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 العالمية المعنية بالصحة والتغذية والسكان اتالممارسمجموعة 
  الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقة 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

يتم توزيع هذه الوثيقة بضوابط محددة ويجوز استخدامها للذين يحصلون عليها في سياق 
تأديتهم عملهم الرسمي. وخالفًا لذلك، ال يجوز اإلفصاح عن محتوياتها إّلا بموافقة من البنك 

 .الدولي



  

 أسعار صرف العمالت
 

  2017أبريل نيسان/ 30 بتاريخ المعتمدسعر الصرف 
 

  الدينار األردني=  العملة
  أميركيدوالر  1=  دينار أردني 0.710

 خاصةسحب وحدة  1دوالر أميركي =  1.41
 

 السنة المالية
 كانون األول/ديسمبر 31 –كانون الثاني/يناير  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
  

  

 حافظ غانم   نائب الرئيس اإلقليمي: 
  كانثان شانكار  : )باإلنابة( دائرة الشرق األوسطمدير 

  تيموثي غرانت إيفانز  مدير أول بمجموعة الممارسات العالمية: 
    ه. ماسيايإرنست إ  :الممارساتمجموعة مدير 

    أكانكشا باندي  :عملرئيس فريق ال



  

 األسماء المختصرة والمختصرات
 

AB Audit Bureau ديوان المحاسبة 
CBA Cost-benefit Analysis منافعف والتحليل التكالي  
CBJ Central Bank of Jordan البنك المركزي األردني 
CPF Country Partnership Framework   ةالوطنيإطار الشراكة  
COA Chart of Accounts دليل الحسابات 
CQS Selection Based on Consultants’ 

Qualifications 
  على أساس مؤهالت االستشارييناختيار 

CSB Civil Service Bureau ديوان الخدمة المدنية  
DA Designated Accounts حسابات مخصصة 
DLI Disbursement-linked Indicators المؤشرات المرتبطة بالصرف  
EA Environmental Assessment التقييم البيئي  
ECHO European Commission’s Civil 

Protection and Humanitarian Aid 

Operations 

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية 
  والحماية المدنية )إيكو(

EVE Expenditure Verification Entity اإلنفاقالتحقق من  وحدة 
FBS Fixed Budget-based Selection  محددةميزانية  بموجباختيار 
FM Financial Management ماليةالدارة اإل 
GBA+ Gender-Based Analysis Plus + التحليل القائم على نوع الجنس  
GBV Gender-Based Violence العنف القائم على نوع الجنس  
GCFF Global Concessional Financing Facility تسهيالت التمويل الميّسرل العالميبرنامج ال  
GDP  Gross Domestic Product الناتج المحلي اإلجمالي  
GFMIS Government Financial Management 

Information System 
 نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية

GFSM Government Finance Statistics Manual الحكومة  مالية صاءاتإح لدلي 
GNI Gross National Income الدخل القومي اإلجمالي  
GOJ Government of Jordan الحكومة األردنية  
GRS Grievance Redress Service المظالم معالجة دائرة 
HNP Health, Nutrition and Population الصحة والتغذية والسكان 
IBRD International Bank for Reconstruction 

and Development 
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

ICT Information and Communications 

Technology 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

IFR Interim Financial Reports التقارير المالية المرحلية 



  

IMCI Integrated Management of Childhood 

Illness 
 اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة

IPF Investment Project Financing ع استثماريوتمويل مشر  
IsDB Islamic Development Bank البنك اإلسالمي للتنمية  
LCS Least Cost-based Selection األقل  اختيار على أساس التكلفة 
JEHP Jordan Emergency Health Project المشروع الصحي الطارئ في األردن  
MENA Middle East and North Africa  وشمال أفريقياالشرق األوسط منطقة  
MCH Maternal and Child Health صحة األم والطفل  
MOF Ministry of Finance وزارة المالية  
MOH Ministry of Health وزارة الصحة 
MOI Ministry of Interior وزارة الداخلية 
MOPIC Ministry of Planning and International 

Cooperation 
 والتعاون الدوليوزارة التخطيط 

NEPCO National Electric Power Company شركة الكهرباء الوطنية 
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NPF New Procurement Framework إطار المشتريات الجديد  
NPV  Net Present Value صافي القيمة الحالية 
PDO Project Development Objective الهدف اإلنمائي للمشروع 
PEFA Public Expenditure and Financial 

