مــن خــال بنــاء الرشاكــة وتحديــد 	 

مــؤرشات واضحــة لتقييمهــا )تحقيــق العدالــة االجتاعيــة(.
يجب التفكر بدعم أكرث من مبادرة وآلية  لضان األثر اإليجايب طويل املدى.	 

ــة بإعــداد دراســة«تحليل القطــاع  ــا ملنظمــة الصحــة العاملي ــام املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة الــرشق األوســط وشــال افريقي ــد ق وق
الصحــي الخــاص يف منطقــة الــرشق األوســط«19 ، حيــث تــم دراســة دور ومســاهمة القطــاع الصحــي الربحــي يف 12 دولــة مــن دول 
ــة القطــاع  ــد االعــراف مــن قبــل وزارات الصحــة يف دول اإلقليــم بأهمي اإلقليــم- ومــن ضمنهــا األردن-. وقــد بينــت الدراســة تزاي

الصحــي الخــاص. 

فقــد اتبعــت سياســات الخصخصــة يف بلــدان املنطقــة ثاثــة اتجاهــات رئيســية؛ أوال االندفــاع نحــو الخصخصــة بشــكل عــام -الســوق 
الحــرة -؛ ثانيــا منــوا مضطــردا يف مســاهمة القطــاع الخــاص يف تقديــم الخدمــات الصحيــة؛ وثالثــا املحافظــة عــى الــدور التقليــدي 
للدولــة وســيطرة القطــاع العــام عــى تقديــم الخدمــات الصحيــة. وقــد لعبــت عــدة عوامــل يف توســيع دور القطــاع الخــاص مثــل؛ 
ــن الســكان إىل القطــاع  ــد التوجــه ب ــا مــا أدى إىل تزاي ــا القطــاع العــام وانخفــاض جودته ــي يقدمه ــة الت الصــورة الســيئة للرعاي
الخــاص؛ غيــاب املرافــق العامــة يف املناطــق املحرومــة؛ وعــدم قــدرة القطــاع العــام عــى التعامــل مــع زيــادة الســكان؛ وانخفــاض 

اإلنفــاق الحكومــي عــى الصحــة.

ــم املؤســيس الواضــح،  ــاب التنظي ــد دور القطــاع الصحــي الخــاص بشــكل مــدروس نظــرا لغي ــم تحدي ــام، مل يت ــه وبشــكل ع إال أن
وعــدم الفهــم لقدراتــه وامكانياتــه اإلداريــة والفنيــة، والقــدرة عــى مراقبــة األداء وتحديــد معايــر الخدمــات املقدمــة، وتغــر نطــاق 
الخدمــات مــن منطقــة ألخــرى، ونقــص البيانــات حــول جــودة الرعايــة الصحيــة، ومعــدالت االســتخدام وتكلفــة الرعايــة والعــبء 
املــايل عــى املســتخدمن مــن هــذه الخدمــات. وتعتمــد حوكمــة الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص عــى سياســة وخــربة الحكومــة يف إدارة 
الــرشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص والرتيبــات التعاقديــة بينهــا، ووجــود نظــام تنظيمــي للقطــاع الخــاص؛ والقــدرة املؤسســية 
ــا الحكومــات  ــي تواجهه ــات الت ــن أكــرب التحدي ــر الجــودة يف القطــاع الخــاص مــن ب ــق معاي ــوزارة الصحــة. ويعــد ضــان تطبي ل

ووزارات الصحــة.

ــق أهــداف  ــادة املشــاركة واملســاهمة يف تحقي ــدة لزي ــر فرصــة فري ــد خلصــت الدراســة إىل أن  القطــاع الصحــي الخــاص يوف وق
الصحــة العامــة الوطنيــة واإلقليميــة، إال أن هــذه الفرصــة مل تفعــل ومل يتــم استكشــافها بشــكل مائــم  مــن قبــل واضعــي سياســات 
القطــاع العــام يف معظــم بلــدان اإلقليــم،  وعليــه، يجــب أن تركــز الخطــوة التاليــة عــى تطويــر اســراتيجية إقليميــة لجمــع املعلومات 
ــح دور ومســاهمة  ــدان بحيــث يصب ــع البل ــه يف جمي ــزه والتعــاون معــه وإدارت ــم القطــاع الصحــي الخــاص وتعزي وتقييمهــا وتقيي

القطــاع الصحــي الخــاص جــزءا ال يتجــزأ مــن كل التخطيــط الصحــي الوطنــي وأهــداف قطــاع الصحــة الشــامل.

 وعــى املســتوى الوطنــي، هدفــت “ االســراتيجية الوطنيــة للقطــاع الصحــي 2016-2020”20 ، إىل وصــف القطــاع الصحــي وتحليلــه 
وتحديــد االولويــات واألهــداف الكفيلــة بالنهــوض بالقطــاع بشــكل شــمويل. لقــد حــددت االســراتيجية أهــم العوامــل التــي متثــل 
ــي  ــول النمط ــرد والتح ــكاين املضط ــو الس ــة النم ــة نتيج ــات الصحي ــى الخدم ــب ع ــاد الطل ــي ازدي ــي وه ــام الصح ــات النظ تحدي

لألمــراض )ارتفــاع معــدالت األمــراض غــر الســارية واملزمنــة( ووجــود الاجئــن.
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 وقد حددت االسراتيجية أهم التحديات املتعلقة بحوكمة النظام الصحي:
ضعف التعاون والتنسيق بن مختلف مكونات القطاع الصحي.. 1
اعتاد نظام الامركزية.. 2
ضعف يف عملية التدريب يف مجال اإلدارة والتخطيط االسراتيجي.. 3
ضعف االلتزام بتنفيذ االسراتيجيات والخطط الوطنية وضعف أنظمة املتابعة والتقييم لها.. 4
عدم تفعيل أنظمة املراقبة والتقييم لألداء املؤسيس للقطاع العام وضعف أنظمة الرقابة عى القطاع الخاص.. 5

ــع  ــة لحــوايل رب ــة تأميني ــة وعــدم وجــود تغطي ــة التأميني ــة باالزدواجي ــات املتعلق ــد حــددت االســراتيجية أيضــا بعــض التحدي وق
الســكان، وارتفــاع نســبة اإلنفــاق املبــارش عــى الصحــة مــن الجيــب، إضافــة اىل غيــاب خطــة وطنيــة لتنميــة وتعزيــز القــوى البرشيــة 
ــرزت االســراتيجية  ــة وخاصــة يف القطــاع الخــاص. وأب ــاب نظــام معلومــات وطنــي حــول الكــوادر الصحي يف القطــاع الصحــي وغي

ضعــف نظــام املعلومــات الصحيــة وطنيــا وخاصــة تلــك املتعلقــة بالقطــاع الخــاص.

وقــد تضمنــت االســراتيجية عــدة أهــداف اســراتيجية عامــة ونذكــر هنــا الهــدف االول: دعــم بيئــة السياســات والحوكمة الرشــيدة يف 
القطــاع الصحــي والــذي ينبثــق عنــه الهــدف االســراتيجي: ايجــاد رشاكــة فاعلــة بــن كافــة القطاعــات ذات الصلــة. وقــد تــم اقــراح 

مداخلتــن لتنفيــذ هــذا الهــدف وهــا:

تعزيز الرشاكة بن املؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات املجتمع املدين )الخري( والدويل.. 1
تحسن التنسيق داخل القطاع الصحي لتحقيق التكامل يف تقديم خدمات الرعاية الصحية.. 2

يقــوم املجلــس األعــى للســكان ومــن خــال الرشاكــة مــع العديــد مــن املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع 
املــدين والقطــاع الخــاص بإعــداد االســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة والجنســية )2020-2030(21  والتــي هدفــت إىل توفــر بيئة 
مامئــة وداعمــة لقضايــا الصحــة اإلنجابيــة والجنســية والتــي تحقــق الوصــول إىل الفرصــة الســكانية وتســاهم يف رفــاه املواطنــن. 

وقــد بنيــت االســراتيجية عــى أربعــة محــار رئيســية:

محور البيئة املمكنة؛ ترشيعات وسياسات داعمة وممكنة لقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية املتكاملة.. 1
محــور الخدمــات واملعلومــات؛ خدمــات ومعلومــات صحــة جنســية وانجابيــة مدمجــة ومتكاملــة ذات جــودة لكافــة الســكان . 2

)األفــراد( يف كافــة مناطــق اململكــة.
محور املجتمع؛ اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تجاه قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية.. 3
ــة مأمسســة ومســتدامة ضمــن رشاكات . 4 ــة متكامل محــور االســتدامة والحوكمــة؛ خدمــات ومعلومــات صحــة جنســية وانجابي

قطاعيــة فاعلــة.
تتبنــى االســراتيجية الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة واالســراتيجية الدوليــة لصحــة األم والطفــل واملراهقــات )كل أم 
وكل طفــل 2016-2030( وكذلــك الخطــة االســراتيجية العربيــة متعــددة القطاعــات لصحــة األمهــات واألطفــال واملراهقــات واإلطــار 

املفاهيمــي اإلقليمــي لدمــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف الرعايــة الصحيــة األوليــة.

ــد  ــم رص ــم األرسة«22  ، ت ــرية وتنظي ــي األرسة الصغ ــة مبفهوم ــات املتعلق ــات والترشيع ــة السياس ــد ومراجع ــول رص ــر ح يف »تقري
السياســات واالســراتيجيات والخطــط الوطنيــة املرتبطــة بــاألرسة ومفهــوم األرسة الصغــرة مثــل األجندة الوطنيــة، ووثيقة كلنــا األردن، 
ــة  ــة للشــباب واالســراتيجية الصحي ــة واالســراتيجية الوطني ــألرسة األردني ــة ل ــرأة واالســراتيجية الوطني ــة للم واالســراتيجية الوطني
ــم األرسة خصوصــا،  ــا وتنظي ــة عموم ــج الصحــة اإلنجابي ــم برام ــي دعــت إىل دع ــا والت ــة واســراتيجية وزارة الصحــة وغره الوطني
إضافــة إىل ربطهــا مــع الربامــج الوطنيــة األخــرى مثــل مكافحــة الفقــر والعمــل وغرهــا ، كــا ودعــت السياســات واالســراتيجيات 
ــع هــذه السياســات  ــف القطاعــات. ومل تتطــرق جمي ــن مختل ــرشاكات ب ــق ال ــة التأمــن الصحــي وتحقي ــة إىل توســيع مظل الوطني

21  مسودة شبه نهائية
 22 اللجنة الوطنية لشؤون املرأة واملجلس األعى للسكان2016-
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واالســراتيجيات إىل دور القطــاع الخــاص وأهميــة الرشاكــة معــه إال مــا ورد يف االســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة2018-2013/ 
املجلــس األعــى للســكان مــن التأكيــد عــى أهميــة التعــاون بــن القطــاع العــام والخــاص يف دعــم توفــر املــوارد الازمــة وتفعيــل 
ــي  ــة لاتصــال واالعــام الصحــي23 والت ــم األرسة، واالســراتيجية الوطني ــة وتنظي ــذ برامــج الصحــة اإلنجابي السياســات الازمــة لتنفي

أكــدت عــى أهميــة التنســيق بــن القطاعــات الصحيــة وغــر الصحيــة )ومــن ضمنهــا القطــاع الخــاص(.

وقــد قــام التقريــر بعــرض تجربــة مــرشوع القطــاع الخــاص لصحــة املــرأة 24 والــذي يهــدف إىل تحســن صحــة املــرأة واألرسة األردنيــة 
مــن خــال منهجيــة متكاملــة مــن أجــل زيــادة الطلــب عــى الوســائل الحديثــة لتنظيــم األرسة والخدمــات املتعلقــة بصحــة املــرأة 
ورفــع كفــاءة الخدمــات الطبيــة املقدمــة مــن القطــاع الخــاص يف هــذا املجــال مــن خــال برامــج التدريــب وضبــط الجــودة والتعليــم 
املســتمر ألطبــاء القطــاع الخــاص حــول املواضيــع املتعلقــة بتنظيــم األرسة، وتأســيس شــبكة  مــن طبيبــات القطــاع الخــاص عــى 

مســتوى اململكــة لإلحالــة إليهــم لتقديــم خدمــات تنظيــم األرسة. 

ويف دراســة أعدهــا املجلــس االعــى للســكان بالرشاكــة مــع مــرشوع تواصــل لصحــة األرسة “ السياســات والترشيعات واالســراتيجيات 
ــة  ــج الصح ــة بربام ــراتيجيات املتعلق ــات واالس ــد السياس ــت برص ــات ”25 ,قام ــة وتوصي ــم األرسة يف األردن-مراجع ــة بتنظي املتعلق
اإلنجابيــة مــع الركيــز عــى برامــج تنظيــم األرسة والتــي هدفــت إىل تعزيــز الوصــول والحصــول عــى خدمــات ومعلومــات الصحــة 
اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة. ويف العاقــة مــع القطــاع الخــاص كمقــدم خدمــة تنظيــم األرسة، بينــت الدراســة عــدم وجــود أيــة سياســات 
متعلقــة بتنظيــم العاقــة مــع القطــاع الخــاص ووجــود أي تحديــد لتســعر الخدمــات املقدمــة والتفــاوت الكبــر مــع القطــاع العــام 
ــات  ــاع الصيدلي ــة لقط ــات الصحي ــمحت السياس ــه. وس ــاص نفس ــاع الخ ــات يف القط ــو الخدم ــن مقدم ــي وب ــر ربح ــاع الغ والقط
ــم األرسة  ــة. وربطــت السياســات تســجيل وســائل تنظي ــدون وصفــة طبي ــة ب ــم األرسة الحديث ــع وســائل تنظي ــم خدمــات بي بتقدي
وترخيصهــا وتســعرها باملؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء ومل تضــع أي قيــود عــى ادخــال أيــة وســائل جديــدة تــم أخــذ موافقــة 
املؤسســة عليهــا. ومــن الجديــر ذكــره- حســب الدراســة- إعفــاء هــذه الوســائل مــن الرائــب املضافــة. ومل متنــع السياســة الصحيــة 
تنفيــذ أيــة حمــات إعانيــة لتســويق أي منتــج متعلــق بوســائل تنظيــم األرسة. وبينــت الدراســة عــدم اعتــاد أيــة رشكــة تأمــن قطاع 
ــم  ــق بتنظي ــة سياســات أو ترشيعــات تتعل ــم األرسة ضمــن برامجهــا األساســية. ومل تبــن الدراســة وجــود أي خــاص لخدمــات تنظي
العاقــة مــع القطــاع الخــاص وآليــات تعزيــز الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص يف مجــال خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية.

أعــد املجلــس األعــى للســكان دراســة »تحليــل واقــع توفــر خدمــات تنظيــم األرسة ومعلومــات الصحــة اإلنجابية/تنظيــم األرسة«26  
والتــي ســعت إىل إيجــاد قاعــدة بيانــات تبــن إعــداد وأمنــاط التوزيــع الجغــرايف لنقــاط تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة ومعلومــات 
الصحــة اإلنجابية/تنظيــم األرسة، وكذلــك أمنــاط توزيــع الكــوادر املقدمــة لهــذه الخدمــات، وذلــك بغرض مســاعدة الجهــات الحكومية 
والهيئــات الداعمــة عــى تحقيــق أهدافهــم يف توفــر الفــرص العادلــة واملتكافئــة لكافــة الفئــات املســتهدفة يف الوصــول والحصــول 
ــفيات  ــات واملستش ــات والصيدلي ــة املؤسس ــة كاف ــتهدفت الدراس ــم األرسة. واس ــة اإلنجابية/تنظي ــات الصح ــات ومعلوم ــى خدم ع
ــادات الصحيــة الحكوميــة والخاصــة والدوليــة والخريــة والتــي تعنــى بتقديــم خدمــات تنظيــم األرسة ومعلومــات  واملراكــز والعي

الصحــة اإلنجابيــة/ تنظيــم األرسة. 

وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية املتعلقة بالقطاع الخاص:
60% مــن مجمــوع نقــاط تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة يف القطــاع الخــاص يف األردن توجــد يف محافظــات العاصمــة والزرقــاء . 1

واربــد.
متركــز نقــاط تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة يف معظــم ألويــة القصبــات يف املحافظــات الرئيســية وخاصــة تلــك املقدمــة مــن . 2

قبــل املستشــفيات والعيــادات الخاصــة، وبصــورة أقــل تلــك املقدمــة مــن قبــل املراكــز الصحيــة والصيدليــات الخاصــة التابعــة 
لبعــض األقضيــة يف اململكــة.

تقــدم خدمــات تنظيــم األرسة يف الغالــب مــن قبــل عيــادات الطــب العــام )128 عيــادة( بنســبة تصــل إىل 47 % مــن مجمــوع . 3

23  جامعة جونز هوبكنز- برنامج رشكاء االعام لصحة األرسة 
24  املمول من قبل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

Policies, legislation and strategies related to family planning in Jordan: Review and recommendations,2015  25
26  د. اريج عثان -املجلس األعى للسكان2011-
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العيــادات يليهــا عيــادات االختصــاص يف النســائية والتوليــد مــن خــال 76 عيــادة )28%( ، وعيــادات مراكــز الطــوارئ  )%14( .
ــاء ذكــور، أمــا . 4 ــاء مقدمــي خدمــات تنظيــم األرسة منهــم 66 % أطب ــاء العاميــن يشــكلون مــا نســبته 61 % مــن األطب إن األطب

ــاء مقدمــي الخدمــات، منهــم 64 % ذكــور . ــد فيشــكلون 26 % مــن األطب ــي النســائية والتولي اختصاصي
ــادات . 5 ــاث ضمــن قطــاع املستشــفيات والعي شــيوع تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة مــن قبــل الذكــور أكــرث مــن نظرائهــم اإلن

ــة. ــا يحــدث العكــس يف املراكــز الصحي ــات بين والصيدلي
وجــود تبايــن يف وســائل تنظيــم األرسة املوصوفــة يف مختلــف نقــاط تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة يف املحافظــات. ومــع ذلــك . 6

كانــت الوســائل الحديثــة مثــل حبــوب منــع الحمــل والواقــي الذكــري إضافــة إىل اللولــب هــي أكــرث الوســائل املوصوفــة شــيوعا.
ــة . 7 ــم األرسة يف محافظ ــات تنظي ــم خدم ــاط تقدي ــف نق ــم األرسة يف مختل ــاور تنظي ــول مح ــة ح ــواد التثقيفي ــر امل ــز توف مترك

ــد. ــاء وارب ــي الزرق ــا محافظت ــة يليه العاصم
أمــا فيــا يتعلــق بأنظمــة التوثيــق املتبعــة يف رصــد اســتخدام وســائل تنظيــم األرسة ضمــن نقــاط تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة . 8

فــأن منــط التوثيــق الســائد ضمــن قطــاع الصيدليــات، املستشــفيات والعيــادات هــو الســجات اليدوية.