Accountability 
 اإلنفاق العام والمساءلة المالية

PHC Primary Healthcare Center مركز الرعاية الصحية األولية 
POM Project Operations Manual دليل عمليات المشروع 
PPP Public Private Partnership الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
QCBS Quality- and Cost-Based Selection اختيار على أساس الجودة والتكلفة 
SDG Sustainable Development Goal هدف التنمية المستدامة 
STEP Systematic Tracking of Exchanges in 

Procurement 
 التوريدالتتبع المنهجي لمراسالت 

TOR Terms of Reference  االختصاصات 
UHC Universal Health Coverage التغطية الصحية الشاملة 
UNFPA United Nation’s Population Fund صندوق األمم المتحدة للسكان  
UNHCR United Nation’s High Commission for 

Refugees 
 الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

USAID United States Agency for International 

Development  
  كية للتنمية الدوليةريالوكالة األم

UVE Utilization Verification Entity التحقق من االستخدام وحدة 



  

VSL Value of Statistical Life قيمة الحياة اإلحصائية 
WA Withdrawal Application األموال بطلب سح  



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  1صفحة   

 معلومات أساسية
   

 هل هذا المشروع له سمة إقليمية؟ البلد/البلدان أداة التمويل

 ال   استثماريع ومشرتمويل 
 

 أوضاع الحاجة الملّحة للمساعدة أو القيود على القدرات   [✔]

  الوسطاء الماليون   [  ]

 سلسلة المشروعات    [  ]

 

 تاريخ الموافقة تاريخ اإلقفال فئة التقييم البيئي
  2017حزيران/يونيو   13 2019حزيران/يونيو   29  غير مطلوب -ج 

   التعاون مع البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية 

 ال      
 

 اإلنمائي للمشروعالهدف 
 

الفقراء غير  يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في دعم الحكومة األردنية من أجل االستمرار في تقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين
  .  المؤمن عليهم صحيًا والالجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة

 

 المكّونات
 

 اسم المكّون                                                                              (كيةاألمير الدوالرات بماليين) التكلفة
 

التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الصحية األولية والثانوية  48.00
المستهدفينالتابعة لوزارة الصحة إلى السكان     

 

المستقل وبناء القدرات المؤسسية لتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة حققالت 2.00  
 

 

 المنظمات
 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 الجهة المقترضة:
 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 

 الهيئة المنفذة:
 



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  2صفحة   

 

 تأجيل السياسات الوقائية
 

 ومراجعة اإلجراءات الوقائية؟هل سيتم تأجيل استعراض 
 ال   [ ✔]   نعم           [   ]

 

  
  کية(رياألمبيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات 

  

التمويل  [    ] 
 الموازي

[ ✔ ] 

صناديق 
 استئمانية

منحة من المؤسسة الدولية  [    ]
 للتنمية
 

 نافذة االستجابة لألزمات [    ]
 

 نافذة المشروعات اإلقليمية [    ]

اعتماد من المؤسسة  [    ]
 الدولية للتنمية
 

 نافذة االستجابة لألزمات [    ]
 

 نافذة المشروعات اإلقليمية [    ]

[ ✔ ]  

البنك الدولي 
 لإلنشاء والتعمير

[    ]  

 التمويل المقابل

 

FIN_COST_OLD   

 التكلفة اإلجمالية للمشروع: مجموع التمويل: الفجوة التمويلية:
0.00    50.00 50.00 

لإلنشاء  الدولي البنك) منه تمويل من البنك الدولي 
 (:للتنمية الدولية المؤسسة/والتعمير

 
  36.10 

 

 

  كية(رياألمالتمويل )بماليين الدوالرات 
 FIN_SUMM_OLD 

  مصدر التمويل المبلغ

    برنامج تسهيالت التمويل الميّسر 13.90  

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 36.10

  اإلجمالي 50.00

   
 
  
 

  (األميركية الدوالرات بماليينالمبالغ المتوقع صرفها )
  



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  3صفحة   

 السنة المالية        2017 2018 2019

    سنويًا             0.00 35.10 1.00

   تراكميًا             0.00 35.10 36.10
 
 
  

 البيانات المؤسسية
 

 

 (رئيس فريق العملمجال الممارسة )
 الصحة والتغذية والسكان

 

 مجاالت الممارسات المساهمة
 

 
 

 سمة المساواة بين الجنسين
 

 يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟ل ه
 

 لتشخيصيةة االدراس خالل من تحديدها تم التي ةالوطني الفجوات ضوء في سيما وال واإلناث، الذكور بين بالمشروع العالقة ذات الفجوات لتحديد ليلأ. تح
 ةالوطنية الشراك وإطار المنهجية

 

 نعم
 

 رجلللتصدي للفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في )أ( و/أو لتحسين تمكين المرأة أو ال )ة()األعمال( المحددب. العمل 
 

 نعم
 

  )ب(  ج. يتضمن مؤشرات في إطار النتائج لرصد محصالت األعمال التي تم تحديدها في
 

 نعم
 
 

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات
 

 

 فئة المخاطر التصنيف
 الجوانب السياسية والحوكمة1 متوسطة . 
 جوانب االقتصاد الكلي2  جوهرية . 
 االستراتيجيات والسياسات القطاعية  3 متوسطة . 



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  4صفحة   

 التصميم الفني للمشروع أو البرنامج 4  متوسطة . 
 القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة5   متوسطة . 
 الجوانب االستئمانية  6 جوهرية . 
 الجوانب البيئية واالجتماعية7 منخفضة . 
 أصحاب المصلحة8  جوهرية .    
 جوانب أخرى  9 مرتفعة . 
 التصنيف العام للمخاطر 10  جوهرية . 

 
 

 لتزاماال
 

 

 السياسة
 من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟ ةالوطنيالشراكة  إطارل يحيد هذا المشروع عن ه

  ال   [✔]        نعم   [  ] 

 

   هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟ 
  ال   [✔]        نعم   [  ]

 

 

 الوقائية التي يفّعلها المشروعالسياسات  نعم                         ال             
 

✔  (4.01إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) التقييم البيئي                                                                  
✔    (4.04إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) الموائل الطبيعية                                    
 (  4.36إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) الغابات            ✔
 (  4.09إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) إدارة اآلفات       ✔
 (   4.11إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) الموارد الثقافية المادية                                                                           ✔
 (   4.10إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) الشعوب األصلية                                                                            ✔
 (  4.12إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) ةإعادة التوطين القسري                                                                          ✔
 (    4.37إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) سالمة السدود                                                                          ✔

✔     
إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) المجاري المائية الدولية ات المقامة علىعوشرالم

7.50   ) 
 (       7.60إجراءات البنك /عملياتالسياسة ) في المناطق المتنازع عليهاالمقامة  روعاتالمش                                                                             ✔

 



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  5صفحة   

 التفاقيات/المعاهدات القانونيةا
  

 األقسام والوصف
في موعد أقصاه شهر  مقوت)ب(  اإلنفاق،عن إجراء عمليات التحقق من  أن يكون ديوان المحاسبة مسؤواًل تضمنأن: )أ(  ةالمقترضالجهة على 
دعم ديوان المحاسبة في إجراء بهدف ، المشروعتنفيذ  طوال فترةبعد ذلك  إدامتهاو اإلنفاق من التحقق وحدةبتعيين  سريانال( من تاريخ 1)واحد 

إلى البنك في موعد  اإلنفاقم ما يلي: )أ( التحقق األول من تقّدو )ج(  ،لمشروعا عملياتلألحكام المحددة في دليل  وفقًا اإلنفاقعمليات التحقق من 
 السلفة دفع( أشهر بعد 6إلى البنك في موعد أقصاه ستة ) اإلنفاقو )ب( التحقق الثاني من  ،1بموجب الفئة  سلفةال دفع( أشهر بعد 6صاه ستة )أق

 .2بموجب الفئة 
 

  
 األقسام والوصف

 طوال فترةبعد ذلك  إدامتهاوالتحقق من االستخدام  بتعيين وحدة السريانمن تاريخ  (1) في موعد أقصاه شهر واحد تقومأن  ةالمقترضالجهة على 
( 6من االستخدام في موعد أقصاه ستة )األول لتحقق ام ما يلي: )أ( تقّد ة أنالمقترضالجهة على والتحقق من االستخدام.  بهدف ،المشروعتنفيذ 