وقــد كان مــن أهــم توصيــات الدراســة إنشــاء نظــام معلومــات وطنــي خــاص بتنظيــم األرسة مــع توفــر الغطــاء الترشيعــي امللــزم 
ــادل  ــاغ وتب ــة اإلب ــام يف عملي ــل االنتظ ــن أج ــاص م ــاع الخ ــك القط ــا يف ذل ــة مب ــات الصحي ــة القطاع ــات يف كاف ــي الخدم ملقدم

ــم األرسة. ــة/ تنظي ــة اإلنجابي ــة بالصح ــات املتعلق املعلوم

ــي يف  ــني الصح ــج التأم ــن برام ــم األرسة ضم ــائل تنظي ــمول وس ــن ش ــة م ــة«الجدوى االقتصادي ــات دراس ــج وتوصي ــب نتائ وحس
مؤسســات القطاعــني العــام والخــاص«27  التــي هدفــت إىل تقييــم الجــدوى االقتصاديــة مــن تضمــن خدمــات تنظيــم األرسة ضمــن 
برامــج التأمــن الصحــي للعاملــن يف املؤسســات والــرشكات يف القطاعــن العــام والخــاص، فقــد أظهــرت فعاليــة الكلفــة )كلفــة منــع 
حالــة حمــل واحــدة مقابــل املــردود الناتــج عــن املنــع(، حيــث أن مجمــوع الوفــر املتحقــق مــن منــع حــدوث حالــة حمــل واحــدة 
ــن  ــم األرسة ضم ــات تنظي ــي خدم ــن ال تغط ــن رشكات التأم ــأن 95% م ــا ب ــنويا.  عل ــن س ــرد مؤم ــكل ف ــار أردين ل ــو 14.5 دين ه

برامجهــا.

وهدفــت دراســة »الحاجــات واملعيقــات التــي تواجــه خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة يف األردن«28 إىل تقييــم حاجــات 
اإلنــاث والذكــور يف الفئتــن العمريتــن 15 – 49 ســنة و 15 – 64 ســنة بالرتيــب يف مجــال خدمــات تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة. 
ــات  ــدين االســتفادة واالســتخدام لخدم ــؤدي إىل ت ــي ت ــا والت ــة به ــة والعوامــل ذات العاق ــات املختلف ــواع املعيق والتعــرف عــى أن
تنظيــم األرسة. وقــد بينــت الدراســة أن الكــوادر الصحيــة )األطبــاء ثــم التمريــض والقابــات( هــي املصــدر الرئيــيس لتزويــد متلقــي 
الخدمــة باملعلومــات عــن الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة تــيل ذلــك التلفــاز ثــم املطبوعــات ثــم األرسة واألصدقــاء. وقــد أفــاد 
حــوايل 60 %مــن عينــة الدراســة بأنهــم يفضلــون اســتعال الخدمــات الصحيــة الحكوميــة إذا قــرروا اســتخدام خدمــات تنظيــم األرسة 
و16 % فقــط فضلــوا القطــاع الخــاص بينــا ذكــر حــوايل 15 % بأنهــم ال يفرقــون بــن الجهــات املقدمــة لهــذه الخدمــة، وميكــن تفســر 
تفضيــل الخدمــات الحكوميــة عــى الخدمــات لــدى القطــاع الخــاص كــون هــذه الخدمــات تقــدم باملجــان لجميــع املواطنــن يف حــن 
أن الخدمــات يف القطــاع الخــاص مكلفــة ورمبــا يعــزى الســبب جزئيــاً لســهولة الوصــول إىل الخدمــات الحكوميــة كــون جميــع املراكــز 

الصحيــة تقريبــاً تقــدم خدمــات تنظيــم األرسة. 

وهدفــت دراســة » مشــاركة والتــزام ودعــم القطــاع الخــاص لربنامــج تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة يف األردن«29 إىل التعــرف 
ــى  ــر ع ــي تؤث ــل الت ــى العوام ــرف ع ــم األرسة، والتع ــات تنظي ــم خدم ــاص يف تقدي ــاع الخ ــاركة القط ــاط مش ــتوى وأمن ــى مس ع
مســاهمة القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات تنظيــم األرسة . وقــد شــملت الدراســة مقدمــي الخدمــات الصحيــة )أطبــاء وقبالــة 
ــة ورشكات التأمــن.  وقــد خلصــت الدراســة إىل  ــات ومســتودعات االدوي ــادات واملستشــفيات الخاصــة والصيدلي ومتريــض( يف العي

العديــد مــن النتائــج ومــن أهمهــا:

27  د. محمد الطراونة - املجلس األعى للسكان - 2011
28 د. سعد الخرابشة - املجلس األعى للسكان - 2009
29 د. سعد الخرابشة - املجلس األعى للسكان- 2009
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تفــاوت املعرفــة حــول مفاهيــم الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة والقضايــا الســكانية )ارتفعــت عنــد الصيادلــة يليهــم األطبــاء . 1
فالقابــات(.

ــات يف القطــاع . 2 ــي الخدم ــة ومقدم ــم األرسة الحكومي ــج تنظي ــن برام ــوات االتصــال والتنســيق ب لوحــظ وجــود ضعــف يف قن
ــة. ــة والتوعوي ــواد اإلعامي ــر امل ــب وتوف ــج التدري ــا برام الخــاص ومــن ضمنه

يقدم األطباء يف عياداتهم خدمات تنظيم األرسة بنسب متفاوتة حسب االختصاص )مبعدل %23(.. 3
أبدى 67 % من األطباء استعدادا للمشاركة يف شبكة وطنية لدعم برنامج تنظيم األرسة.. 4
ــات . 5 ــب عــى خدم ــادة الطل ــدف زي ــه به ــة تطوعي ــاء اســتعدادهم للمشــاركة يف حمــات وطني ــن األطب ــدى حــوايل 44% م أب

ــم األرسة. تنظي
أظهر حوايل 71% من األطباء استعدادهم للمشاركة يف نظام املعلومات الوطني لتنظيم األرسة يف حال إنشائه.. 6
إن القابات يف القطاع الخاص ما زلن يلعنب دورا ثانويا يف عملية الرويج لخدمات تنظيم األرسة.. 7
تتوفــر الرغبــة لــدى 50% مــن القابــات يف تقديــم خدمــات املشــورة واملســاهمة يف الربامــج املجتمعيــة امليدانيــة يف املســتقبل . 8

مــن أجــل زيــادة طلــب املواطنــن عــى خدمــات تنظيــم األرسة بينــا 30% منهــن فقــط تتوفــر لديهــن الرغبــة باملشــاركة يف 
الحمــات الوطنيــة لركيــب اللوالــب يف املناطــق غــر املخدومــة إذا تــم تدريبهــن عــى ذلــك.

76% من زبائن الصيدليات هم من متكرري االستعال للوسائل، وتعترب الحبوب والواقي الذكري هي األكرث استخداما.. 9
اعتــرب 56% مــن مــدراء رشكات التأمــن أن خدمــات تنظيــم األرسة هــي خدمــات وقائيــة تقــع مســؤوليتها عــى عاتــق الحكومــة، . 10

بينــا عــزى 44% منهــم عــدم التغطيــة بســبب الكلفــة املاليــة و11% منهــم ذكــروا أن الســبب يعــود لعــدم طلــب هــذه الخدمــة 
مــن الجهــات املؤمنــة أو املســتفيدة مــن التأمــن.

عــزى مــدراء رشكات األدويــة أســباب عــدم إنتــاج الوســائل محليــا لصغــر حجــم الســوق األردين مــا يجعــل اإلنتــاج غــر مجــد . 11
اقتصاديــا ووجــود منافســة قويــة مــع األصنــاف املســتوردة وكذلــك الكلفــة العاليــة لتوفــر البنيــة التحتيــة املامئــة يف املصانــع.

أشــار 40% مــن أصحــاب املســتودعات إىل وجــود بعــض املعوقــات التــي قــد تحــول دون توفــر وســائل تنظيــم األرسة يف الســوق . 12
األردين بشــكل منتظــم وبكلفــة معقولــة مثــل صعوبــات االســتراد وتعقيــدات الجــارك وتســجيل األدويــة وتســعرها وتأخــر 

الفحوصــات يف املختــربات الحكوميــة.

 وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات، ومن أهمها:

تنفيــذ برامــج ذات أنشــطة تدريبيــة وإعاميــة تســتهدف مقدمــي الخدمــة الصحيــة يف القطــاع الخــاص وخاصــة فئــات األطبــاء . 1
ــة  ــكان والصح ــة بالس ــط املتعلق ــراتيجيات والخط ــم باالس ــع وعيه ــم ورف ــن معرفته ــل تحس ــن أج ــات م ــة والقاب والصيادل

ــة.  اإلنجابي
التواصــل والتنســيق املســتمرين واملنتظمــن مــا بــن الربامــج الوطنيــة لتنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة ومقدمــي الخدمــة يف . 2

القطــاع الصحــي الخــاص ومراعــاة إرشاك كافــة الجهــات ذات العاقــة مــن القطــاع الخــاص يف عمليــة إعــداد الخطــط املتعلقــة 
بالصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة. 

إنشــاء شــبكة وطنيــة يشــارك بهــا أطبــاء نســائية وأطبــاء عامــون وأطبــاء أرسة وصيادلــة وقابــات مــن القطــاع الخــاص وأقســام . 3
نســائية وتوليــد تابعــة للمستشــفيات الخاصــة باإلضافــة لكــوادر ومراكــز مــن القطــاع العــام والقطــاع التطوعــي، تهــدف هــذه 

الشــبكة لدعــم برنامــج تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة الوطنــي.  
العمــل عــى تعديــل بعــض الترشيعــات التــي تحــد مــن دور بعــض مقدمــي الخدمــة كالصيادلــة والقابــات يف مجــال تنظيــم . 4

األرسة.
إنشــاء نظــام معلومــات وطنــي خــاص بتنظيــم األرسة ميكــن أن يكــون مقــره يف وزارة الصحــة مــع توفــر الغطــاء الترشيعــي . 5

ــم األرسة  ــة بتنظي ــات املتعلق ــادل املعلوم ــاغ وتب ــام اإلب ــة النتظ ــات الصحي ــة القطاع ــة يف كاف ــي الخدم ــة مقدم ــزم لكاف املل
ــة. والصحــة اإلنجابي
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ــي املفــرق وعــن الباشــا30  ــة يف منطقت ــذ دراســة تجريبي ــام املجلــس األعــى للســكان بتنفي ــة أعــاه، ق واســتجابة للدراســات املبين
والتــي عرضــت حــا عمليــا لتلبيــة االحتياجــات غــر امللبــاة للنســاء يف املناطــق النائيــة واملزدحمــة والتــي تعــاين مــن مشــكلة النقــص 
الحــاد يف إعــداد الطبيبــات اإلنــاث يف القطــاع الحكومــي، وعملــت عــى تعزيــز دور ومشــاركة القطــاع الخــاص يف تنفيــذ أنشــطة 
ــد  ــة. وق ــداف الوطني ــق األه ــة يف تحقي ــاركة الفاعل ــان املش ــم األرسة 2008-2012 لض ــة/ تنظي ــة اإلنجابي ــة للصح ــة الوطني الخط
أظهــرت الدراســة زيــادة يف الطلــب عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة بشــكل عــام وتركيــب اللولــب بشــكل خــاص 
لــدى الســيدات يف منطقتــي الدراســة وبينــت الدراســة ارتفــاع نســبة الرضــا لــدى املســتفيدات عــن الخدمــات املقدمــة والرغبــة 
بتكــرار التجربــة واســتمراريتها.  وبــن املشــاركون مــن مقدمــي الخدمــات يف القطــاع العــام والخــاص أهميــة هــذه التجربــة الرياديــة 
يف مجــال التعاقــد ورشاء الخدمــات مــن القطــاع الخــاص فيــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة حيــث أن كافــة التعاقــدات 

عــادة تنــدرج تحــت خدمــات الرعايــة الثانويــة.

يف دراســة للمجلــس الصحــي العــايل حــول “محــددات اســتخدام خدمــات الرعايــة الصحيــة االوليــة يف األردن”31  ، والتــي هدفــت اىل 
معرفــة محــددات الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة االوليــة مــن القطــاع العــام ومقارنــة تقييــم الخدمــات بــن القطــاع العــام 
والخــاص. وقــد بينــت الدراســة أن مــن أهــم أســباب مراجعــة املراكــز الصحيــة يف القطــاع العــام هــي: مجانيــة الخدمــة وللحصــول 
عــى تحويــل إىل عيــادات االختصــاص يف املستشــفيات والحصــول عــى األدويــة بســعر أقــل مــن القطــاع الخــاص. أمــا أهــم نقــاط 
الضعــف يف املراكــز الصحيــة يف القطــاع العــام فهــي؛ عــدم توفــر األدويــة ونقــص األطبــاء وضعــف تأهيــل األطبــاء وخاصــة األطبــاء 
العامــن. وتطرقــت الدراســة أيضــا إىل زيــادة مــدة االنتظــار للحصــول عــى الخدمــة وبعــض الســلوكيات الســلبية يف تعامــل مقدمــي 

الخدمــات الصحيــة مــع املراجعــن باملقارنــة مــع عيــادات القطــاع الخــاص.

أعــد مكتــب الســكان والصحــة األرسيــة يف الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة تقريــر “ تحليــل القطــاع الخــاص يف األردن”32 ، والذي 
هــدف إىل تقييــم دور القطــاع الصحــي الخــاص يف برامــج صحــة األرسة واآلليــات املقرحــة لتعزيــز دوره والرشاكــة املســتقبلية . وقــد 

حــدد التقريــر أهــم العقبــات التــي تواجــه الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص ومنهــا:
أن وزارة الصحة ترى أن دورها األسايس هو تقديم الخدمات وليس الدور الرقايب واإلرشايف.	 
عدم وجود تقدير دقيق لتكاليف الخدمات ما يعيق عملية تقدير فعالية الرشاء من القطاع الخاص.	 
عدم وجود معاير واضحة آللية رشاء الخدمات، والتي قد تنطوي عى بعض املخالفات والتجاوزات.	 
متركز القطاع الخاص يف عان، وعدم فهم الحكومة للسوق وديناميكياته املتاحة.	 

وقــد عــرض التقريــر عــدة منــاذج للتعاقــد مــع القطــاع الخــاص مثــل رشاء الخدمــات اإلنشــائية )كمثــال توســعة مستشــفى البشــر(، 
أو برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات إلدارة التأمــن الصحــي مــن قبــل رشكات تأمــن خاصــة )مــرشوع التمويــل والحوكمــة الصحيــة-
ــن  ــد م ــع العدي ــة م ــال الرشاك ــن خ ــة م ــوى البرشي ــوارد والق ــز إدارة امل Health Finance and Governance - HFG(، تعزي
 Human Resources for Health-املؤسســات الصحيــة ومجلــس اعتــاد املؤسســات الصحيــة )مــرشوع الكــوادر البرشيــة يف الصحــة
ــة-   ــة املتكامل ــات الصحي ــرشوع الخدم ــم األرسة )م ــات تنظي ــم خدم ــات لتقدي ــع الصيدلي ــل م HRH – 2030 in 2030(، والعم

ــادرات. Health Service Delivery(، وغرهــا مــن املب
وقد اقرح التقرير بعض املبادرات واالنشطة التي قد تساهم يف بناء الرشاكة بن القطاع الصحي العام والخاص ومنها:

االستثار يف برامج بناء القدرات واستهداف املزيد من مؤسسات القطاع الخاص.. 1
بناء قدرات وزارة الصحة عى عمليات دراسة السوق وتقدير الجدوى االقتصادية من التعاقد مع القطاع الخاص.. 2
دراسة التوسع يف التغطية التأمينية للوصول إىل رشائح اضافية.. 3
تعميم برامج ومعاير االعتادية واالمتياز. . 4
تعزيز مفاهيم املسؤولية املجتمعية للرشكات )CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY( طويلة املدى.. 5
تحســن نظــام املعلومــات الصحيــة وتوفــر البيانــات التــي قــد تســاعد القطــاع الخــاص يف تقديــر الحاجــة الســوقية واالنخــراط . 6

يف تقديــم الخدمــات .

30  تلبية احتياجات النساء من بعض خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة يف املناطق التي تعاين من نقص يف مقدمي الخدمات من األطباء اإلناث يف القطاع العام يف األردن، 2010-2009
31  د. منر ابو هالة واخرون ،2015 

)USAID- POPULATION AND FAMILY HEALTH OFFICE, PRIVATE SECTOR ANALYSIS)OCTOBER 2018 32 
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ملخص املراجعات االدبية
يتبــن مــن مراجعــة الدراســات الســابقة والخطــط واالســراتيجيات الوطنيــة يف مجــال تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية، 
أن هنــاك اهتامــا كبــرا يف تعزيــز املشــاركة الفاعلــة للقطــاع الصحــي الخــاص عــى املســتوى الوطنــي إال أنهــا اقترت-باألغلــب- 
عــى رصــد حجــم مشــاركته وإطــار الخدمــات املقدمــة ونوعيتهــا وتوثيــق العقبــات التــي تواجــه تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 
والجنســية الشــاملة واملتكاملــة. ومل تقــدم الدراســات الســابقة – إال بشــكل محدود-آليــات ومنــاذج مقرحــة للرشاكــة الفاعلــة بــن 

القطاعــن العــام والخــاص ومتطلبــات تذليــل العقبــات الترشيعيــة واإلداريــة والفنيــة لتســهيل تنفيــذ هــذه الرشاكــة.
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أهداف الدراسة
تهدف دراسة » تعزيز مشاركة القطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن« إىل:

ــف 	  ــا وطي ــي تحكــم عمله ــة الت ــث السياســات الصحي ــة يف القطــاع الخــاص مــن حي ــات الصحــة اإلنجابي ــل وضــع خدم تحلي
ــتهدفة. ــات املس ــات اىل الفئ ــول الخدم ــدى وص ــة وم ــة العامل ــوادر البرشي ــة، الك ــم التغطي ــا، حج ــات ونوعيته الخدم

تحديــد العوامــل املحفــزة والتجــارب الحاليــة والعوامــل املعيقــة التــي تواجــة القطــاع الخــاص الربحــي لتحديــد مــدى التزامــه 	 
يف تطبيــق مبــادرات وبرامــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية واملســاهمة يف دميومــة الخدمــات والتنميــة الشــاملة كرشيــك داعــم 

للقطــاع الحكومــي .
ــق 	  ــا يتعل ــات االخــرى في ــي والقطاع ــن القطــاع الخــاص والقطــاع الحكوم ــاون ب ــة والتع ــات الرشاك ــات ومنهجي ــد آلي تحدي

بتحســن بيئــة السياســات وتحديــد طيــف الخدمــات ونوعيتهــا وأســس تنفيــذ  برامــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية لتعزيــز 
ــاء مبخرجــات الصحــة يف األردن. ــة  واالرتق ــق أهــداف التنمي وتحقي

بنــاء / اقــراح منــاذج صحيــة مبنيــة عــى نتائــج علميــة لتعزيــز الرشاكــة بــن القطــاع الخــاص الربحــي والقطــاع الحكومــي يف 	 
تحقيــق األهــداف الصحــة اإلنجابيــة يف األردن تســتجيب للمتغــرات العامليــة والظــروف الصحيــة الطارئــة.

منهجية الدراسة
لتحقيق األهداف املرجوة من هذه الدراسة قام الباحثون بتنفيذ دراسة نوعية تستند إىل خطوات علمية وعملية :

ــات 	  ــات  والدراس ــق السياس ــواردة يف وثائ ــة ال ــة املكتبي ــال املراجع ــن خ ــا م ــي متجمعه ــات الت ــات والبيان ــل املعلوم تحلي
واالســراتيجيات والربامــج عــى املســتوى الوطنــي واالقليمــي واالطــاع عــى املارســات العامليــة الفضــى التــي تعــرض منــاذج 

ــاص. ــاع الخ ــز دور القط ــة لتعزي رشاك
اســتطاع اراء ومفاهيــم عينــة مــن أصحــاب القــرارKey informants  مــن املؤسســات وأفــراد مؤثريــن يف قــرارات وسياســات 	 

الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن تــم تحديدهــم مــن قامئــة رشكاء املجلــس االعــى للســكان للصحــة اإلنجابيــة. بلــغ عــدد 
املشــاركن مــن أصحــاب القــرار 20 شــخصا مــن القطاعــن العــام والخــاص ملحــق )1( .