 .2بموجب الفئة  السلفة دفع( أشهر بعد 6من االستخدام في موعد أقصاه ستة )الثاني و )ب( التحقق  ،1بموجب الفئة  السلفة دفعأشهر بعد 
 

  
 األقسام والوصف  

أن لبنك، وامن قبل  وافق عليهالم من تاريخ السريان، دليل عمليات المشروع، (1) شهر واحد أقصاهعتمد، في موعد تأن  ةالمقترضالجهة على 
دون الحصول علی من ، هعن أي من بنود أو التنازل ،إبطاله أو اؤهأو إلغ يقهأو تعل هالتأكد من عدم تعديلمع ، هذا الدليلل ضمن تنفيذ المشروع وفقًات

 .موافقة مسبقة من البنك
 

 
 

 الشروط
  

 النوع الوصف
تثبت أن خدمات  مقنعةإذا حصل البنك على أدلة  الإ( 2) والفئة (1) بموجب الفئةاألموال سحب   يجوزال

ق عليها والتي يتم تأكيدها من ل الفترة المتفالإلى السكان المستهدفين خ تقديمهاالرعاية الصحية قد تم 
رعاية خدمة ال تقديم مبلغ تكاليفيثبت الذي لبنك، عليه من قبل ا الموافق، اإلنفاقالتحقق من  (أ) :اللخ

 يثبت الذي ،لبنكعليه من قبل ا الموافقتخدام، و )ب( التحقق من االس ،الصحية التي يتعين تسديدها
 الصحية من قبل السكان المستهدفين خالل الفترة المتفق عليها.الرعاية خدمات استخدام 

 الصرف

   
 
 



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  6صفحة   

 فريق المشروع
 

 

 موظفو البنك
 االسم الدور صالتخّص الوحدة

GHN05 مسؤول  العملرئيس فريق  في مجال الصحة الفريق؛ خبير اقتصادي أول قيادة(ADM ) أكانكشا باندي    
GGO05  أخصائي مشتريات  مشترياتمحلل(مسؤول ADM)  سميرة الحارثي 
GGO23 جاد راجي مزاهرة أخصائي إدارة مالية ماليةإدارة  أول أخصائي 

GHNDR أليكسو رامون إسبيراتو  عضو الفريق خبير اقتصادي في مجال الصحة
 مارتينيز

WFALN ل إيريك اأندريانيرينا ميش عضو الفريق مسؤول مالي
 رانجيفا

FABBK أوتين ايسأكونسيبسيون  عضو الفريق أول مسؤول مالي 
GHN05 فاطمة الزهراء المنصوري عضو الفريق مساعد برنامج 
GHN05 فرناندو مونتينيغرو توريس عضو الفريق في مجال الصحة خبير اقتصادي أول 
MNC02 سيدالحنين اسماعيل  الفريقعضو  رئيس البرنامج 
LEGAM رغجولي ري مستشار قانوني مستشار قانوني أول 
GMF05 ليا حكيم عضو الفريق خبير اقتصادي 
GSU05 فيليسيوت.  ماريانا أخصائي سياسات وقائية اجتماعيةتنمية  أول أخصائي 

GHNGE  باريست.  ميوكي عضو الفريق عملياتمحلل 

GHN05  عضو الفريق  ةيصحرعاية أخصائي 
مصطفى محمد السيد محمد 

 عبداهلل
GEN05 يسي هارتاتر أخصائي شؤون بيئية شؤون بيئية أول أخصائي 

 

 الفريق الموّسع
 االسم المسمى الوظيفي المنظمة المكان

 
 
 
 
 



 البنك الدولي  
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  7صفحة   

 
  



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  8صفحة   

 

 جدول المحتويات

 11 ............................................................................................................. االستراتيجيأواًل. السياق 

  11  .........................................................................................................  والقطاعي الوطنيأ. السياق 

 18 ............................................................................. ب. األهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها

 20 .................................................................................................... ثانيًا. األهداف اإلنمائية للمشروع

 20 ..........................................................................................................  أ. الهدف اإلنمائي للمشروع

 20 ......................................................................................................... المستفيدون من المشروع ب.
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 أواًل. السياق االستراتيجي 
 والقطاعي الوطنيالسياق أ. 
 