كــا تــم اســتطاع اراء ومفاهيــم عينــة مكونــه مــن 30 مشــارك مــن األطبــاء والصيادلــة والقابــات املارســن ومجموعــة مــن 	 
ــع  ــوب م ــط والجن ــال والوس ــل الش ــة Focus Group meetings متث ــات بؤري ــال 5 مجموع ــن خ ــن م ــن والباحث األكادميي
أطبــاء االختصــاص مــن القطــاع الخــاص وأطبــاء وقابــات مــن القطــاع الحكومــي إضافــة اىل مجموعــة مــن الصيادلــة ومســؤويل 

التزويــد )ملحــق 2( ليصبــح العــدد االجــايل للمشــاركن 50 شــخصا. 
تــم تطويــر بروتوكــول للمقابلــةInterview Guide خــاص الســتطاع اراء املشــاركن )ملحــق 3(. تــم مراجعتــه مــن قبــل خــرباء 	 

واملوافقــة عــى الدراســة مــن لجنــة االخاقيــات يف وزارة الصحــة. تــم إعــداد أســئلة املقابلــة واملجموعــات البؤريــة اســتنادا إىل 
نتائــج مراجعــة األدبيــات واملارســات والسياســات واالســراتيجيات الوطنيــة والتوجهــات العامليــة الــواردة يف أهــداف الدراســة 

والتحقــق مــن مصداقيتهــا قبــل البــدء بتجميــع البيانــات. وتضمــن بروتوكــول املقابلــة عــدة محــاور وهــي:
 املحور األول: تقييم دور القطاع الخاص الربحي يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.. 1
 املحور الثاين: تقييم مدى التزام القطاع الخاص الربحي يف تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.. 2
ــات . 3 ــم خدم ــاص يف تقدي ــاع الخ ــل للقط ــدور الفاع ــه ال ــي تواج ــات والفجــوات  الت ــخيص العقب ــم وتش ــث: تقيي ــور الثال املح

ــة. ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح

وقــد تراوحــت مــدة املقابلــة الواحــدة مــا بــن الســاعة والســاعة والربــع تقريبــا ومتــت مــن خــال املقابلــة الوجاهيــة أو باســتخدام 
تقنيــة االتصــال املــريئ حســب رغبــة املشــاركن -خاصــة يف ظــل جائحــة  فــروس كوفيــد 19 املســتجد - وتــم تســجيل املقابــات بعــد 

موافقتهم. 
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ــوى 	  ــل املحت ــة تحلي ــتخدام طريق ــف املصــادر باس ــن مختل ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــات واملعلوم ــص البيان ــل وتلخي ــم تحلي ت
وتحضــر نســخة أوليــة للدراســة تضمنــت األدبيــات املتعلقــة بالدراســة والنتائــج وآليــات و منــاذج الرشاكــة املقرحــة لتعزيــز 

ــة والجنســية. دور القطــاع الخــاص يف الصحــة اإلنجابي
تــم عــرض النتائــج عــى مجموعــة مــن الخــرباء واملختصــن مــن القطــاع الصحــي الحكومــي والخــاص الربحــي وغــر الربحــي 	 

ــة  ــة   National validation workshop ملناقش ــة وطني ــن يف ورش ــة والباحث ــة ذات العاق ــات الدولي ــي  واملؤسس والحكوم
النتائــج حــول العقبــات وتحديــد الفجــوات واملتطلبــات لتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص الربحــي يف تقديــم خدمــات الصحــة 

اإلنجابيــة والجنســية يف األردن و االتفــاق عــى وســائل تعزيــز الرشاكــة.
اســتنادا إىل نتائــج الدراســة والتوصيــات ومراجعــه االدبيــات والتجــارب العــامل يهتــم تطويــر ملخــص سياســات حــول »تعزيــز 	 

مشــاركة القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن«. 
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يعــرض هــذا الجــزء النتائــج يف ثــاث محــاور رئيســية: دور القطــاع الخــاص الربحــي الحــايل يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية، 
مــدى التــزام القطــاع الخــاص الربحــي يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية، وتقييــم وتشــخيص العقبــات والفجــوات 

التــي تواجــه الــدور الفاعــل للقطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وآليــات الرشاكــة املقرحــة.

املحور األول: دور القطاع الخاص الربحي يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية.
الوضع الحايل للقطاع الخاص الربحي يف األردن. 1

لإلجابــة عــى هــذا املحــور تــم ســؤال املشــاركن عــن رأيهــم بالــدور الحــايل والفعــيل الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص يف خدمــات 
ــة وجــودة الخدمــات  ــة والجنســية يف األردن: عــى مســتوى الترشيعــات والتخطيــط والخدمــات والبحــوث ونوعي الصحــة اإلنجابي
ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصحي ــول لخدم ــهولة الوص ــدى س ــا وم ــتهدفة واحتياجاته ــات املس ــة و الفئ ــة املقدم ــم التغطي وحج
للســيدات والرجــال والشــباب يف األردن. كــا وتــم تلخيــص نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص املتاحــة واملخاطــر والتهديــدات. 

يــرى املشــاركون يف الدراســة أن نقــص املعلومــات والبيانــات والدراســات عــن القطــاع الربحــي الخــاص يجعــل مــن الصعــب الحكــم 
عــى هــذا القطــاع فقــد اعتــربه البعــض )black hole(. إال أنــه ومــن خــال املعلومــات والبيانــات املتوفــرة ميكــن القــول أن القطــاع 
الخــاص هــو قطــاع ربحــي يف طبيعتــه، غــر منظــم وغــر متجانــس وليــس لــه مرجعيــة واضحــة. كــا وأن هنــاك تحــد رئيــيس يف 
التوزيــع الجغــرايف لخدماتــه حيــث يتمركــز يف 3 محافظــات كــربى هــي العاصمــة واربــد والزرقــاء. عــى الرغــم مــن تلــك املحــددات 
إال أن القطــاع الخــاص يتمتــع بنقــاط قــوة مضيئــة تتمثــل يف جــودة الخدمــات وكفــاءة الكــوادر الصحيــة والبنيــة التحتيــة املتميــزة 
وقــدرة عــى الوصــول إىل فئــات املجتمــع التــي ال يســتطيع القطــاع العــام الوصــول إليهــا مثــل الرجــال والشــباب. كــا أنــه يعــاين 
مــن نقــاط ضعــف تجعــل مســاهمته يف الرعايــة محــدودة عــى املســتوى الوطنــي وتهــدد دميومــة الخدمــات مثــل ارتفــاع التكلفــة 

املاليــة. 

نقاط القوة 
القطــاع الخــاص هــو قطــاع مؤهــل ويســتطيع اســتيعاب عــدد كبــر مــن املســتفيدين الراغبــن يف الرعايــة الصحيــة أي أنــه غــر . 1

مشــبع .
يتميز القطاع الخاص بوجود مقدمي رعاية صحية أكفاء يقدمون رعاية  ذات جودة عالية.. 2
تتمتــع بيئــة الرعايــة بالتواصــل الفعــال والخصوصيــة والريــة خاصــة يف خدمــات الصحــة الجنســية واألمــراض املنقولــة جنســيا . 3

لفئــات الشــباب والرجــال. 
يســتهدف يف الغالــب أفــراد املجتمــع تحــت مظلــة التأمــن الصحــي الخــاص أي الفئــات القــادرة عــى تحمــل التكلفــة وفئــات . 4

الدخــل املتوســط القــادرة عــى تكلفــة رشاء الخدمــة.
قادر عى تقديم رعاية متخصصة ال يقدمها القطاع العام لوجود أطباء أكفاء وبنية تحتية موامئة .. 5
يتمتــع القطــاع الخــاص بثقــة املســتخدمن لخدماتــه أعــى منهــا للمســتفيدين يف القطــاع العــام -حتــى لــدى املنتفعــن مــن . 6

التأمــن الصحــي-.
عــى الرغــم مــن مشــكلة التوزيــع الجغــرايف للخدمــات يف املستشــفيات والعيــادات يف أنحــاء اململكــة إال أنــه يغطــي مناطــق . 7

جغرافيــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة مثــل محافظــة العاصمــة اربــد والزرقــاء والتــي تشــكل 70% مــن الســكان.
تغطيــة جغرافيــة عاليــة للصيدليــات التــي تلعــب دور فاعــل يف الصحــة اإلنجابيــة والجنســية عــى مســتوى اململكــة وخاصــة . 8

يف مجــال تنظيــم األرسة.
يقــوم بتغطيــة الفجــوة الحاليــة يف تغطيــة بعــض الخدمــات مثــل عــاج األمــراض املنقولــة جنســيا والعقــم واملســاعدة عــى . 9

ــك الخدمــات ضمــن برامــج  ــة إىل أن القطــاع العــام ال يقــدم تل ــه عــى التواصــل مــع الشــباب والرجال،إضاف اإلنجــاب لقدرت
ــة. ــة األولي ــة الصحي الرعاي

القــدرة عــى مواكبــة التطــور املهنــي والعلمــي مــن خــال التطويــر املســتمر للكــوادر الصحيــة ومتابعــة التقنيــات والربوتوكوالت . 10
. الحديثة 

  الفصل الرابع : النتائج
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الكفاءة واملهنية يف إدارة املوارد املالية واملصادر وتقليل الهدر للموارد .. 11
ــل . 12 ــد وســهولة إجــراءات  التحوي ــة يف اإلجــراءات واملواعي ساســة حصــول املســتفيدين عــى الخدمــات دون وجــود بروقراطي

واملعالجــة.

نقاط الضعف 
ــرزوا  ــم أب ــددة للقطــاع الخــاص إال أنه ــوة املتع ــاط الق ــر نق ــة عــى ذك ــن ومبوضوعي ــوا قادري ــن أن املشــاركن كان ــم م عــى الرغ

ــورت يف:  ــي متح ــف الت ــاط الضع ــفافية نق وبش
محدوديــة دور ممثــيل القطــاع الخــاص يف رســم الترشيعــات والسياســات فغالبــا مــا يكونــوا رشكاء غــر فاعلــن للقطــاع العــام . 1

يف الجلســات الترشيعيــة. وعــى الرغــم مــن أهميــة دور األطبــاء يف رســم السياســات الصحيــة إال أنهــم يعتــربون أن الحكومــة 
هــي التــي لهــا اليــد العليــا يف هــذا الشــأن.

ــع . 2 ــة للجمي ــون مرجعي ــه وتك ــى تنظيم ــوم ع ــة تق ــة قانوني ــود مظل ــيس وإىل وج ــم املؤس ــاص إىل التنظي ــاع الخ ــر القط يفتق
وخاصــة يف غيــاب الــدور الرقــايب الــذي يجــب أن تقــوم بــه وزارة الصحــة . مــن الصعــب تحديــد ممثلــن عــن القطــاع بســبب 

ــات.  ــة، والجمعي ــس الطبي ــل النقابات،واملجال ــات مث تعــدد املرجعي
يعمــل القطــاع الخــاص مــن منظــور ربحــي- فــردي وليــس مــن منظــور وطنــي حيــث ال تســتند الخدمــات املقدمــة إىل خطــط  . 3

مــا يجعلهــا تفتقــر إىل االســتمرارية والشــمولية وال تخــدم الفئــات الفقــرة وال تســهم يف التنميــة املســتدامة.
ضعف الرشاكة مع القطاع العام كا أن التنسيق والرشاكة بن مؤسسات القطاع الخاص نفسها غر منظمة.. 4
عــدم وجــود معلومــات وبيانــات صحيــة يف القطــاع الخــاص، وإن وجــدت ال يتــم مشــاركتها عــى املســتوى الوطنــي لقيــاس . 5

مــؤرشات وطنيــة مــن شــأنها أن تدعــم سياســات وقــرارات صحيــة عــى املســتوى الوطنــي. ويعــود ذلــك ألســباب عــدة أهمهــا 
الرغبــة يف املحافظــة عــى الريــة والخصوصيــة والتهــرب مــن الريــب الحكوميــة.

عــى الرغــم مــن أن القطــاع الخــاص لديــه كــوادر مــن األطبــاء األكفــاء والــذي اعتــربه الغالبيــة مصــدر قــوة، إال أن الكفــاءات . 6
األخــرى مــن مقدمــي خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية مثــل القابــات ليــس لديهــم دور محــدد عكــس مــا هــو معمــول 

بــه يف القطــاع العــام .
خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف القطاع الخاص يف غالبها عاجية وليست وقائية .. 7
املعايــر والربوتوكــوالت املطــورة عــى املســتوى الوطنــي غــر ملزمــة للقطــاع الخــاص كــا أن معايــر االعتاديــة ال تركــز عــى . 8

الجوانــب الفنيــة لتحســن الرعايــة.
التكلفة املالية للخدمات يف القطاع الخاص عالية وتكاد تكون مضاعفة يف حاالت التحويات من القطاع العام.  . 9

تعــد العيــادات املنتــرشة يف أطــراف املحافظــات مــن أحــد نقــاط الضعــف يف القطــاع الخــاص حيــث أنهــا ال تخضــع للرقابــة . 10
ويتــم فيهــا بعــض اإلجــراءات التــي تجــرى يف الغالــب يف املستشــفيات.

التهديدات واملخاطر 
غياب املرجعية املوحدة للقطاع  governing body or umbrella ما  يجعله هامي وغر منظم. . 1
عدم وجود دراسات تدعم وتظهر دور القطاع الخاص ومدى/حجم مساهمته يف القطاع الصحي.. 2
غياب املتابعة للخدمات املقدمة وجودتها ومراقبة األداء.. 3
عدم قدرة وزارة الصحة عى فرض سياسات الصحة اإلنجابية والجنسية عى أطباء القطاع الخاص خاصة يف العيادات. . 4
تقتــر برامــج التدريــب للكــوادر الصحيــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية عــى تلــك املمولــة مــن الجهــات الدوليــة . 5

ــا.  ــا- به ــم ارشاك القطــاع الخــاص -غالب ــل وال يت والجهــات املانحــة للتموي
ضعف املساءلة القانونية خصوصا يف قطاع الصيدليات. . 6
ضعف توثيق املعلومات الصحية وفقدانها دون االستفادة منها لبناء سياسات وتحسن الجودة وقياس مؤرشات وطنية. . 7
التهرب الريبي نتيجة ارتفاع الرائب وآلية حسابها.. 8
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الفرص املتاحة 
ذكــر املشــاركون أن هنــاك فرصــة متوفــرة لتعزيــز الرشاكــة  بــن القطــاع العــام والخــاص تــربز أهميتهــا يف إظهــار رؤيــة مشــركة 

تهــدف إىل االرتقــاء بالخدمــات وتحقيــق العدالــة والوصــول إىل الخدمــات وأهــم تلــك الفــرص: 
1 ..UHC االلتزام الوطني بالوصول إىل التغطية الصحية الشاملة
2 .)CPD (نظــام تجديــد ترخيــص العاملــن يف املهــن الصحيــة لعــام 2018 والتعليــات الصــادرة عنــه للتطويــر املهنــي املســتمر

.Certification and Re-licensing لضــان إعــادة الرخيــص
فرص التدريب والتعليم املتوفرة يف القطاعات املختلفة. . 3
نظــام اعتــاد املؤسســات الصحيــة الــذي صــدر عــام 2016 ووجــود هيئــة اعتــاد املؤسســات الصحيــة مــع التطويــر املســتمر . 4

للمعايــر. 
وجود صناديق متعددة للتأمن الصحي واملرونة يف التغطية التأمينية.. 5
وجود األجهزة املتطورة وقدرة القطاع الخاص عى إدارتها.. 6
دراسة التأمن الصحي ونتائجها فرصة للتحسن والتوجه لنظام تأمن صحي شامل.. 7
وجود الضان االجتاعي وفرص شمول أكرث من 1.5 مليون مشرك يف التأمن الصحي.. 8
9 . .Registry MM وجود مبادرات وطنية ناجحة للرشاكة بن مختلف القطاعات مثل سجل وفيات األمهات

ملخص تحليل وضع خدمات الصحة االنجابيه يف القطاع العام والخاص: فرص الرشاكة

القطاع الصحي العام

انتشار جغرايف واسع يغطي كل اململكة

قدرة عى الوصول إىل كافة الرشائح املجتمعية

مجانية الخدمة باألغلب أو بأسعار رمزية

وجود بروتوكوالت و أدلة إجرائية  للخدمات املقدمة

ــة  ــدة وقابل ــب معتم ــب تدري ــب وحقائ ــرق تدري ــود ف وج

ــر للتطوي

القطاع الصحي العام

 ضغط العمل واالزدحام يؤدي إىل ضعف نوعية الخدمات

 عــدم تغطيــة جميــع مكونــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية مثــل

ــة وغرهــا ــة جنســيا وعــاج العقــم وضعــف الخصوب األمــراض املنقول

 محدوديــة أطــار الخدمــات املقدمــة مثــل وســائل تنظيــم األرسة

 والتقنيــات

 نقــص توفــر الطبيبــات وخاصــة خــارج املــدن الرئيســية و يف املناطــق

النائيــة

   ضعف مهارات اإلدارة الفاعلة والرهل الوظيفي

القطاع الصحي الخاص

املرونة وسهولة اإلجراءات للحصول عى الخدمات

اإلنجابيــة الصحــة  خدمــات  مكونــات  جميــع   تغطيــة 

لجنســية ا و

ــل ــة مــدى واســع مــن املســتفيدين مــن الخدمــات مث  تغطي

الرجــال والشــباب

 وجــود كــوادر و كفــاءات علميــة وعمليــة ومتنوعــة تواكــب

ــة التطــورات العاملي

وجود بنية تحية وتقنية عالية تواكب التطورات العاملية

خربة يف اإلدارة الفاعلة والفعالة للمرافق الصحية

القطاع الصحي الخاص

الركيز عى الخدمات العاجية وضعف الخدمات الوقائية

ــراءات ــع اإلج ــها م ــان تجانس ــة وض ــراءات املتبع ــد اإلج ــدم توحي  ع

ــدة ــة املعتم الوطني

ــق ــرة واملناط ــدن الصغ ــن امل ــه ع ــية وغياب ــدن الرئيس ــز يف امل  التمرك

ــة النائي

 اســتهدافه الفئــة ذات التأمــن الصحــي الخــاص أو تلــك القــادرة عــى

 تحمــل نفقــات العــاج

ــم األرسة ــج تنظي ــن الصحــي الخــاص لربام ــج التأم ــة برام ــدم تغطي  ع

ــة ــطة الوقائي واألنش

وة
لق

ل ا
وام

ع

ف
ضع

 ال
مل

عوا
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ملخص تحليل وضع خدمات الصحة االنجابيه يف القطاع العام والخاص: فرص الرشاكة