 األزمة بسبب تفاقمت مالية تحديات حاليًا يواجه فهو األردن، شهده الذي الكبير واالجتماعي االقتصادي التقدم رغم .1
 الخارجية، والصدمات التحديات مختلف مواجهة في الماضيين العامين خالل تباطؤًا األردني االقتصاد أظهر فقد .السورية
 من أقل وهو ،2010 عام منذ المئة في 2.5 بلغ قد االقتصادي النمو متوسط وكان 1،2.السورية األزمة تداعيات وآخرها
 الصدمات من عددًا األردن واجه وقد (.2000-2009) السابقة العشر السنوات في المئة في 6.5 البالغ النمو متوسط

 شركة لجوء إلى المصري الغاز إمدادات انقطاع أدى كما .2008-2007 العالمية المالية األزمة تداعيات من بدءًا الخارجية
 المحلي اإلجمالي الناتج إلى الدين نسبة بلوغ إلى أدى مما أعلى، بتكلفة النفط استيراد إلى( NEPCO) الوطنية الكهرباء

 عام منتصف في وسوريا العراق إلى البرية للطرق كامل إغالق إلى السورية األزمة وأدت 2016.3 عام نهاية بحلول% 95
، مما أدى إلى 2016و  2015في عامي  وتأثرت السياحة أيضًا 4.كبير بشكل الصادرات بخفض تسبب مما ،2015

ئة من الناتج المحلي في الم 9.3إلى ليصل الحساب الجاري في جز عالانخفاض عائدات السفر التي ساهمت في اتساع 
ر من الالجئين من سوريا والعراق عدد كبيإلى عامة الخدمات الالحكومة األردنية تقديم  كما ساهم 2016.5في عام اإلجمالي 

  .الصحي الصرف مياهالضغوط المالية وزيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وإدارة  يادةز في واليمن
 

 لتدهور نظرًا أهمية األمر هذايزداد و .المالي العجز على والسيطرة النمو تحفيز الكلي لالقتصاد الرئيسية التحديات وتشمل .2
 ،2016 عام المئة في 15.3 التاريخية، مستوياته أعلى البطالة معدل وبلغ. تضخمية ضغوط وظهور العمل سوق مؤشرات

 في 36.7 مقابل) المئة في 30.5 و المئة في 36.0 لتصبح أيضًا العمالة ومعدالت العاملة القوى مشاركة معدل انخفاض مع
 الناتج من المئة في 11.5 من تحّسن األردن في المالي العجز أن ورغم(. 2015 عام التوالي على المئة في 31.9 و المئة

                                                           
خسائر في ال إذ بلغتر سلبي عام على النشاط االقتصادي، يأثتأن األزمة السورية كان لها  2014قدرت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام  1

مع التدهور السريع للحالة األمنية منذ ذلك الحين.  األمرتفاقم هذا  وقد. 2013نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي عام  1نمو الناتج نحو 
  .2014، واشنطن العاصمة، 14/153رقم  الوطنيصندوق النقد الدولي. "األردن: قضايا مختارة"، التقرير 

إحياء اقتصاد  -مونيتور  إيكونوميك جوردان. البنك الدولي، 2011الصدمات منذ الربيع العربي  بسببدولي الناتج المتخلف يقدر تحليل البنك ال 2
 .2016، العاصمة واشنطن، "تركيز خاص: األثر االقتصادي للربيع العربي على األردن". متباطئ

كانون  1من  آلية لتعديل التعريفات اعتبارًاقامت بوضع السلطات ن وأ، 2015عام  إلى استرداد التكاليفتوصلت شركة الكهرباء الوطنية  رغم أن 3
 ًا. أيضمضمونة ديونها الحكومية  كوندن ألران سلطة المياه في ع ناجمةكبر األضغوط ال، فإن 2017يناير الثاني/

في  64ئة و المفي  32ع إلى العراق وسوريا بنسبة انخفضت صادرات السلفقد التصدير. من ناحية ألردن لقبل ذلك، كان العراق أكبر شريك  4
كانت أقل بنسبة فقد  ،، تأثرت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير2016. وفي عام 2015و  2016ئة على التوالي في عامي الم
 .2015ئة مما كانت عليه في عام المفي  18
ئة مقارنة بالفترة نفسها من المفي  7.9أقل بنسبة  2016نوفمبر /تشرين الثاني يناير إلى/عدد السائحين الوافدين إلى األردن من كانون الثاني كان 5

 .2015عام 
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 الوضع يزال ال ،2016 عام اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 3.2 بنحو يقدر ما إلى 2013 عام اإلجمالي المحلي
 النقد صندوق مع موّسع تسهيالت برنامج في األردن يشارك ،2016 أغسطس/آب شهر فمنذ. المنح على يعتمد المالي
 الناتج إلى الدين نسبة خفض أجل من العامة المالية أوضاع وضبط الكلي االقتصاد استقرار على الحفاظ إلى يهدف الدولي
 المركزي البنك رفع التوسعية، النقدية السياسة من سنوات أربع وبعد. 2021 عام بحلول% 77 إلىاإلجمالي  المحلي
 وانخفض. التوالي على أساس نقطة 50 و 25 بنسبة 2017 فبراير/وشباط 2016 ديسمبر/األول كانون في الفائدة معدالت
 باستثناء المستوردة، السلع من أشهر 7.7) كيأمير دوالر مليار 12.9 إلى ليصل المركزي البنك لدى األجنبي النقد احتياطي

 .2015 عام نهاية عن المئة في 9.0 بنسبة أقل أي ،2016 عام نهاية بحلول( تصديرها المعاد الصادرات
 

 تعتبرهم 656,170 منهم نسمة، مليون 1.3 األردن في السوريين السكان عدد يبلغ األخير، السكاني لإلحصاء وفقًا .3
 كانوا أنهم إما فُيعتبرون الباقون، السوريون أما 6،7.الجئين( UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 يحصل السوريون سوف جنسيتهم، أساس وعلى. األزمة قبل األردن في يعيشون كانوا أو أجيال عدة منذ األردن في يعيشون
 األردنيين" أو ،(تقريبًا مجانًا" )عليهم المؤمن لألردنيين" المحددة المختلفة بالتعريفات العامة المرافق فيالصحية  الرعاية على
" األجانب" أو ،(المتبقية للخدمات المشترك السداد مبلغ من% 20 حوالي المجانية، الخدمات بعض" )عليهم المؤمن غير

 ،(واألزرق الزعتري مثل) مخيمات في الالجئين مجموع من المئة في 9 حوالي ويعيش(. الخاصة األموال من مدفوعات)
 يتيح مما الداخلية، وزارةصادرة عن  بطاقات يحملون الجئ 331,000 حوالي. المحلية المجتمعات في فيعيشون الباقون أما
 العدد وهذا. الصحة وزارة مرافق في مةالمقّد الرعاية على كبير خصم ذلك في بما المساعدات من العديد على الحصول لهم

 الصحي النظام على كبيرة آثار له منه، المئة في 80 من أكثر واألطفال النساء تشّكل حيث السوريين، الالجئين من الكبير
 الخارجية، المساعدة على يعتمدون المئة في 78 و الوطني، الفقر خط تحت يعيشون منهم المئة في 86 أن وبما. األردني

  .للغاية ضعيفة فئة ُيعتبرون فإنهم
 

 على الحالية القيود ومفاقمة األردني الصحي القطاع حققها التي المکاسب وعکس بإبطال السورية األزمة تهدد وبالتالي، .4
 على آثار وله الصحية الخدمات على الطلب زيادة إلى السوريين الالجئين تدفق أدىفقد  .الصحة لوزارة المؤسسية القدرات
  8.المالية والحماية المواطنين، ورضا الصحي، الوضع – الصحي للنظام الثالثة النتائج

 
 لهم المضيفة والمجتمعات السوريين الالجئين على تؤثر المعدية األمراض ظهور عودة فإن الصحية، النتائج حيث ومن .5

 ولكن. السوريين الالجئين أزمة قبل المعدية األمراض على السيطرة في نجحت قد األردنية الحكومة وكانت .سواء حد على
 ولها السوري الصراع بدء قبل تحققت التي الكبيرة الصحية المكاسب للخطر تعّرض أن األمراض هذه ظهور عودة شأن من