القطاع الصحي العام

االلتزامات الوطنية تجاه الوصول إىل التغطية الصحية الشاملة 

)UHC(

االلتزامات الوطنية تجاه تحقيق مؤرشات الصحة اإلنجابية 

)3,5 :SDGs( والجنسية

وجود سياسات وترشيعات تحفز وتنظم الرشاكة بن القطاعن

اهتام املمولن واملانحن بتعزيز الرشاكة بن القطاعن

وجود تغطية مالية متعددة )صناديق التأمن والتغطية 

التأمينية الصحية(

القطاع الصحي العام

ضعف الدور الرقايب واإلرشايف لوزارة الصحة وغرها من األجهزة الرقابية

عدم الفهم الواضح لدور القطاع الصحي الخاص وإطار عمله 

ضعف الفهم آلليات الرشاكة بن القطاع العام والخاص وربطها ب 

»الخصخصة«

عدم وجود مخصصات مالية واضحة )ضمن امليزانيات العامة( لتغطية 

آليات الرشاكة

بطء التغير وصعوبة إجراءات تعديل وصياغة السياسات واألطر 

القانونية املناسبة الازمة لتعزيز الرشاكة

القطاع الصحي الخاص

الرغبة واالهتام بالرشاكة مع القطاع الصحي العام لتوسيع 

الحصة السوقية

الحاجة إىل الخدمات املقدمة وعدم اشباع السوق بالخدمات 

املعروضة

القطاع الصحي الخاص

غياب املرجعية والقيادة املوحدة

االهتام بتحقيق الربح املادي دون االهتام بالقضايا الوطنية

ضعف الحصول عى املعلومات والبيانات التي تدعم قياس املؤرشات 

الوطنية

ضعف الثقة باإلجراءات الحكومية وفعاليتها

املحور الثاين: مدى التزام القطاع الخاص الربحي يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية
تــم ســؤال املشــاركن يف هــذا املحــور »هــل تعتقــدون أن القطــاع الخــاص لديــه املؤهــات والرغبــة وااللتــزام الــذي يجعــل منــه 
رشيــكا للقطــاع الحكومــي يف تحقيــق األهــداف واالســراتيجيات الوطنيــة وأهــداف التنميــة« وتــم  توجيــه األســئلة التــي تتعلــق 
ــة،  ــة والفني ــات العلمي ــتهدفة، التقني ــات املس ــات، الفئ ــودة الخدم ــوادر وج ــات، الك ــة، الخدم ــة املالي ــة: التغطي ــارص التالي بالعن
االســتخدام الفعــال مــن حيــث التكلفــة للمــوارد الصحيــة النــادرة، الحوكمــة: التنظيــم، الرقابــة، نظــم املعلومــات. وإذا كان الجــواب 
بنعــم يتــم طــرح األســئلة التتبعيــة التاليــة« مــا هــي تلــك املؤهــات واملعــززات التــي تجعــل منــة رديفــا ورشيــكا  قويــا؟ أيــن تكمــن 
اإلضافــة النوعيــة للرشاكــة مــع القطــاع الصحــي الخــاص؟، مــا هــي القيمــة املضافــة التــي ميكــن أن يضيفهــا القطــاع الخــاص مــن 
خــال الرشاكــة مــع القطــاع العام؟أيــن وكيــف مــن املمكــن أن يــربز دوره برأيــك؟ وعليــه فقــد تــم تركيــز الحــوار حــول شــمولية 
الخدمــة ومناقشــة برامــج التدريــب  وتقديــم الخدمــات الصحيــة، والتنظيــم ، واالعتاد/االمتيــاز، التسويق،الســلع / التزويــد التمويــل 
وتشــمل: العطــاءات والــرشاء ، اإلحالة،التأمــن الصحــي وأخــرا مــا هــي الفوائــد التــي تعــود عليــه وعــى القطــاع الصحــي عامــة 

كنتيجــة لهــذه الرشاكــة؟

 أ. مؤهات ورغبة والتزام القطاع الخاص ليكون رشيكا للقطاع الحكومي
اعتــرب املشــاركون أن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف القطــاع الخــاص هــي مكملــة للخدمــات يف القطــاع الحكومــي ويعتــرب 
القطــاع الخــاص رديفــا لــه. وقــد أجمــع املشــاركون مــن كا القطاعــن عــى أن القطــاع الخــاص مؤهــا ألن يكــون رشيــكا فاعــا مــع 

القطــاع العــام يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية ذات النوعيــة. وتظهــر هــذه املؤهــات يف عــدة جوانــب أهمهــا: 
جودة الخدمات، واالعتادية والفئات املستهدفة   . 1

ــي ال 	  ــك الت ــا وخاصــة تل ــع مكوناته ــة والجنســية يف جمي ــا واســعا مــن خدمــات الصحــة اإلنجابي يقــدم القطــاع الخــاص طيف
ــة  ــم وضعــف الخصوب ــل إدارة حــاالت العق ــة مث ــة األولي ــة الصحي ــج الرعاي ــة وبرام ــة والطفول ــز األموم ــادة يف مراك ــدم ع تق
وعــاج األمــراض املنقولــة جنســيا وقضايــا الصحــة الجنســية ويســتهدف إضافــة إىل النســاء يف ســن اإلنجــاب فئــات متعــددة 
مثــل الرجــال والشــباب الذيــن قــد يلجــؤون للقطــاع الخــاص ملــا يتمتــع بــه مــن خصوصيــة ورسيــة وســهولة اجرائيــة للحصــول 

عــى الخدمــات املطلوبــة.
رغــم أن هنــاك انطباعــا عامــا لــدى املشــاركن بجــودة الخدمــات املقدمــة مــن قبــل القطــاع الخــاص والقــدرة عــى الوصــول 	 
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إىل مســتوى عــال مــن التقنيــات واملــوارد وتعددهــا التــي قــد ال تتواجــد يف القطــاع العــام ، إال أنــه هنــاك تفــاوت يف خدمــات 
القطــاع الخــاص نفســها مــن حيــث النوعيــة وطبيعــة الخدمــات املقدمــة وتفاوتهــا مــا بــن منطقــة اىل أخــرى )وخاصــة مبركــز 
املــدن الرئيســية مقابــل أطرافهــا واملخيــات وغرهــا ( داخــل املحافظــة الواحــدة وبــن املحافظــات، إذ أنــه تــم رصــد بعــض 

الضعــف يف مواكبــة التطــورات العلميــة لــدى األطبــاء العامــن وخاصــة ممــن يعملــون يف عيــادات صغــرة وطرفيــة
هنــاك انطبــاع عــام لــدى املشــاركن بجــودة الخدمــات املقدمــة بشــكل عــام إال أن هنــاك تفاوتــا يف آليــات الرقابــة واألرشاف 	 

حيــث تكــون أكــرث فعاليــة يف املستشــفيات واملراكــز الكــربى وتضعــف بشــكل كبــر يف العيــادات الصغــرة املتواجــدة يف أطــراف 
ــادة  ــره يف إع ــه وح ــة وفعاليت ــوزارة الصح ــايب ل ــدور الرق ــف ال ــى ضع ــاركون ع ــد املش ــكانية. وأك ــات الس ــدن والتجمع امل

الرخيــص .
يتمتــع القطــاع الخــاص بشــكل عــام بالقــدرة عــى مواكبــة التطــورات العلميــة والتقنيــات املختلفــة ووجــود االجهــزة املتطــورة 	 

وقــدرة كبــرة عــى إدارة وصيانــة تلــك التقنيــات وضــان االســتخدام األمثــل والفعــال لهــا مــا يقلــل مــن هــدر املصــادر وســوء 
االستخدام. 

يقــدم القطــاع الخــاص تقنيــات متخصصــة يف مجــاالت ينــدر وجودهــا يف القطــاع العــام مثــل تقنيــات املســاعدة عــى اإلنجــاب 	 
ــهولة يف  ــاك س ــك هن ــة إىل ذل ــة واألورام. إضاف ــة التحفظي ــات الطبي ــة والتداخ ــائية املختلف ــراض النس ــاج األم ــة وع الحديث
ــة  ــب الهرموني ــل اللوال ــة مث ــم األرسة الحديث ــا وســائل تنظي ــة ومــن ضمنه ــة والفعال ــة الحديث الوصــول إىل العاجــات واألدوي

ــة املنخفضــة والتــي ال يقدمهــا القطــاع العــام بشــكل عــام ــار الجانبي ــة ذات اآلث ــة الحديث والوســائل الهرموني
هنــاك تفــاوت يف مرجعيــات تقديــم الخدمــات ومعايرهــا واإلجــراءات املقدمــة وذلــك لغيــاب االلتــزام بالربوتوكــوالت الوطنيــة 	 

التــي يعمــل القطــاع العــام عــى إعدادهــا ولكنــه ال يســتهدف القطــاع الخــاص ســواء بعمليــة اإلعــداد واملراجعــة أو التدريــب، 
مــا يــؤدي إىل تفــاوت يف معايــر تقديــم الخدمــات

ــل 	  ــا عام ــزة تجعله ــة ممي ــة وإداري ــات فندقي ــة وخدم ــة مامئ ــة تحتي ــادات ببني ــة والعي ــفيات الخاص ــم املستش ــع معظ تتمت
ــا. ــن خدماته ــتفيدة م ــات املس ــاذب للفئ ج

مــن العوامــل املهمــة واملســاهمة يف الحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف القطــاع وجــود طبيبــات متمرســات 	 
ــي  ــة الت ــم املجتمعي ــم والقي ــع املفاهي ــق م ــا يتواف ــات املتعــددة للنســاء ومب ــم الخدم ــة تقدي ــات مــا يســهل عملي واخصائي

تفضــل الخدمــات مــن قبــل مقدمــة صحيــة .
قــد يكــون نظــام االعتــاد الــدويل أو الوطنــي مــن اآلليــات الهامــة لضــان تجانــس نوعيــة الخدمــات املقدمــة، ومــن الــروري 	 

ربطــه بآليــة اختيــار الطبيــب أو املرفــق الطبــي لــرشاء الخدمــات.
متــارس الصيدليــات دورا هامــا يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية وخاصــة تلــك املتعلقــة بوســائل تنظيــم األرسة 	 

ــن  ــع م ــف واس ــود طي ــي ووج ــف الطب ــة الكش ــا دون تكلف ــول عليه ــهولة الحص ــة وس ــة عام ــعار مقبول ــا بأس ــك لتوفره وذل
ــة التــي ال تتواجــد يف القطــاع العــام ــارات وخاصــة الوســائل الهرموني الخي

الكوادر الطبية/الصحية والتدريب املستمر . 2
ــا 	  ــة لديه ــة مؤهل ــوادر صحي ــاء وك ــود أطب ــع بوج ــاص يتمت ــاع الخ ــى أن القط ــة ع ــاركن بالدراس ــن املش ــاع  م ــاك اج هن

الوقــت الــكايف للمــرىض عكــس القطــاع الحكومــي. وتتمتــع الكــوادر بالقــدرة عــى مواكبــة املســتجدات العلميــة والتطــورات 
ــاء يف  ــا األطب ــربى أم ــدن الك ــة وامل ــا- يف العاصم ــودة – غالب ــاءات موج ــروا أن الكف ــاركن ذك ــض املش ــة. إال أن بع التكنولوجي
العيــادات الخاصــة الطرفيــة ويف املحافظــات النائيــة فهــم أطبــاء قليلــو الخــربة وتتفــاوت درجــة الرعايــة واإلجــراءات واملعالجــات 
وســامتها مــن طبيــب إىل آخــر لعــدم توفــر بروتوكــوالت ملزمــة وضعف/غيــاب الرقابــة مــا يزيــد مــن األخطــاء الطبيــة وســوء 

 .)Mal practices and errors( املارســة
ــة للكــوادر 	  ــاء  القــدرات الفني ــة الســتثار الكفــاءات املتوفــرة وضــان بن ــي املســتمر فرصــة قوي ــم الطب يشــكل نظــام التعلي

ــي التخــرج. ــات حديث ــاء واملمرضــات والقاب عامــة، وخاصــة األطب
يشــكل الصيادلــة يف الصيدليــات املجتمعيــة مكونــا أساســيا يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية وخاصــة تنظيــم 	 

األرسة ملــا يتمتعــون بــه مــن ثقــة مــن افــراد املجتمــع وســهولة الوصــول إليهــم دون إجــراءات إضافيــة وبــدون تكلفــة لخدمــة 
املشــورة.

املعلومات والبيانات ودورها يف تعزيز الرشاكة  . 3
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ــة 	  ــات واملعلومــات ونظــام اعتادي ــر البيان ــة القطاعــات عــى أن وجــود أنظمــة لتوف ــن املشــاركن مــن كاف ــاك إجــاع ب هن
ــز األساســية  ــة عــى التنافســية هــي مــن الركائ ــر جــودة تجعــل الرشاكــة مبني ــر معاي ــة عــى توف ــة مبني للمؤسســات الصحي

ــة. للرشاك
ــة وخاصــة يف املستشــفيات 	  ــات واألنظمــة املعلوماتي ــة والقــدرة يف اســتخدام التقني ــدى القطــاع الخــاص بشــكل عــام املرون ل

ــرشكات التأمــن. ــادات الخاصــة املعتمــدة ل والعي
يشــكل تطبيــق نظــام معلومــات صحيــة وطنــي وموحــد فرصــة مهمــة لضــان الرشاكــة وتوليــد املعلومــات والبيانــات التــي 	 

تعكــس الخدمــات املقدمــة وتســاهم يف عمليــة اتخــاذ القــرارات وبنــاء السياســات . ومــن الواجــب ذكــره رضورة متتــع النظــام 
بالريــة والخصوصيــة والقــدرة عــى إعــداد التقاريــر الدوريــة.

ــة مــن خــال التأمــن الصحــي الشــامل يعــزز مــن 	  ــة التأميني ــرشاء الخدمــات وبتوســعة التغطي ــط نظــام املعلومــات ب إن رب
ــة. الرشاك

التأمن الصحي والتغطية املالية. 4
ــة مــن خــال رشكات التأمــن 	  ــة التأميني ــه بشــكل أســايس عــى التغطي القطــاع الخــاص هــو قطــاع ربحــي ويعتمــد يف ايرادات

الصحــي الخــاص،أو الحــاالت املحولــة مــن القطــاع العــام مــن خــال نظــام رشاء الخدمــات أو بشــكل مبــارش مــن خــال  الدفــع 
املبــارش ملتلقــي الخدمــة. 

تشــكل الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص وخاصــة ضمــن رشاء الخدمــات أو اإلحالــة فرصــة مثينــة للقطــاع الخــاص لتوســيع الحصــة 	 
الســوقية لــه وتعزيزهــا ضمــن اتفاقيــات محــددة.  

يتمتــع قطــاع التأمــن الصحــي الخــاص بكفــاءة وفعاليــة قــد تكــون مجــاال مهــا للرشاكــة مــع القطــاع العــام مــن خــال إدارة 	 
املحافــظ التأمينيــة وضــان إدارتهــا بــدون هــدر للمصــادر وتعزيــز عمليــات الرقابــة وتحديــد الحــزم التأمينيــة األساســية والحــزم 
اإلضافيــة. ويتمتــع أيضــا مبرونــة يف تحديــد الســقوف العاجيــة والتغطيــة وتعديــل التعاقــدات التأمينيــة مبــا يضمــن فعاليــة 

التغطيــة ومنــع الهــدر.
 تتصــف الخدمــات التأمينيــة املقدمــة مــن القطــاع الخــاص بتحقيــق معــدل مرتفــع مــن الرضــا لــدى املســتفيدين مــا يعــزز 	 

مــن القــدرة التنافســية لهــا.
ــا مــن الرشاكــة مــع 	  ــا ينضــوي تحته ــن إدارة التأمــن الصحــي الخــاص يف وزارة الصناعــة والتجــارة )وم ــا ب ميكــن للتنســيق م

القطــاع الخــاص( ومديريــة التأمــن الصحــي العــام يف وزارة الصحــة التنســيق والرشاكــة يف إدارة املعلومــات والبيانــات الصحيــة 
مــن خــال حوســبة اإلجــراءات التأمينيــة واملتابعــات  املاليــة.

ميكــن للقطــاع الخــاص تقديــم حــزم تشــجيعية وســقوف ســعرية وتغطيــات تأمينيــة مخفضــة للمنتفعــن مــن التأمــن الحكومي 	 
مــن خــال رشاء خدماتــه مــن قبــل ادارة التأمــن الخــاص.

 
املحــور الثالــث: تقييــم وتشــخيص العقبــات والفجــوات التــي تواجــه الــدور الفاعــل للقطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة
تــم ســؤال املشــاركن يف هــذا املحــور عــن املعيقــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص يك يكــون جــزءا مــن الرشاكــة مــع الحكومــة يف 
تحمــل مســؤولية الصحــة الجنســية اإلنجابيــة مــع الركيــز عــى املعيقــات الترشيعيــة  واملاليــة والكــوادر والبنيــة التحتيــة واملعلومات 
والبيانــات. كــا تــم ســؤال املشــاركن »هــل تعتقــد أن الحكومــة لديهــا الرغبــة وااللتــزام بالرشاكــة مــع القطــاع الصحــي الخــاص يف 
تحقيــق األهــداف واالســراتيجيات الوطنيــة وأهــداف التنميــة » والفوائــد التــي تعــود عليــه وعــى القطــاع الصحــي عامــة كنتيجــة 
لهــذه الرشاكــة. كــا تــم مناقشــة أفضــل منــاذج الرشاكــة بــن القطاعــن والقطاعــات االخــرى التــي ممكــن أن تســهم يف تحقيــق 

التكامليــة و كيــف ميكــن أن تنجــح هــذه النــاذج يف ظــل السياســات واملــوارد املاليــة املتاحــة. 
معيقات الرشاكة بني القطاع الحكومي والخاص. 1

ــاك  ــة ألن هن ــك الرشاك ــة رغــم أن كا القطاعــن بحاجــة لتل ــكا القطاعــن ال يســمح بالرشاك ــن املشــاركون أن الوضــع الحــايل ل ب
ــب:  ــات متعــددة الجوان معيق
املعيقات الترشيعية التنظيمية 

عــدم وضــوح األدوار للقطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي والحكومــة بحاجــة لتوضيــح تلــك األدوار واإلجــاع عــى أن دور وزارة 	 
الصحــة يجــب ان يكــون تنظيمــي رقــايب. 
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القطــاع العــام هــو املــرشع للقوانــن ومقــدم لخدمــات الرعايــة يف نفــس الوقــت عــى كافــة املســتويات وهــذا يتعــارض مــع 	 
فــرص الرشاكــة.

اســراتيجيات وزارة الصحــة ال تعــزز وال تحــدد دور القطــاع الخــاص ضمــن خططهــا فمــن املمكــن أن تكــون االســراتيجيات  	 
فــرص لتعزيــز دور القطــاع الخــاص وأســس الرشاكــة.

تفتقر الحكومة إىل رؤية االلتزام بتوحيد الجهود لتحقيق العدالة. 	 
عدم وضوح مرجعية القطاع الخاص. 	 
الترشيعــات عقبــة يف تطبيــق التعــاون والرشاكــة علــا بــأن القطــاع الخــاص يحــارب أي ترشيــع مــن شــأنه أن يقلــل مــن حصتــه 	 

الربحية.
عدم التعامل مع مواضيع الصحة اإلنجابية والجنسية من زوايا حقوق املرأة والحقوق اإلنجابية.	 

املعيقات املالية
ــري 	  ــتودعات ال تش ــر فاملس ــم األرسة صغ ــائل تنظي ــية/ وس ــة والجنس ــة اإلنجابي ــق بالصح ــا يتعل ــوق األردن في ــم س إن حج

لســوق خــارس. 
مظلة التأمن الصحي ال تغطي وسائل تنظيم األرسة.	 
عدم وجود متخصصن يف االقتصاد الصحي والذي يحول دون شفافية يف عمليات التسعر وحساب التكلفة. 	 
ارتفاع الرائب ما يضعف توثيق ووضوح البيانات يف القطاع الخاص. 	 
ارتفاع تكلفة الخدمات والرعاية يف القطاع الخاص مقابل مجانيتها يف الحكومة. 	 
التأخر يف دفع مستحقات القطاع الخاص من صندوق التأمن الصحي الحكومي.  	 
يشتيك قطاع التأمن الصحي الحكومي من تضخم وارتفاع غر مربر يف فواتر القطاع الخاص.	 

معيقات الثقة بن القطاعن 
ــرب املشــاركون مــن القطــاع الخــاص أن القطــاع الحكومــي 	  ــن القطاعــن حيــث اعت ــؤ ب ــاك عــدم تكاف ــرى املشــاركون أن هن ي

يفتقــر إىل الكفــاءات ذات الخــربة واعتــرب أن التقاعــد املبكــر لألطبــاء يفــرغ وزارة الصحــة – وغرهــا مــن مؤسســات القطــاع 
العــام- مــن املختصــن ويبقــى جيــل مــن األطبــاء ليــس لديهــم خــربات.

ينظر القطاع الحكومي للقطاع الخاص عى أن هدفه ربحي وأنه قطاع خدمات فقط.	 
االفتقــار إىل منظومــة للتعامــل مــع القطــاع الخــاص مــن قبــل املؤسســات الدوليــة املانحــة لعــدم وجــود مظلــة وال يتــم ارشاك 	 

الكــوادر الصحيــة يف برامــج التدريــب. 
إن العاقــة بــن القطاعــن ال تتســم بالتكامليــة ويشــوبها عــدم الثقــة، لوجــود مفاهيمهــم غــر صحيحــة عــن أدوارهــم الحقيقــة 	 

ومــدى مســاهمة القطــاع الخــاص ومــا هــي خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية املتوفــرة وكيفيــة االســتفادة منهــا بينــا يــرى 
القطــاع الخــاص أن الحكومــة متــارس ضغوطــا ورقابــة وســيطرة غــر مــربرة عــى القطــاع الخــاص.

الرعايــة الصحيــة يف القطــاع الحكومــي تركــز عــى الرعايــة الثانويــة والرعايــة األوليــة مهملــة، مــا يجعــل الرعايــة متمركــزة يف 	 
املستشــفيات املكتظــة باملراجعــن حتــى يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية وهــذا يظهــر عــدم قــدرة الحكومــة الســتيعاب 

اإلعــداد يف ضــوء نقــص الكــوادر واالمكانيــات. 
يعتقــد أطبــاء مــن القطاعــن أن عمليــة رشاء الخدمــات مــن القطــاع الخــاص تفتقــر إىل معايــر محــددة وتكــون يف غالبهــا مبنيــة 	 

عــى الواســطة واملحســوبية. كــا أفــاد أطبــاء القطــاع الحكومــي أن مــن يتــم رشاء خدماتهــم مــن القطــاع الخــاص ال يتمتعــوا 
بخــربات ومعرفــة تجعــل لهــم إضافــة واضحــة عــى القطــاع الحكومــي.  

يعتقــد أصحــاب القــرار واألطبــاء يف القطــاع الخــاص أن الجهــات املانحــة للتمويــل يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية هــي 	 
عقبــة يف وجــه الثقــة والرشاكــة مــع القطــاع لعــدم ارشاك القطــاع الخــاص يف برامجهــا املمولة،كــا يــرى بعــض أصحــاب القــرار 

أن املانحــن لديهــم الدعــم املــايل الــكايف ولكــن الحكومــة تضــع معيقــات لاســتفادة مــن املنــح.  
محدوديــة صاحيــات املجلــس الصحــي العــايل كجهــة رســم سياســات يف ضــوء غيــاب الصاحيــات ورئاســته مــن قبــل وزيــر 	 

الصحــة حاليــا.
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معيقات الخدمات 
هنــاك اختــاف يف نوعيــة وجــودة الخدمــات بــن القطــاع العــام والخــاص، القطــاع العــام ليــس لديــه بعــض أنــواع الوســائل 	 

ــة جنســيا املتوفــرة يف القطــاع الخــاص والكــوادر إضافــة إىل خدمــات العقــم واألمــراض املنقول
غيــاب الربوتوكــوالت املعتمــدة واملوحــدة عــى املســتوى الوطنــي ملزمــة لكافــة مقدمــي الخدمــات مــا ينتــج عنــه  تضــارب يف 	 

وجهــات النظــر يؤثــر عــى الخدمــة بــن القطــاع الخــاص والعــام. 

معيقات البيانات واملعلومات 
ــة 	  ــة اإلنجابي ــال الصح ــر يف مج ــم التطوي ــا لدع ــب توفره ــة يج ــة وطني ــي قضي ــات ه ــات والبيان ــع أن املعلوم ــدرك الجمي ي

ــية. والجنس
هنــاك تحــد يف رصــد املعلومــات والبيانــات قــي القطــاع الخــاص ألســباب ذكرهــا املشــاركون تعــود إىل الخــوف مــن مشــاركتها 	 

مــع دائــرة رضيبــة الدخــل إضافــة إىل أنــه ال يوجــد قانــون بإلزاميــة بتزويــد املعلومــات والبيانــات. 
يعتــرب مــرشوع حكيــم للحوســبة الصحيــة برنامــج توثيــق للملــف الطبــي وليــس نظــام معلومــات متكامــل، وال يشــمل القطــاع 	 

الخاص. 
هنــاك معلومــات وبيانــات واضحــة وســهل الوصــول لهــا حــول مســاهمة القطــاع الخــاص الربحــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن 	 

قطــاع التأمــن الصحــي الخــاص حيــث أنهــا محوســبة .  
ــر والرشاكــة عــى الرغــم مــن أن 	  ــرب معيقــا للتطوي ــات يعت ــزم القطــاع الخــاص مبشــاركة البيان ــي تل ــاب الترشيعــات الت إن غي

ــات مــن كافــة القطاعــات . املجلــس الصحــي العــايل يبنــي مــؤرشات إال أنهــا يســتطيع الحصــول عــى البيان
عــى الرغــم مــن أن كا الجانبــن أظهــر معيقــات متعــددة إال أنهــم ذكــروا قصــص نجــاح ملبــادرات رشاكــة ناجحــة مثــل الســجل 	 

الوطنــي لوفيــات األمهــات والســجل الوطنــي للرطــان وغرهــا.

2. جدية الحكومة ومدى التزامها يف بناء الرشاكات مع القطاع الخاص الفوائد التي تعود عىل القطاعني

ــد  ــية. يعتق ــة والجنس ــة اإلنجابي ــال الصح ــاء رشاكات يف مج ــة يف بن ــزام الحكوم ــة والت ــدى جدي ــول م ــؤال ح ــه س ــم توجي ــد ت لق
املشــاركون مــن القطــاع الخــاص أن الحكومــة غــر جــادة يف الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص ألن الحكومــة تعتقــد أنهــا تقــوم بتغطيــة 
هــذه الخدمــة بطريقــة أفضــل ويعتــرب القطــاع الحكومــي أنــه املســؤول األول عــن برامــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن 
ويتمتــع بتغطيــة جغرافيــة واســعة وقــدرة عــى الوصــول إىل كافــة الرشائــح نظــرا ملجانيــة الخدمــة لألردنيــن والســورين وتقدميهــا 

برســوم مخفضــة لغرهــم.

ويــرى املشــاركون أن الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص تعتمــد عــى مــدى التــزام الحكومــة بتنفيــذ التغطيــة الصحيــة الشــاملة والتزاماتها 
والتــي تتطلــب التشــاركية القطاعيــة ومســاهمة مــن كافــة القطاعــات وتوحيــد اإلجــراءات وضــان الجــودة. كــا أن القطــاع الخــاص 
معنــي ومهتــم بالرشاكــة مــع الحكومــة وذلــك لتوســيع قاعــدة املنتفعــن مــن الخدمــات والربامــج واملعايــر التــي تعدهــا الــوزارة 
وتعتــرب الرشاكــة بالنســبة لهــم مربــح مــادي وهنــاك مبــادرات طلــب الرشاكــة مــن القطــاع الخــاص نفســة خاصــة املستشــفيات 

الصغــرة نتيجــة الوضــع الحــايل القطــاع الخــاص.

بينــا يعتقــد االخــرون أن الحكومــة جــادة بطــرح الرشاكــة والتأمــن الصحــي الشــامل ولكــن التأمــن الصحــي الشــامل لــن ينجــح 
بوضعــه الحــايل ألن إدارة التأمــن الصحــي مبرجعيتهــا الحاليــة لــوزارة الصحــة  هــي التــي تدفــع الفاتــورة وتغطــي الخدمــة، وعليــه 
فــإن فصلهــا عــن الــوزارة سيســهل مــن عمليــة تخفيــض التكلفــة ورشاء الخدمــات ونوعيــة أفضــل وتكلفــة أقــل. ومــن املمكــن أن 
تطبــق الحكومــة الرشاكــة عندمــا تشــعر أنهــا ال متلــك مــوارد ماليــة كافيــة. لقــد أجمــع املشــاركون أن ال شــك فيــه أن الرشاكــة بــن 
القطاعــن ســتعود باملنفعــة عــى الطرفــن واألهــم أنهــا ستوســع مظلــة التغطيــة الشــاملة للخدمــات والوصــول إىل رشيحــة أكــرب 
ــة  ــك بتغطي ــة والحــق يف الوصــول إىل الخدمــات وذل ــم خدمــات شــاملة تحفــظ الحقــوق اإلنجابي مــن املســتفيدون وســيتم تقدي
الخدمــات التــي تفتقــر لهــا الحكومــة )األمــراض املنقولــة جنســيا وأنــواع متعــددة مــن وســائل تنظيــم األرسة. العقــم والرطــان...( 
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كــا أن القطــاع الخــاص ســيعزز حصتــه الســوقية يف الوصــول إىل رشيحــة أكــرب مــن املســتفيدين إضافــة إىل االســتفادة املاليــة وتعزيــز 
.Win-Win Situation  االلتــزام الوطنــي واملســؤولية املجتمعيــة للقطــاع الخــاص وتــم االتفــاق عــى انهــا

3.  أفضل مناذج الرشاكة بني القطاعني التي ممكن ان تسهم يف تحقيق التكاملية

استشــهد البعــض بنــاذج عامليــة مثــل النمــوذج األملــاين )الــذي يســتخدم نهــج متعــدد الدافعــن؛ حيــث يدفــع التأمــن الصحــي 
ــن احتياجــات  ــام لســد الفجــوة ب ــي تؤهــل القطــاع الخــاص والقطــاع الع ــة الت ــة املعالجــة(، وأهــم أســس الرشاك ــوين تكلف القان
ــر املشــاركون بعــض  ــا ذك ــة. ك ــيس للرشاك ــدف رئي ــة واملنشــودة كه ــن الحاجــة الفعلي ــوازن ب ــة والجنســية والت الصحــة اإلنجابي
ــون خــاص يعطــي املستشــفى اســتقالية  ــذي صــدر بقان ــال منــوذج مستشــفى االمــر حمــزة ال ــي متــت يف األردن مث ــاذج الت الن
ليخــدم القطاعــن ولكنــة فشــل تقريبــا حســب آراء املشــاركن. كــا تــم ذكــر املستشــفيات الجامعيــة كتجربــة ناجحــة وذكــر البعــض 
ــر  ــم ذك ــه ت ــة إىل أن ــا غــر واضحــة. إضاف ــة فيه ــات الرشاك ــات ولكــن محــدودة  وآلي ــة واتفاقي ــادرات الرشاك ــاك بعــض مب أن هن
مبــادرات حديثــة تعكــس قصــة نجــاح ميكــن أن يحتــذى بهــا مثــل الســجل الوطنــي لوفيــات األمهــات والــذي يعكــس رشاكــة ناجحــة 

مــا بــن القطاعــن. وعــرض املشــاركون آليــات الرشاكــة التاليــة:
رشاء الخدمــات: اعتــرب املشــاركون مــن القطــاع الخــاص أن رشاء الخدمــات خطــوة أوليــة  للرشاكــة وأنــه أحــد األســاليب التــي 	 

تقــوم بــه وزارة الصحــة حاليــا، ولكــن هنــاك مشــاكل يف رشاء الخدمــات مــن القطــاع الخــاص تجعــل منــوذج رشاء الخدمــات 
يفتقــر إىل الدميومــة ويفشــل بســبب غيــاب معايــر واضحــة لــرشاء الخدمــات. فيــا اعتــرب أطبــاء القطــاع الحكومــي أن تجربــة 
رشاء الخدمــات كانــت فاشــلة حيــث تــم رشاء خدمــات مــن أطبــاء غــر أكفاء«كــا وقــام بعــض أطبــاء املراكــز الصحيــة باقــراح 
بعــض املعايــر يف رشاء الخدمــات مثــل أن تكــون طبيبــة وليــس طبيــب، توفــر الخــربة املهنيــة والفنيــة ، وعــدم اســتغال املنصــب 

للرويــج للعيــادة الخاصــة.
الســوق املفتــوح: رأى البعــض أن الســوق املفتــوح ميكــن أن يكــون فرصة الســتفادة للجميــع وترك األمــور للمنافســة املفتوحة،أما 	 

الغالبيــة فلقــد رأى أنــه ليــس وســيلة للرشاكــة بــل عــى العكــس يجعــل االمــور غــر منظمة وغــر مســيطر عليها. 
 التوجــه لتغطيــة الخدمــات الصحيــة األوليــة- ومــن ضمنهــا خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية- مــن قبــل القطــاع العــام 	 

واملتخصصــة مــن قبــل القطــاع الخــاص: فقــد رأى البعــض أنــه فرصــة لتعزيــز الرشاكــة يتــم مــن خــال تأمــن صحــي وطنــي 
ــة متخصصــة ضمــن  ــب رعاي ــي تتطل ــات يســتخدموا القطــاع الخــاص يف الحــاالت الت شــامل يجعــل املســتفيدين مــن الخدم
معايــر محــددة. ويــرى أصحــاب القــرار مــن القطــاع الحكومــي إن إعطــاء وزارة الصحــة مســؤولية الرعايــة الصحيــة األوليــة 

فقــط لــن يتــم حيــث أن وزارة الصحــة تغطــي طيــف كبــر مــن الرعايــة الثانويــة يف مستشــفياتها.  
يــرى البعــض مــن مقدمــي الرعايــة يف املراكــز الصحيــة أن دعــم وتطويــر القطــاع الحكومــي وتوفــر االجهــزة واملعــدات املتطــورة 	 

خطــوة أساســية إلنجــاح الرشاكــة ليصبــح قــادرا عــى توفــر الخدمــة األساســية يف الحكومــة والخدمــة املتخصصــة عــن طريــق 
ــة تجــاه دعــم  التعاقــد مــع القطــاع الخــاص وعــى حســاب التأمــن الصحــي. كــا أن عــى القطــاع الخــاص مســؤولية وطني

القطــاع العــام ودعــوا للتدريــب املشــرك.
يعتقــد عــدد كبــر مــن املشــاركن أنــه مــن املمكــن خلــق منــوذج يدمــج منــاذج رشاكــة متعــددة مــن رشاء الخدمــات وغــره 	 

وخلــق منــوذج خــاص لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن33. 

4.كيف ميكن ان تنجح مناذج الرشاكة يف ظل السياسات واملوارد املالية املتاحة.

إن وجــود التــزام وإرادة حقيقيــة مــن الحكومــة وعــدم إضاعــة الفــرص وإزالــة املعيقــات يف أي توجــه للتطويــر هــي األســاس لنجــاح 
الرشاكــة. ومــن أهــم الخطــوات التــي اعتربهــا املشــاركون متطلبــات أساســية إلنجــاح الرشاكــة: 

ــع وزارة الصحــة أواملجلــس الصحــي 	  ــة موحــدة للقطــاع الصحــي ال تتب ــم القطــاع الصحــي ضمــن مرجعي ــة لتنظي إيجــاد هيئ
العــايل.

33  أنظر: الجزء السادس:الناذج املقرحة لتعزيز الرشاكة: نظرة شاملة للمستقبل
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عمــل دراســة شــاملة عــن حجــم مســاهمة القطــاع الخــاص يف تقديــم الخدمــات الصحيــة عامــة وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة 	 
والجنســية خاصــة.

تطبيــق التأمــن الصحــي الشــامل -كأداة رئيســية لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتحقيقــا لالتزامــات الوطنيــة لهــا- لكافــة 	 
الفئــات ضمــن حــزم خدمــات مشــمولة مــن يف التأمــن الصحــي واملواطــن يذهــب إىل الجهــة التــي يرغــب بهــا وأي خدمــات 

اخــرى يتــم دفــع فــروق التأمــن املنصــوص عليهــا.
توعيــة املرشعــن والنــواب وأصحــاب القــرار مبوضــوع أهميــة دعــم توجهــات الحكومــة لتطبيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة  	 

ــة  ــيطة يف التكلف ــب بس ــراد بنس ــة وإرشاك األف ــت مجاني ــة ليس ــات الصحي ــة أن الخدم ــول إىل قناع ــة والوص ــق العدال لتحقي
الحقيقيــة للرعايــة وتوضيــح أن الرشاكــة ليســت خصخصــة لصالــح القطــاع الخــاص مــن أجــل تعديــل األنظمــة والترشيعــات 

وتهيئــة بيئــة داعمــة للرشاكــة.  
ربط التأمن الصحي الشامل بالضان االجتاعي لتحقيق العدالة املبنية عى الدخل  يف ضوء املتغرات االقتصادية. 	 
اعطــاء امتيــازات لفئــات يف القطــاع الخــاص مــن أطبــاء صغــار وخــربات قليلــة يتــم دعمهــم الســتعدادهم لتخفيــض األســعار 	 

مقابــل توســيع رشيحــة املســتفيدين خاصــة الفقــراء واملناطــق النائيــة. 
إنشــاء مركــز وطنــي للمعلومــات الصحيــة تحتضنــه وزارة الصحــة مــع تعديــل قانــون الصحــة العامــة اللزاميــة توثيــق ومشــاركة 	 

البيانــات بكافــة القطاعــات.
العمل عى توسيع نطاق رشاء الخدمات التأمينية من خال إنشاء صندوق وطني للتأمينات الصحية.  	 
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ــة والجنســية يف األردن  ــز الصحــة اإلنجابي جــاءت هــذه الدراســة اســتجابة لنقــص الدراســات حــول دور القطــاع الخــاص يف تعزي
وأهــم منــاذج الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخاص،ولتبنــي عــى توصيــات دراســة »مشــاركة والتــزام ودعــم القطــاع الخــاص لربنامــج 
تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة يف األردن«)خرابشــة،2011(. تتميــز هــذه الدراســة يف كونهــا الدراســة الوطنيــة االوىل التــي تطــرح 
آليــات ومنــاذج للرشاكــة مبنيــة عــى أســس علميــة وكيفيــة إزالــة معيقــات الرشاكــة وجديــة القطاعــن العــام والخــاص يف إيجــاد 

رشاكــة حقيقيــة مــن وجهــة نظــر أطبــاء وصيادلــة وقابــات مــن القطاعــن العــام والخــاص معــا. 

أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن القطــاع الصحــي الخــاص الربحــي يف األردن هــو قطــاع رديــف ومكمــل للقطــاع العــام ويتمتــع 
مبزايــا وقــدرات تجعــل منــه رشيــكا اســراتيجيا للقطــاع العــام ويســهم يف تحقيــق األهــداف الوطنيــة وأهــداف التنميــة املســتدامة. 
حيــث يتميــز القطــاع مبؤهــات وخصائــص تجعلــه قــادرا عــى أن يكــون ســندا للقطــاع الحكومــي يف خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

والجنســية يف جميــع مكوناتهــا. 

إن أهــم نقــاط قــوة القطــاع الصحــي الخــاص هــي الطيــف الواســع مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية التــي يقدمهــا بكفــاءة 
ومهنيــة عاليــة والقــدرة عــى الوصــول إىل رشيحــة مــن املســتفيدين مــن الشــباب والفتيــات والرجــال وســد احتياجــات املســتفيدين 
يف خدمــات األمــراض املنقولــة جنســيا والعقــم وغرهــا ....إضافــة إىل تقديــم وتوفــر وســائل تنظيــم أرسة ال يوفرهــا القطــاع العــام. 
إن هــذه النتائــج تتفــق مــع مــا خلصــت إليــه منظمــة الصحــة العامليــة)2014( أن القطــاع الخــاص يقــدم رعايــة ذات جــودة افضــل 

مــن التــي يقدمهــا القطــاع العــام مــا أدى إىل تزايــد التوجــه بــن الســكان إىل القطــاع الخــاص. 