 المعدية األمراض انتشار بمعدل يتعلق ما في أما. لهم المضيفة والمجتمعات السوريين الالجئين من كل على خطيرة تداعيات
 المضيف بالمجتمع مقارنة السوريين الالجئين لدى أعلى فهو واإلسهال، الرئوي والسل الليشمانيات وداء الحصبة مثل

                                                           
 .منشور: النتائج الرئيسية. غير 2015التعداد العام للسكان والمساكن،  (.ردنيةألاالمملكة ) ات العامةحصاءإلادائرة  6
على:  . متاحالسوريين لالجئين اإلقليمية اإلستجابة. الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية 7

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 . 2017مارس /آذار 14في  دخول إلى الموقعالتم. 
 .2003لتحسين األداء واإلنصاف. مطبعة جامعة أكسفورد: المملكة المتحدة، : دليل بشكل سليماإلصالح الصحي ب وآخرون. القيام. مروبرتس  8
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 و 2013 عامي بين السوريين السكان بين المعدية األمراض من حالة 34,314 مجموعه ما عن اإلبالغ تم وقد 9،10.األردني
 المجتمعات إلى انتقل قد المعدية األمراض تفشي فإن المخيمات، خارج يعيشون الالجئين من% 91 ألن ونظرًا. 2014

 من أيضًا السوريين الالجئين ربع يعاني ذلك، إلى وإضافة 11،12،13.للخطر بأكمله الصحي النظام يعرض مما لهم، المضيفة
  14.األجل وطويلة مكلفة عالجات تتطلب مزمنة وأمراض حاالت

 
 وزاد الصحيين. العاملين في ونقص االنتظار فترات زيادة إلى الالجئين تدفق أدى فقد المواطنين، رضا ناحية من أما .6

 60,000 العامة المرافق سجلت ،2014 يوليو/تموز وبحلول. الالجئين أزمة من قصير وقت بعد الصحية الخدمات استخدام
 نفاذ حاالت انتشار أصبح الحين، ذلك ومنذ 15.السوريين الالجئين إلى تقديمها تم الخارجيين للمرضى إضافية خدمة

 الخدمات على الطلب ارتفاع وأدى طويلة، طوابير في االنتظار إلى األردنيون واضطر شيوعًا، أكثر األدوية مخزونات
 2011 عامي وبين 16.الصحة لوزارة تابعة غير مرافق إلى األردنيين المرضى إحالة إلى الصحة وزارة مرافق في الصحية

 دوالر مليون 124 إلى لتصل المئة في 50 بنسبة الصحة لوزارة تابعة غير مستشفيات إلى اإلحالة تكلفة ارتفعت ،2012 و
 الصحية الرعاية مستوى على وخاصة جديدة، صحية مرافق ببناء الصحة وزارة قامت المتزايد، الطلب ولمواكبة 17.كيأمير

 في المتخصصون األطباء) البشرية الموارد نقص يزال وال بعد، كاماًل تجهيزًا مجهزة ليست المرافق هذه أن غير. األولية
 لكل األسّرة عدد وانخفض ،23 إلى 28 من وبعدها األزمة بدء قبل األطباء عدد انخفض فقد. تحديًا يشكل( األول المقام

 الناتج التلف بتعجيل الخدمات على الطلب تزايد تسبب ذلك، إلى وإضافة 18.شخص 10,000 لكل 15 إلى 18 من مواطن
 األهداف تراجع إلى أيضًا الالجئين أزمة وأدت. الغيار وقطع المواد إلى الحاجة زيادة إلى أدى مما اآلالت، استعمال عن

 صعب اآلن وتحقيقه ،2020 عام بحلول ةالشامل ةالصحي التغطية تحقيق هدف يشمل وهذا. الصحي للنظام األخرى الرئيسية
       19.العدد هذا من كبيرًا جزءًا يشكلون الالجئين وكون صحيًا، عليهم المؤمن غير السكان عدد تزايد بسبب جدًا
 

الرعاية الصحية  لخدمات رئيسي مزّود أيضًا ولكنها بأكمله الصحي القطاع على اإلشراف عن مسؤولة الصحة وزارة .7

                                                           
 .2015ان، . عّم2019-2015الوطنية للفترة الصحية (. االستراتيجية يةحكومة األردنالالعالي ) يالصحمجلس ال 9