كــا أبــرزت النتائــج أن القضيــة الرئيســية هــي غيــاب املظلــة التنظيميــة الترشيعيــة /التنظيــم املؤســيس الواضــح للقطــاع الخــاص يف 
األردن والتــي تقــف عائقــا أمــام تحديــد دوره بشــكل مــدروس، وعــدم الفهــم لقدراتــه وامكانياتــه اإلداريــة والفنيــة، والقــدرة عــى 
مراقبــة األداء ومعايــر الخدمــات املقدمــة، وتغــر نطــاق الخدمــات مــن محافظــة إىل أخــرى، ونقــص البيانــات حــول جــودة الرعايــة 
الصحيــة، ومعــدالت االســتخدام وتكلفــة الرعايــة والعــبء املــايل عــى املســتخدمن مــن هــذه الخدمــات مــا يزيــد مــن صعوبــة 
تحديــد أوجــه الرشاكــة مــع القطــاع العــام. وتتســق هــذه النتائــج مــع مــا ورد يف دراســة منظمــة الصحــة العامليــة لتحليــل القطــاع 

الصحــي الخــاص يف منطقــة الــرشق األوســط 2014. 

كــا أوردت الدراســة أن هنــاك معيقــات رئيســية تقــف يف وجــه بنــاء رشاكــة حقيقيــة بــن القطــاع العــام والخــاص أهمهــا املعيقــات 
الترشيعيــة واملاليــة وانعــدام الثقــة بــن القطاعن،إضافــة إىل صعوبــة الوصــول إىل البيانــات والتوثيــق يف القطــاع الخــاص. إن إزالــة 
املعيقــات وتعزيــز نقــاط القــوة يف كا القطاعــن يعتــرب الخطــوة األوىل يف بنــاء رشاكات مســتدامة: إن إعــادة النظــر بالترشيعــات 
وإيجــاد مظلــة تنظيمية/ترشيعيــة للقطــاع الخــاص؛ وإعــادة النظــر يف القــدرة املؤسســية لــوزارة الصحــة هــي أساســية لخلــق نظامن 
متكافئــن للرشاكــة يف توفــر وتعزيــز خدمــات صحــة إنجابيــة وجنســية إضافــة إىل أنهــا تعــزز الثقــة وتعمــل عــى توزيــع املكاســب 
ــدروس  ــع ال ــق م ــج لتتواف ــأيت هــذه النتائ ــة. وت ــوق اإلنجابي ــة والحق ــات متمحــورة حــول العدال ــة يف خدم ــر العدال ــة وتوف املالي
ــام  ــاع الع ــني القط ــة ب ــول  »الرشاك ــدويل ح ــك ال ــة البن ــا مجموع ــت به ــي قام ــة الت ــة التقييمي ــا الدراس ــي عرضته ــتفادة الت املس
والخــاص يف الصحــة« عــام 2016 والتــي أكــدت عــى رضورة األخــذ بعــن االعتبــار اإلطــار القانــوين والعمــل عــى تعديلــه مبــا يعــزز 
الرشاكــة ويضــع أسســا ســليمة للعاقــات التعاقديــة، وترتيــب الجانــب التنظيمــي للرشاكــة واألخــذ بعــن االعتبــار التمويــل األســايس 
ــة االجتاعيــة. وتتفــق أيضــا ودراســة تحليــل القطــاع الخــاص يف األردن)USAID, 2018( ، والتــي  لهــذه الرشاكــة لتحقيــق العدال
أظهــرت أن وزارة الصحــة تــرى أن دورهــا األســايس هــو تقديــم الخدمــات وليــس الــدور الرقــايب واإلرشايف وإن عــدم وجــود تقديــر 

دقيــق لتكاليــف الخدمــات مــا يعيــق عمليــة تقديــر فعاليــة الــرشاء مــن القطــاع الخــاص. 

يعتمــد التــزام القطــاع الخــاص عــى مــدى رغبــة الحكومــة يف إدارة الــرشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص وجديــة الحكومــة يف 
االلتــزام واإلرادة يف الرتيبــات التعاقديــة بينهــا، والقــدرة املؤسســية لــوزارة الصحــة. وظهــر جليــا التفــاوت يف آراء املشــاركن بــن 
مؤيــد ومعــارض لفكــرة مــا إذا كانــت الحكومــة جــادة يف تلــك الرشاكــة. اســتند مؤيــدو الفكــرة إىل عــدة مــؤرشات وتجــارب ســابقة 
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ناجحــة أهمهــا إيجــاد ســجل وطنــي لوفيــات األمهــات كــا اســتند معارضــو الفكــرة إىل أن الحكومــة متلــك شــبكة خدمــات ورعايــة 
ــا وســهل الوصــول إليــه وإن اقتصــار  ــة األساســية مجان أوليــة وثانويــة يف جميــع أنحــاء اململكــة يغطــي خدمــات الصحــة اإلنجابي
دورهــا عــى التنظيــم والرقابــة يعــد صعبــا يف ضــوء املتغــرات االقتصاديــة الحاليــة. وتــأيت هــذه النتائــج منســجمة مــع مــا وصلــت 
إليــه دراســة “ تحليــل القطــاع الخــاص يف األردن)USAID, 2018( ، والتــي أظهــرت أن وزارة الصحــة تــرى أن دورهــا األســايس هــو 

تقديــم الخدمــات وليــس الــدور الرقــايب واإلرشايف.

كــا أظهــرت الدراســة أن الرشاكــة االســراتيجية بــن القطاعــن هــي مفيــدة لــكا القطاعــن  )win-win situation( حيــث يســتطيع 
القطــاع العــام منــح مســتفيديه فــرص اللحصــول عــى خدمــات ال تقــدم ضمــن خدماتــه ويخفــف مــن العــبء امللقــى عــى كاهلــه 
ويقلــل مــن تكلفــة إضافــة خدمــات جديــدة ويحقــق مســتوى رضــا مســتفيدين أعــى. كــا أن القطــاع الخــاص يســتطيع زيــادة 

رشيحــة املســتفيدين مــن التحويــات الحكوميــة وتحســن نظــام املعلومــات الصحيــة وتوفــر البيانــات.

أمــا فيــا يتعلــق بأهــم أوجــه الرشاكــة فقــد عــرض املشــاركون طيفــا مــن اإلجــراءات مثــل رشاء الخدمــات ، الرشاكــة يف بنــاء وعقــد 
ــة  ــات الصحي ــام املعلوم ــن نظ ــاملة، تحس ــة الش ــة الصحي ــات، التغطي ــرشاء الخدم ــة ب ــط االعتادي ــب املشــرك، رب ــج التدري برام
وتوفــر البيانــات التــي قــد تســاعد القطــاع الخــاص يف تقديــر الحاجــة الســوقية واالنخــراط يف تقديــم الخدمــات. ومــن أهــم اآلليــات 
التــي طرحهــا املشــاركون  رشاء خدمــات كــوادر صحيــة وفنيــة  ذات كفــاءة ومبعايــر محــددة لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 
والجنســية األوليــة والثانويــة بشــكل تكامــيل مــع الــوزارة لتســهيل الوصــول والحصــول عــى الخدمــات يف جميــع املناطــق الجغرافيــة. 
إن وضــع معايــر الختيــار االشــخاص بنــاء عــى الكفــاءة والخــربة يعــزز الثقــة بالحكومــة وإجراءاتهــا. كــا اقــرح املشــاركون مجموعة 
مــن التوصيــات لتحقيــق الرشاكــة منهــا: إيجــاد هيئــة لتنظيــم القطــاع الصحــي ضمــن مرجعيــة موحــدة للقطــاع الصحــي ال تتبــع 
وزارة الصحــة أواملجلــس الصحــي العــايل، إعــداد دراســات شــاملة عــن حجــم مســاهمة القطــاع الخــاص، تطبيــق التأمــن الصحــي 
الشــامل لكافــة الفئــات، توعيــة املرشعــن والنــواب وأصحــاب القــرار مبوضــوع أهميــة دعــم توجهــات الحكومــة لتطبيــق التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة وتوضيــح أن الرشاكــة ليســت خصخصــة لصالــح القطــاع الخــاص مــن أجــل تعديــل األنظمــة والترشيعــات وتهيئــة 
ــوء  ــل  يف ض ــى الدخ ــة ع ــة املبني ــق العدال ــي لتحقي ــان االجتاع ــامل بالض ــي الش ــن الصح ــط التأم ــة ورب ــة للرشاك ــة داعم بيئ
املتغــرات االقتصاديــة و إنشــاء مركــز وطنــي للمعلومــات الصحيــة تحتضنــه الــوزارة مــع تعديــل قانــون الصحــة العامــة إللزاميــة 
توثيــق ومشــاركة البيانــات بكافــة القطاعــات وتوســيع نطــاق رشاء الخدمــات التأمينيــة مــن خــال إنشــاء صنــدوق وطنــي للتأمينات 

الصحيــة.
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ــا  يعــرض هــذا الجــزء منــاذج رئيســة لتعزيــز الرشاكــة بــن القطــاع الصحــي العــام والقطــاع الصحــي الخــاص فيــا يتعلــق بقضاي
الصحــة اإلنجابيــة والجنســية وتتضمــن ثــاث منــاذج هــي: منــوذج الخدمــات وجودتهــا والتــي تشــمل )رشاء الخدمــات، التغطيــة 
ــي  ــوذج املجتمع ــاين: النم ــوذج الث ــا النم ــة(، أم ــي املســتمر واالعتادي ــم الطب ــة الشــاملة/التأمن الصحــي الشــامل، والتعلي الصحي

ــد( ــث: النمــوذج التجــاري )التســويق والتزوي ــة ملؤسســات القطــاع الخــاص والثال )املســؤولية املجتمعي

مرتكزات وقيم مناذج الرشاكة
تــم بنــاء هــذه النــاذج اســتنادا إىل نتائــج تحليــل املارســات العامليــة الفضــى ونتائــج اســتطاع آراء أصحــاب القــرار والباحثــن 
واملارســن يف كل مــن القطــاع العــام والخــاص املشــاركن يف هــذه الدراســة إضافــة إىل نتائــج الورشــة الوطنيــة التــي عقــدت بهــدف 
االطــاع عــى نتائــج الدراســة واعتادهــا، مــع األخــذ بعــن االعتبــار اســتجابتها الحتياجــات الفئــات املســتهدفة مــن خدمــات الصحــة 

الجنســية واالنجابيــة.  
تقــدم هــذه النــاذج مجتمعــة ومنفــردة خيــارات متعــددة للمؤسســات العاملــة يف القطــاع الصحــي العــام والخــاص بحيــث تتــواءم 
وطبيعــة عملهــا وأهدافهــا والغايــات التــي تطمــح إليهــا مــن الرشاكــة. يظهــر املقــرح النــاذج الثــاث املقرحــة تداخــات يف القيــم 
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املساءلة والشفافية. . 7
االستدامة. . 8
املساواة يف الوصول إىل الخدمات الصحية.. 9

وصف النامذج املقرحة
اســتنادا إىل مراجعــة األدبيــات واســتطاع آراء اصحــاب القــرار واملختصــن، تــم اســتخاص أن مجــاالت الرشاكــة يجــب أن تركــز عــى 
تحســن إدارة خدمــات الصحــة االنجابيــة والجنســية وضــان فاعليتهــا، ضــان الوصــول اىل الخدمــات وتحقيــق العدالــة، إضافــة إىل 

أهميــة توزيــع الكفــاءات الفنيــة واإلداريــة بــن القطاعــن. 

منوذج الخدمات وجودتها ويضم:. 1
أ .رشاء الخدمــات: اســتخدام واســتئجار كفــاءات وقــوى وأفــراد ووســائل وخدمــات مــن مؤسســات أو جهــات ضمن معايــر واتفاقيات 
ــح  ــة مصال ــات والحقــوق وااللتزامــات وســد الثغــرات وتلبي تعــاون ترتــب وتنظــم مــدة وموضــوع االســتعانة واإلنجــازات والواجب
ــة بشــكل تكامــيل، لتســهيل الوصــول والحصــول عــى  ــة والثانوي ــة األولي وأهــداف الجهــة املســتعينة يف خدمــات الصحــة اإلنجابي

الخدمــات يف جميــع املناطــق الجغرافيــة وتعزيــز الرشاكــة بــن القطــاع الصحــي العــام والخــاص.

-الفرص املتاحة
مــن مميــزات هــذه اآلليــة: تخفيــض التكلفــة، تحســن جــودة الخدمــات، تحســن القــدرة عــى إدارة اإلنتاجيــة، تقليــص الضغــوط 

الريبيــة، وتســهيل املنافســة. أمــا القــرص املتاحــة لتحقيقهــا فهــي:
وجود املظلة الترشيعية األساسية؛ كا ورد يف نظام التأمن الصحي املدين لسنة 342004؛. 1
حاجة كل من القطاع العام وللقطاع الخاص للرشاكة وتعزيزها وتنظيمها؛. 2
الحاجة إىل طبيبات وخاصة يف املناطق النائية واملتطرفة؛. 3

34  املادة 33: للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام أو خاص أو مع أي طبيب خاص أو مركز تشخييص أو عاجي لتقديم املعالجة للمشركن واملنتفعن معهم وفقا لألحكام والرشوط التي يتم التعاقد عليها

  الفصل  السادس: النامذج املقرحة لتعزيز الرشاكة: نظرة شاملة للمستقبل
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توفــر أدلــة وبروتوكــوالت وفــرق مدربــة ميكــن االســتفادة منهــا عــى مســتوى وطنــي واعتادهــا لضــان التوافــق والتنســيق . 4
يف تقديــم الخدمــات؛

فــرص ربــط رشاء الخدمــات بنظــام املعلومــات الوطنــي املوحــد حيــث يتــم شــمول االطبــاء الخاصــن املتعاقــد معهــم ضمــن . 5
نظــام معلومــات وزارة الصحــة الخــاص بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية؛

وجود تجارب سابقة بن القطاعن ميكن البناء عليها.. 6

-التحديات 
ضعف دور القابات واملمرضات يف القطاع الخاص واعتاده أساسا عى رشاء الخدمات من األطباء؛. 1
ضعف الدور الرقايب لوزارة الصحة وخاصة عى العيادات الخاصة؛. 2
غياب املرجعية املوحدة املخولة تعاقديا بن الطرفن، واالعتاد عى العقود املوقعة بشكل ثنايئ؛. 3
حر الدور التعاقدي واالرشايف والرقايب عى وزارة الصحة فقط؛. 4
ال يوجد ميزانية مخصصة بشكل محدد لرشاء الخدمات ضمن موازنة وزارة الصحة؛. 5
البروقراطية يف عملية تعديل األنظمة والسياسات لتتاءم مع الحاجة؛. 6
ضعف آليات التسعر والتفاوض لدى القطاع العام ما يعرضه للمغاالة يف التسعر من قبل القطاع الخاص؛. 7
االزدواجية األخاقية يف املنافسة، واعتبارها وسيلة للتحكم وللسيطرة غر املبارشة عى سوق العمل والعالة؛. 8

املتطلبات األساسية للتنفيذ/أدوار ومسؤوليات الرشكاء  
دور الحكومة)ممثلة بوزارة الصحة(

وجود سياسة تحدد معاير وأسس وآليات وبنود رشاء الخدمات؛. 1
دراسة االحتياجات الحقيقية لرشاء الخدمات متضمنا االختصاصات املطلوبة واملناطق الجغرافية املستهدفة؛. 2
تحديد املرجعية التعاقدية والبنية التنظيمية ومعاير املتابعة والرقابة؛. 3
ــد  . 4 ــراتيجي )strategic purchasing( أي بتحدي ــرشاء االس ــة ال ــى منهجي ــاص ع ــاع الخ ــع القط ــد م ــة التعاق ــوم عملي أن تق

ــة؛ ــة املطلوب ــج التكميلي ــوات والربام الفج
تفعيل منهجية الرقابة واالرشاف واملتابعة ومتابعة التقارير الدورية ووضع مؤرشات أداء واضحة؛. 5
ربط أثر تطبيق وتفعيل النظام مع التحسن عى املؤرشات الوطنية واملحلية؛. 6
توحيد األدلة اإلجرائية والربوتوكوالت واألدلة التدريبية واعتادها بشكل وطني لضان توحيد وتوافق اإلجراءات؛. 7
إيجاد نظام معلومات وطني شامل وموحد لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية؛. 8
 

دور مقدمو الخدمات )املرافق الطبية أو الكوادر املختلفة(
اعتاد اإلجراءات والربوتوكوالت الوطنية يف تقديم الخدمات املطلوبة.. 1
مراعاة آليات ومنهجيات عادلة للتسعر والتغطية املالية املطلوبة تحقق العدالة والرىض للطرفن.. 2
تقديم تقارير دورية مبؤرشات األداء املتفق عليها.. 3

ب .التعليم الطبي املستمر واالعتامدية: 
ــتوى  ــى املس ــة ع ــال الصح ــتمر Continuous Professional Development CPD يف مج ــي املس ــر املهن ــج التطوي ــد برام توحي
ــص  ــادة ترخي ــة إع ــام الزامي ــن نظ ــة ع ــتمر املنبثق ــم املس ــات التعلي ــق تعلي ــال تطبي ــن خ ــة م ــودة الرعاي ــز ج ــي لتعزي الوطن
ــك لدورهــا  ــن القطاعــن وذل ــة ب ــز الرشاك ــا لتعزي ــة مدخــا مه ــم 46 لســنة 2018(. وتشــكل االعتادي ــن )رق املارســن الصحي
يف توحيــد املعايــر األساســية لتقديــم الخدمــات وتغطيتهــا لكافــة الجوانــب مــن تقنيــات وبنيــة تحتيــة وكــوادر برشيــة وغرهــا.  
ــم  ــتكال رشوط التعلي ــل اس ــك األدوات مث ــات تل ــة مبخرج ــط الرشاك ــة أدوات لرب ــتمر واالعتادي ــي املس ــر املهن ــرب التطوي ويعت

ــات. ــة رشاء الخدم ــب أســايس لعملي ــة كمتطل ــة الوطني ــى االعتادي ــة والحصــول ع ــص املزاول ــد رخ املســتمر وتجدي
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-الفرص املتاحة 
وجود املظلة الترشيعية؛ تعديل قانون الصحة العامة لعام 2017-نظام تجديد ترخيص العاملن يف املهن الصحية؛. 1
وجود املظلة الترشيعية إللزامية الحصول عى االعتادية؛ نظام اعتاد املؤسسات الصحية رقم )105( لعام 2016؛. 2
أهمية تحقيق متطلبات التعليم املستمر للحصول عى فرص وظيفية والتطوير املهني والوظيفي؛. 3
ــادل الخــربات واملعلومــات مــا يــؤدي اىل رفــع جــودة الخدمــات . 4 تضمــن برامــج التعليــم الطبــي املشــركة بــن القطاعــن تب

وتوحيدهــا؛
ــد . 5 ــة تجدي ــب كــا ورد يف نظــام إلزامي ــاد التدري ــس التمريــي كجهــات رســمية العت ــي األردين واملجل ــس الطب ــاد املجل اعت

ــة؛ املزاول
وجود مرصد املوارد البرشية الصحية يف املجلس الصحي العايل؛. 6

-التحديات 
ــوزارة الصحــة أو مؤسســات . 1 ــا ب ــة اعتــاد املؤسســات للتعليــم الطبــي املســتمر، وحرهــا غالب ال يوجــد معايــر واضحــة آللي

القطــاع العــام؛
عدم تفعيل األنظمة مثل نظام االعتادية ونظام إلزامية إعادة الرخيص؛. 2
غياب نظام متابعة الكروين موحد للتدريب وبناء القدرات وضعف التنسيق وتعدد مرجعيات البيانات؛. 3
غياب املتابعة والتقييم لربامج التدريب املقدمة وربطها باملؤرشات الوطنية؛ . 4

-املتطلبات االساسية/أدوار ومسؤوليات الرشكاء  
دور الحكومة)ممثلة بوزارة الصحة(

تطبيــق تعليــات التطويــر املهنــي املســتمر واتبــاع الــرشوط الــواردة لــكل مهنــة صحيــة مــن حيــث عــدد الســاعات والجهــات . 1
املعنيــة بالتدريــب والجهــات املخولــة  باعتــاد التدريــب؛ 

رصد البيانات الوطنية املتعلقة بالكوادر الصحية لتحقيق وقياس التزام األفراد مبتطلبات إعادة الرخيص.. 2

القطاعات االخرى )املجالس والنقابات الصحية(
اعتــاد برامــج تدريــب وتطويــر مهنــي مبنيــة عــى االحتياجــات الوطنيــة لبنــاء القــدرات بــن القطاعــات املختلفــة واعتــاد . 1

ــة؛ ــة والعملي بروتوكــوالت وطنيــة موحــدة معتمــدة عــى الرباهــن العلمي

القطاع الخاص 
1.   متابعة التطورات يف مجال التدريب ومواكبة املتطلبات التقنية والتطورات الطبية العاملية.

مجلس اعتامد املؤسسات الصحية
1.   ربط معاير االعتاد برشاء الخدمات والتعليم املستمر وتجديد رخص املزاولة.

ــع  ــول جمي ــان حص ــا ض ــى أنه ــاملة ع ــة الش ــة الصحي ــرَّف التغطي ــامل: تُع ــي الش ــاملة/التأمني الصح ــة الش ــة الصحي ج. التغطي
ــل والتســكن( ذات الجــودة  ــادة التأهي ــج والعــاج وإع ــة والروي ــك الوقاي ــة )مبــا يف ذل ــة الازم األشــخاص عــى الخدمــات الصحي
ــة  ــة. لذلــك أصبحــت التغطي ــة مــع ضــان أن اســتخدام هــذه الخدمــات ال يعــرض املســتخدم لضائقــة مالي ــة لتكــون فعال الكافي
الصحيــة الشــاملة هدفــاً رئيســياً لإلصــاح الصحــي يف العديــد مــن البلــدان وهدفــاً ذا أولويــة ملنظمــة الصحــة العامليــة. يعتــرب التأمــن 

الصحــي الشــامل أحــد أدوات تحقيقهــا، ويجــب ان يكــون لجميــع مــن هــم يف اململكــة وليــس للمواطنــن فقــط، والزامــي.

-الفرص املتاحة
االلتزام الوطني كجزء من االلتزام الدويل بالتغطية الصحية الشاملة؛ . 1
تشكيل اللجان الوطنية املتخصصة بتحقيق التأمن الصحي الشامل والبدء بدراسة آليات التطبيق.. 2
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-التحديات 
ــة . 1 ــاب التخصصي ــا لضعــف اإلدارة وغي ــة حالي ــرشاء الخدمــات غــر فعال ــة ل ــة اإلضافي ــة التكلف ــة لتغطي ــة املالي ــات التغطي آلي

ــات؛ ــدد املرجعي وتع
سوء إدارة أموال التأمن لتشعبها وغياب مرجعية واضحة للتنظيم والرقابة35؛ . 2
وجود إدارة التأمن الصحي الحكومي تحت مظلة وزارة الصحة؛ . 3
الحاجة إىل تغطية غر األردنين بالتامن الصحي الشامل وما يرتب عليه من أعباء مالية إضافية.. 4

-املتطلبات االساسية/أدوار ومسؤوليات الرشكاء  
دور الحكومة 

ــدد . 1 ــة وتع ــة التأميني ــر يف السياس ــة النظ ــة، وخاص ــؤوليات القطاعي ــي واألدوار واملس ــاع الصح ــة القط ــر يف هيكل ــادة النظ إع
ــن. ــق التأم صنادي

القطاع الخاص 
1 ..mapping وضع خارطة واضحة للخدمات املتوفرة وأماكنها وآليات الحصول عليها

القطاعات جميعها
تحديــد حزمــة للخدمــات األساســية مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة املغطــاة بالحزمــة األساســية للتأمــن عــى أن . 1

تقــوم مؤسســات القطــاع العــام )وزارة الصحــة، الخدمــات الطبيــة امللكيــة، املستشــفيات التعليميــة( بتقديــم الحزمــة األساســية 

ويقــوم القطــاع الخــاص بتغطيــة الحزمــة التكميليــة ملــن يرغــب. 

 2.املسؤولية املجتمعية ملؤسسات القطاع الخاص

ــات  ــه املؤسس ــة )Corporate Social Responsibility(، تتج ــؤولية االجتاعي ــج املس ــمى برام ــت مس ــدرج تح ــادرات ت ــي مب ه

الخاصــة الربحيــة بهــذه املبــادرة إىل إعــادة النظــر يف أدوارهــا ومســؤولياتها إىل مــا وراء األنشــطة الربحيــة البحتــة لدعــم الربامــج 

التــي توفــر مزايــا اجتاعيــة أو اقتصاديــة أو صحيــة بهــدف تحســن ســمعة املؤسســة ومســاعدتها يف دخــول أســواق جديــدة مــن 

خــال بنــاء بنيــة تحتيــة قيمــة وتوســيع جهــات االتصــال.

 تشــمل هــذه الربامــج عــادة دعــم أنشــطة صحــة األم والطفــل، والوقايــة مــن األمــراض املنقولــة جنســيا وفــروس نقــص املناعــة 

ــم األرسة. ــر وســائل تنظي ــف، وتوف ــة والتثقي ــدز والتوعي ــة / اإلي البرشي

ميكــن ملؤسســات القطــاع الخــاص اختيــار أي مــن النــاذج مثــل منــوذج الربامــج املجتمعــي ) تركــز هــذه الربامــج عــى املجتمــع 

الــذي توجــد فيــه عمليــات املؤسســة(؛ أو تحســن الوصــول إىل املنتجــات والخدمــات الصحيــة؛ أو  منــوذج االســتفادة مــن الكفــاءات 

التســويقية؛ أو منــوذج  التســويق املرتبــط بالقضيــة لزيــادة املبيعــات ودعــم الشــبكات االجتاعيــة؛ أو منــوذج التوســع يف الســوق 

مــن خــال االبتــكار والتكنولوجيــا.

-الفرص املتاحة

1.   وجود الربامج الدولية املانحة للتمويل يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية بالرشاكة مع القطاع الحكومي

-التحديات 

عــى الرغــم مــن أن برامــج املســؤولية االجتاعيــة للــرشكات املتعلقــة بالصحــة شــائعة إىل حــد كبــر، إال أن الصحــة اإلنجابيــة . 1

وتنظيــم األرسة ممثلــة متثيــا ناقصــا يف املحفظــة العامليــة لربامــج املســؤولية االجتاعيــة للــرشكات

ال يوجــد سياســة أو ترشيــع وطنــي واضــح يحــدد هــذه املبــادرة مــا عــدا التــربع املــايل لجهــات خريــة محــددة بالقانــون وال . 2

يعتــرب القطــاع الصحي-عادة-مــن ضمنهــا

ضعف ثقافة املسؤولية املجتمعية يف القطاع الصحي الربحي يف األردن. 3
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املتطلبات االساسية/أدوار ومسؤوليات الرشكاء

القطاع الخاص والرشكات غري الصحية واملؤسسات األكادميية

تحتاج املؤسسات إىل إرشادات بشأن تنفيذ برامج املسؤولية االجتاعية للرشكات؛. 1

التعريــف مبــا يجــب عــى الرشكــة تقدميــه بخــاف الدعــم املــايل مبثابــة نقطــة انطــاق للمناقشــات حــول خيــارات املســؤولية . 2

االجتاعيــة للــرشكات والــرشاكات. 

مساعدة الرشكات عى فهم اسراتيجيات التنمية الخاصة، وأدوار ومسؤوليات منظات التنمية املختلفة العاملة يف األردن؛. 3

تقديم أفكار حول كيفية استخدام موارد املؤسسات وكيفية تحديد واختيار رشكاء ومشاريع التنمية؛. 4

توفر معلومات عن أنواع مشاريع املسؤولية االجتاعية للرشكات التجارية؛ . 5

ــة . 6 ــز الرشاك ــد تســاهم يف تعزي ــا وق ــا عاملي ــم أهميته ــة يف األردن رغ ــات ترصــد هــذه اآللي ــات وبيان ــر دراســات ومعلوم توف

ــادرات؛ ــن املب ــد م ــم املســتمر للعدي وضــان الدع

تحديــد األنشــطة واالعــال التــي ميكــن أن تــدرج ضمــن هــذه املبــادرة مثــل املســاهمة بالتغطيــة اإلعاميــة أو رشاء معــدات . 7

وأجهــزة أو دعــم برامــج تدريــب وخدمــات متنقلــة. ويجــب النظــر إىل أهميــة الحايــة املجتمعيــة وتحقيــق العدالــة مــن خــال 

الوصــول إىل الفئــات املهمشــة واملناطــق غــر املخدومــة؛

ــادرة مثــل تخفيــض رضائــب أو رســوم عــى . 8 ــة املشــاركة يف مثــل هــذه املب توضيــح الفائــدة العائــدة عــى املؤسســات الربحي

ــذ وغرهــا؛ مدخــات التنفي

رعاية اإلعانات للرويج لخدمات الصحة االنجابية جنبًا إىل جنب مع منتجاتها.. 9

market-based model )3.النموذج التجاري )القائم عىل التسويق

يتــم تشــجيع القطــاع التجــاري وخاصــة الصيدليــات ومســتودعات االدويــة عــى قبــول مقايضــة ربح أقــل لخدمــات الصحــة اإلنجابية 

والجنســية وخاصــة وســائل تنظيــم األرسة مقابــل تحقيــق منــو وربــح مــن خــال توســعة الســوق. يتعــاون القطــاع التجــاري الهــادف 

للربــح مــع القطــاع العــام بهــدف تعزيــز األثــر االجتاعــي حيــث يتــم الحفــاظ عــى النمــوذج مــن خــال توليــد األربــاح. يف هــذا 

ــة وغرهــا لخفــض هوامــش  ــة واملســتودعات الطبي اإلطــار، نقــرح إرشاك القطــاع التجــاري مــن مزوديــن للســلع كــرشكات األدوي

الربــح عــى منتجاتهــا خاصــة وســائل تنظيــم األرسة،وميكــن تعويــض النقــص يف الســعر مــن خــال توســع الســوق، وميكــن بهــذه 

الطريقــة إدخــال منتجــات جديــدة مثــل الغرســات إىل القطــاع الخــاص. ميكــن أيضــا تعزيــز هــذا النمــوذج لنــرش الوعــي وتقديــم 

املشــورة مثــل الرشاكــة مــع الصيادلــة كونهــم عــى متــاس مبــارش مــع املواطنــن والســيدات 

-الفرص املتاحة
االنتشار الجغرايف الكبر لقطاع الصيدليات املجتمعية ولجوء الفئات املستهدفة للحصول عى الخدمة من خالها.. 1
وجــود طيــف واســع مــن األدويــة واملســتلزمات ووســائل تنظيــم أرسة حريــا يف القطــاع الخــاص ميكــن تســويقها للمســتفيدين . 2

مــن خدمــات القطــاع العــام .
-التحديات  

صغر السوق األردين وضعف إمكانية التوسع.. 1
بروقراطية وصعوبة يف اعتاد األدوية واملستلزمات والوسائل الحديثة يف آليات الرشاء الحكومي املوحدة.. 2
بروقراطية وصعوبة يف تسجيل واألدوية الجديدة – ومن ضمنها وسائل تنظيم األرسة-لفتح أبواب جديدة لها.. 3

املتطلبات االساسية/مساهمة الرشكاء
دور الحكومة

التوسع يف رشاء وسائل تنظيم األرسة وغرها من املستلزمات لتكون متاحة يف جميع املرافق وتراعي كافة االحتياجات؛. 1
تقديم الحوافز اللوجستية واملالية )ومنها الريبية( عى مدخات برامج الصحة اإلنجابية والجنسية؛. 2
تسهيل آليات ومتطلبات التسجيل للمستلزمات والوسائل الحديثة لحقيق التنوع .. 3

القطاع التجاري 

تقديــم املنتجــات بســعر مدعــوم وتشــجيعي للحكومــة. وتبــادل الخدمــات اللوجســتية وتعويــض هامــش الربــح املنخفــض مــن . 1

خــال زيــادة املبيعــات(.
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هنــاك ثــاث مراحــل رئيســية للعمــل لتحقيــق األهــداف املرجــوة مــن الرشاكــة: املرحلــة األوىل: خلــق بيئــة داعمــة لتطبيــق املبادرات 

وتعزيــز الرشاكــة، املرحلــة الثانيــة: تطبيــق منــاذج الرشاكــة املقرحــة، املرحلــة الثالثــة: تقييــم كفــاءة وفاعليــة منــاذج الرشاكــة يف 

تحقيــق العدالــة وتســهيل آليــات الوصــول

املرحلة االوىل: خلق بيئة داعمة لتطبيق املبادرات وتعزيز الرشاكة

 األنشطة املقرحة

تشكيل لجنة وطنية معنية بتفعيل مناذج الرشاكة بن القطاع العام والخاص.	 

عقد اجتاعات وورش عمل وطنية للوصول إىل اتفاق وطني عى الناذج املقرحة .	 

خلــق سياســات وترشيعــات تدعــم تطبيــق هــذه النــاذج ومبشــاركة القطــاع الخــاص واملؤسســات الصحيــة وغــر الصحيــة يف 	 

عمليــات التعاقــدات واالعتاديــة والتعليــم املســتمر وضــع واألنظمــة والتعليــات  .

تحديد آليات املساهات املالية للرشكاء وإدارة املصادر املالية واستدامتها .	 

توعيــة املرشعــن والنــواب وأصحــاب القــرار بأهميــة دعــم توجهــات الحكومــة لتطبيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة لتحقيــق 	 

العدالــة والوصــول إىل قناعــة أن الخدمــات الصحيــة ليســت مجانيــة وإرشاك األفــراد يف التكلفــة الحقيقيــة للرعايــة وتوضيــح 

أن الرشاكــة ليســت خصخصــة لصالــح القطــاع الخــاص مــن أجــل تعديــل األنظمــة والترشيعــات وتهيئــة بيئــة داعمــة للرشاكــة.  

عمل دراسة شاملة عن حجم مساهمة القطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة الجنسية واالنجابية. 	 

املرحلة الثانية: تطبيق النامذج املقرحة

األنشطة املقرحة

تشكيل لجان فنية وطنية متخصصة لكل منوذج من الناذج املقرحة. 	 

تشــكيل لجنــة رشاكــة يف املجلــس األعــى للســكان مكونــة مــن ممثلــن مــن القطاعــن العــام والخــاص مــن املعنيــن بتنفيــذ 	 

ــذ وخطــة تشــغيلية للتطبيــق. ــد خارطــة طريق/خطــة التنفي منــاذج الرشاكــة املقرحــة تكــون مهمتهــا تحدي

تطويــر دليــل سياســات وإجــراءات مفصــل للرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص يحــدد بوضــوح املعايــر التــي تضمــن أن 	 

العمــاء الذيــن يحصلــون عــى خدمــات مــن القطــاع الخــاص يتخــذون قــرارات حــرة ومســتنرة متاًمــا.

توفــر املــواد الداعمــة واملــواد اإلرشــادية، مثــل الكتيبــات، واألدوات األخــرى إلضفــاء الطابــع الرســمي عــى إجــراءات الرشاكــة 	 

بــن القطاعــن العــام والخــاص لتكملــة بيانــات السياســة أو الترشيعــات، كتوثيــق للمارســات الجيــدة.

املرحلة الثالثة: تقييم كفاءة وفاعلية مناذج الرشاكة يف تحقيق العدالة

ــة واالســتدامة ومــدى 	  ــوارد املالي ــم ومتابعــة إدارة امل ــاذج وتقيي ــة الن ــاءة وفاعلي ــاس كف ــم لقي ــات متابعــة وتقيي ــر آلي تطوي

ــة املنشــودة  تحقــق العدال

تطويــر مــؤرشات تقييــم نوعيــة ورقميــة   لقيــاس مســاهمة القطاعــن العــام والخــاص لرصــد التقــدم ومــدى إســهام القطــاع 	 

الخــاص يف االرتقــاء يف مــؤرشات الصحــة االنجابيــة عــى املســتوى الوطنــي وتحقيــق االســتدامة 

ملخص

ميكــن للمجلــس األعــى للســكان ان يلعــب دورا بــارزا كمحــرك رئيــيس وهــام يف تعزيــز دور القطــاع الخــاص يف الصحــة اإلنجابيــة 

ــس بإعــداد خطــة واضحــة  ــب ان يقــوم املجل ــا تتطل ــواردة هن ــاذج ال ــا الســكانية. ان الن ــة للقضاي ــة وطني والجنســية كــون مظل

لكســب تأييــد القطاعــات املختلفــة والبــدء بالتنفيــذ.

الخطوات القادمة
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ملحق رقم 1

قامئة املقابالت التي تم تنفيذها مع املعنيني من أصحاب القرار

تاريخ املقابلة الشخص املعني باملقابلةاملؤسسة /االفراد 

1

2

3

وزارة الصحة

10/22مديرية صحة املرأة والطفل – د. ماك العوري 

10/26 إدارة الرعاية الصحية االولية – د. غازي رشكس

10/19إدارة التأمن الصحي – د. صفاء العوران

 10/26مدير وحدة األبحاث والدراسات- السيد عيل املطلق املجلس االعى للسكان4

األمن العام - د. حكمت أبو الفول املجلس الصحي العايل5

د. معن أبو الشعر

9/20

األمن العام – د. هاين نوافلة املجلس التمريي األردين  6

 قسم التطوير املؤسيس- عائشة ضمرة

9/20

نقيب الصيادلة  د. زيد الكياين نقابة الصيادلة7

9/30امن رس النقابة – د. عصام الرشيدة نقابة األطباء8

9/22السيدة نلجان هاكوز- مديرة الدراسات والتطويرإدارة التأمن الخاص–وزارة التجارة والصناعة9

9/21املدير التنفيذي – د. صربي حمزة  مرشوع خدمات الصحة املتكاملة10

11UNFPAمديرة برامج السكان والتنمية -ليايل أبو سر

مسؤول برامج الصحة اإلنجابية-عيل غرابيل

9/23

مدير الجمعية – د. سامر الخفش جمعية املستشفيات الخاصة12

د. هاين الكردي – املدير الفني

د. مالك عبداملالك

9/22
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تاريخ املقابلة الشخص املعني باملقابلةاملؤسسة /االفراد 

 رئيسة املجلس- سلمى الجاعوين مجلس اعتاد املؤسسات الصحية13

السيدة نادرة

9/16

9/23د. سوسن املجايلعضو مجلس األعيان )سابقا(14

Executive Summary ملحق رقم ) 2( املجموعات البؤرية

تاريخ انعقاد الجلسة عدد املشاركنيطبيعة املشاركني 

املجموعة االوىل 

خرباء وباحثن 

مجموعة من االكادميين يف الجامعات األردنية املهتمن بقضايا الصحة اإلنجابية 

والجنسية

710-10

املجموعة الثانية :أطباء نسائية 

وتولية- قطاع خاص

مجموعة من األطباء االختصاصين يف النسائية والتوليد / عيادات خاصة/ عان، 

اربد، الكرك

510-17

املجموعة الثالثة

كوادر صحة املرأة والطفل

أطباء وقابات قانونيات يعملون يف املراكز الصحية األولية والشاملة يف إقليم 

الشال

) اربد، عجلون، املفرق(

610-28

املجموعة الرابعة

كوادر صحة املرأة والطفل

أطباء وقابات قانونيات يعملون يف املراكز الصحية األولية والشاملة يف إقليم 

الوسط 

)العاصمة، البلقاء، الزرقاء(

4 )تم ترشيح 9 ومل 

يلتزم باالجتاع اال4 

من الكوادر(

10/28
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تاريخ انعقاد الجلسة عدد املشاركنيطبيعة املشاركني 

املجموعة الخامسة

صيادلة، مستودعات دوائية

مجموعة من الصيادلة من 3 أقاليم يعملون يف الصيدليات املجتمعية، واحد 

العاملن يف املستودعات الدوائية املتخصصة باالدوية الهرمونية ووسائل تنظيم 

األرسة

812-1

أطباء وقابات قانونيات يعملون يف املراكز الصحية األولية والشاملة يف إقليم املجموعة السادسة

الجنوب

30 مشارك املجموع

ملحق رقم )3(

بروتوكول  املقابلة

دراسة وملخص سياسات » تعزيز مشاركة القطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن«

مقدمة تعريفية

ينــوي املجلــس االعــى للســكان وشــر نــت األردن حاليــا البــدء بإعــداد دراســة وملخــص سياســات حــول« تعزيــز مشــاركة القطــاع 

الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن« والتــي تهــدف اىل: تحليــل وضــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

والجنســية يف القطــاع الخــاص وتحديــد آليــات ومنهجيــات الرشاكــة والتعــاون بــن القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي والقطاعــات 

ــة  ــة اإلنجابي ــج الصح ــذ برام ــس تنفي ــا وأس ــات ونوعيته ــف الخدم ــد طي ــات وتحدي ــة السياس ــن بيئ ــق بتحس ــا يتعل ــرى في األخ

والجنســية لتعزيــز وتحقيــق أهــداف التنميــة واالرتقــاء مبخرجــات الصحــة يف األردن

وتقــوم منهجيــة إعــداد الدراســة وملخــص السياســات عــى تنفيــذ لقــاءات متخصصــة وعقــد مجموعــات نقاشــية بؤريــة مــع املعنين 

يف القطــاع الصحــي العــام والخــاص )واملعنيــن مــن القطاعــات االخــرى(.

معلومات عامة عن املقابلة

اليوم

التاريخ

اسم املؤسسة

الشخص املعني باملقابلة

آلية املقابلة

اسئلة تعريفية عامة حول املؤسسة

نبذة عامة عن املؤسسة. 1

ما هو الدور الذي تلعبه هذه املؤسسة التي متثلها يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية؟. 2

وضع السياسات / كسب تأييد	 

تقديم الخدمات الصحية	 

أخرى )حدد(_________	 

املحور األول: تقييم دور القطاع الخاص الربحي يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية.



39

1.مــا هــو برأيكــم الــدور الحــايل والفعــيل الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص يف خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن ســواء 

عــى مســتوى الترشيعــات والتخطيــط والخدمــات والبحــوث وغرهــا

أوال: نوعية وجودة الخدمات وحجم التغطية املقدمة من قبل القطاع الخاص الربحي العاملة يف مجال تقديم الخدمات 

املتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن.  

ثانيا: الفئات املستهدفة وتحديد احتياجات الفئات املستهدفة يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية التي يغطيها القطاع 

الخاص الربحي   

ثالثا: تقييم مدى وصول وسهولة الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية اىل السيدات، والرجال، والشباب يف األردن، اإلنصاف: 

ضان وصول الفقراء  

- تحليل دور القطاع الخاص يف خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن:

	   عوامل القوة

	  عوامل الضعف

	   الفرص املتوقعة

	   املخاطر والتهديدات

املحور الثاين: تقييم مدى التزام القطاع الخاص الربحي يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

هــل تعتقــدوا ان القطــاع الخــاص لديــة املؤهــات والرغبــة وااللتــزام الــذي يجعــل منــه رشيــك للقطــاع الحكومــي يف تحقيــق . 1

األهــداف واالســراتيجيات الوطنيــة وأهــداف التنميــة.

عنارص التحليل املقرحة:

التغطية املالية	 

الخدمات، نوع الكوادر وجودة الخدمات، التغطية الجغرافية، الفئات املستهدفة	 

الكادر الوظيفي	 

التقنيات العلمية والفنية، االستخدام الفعال من حيث التكلفة للموارد الصحية النادرة	 

الحوكمة: التنظيم، الرقابة، نظم املعلومات	 

2. اذا كان نعم ما هي تلك املؤهات واملعززات التي تجعل منة رديفا ورشيكا قويا

	    اين تكمن اإلضافة النوعية للرشاكة مع القطاع الصحي الخاص 

	     ما هي القيمة املضافة التي ميكن ان يضيفها القطاع الخاص من خال الرشاكة مع القطاع العام

	     اين وكيف من املمكن ان يربز دوره برأيك

أ. يف تقديم الخدمة وتشمل:	 التدريب-تقديم الخدمات الصحية	 التنظيم	 االعتاد	 االمتياز-التسويق-السلع / التزويد

ب. التمويل وتشمل:- العطاءات والرشاء-اإلحالة-التأمن الصحي

	    ما هي الفوائد التي تعود عليه وعى القطاع الصحي عامة كنتيجة لهذه الرشاكة

3. هــل تعتقــد ان الحكومــة لديهــا الرغبــة وااللتــزام بالرشاكــة مــع القطــاع الصحــي الخــاص يف تحقيــق األهــداف واالســراتيجيات 

الوطنيــة وأهــداف التنميــة
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املحــور الثالــث: تقييــم وتشــخيص العقبــات والفجــوات  التــي تواجــه الــدور الفاعــل للقطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات الجنســية 

واإلنجابية

5.  ماهــي املعيقات/العقبــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص يف ان يكــون جــزء مــن هــذه املشــاركة وتحمــل جــزء مــن تلك املســؤولية 

) املعيقــات عــى جميع املســتويات(

عى مستوى السياسات والترشيعات	 

التكلفة املالية	 

الكوادر الصحية والبنية التحتية	 

التنظيم	 

توفر املعلومات والبيانات	 

ــة وترغــب  ــق التكاملي ــن ان تســهم يف تحقي ــي ممك ــات االخــرى الت ــن والقطاع ــن القطاع ــة ب ــاذج الرشاك ــا هــي أفضــل من 6.  م

ــع ــى ارض الواق ــا ع ــا وتطبيقه برؤيته

	    رشاء خدمات؟ كيف؟ ما هي األسس، ما املعيقات؟

	    التوجه لتغطية الخدمات األولية من قبل القطاع العام واملتخصصة من قبل القطاع الخاص؟

	    السوق املفتوح؟



41

7.  كيف ممكن ان تنجح هذه الناذج يف ظل السياسات واملوارد املالية-املتاحة، من سيتحمل التكلفة

الخامتة

هل من امور اخرى ترغب يف اضافتها ومل اتطرق لها ؟

شكرا ملشاركتكم

Focus Group Meetings بروتوكول

دراسة وملخص سياسات » تعزيز مشاركة القطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن«

مقدمة تعريفية

ينــوي املجلــس االعــى للســكان وشــر نــت األردن حاليــا البــدء بإعــداد دراســة وملخــص سياســات حــول« تعزيــز مشــاركة القطــاع 

الخــاص يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية يف األردن« والتــي تهــدف اىل: تحليــل وضــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

والجنســية  يف القطــاع الخــاص وتحديــد آليــات ومنهجيــات الرشاكــة والتعــاون بــن القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي والقطاعــات 

ــة  ــة اإلنجابي ــج الصح ــذ برام ــس تنفي ــا وأس ــات ونوعيته ــف الخدم ــد طي ــات وتحدي ــة السياس ــن بيئ ــق بتحس ــا يتعل ــرى في األخ

ــداد الدراســة وملخــص  ــة إع ــوم منهجي ــاء مبخرجــات الصحــة يف األردن وتق ــة واالرتق ــق أهــداف التنمي ــز وتحقي والجنســية لتعزي

ــة مــع املعنيــن يف القطــاع الصحــي العــام والخــاص  ــذ لقــاءات متخصصــة وعقــد مجموعــات نقاشــية بؤري السياســات عــى تنفي

)واملعنيــن مــن القطاعــات االخــرى(.

معلومات عامة عن املقابلة

اليوم ___________________

التاريخ___________________

طبيعة تخصص املجموعة البؤرية 

خدمات رعاية مبارشة للصحة انجابية _ أطباء-جميع القطاعات. 1

خدمات رعاية مبارشة للصحة انجابية _ متريض وقبالة -جميع القطاعات. 2

إدارة خدمات رعاية صحية حكومية وخاصة. 3

باحثون واكادميون . 4

5 .NGO’s مؤسسات

متخصصوا التزويد  والرقابة . 6

املحور األول: تقييم دور القطاع الخاص الربحي يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية.

1.    ما هو برأيكم الدور الحايل والفعيل الذي يقوم به القطاع الخاص يف خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن سواء عى 

       مستوى الترشيعات والتخطيط والخدمات والبحوث وغرها

أوال: نوعية وجودة الخدمات وحجم التغطية املقدمة من قبل القطاع الخاص الربحي العاملة يف مجال تقديم الخدمات املتعلقة 

بالصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن.

ثانيا: الفئات املستهدفة وتحديد احتياجات الفئات املستهدفة يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية التي يغطيها القطاع الخاص 

الربحي .
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ثالثا: تقييم مدى وصول وسهولة الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية اىل السيدات، والرجال، والشباب يف األردن، اإلنصاف: ضان 

وصول الفقراء

-تحليل دور القطاع الخاص يف خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية يف األردن:

عوامل القوة	 

عوامل الضعف	 

الفرص املتوقعة	 

املخاطر والتهديدات	 

املحور الثاين: تقييم مدى التزام القطاع الخاص الربحي يف تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

1.    هل تعتقدوا ان القطاع الخاص لدية املؤهات والرغبة وااللتزام الذي يجعل منه رشيك للقطاع الحكومي يف تحقيق األهداف     

       واالسراتيجيات الوطنية وأهداف التنمية

عنارص التحليل املقرحة:

التغطية املالية	 

الخدمات، نوع الكوادر وجودة الخدمات، التغطية الجغرافية، الفئات املستهدفة	 

الكادر الوظيفي	 

التقنيات العلمية والفنية، االستخدام الفعال من حيث التكلفة للموارد الصحية النادرة	 

الحوكمة: التنظيم، الرقابة، نظم املعلومات	 

2. اذا كان نعم ما هي تلك املؤهات واملعززات التي تجعل منة رديفا ورشيكا  قويا

اين تكمن اإلضافة النوعية للرشاكة مع القطاع الصحي الخاص   	

ما هي القيمة املضافة التي ميكن ان يضيفها القطاع الخاص من خال الرشاكة مع القطاع العام  	

اين وكيف من املمكن ان يربز دوره برأيك  	

أ: يف تقديم الخدمة وتشمل:	 التدريب-تقديم الخدمات الصحية	 التنظيم	 االعتاد	 االمتياز-التسويق-السلع / التزويد

ب: التمويل وتشمل:- العطاءات والرشاء-اإلحالة-التأمن الصحي

ما هي الفوائد التي تعود عليه وعى القطاع الصحي عامة كنتيجة لهذه الرشاكة	 

3. هل تعتقد ان الحكومة لديها الرغبة وااللتزام بالرشاكة مع القطاع الصحي الخاص يف تحقيق األهداف واالسراتيجيات الوطنية 

وأهداف التنمية.

املحور الثالث: تقييم وتشخيص العقبات والفجوات  التي تواجه الدور الفاعل للقطاع الخاص يف تقديم خدمات الصحة  الجنسية 

واإلنجابية

8. ماهي املعيقات/العقبات التي تواجه القطاع الخاص يف ان يكون جزء من هذه املشاركة وتحمل جزء من تلك املسؤولية 

)املعيقات عى جميع املستويات(

عى مستوى السياسات والترشيعات	 

التكلفة املالية	 

الكوادر الصحية والبنية التحتية	 

التنظيم	 

توفر املعلومات والبيانات	 

9. ما هي أفضل مناذج الرشاكة بن القطاعن والقطاعات االخرى التي ممكن ان تسهم يف تحقيق التكاملية وترغب برؤيتها وتطبيقها 

عى ارض الواقع
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رشاء خدمات؟ كيف؟ ما هي األسس، ما املعيقات؟	 

التوجه لتغطية الخدمات األولية من قبل القطاع العام واملتخصصة من قبل القطاع الخاص؟	 

السوق املفتوح؟؟؟	 

كيف ممكن ان تنجح هذه الناذج يف ظل السياسات واملوارد املالية-املتاحة، من سيتحمل التكلفة  .10

الخامتة

هل من امور اخرى ترغب يف اضافتها ومل اتطرق لها؟

 شكرا ملشاركتكم

Executive Summary

The Study on ”Promoting the Public-Private Partnership in the Provision of Reproductive and Sexual Health 

Services in Jordan“ aims at analyzing the status of reproductive and sexual health services in the private sector; 

identify the catalysts and barriers facing the private sector and hindering partnership with the public sector; 

identify mechanisms and methodologies for partnership and cooperation between them to improve the policy 

environment and expand the forms and types of services provided and the foundations of the implementation 

of reproductive and sexual health programs to achieve sustainable Development Goals and improve health 

outcomes in Jordan. In addition, the study aims at proposing partnership models that are Evidence-Based to 

promote public-private partnership. 

Methodology: The qualitative study methodology was applied in the collectionof information and data through 

the deskreview of the best practices and information contained in policy documents, studies, strategies and 

programs at the international, national and regional levels. Data were also collected by surveying the opinions 

and ideas of a sample of 20 decision makers through key informants’ interviews )KII( and exploring the views 

of 30 practitioners, academics, researchers and legislators through 5 focus group discussions)FGDs(. Interviews 

were conducted based on a specificallydeveloped interview protocol and tools for the study. 

The Main Findings of the study

	 Respondents consider that lack of information, data and studies on the for-profit private health sector, 

which provides reproductive and sexual health services, makes it difficult to assess this sector. Some has 

described this as ‘black hole,’. But in view of the available information and data, it can be concluded that 

the private sector is profit-making in nature, unregulated, heterogeneous and has no clear governance/

reference structure.There is also a major challenge in the geographical distribution of services, where they 

are centralized in three main governorates; the Capital Amman, Irbid and Zarqa.

	 However, despite these limitations, the private sector has obvious strengths in terms of quality of services, 

competency of health providers and other human resources for health, an outstanding infrastructure and 

access to groups of society that the public sector cannot access, such as men and young people. Never the 

less, thefor-profit private health sector also suffers from weaknesses that make its contribution to SRH care 

services limited at the national level which threaten the sustainability of services due to financial barriers

	 Respondents from the private sector believe that the government is not serious about the partnership with 
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the private sector in providing reproductive and sexual health services because the government, represented 

by the Ministry of Health, believes that it has the upper hand in providing reproductive health services 

and considers it to be primarily responsible for reproductive and sexual health programs in Jordan. The 

government covers extensive geographical coverage and access to all segments of society due to free service 

and reduced fees for non-Jordanians, which was also agreed uponby respondents from the public sector

	 Respondents have agreed that the partnership between the two sectors undoubtedly benefits both parties 

and, more importantly, expands the umbrella of inclusive service coverage and reaches a larger segment of 

beneficiaries, and promotes the provision of comprehensive services that respect  reproductive rights and 

the right to access to quality services by providing services that the Government lacks )e.g. management of 

sexually transmitted diseases, provision of various types of family planning, infertility treatment including 

assisted reproductive techniques, cancertreatment, etc.(. The private sector also strengthens its ability to 

reach a larger segment of beneficiaries, benefiting financially and strengthening the national commitment 

ofthe private sector, and it has been agreed that it is a win-win situation.

	 As for the best partnership models, private sector respondents considered that the outsourcing from the 

private sector was an initial step for the partnership and that it was one of the methods currently being 

carried out by the Ministry of Health for some services. However,there are obstacles in the mechanism for 

the outsourcing of services from the private sector, which made it a model lacking durability, due to lack 

of definedstandards/criteria for the purchase of services. Doctors in the public sector considered that the 

experience of contracting the private sector/outsourcing was not successful as services were purchased from 

doctors with low scientific and technical competence and the selection mechanism relied on favoritism and 

nepotism. The open market mechanism, however, was seen by some as not a mean of partnership, but rather 

making things unregulated and difficult to control. With regard to the initiative to cover primary health 

services-including sexual and reproductive health- by the public and specialized and tertiary servicesby 

the private sector, some considered it as an opportunity to strengthen the partnership through a universal 

insurance system in which service packages and access mechanisms are determined, allowing beneficiaries 

to access service from the private sector in cases requiring specialized care. According to government 

decision makers, limiting the responsibility for providing primary care services at the Ministry of Health is 

an unworkable option as the Ministry of Health already covers a wide range of secondary and tertiary care 

services in its hospitals.  

The study concluded with a set of recommendations to strengthen the partnership in the provision of reproductive 

and sexual health services as follows:

	 A genuine commitment and resolve from the Government not to waste opportunities and put obstacles in 

any direction of development; 

	 Create an independent health sector regulatory body within a unified authority and not under the umbrella 

of the Ministry of Health or the High Health Council;

	 Implement a national comprehensive study to assess the magnitude of the private sector contribution; 

	 Establish a universal health insurance system for all groups with defined packages of services, whereby the 

beneficiaries choose the entity/services providers they wish;

	 Grant privileges to certain groups in the private sector such as newly graduated doctors with little experience 
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in return for wider patients’ ;

• Inclusion of family planning methods within the services of private health insurance companies;

• Raise legislators› awareness on the importance of public-private partnership and support the government 

for the implementation of Universal Health Coverage (UHC) to achieve equityand the understanding that 

health services do not necessarily have to be provided free of charge with the possibility of all individuals 

contributing to the cost, according to social and economic segments;

• Review and amend regulations and legislation, (including the medical outsourcing mechanism in setting 

)

reference for the private sector;

• Link universal health insurance to social security to achieve income-based justice in light of economic 

variables;

• Establish a national health information center hosted by the Ministry of Health to be mandatory for all 

sectors; this requires an amendment to the Public Health Law and the preparation of a system and guidelines 

e study proposed the following three models of Public-Private Partnership (PPP) for strengthening 

reproductiveand sexual health services: 

 quality sexual and reproductive health services, includingthree pathways:

١. Contracting private sector for services; outsourcing 

٢. Universal Health Coverage/universal health insurance;

٣. Continuousprofessional Development CPD and Accreditation;

e second model:Corporate Social Responsibility (CSR) for private sector institutions

e third model: Marketing-based model.

e three models are based on the results of international practices and re ections of decision makers, 

researchers and practitioners in both the public and private sector participating in this study, as well as the 

results of the national workshop held with the aim of reviewing and validatingthe results of the study. e 

private health sectors in a way to adapt to the nature of their work, objectives and goals they aim to attain 

from the partnership. e proposal for partnership mechanisms demonstrates overlapping in the partnership›s 

core values: equal access to health services, equitable distribution, and enhancement of reproductive rights, 

quality and accessibility of services, national commitment, maximizing access to resources, protection from 

e proposed models also present working mechanisms for 

implementing the models within the proposed roles and the importance of developing mechanisms to assess 

ciency of those models.
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