 .2016ان، . عّم2015وزارة الصحة )األردن(. الكتاب اإلحصائي السنوي،  10
 : النتائج الرئيسية. غير منشور.2015العامة )المملكة األردنية(. التعداد العام للسكان والمساكن، اإلحصاءات دائرة  11
 .2015. عّمان، 2019-2015الوطنية للفترة  الصحية المجلس الصحي العالي )الحكومة األردنية(. االستراتيجية 12
 .2014ردن. واشنطن العاصمة، ألاة في يالصحالرعاية  . نحو تغطية صحية شاملة: مراجعة شاملة لنظام تمويلالدوليالبنك  13
ع السوري. واشنطن صراال وطأةمن  ًاجزئيارئ لمساعدة األردن على التخفيف الطمشروع اللمشروع: المسبق لتقييم ال. وثيقة الدوليالبنك  14

 .2013العاصمة، 
 .2015. عّمان، 2019-2015الوطنية للفترة الصحية المجلس الصحي العالي )الحكومة األردنية(. االستراتيجية  15
من وطأة الصراع السوري. واشنطن  ًاجزئيالبنك الدولي. وثيقة التقييم المسبق للمشروع: المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخفيف  16

 .2013العاصمة، 
على التخفيف جزئيًا من وطأة الصراع السوري. واشنطن البنك الدولي. وثيقة التقييم المسبق للمشروع: المشروع الطارئ لمساعدة األردن  17

 .2013العاصمة، 
 .2015. عّمان، 2019-2015الوطنية للفترة  الصحية المجلس الصحي العالي )الحكومة األردنية(. االستراتيجية 18
 .2015ان، . عّم2019-2015في األردن،  يقطاع الصحل(. االستراتيجية الوطنية ليةحكومة األردنالالعالي ) يالصحمجلس ال 19
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 المعدية وغير المعدية األمراض من الوقاية في كبرى أهمية الخدمات هذه وتكتسي .العام القطاع في والثانوية األولية
 الدولية، الجيدة للممارسات ووفقًا. والثالثية الثانوية الرعاية مستويات بعض الصحة وزارة تدير كما. عنها المبكر والكشف

 الرعاية مرافق بعض ذلك في بما األولية الصحية الرعاية مرافق من واسعة وطنية شبكة بتطوير الصحة وزارة قامت
 خدمات من الثالث المستوى تقديم ويتم(. النفسية الصحة ذلك في بما) األساسية التخصصات تضم الشاملة األولية الصحية
 تلك مثل األخرى العام القطاع مرافق وفي الصحة وزارة مستشفيات في الخارجيين للمرضى المتخصصة والخدمات الرعاية

 ميقّدو النظامي القطاع في للعاملين االجتماعي التأمين األردن يوّفر كما. الملكية الطبية والخدمات الجامعة تديرها التي
 أموالهم من باهظة صحية نفقات يدفعون الذين لألفراد يمكن كما. والخاصة العامة المرافق مع العقود باستخدام الخدمات
 بعض زادت وإذ. حدة على حالة كل أساس على المعّينة الصحية الرعاية خدمات لدعم الملكي الديوان إلى اللجوء الخاصة

 بدائل لتوفير والخاصة العامة المستشفيات مع القائمة العقود األردنية الحكومة استخدمت الالجئين، تدفق مع االنتظار قوائم
  .ومكلفة عاجلة صحية رعاية إلى يحتاجون الذين عليهم المؤمن والخارجيين الداخليين للمرضى الرعاية

 
وفي ما يتعلق بالحماية المالية، كان األردن قد خفض، قبل أزمة الالجئين، من مدفوعات الرعاية الصحية التنازلية من  .8

(. 2003-2013في المئة من إجمالي اإلنفاق على الصحة ) 24في المئة إلى  42من  –األموال الخاصة بمقدار النصف 
، 2014و  2012وبين عامي  20مالية للجميع.الحماية التوفير غير أن زيادة الطلب قد حدت من قدرة الحكومة على 

سمحت الحكومة األردنية لالجئين السوريين المسجلين بدفع التعريفة نفسها التي يدفعها األردنيون المؤمن عليهم في مرافق 
ات الصحية من قبل وأدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدم مجانية تقريبًا الخدمات الصحيةجعل وزارة الصحة، مما 
ورغم أن الحصول على الخدمات الصحية ساعد على تلبية احتياجات هؤالء السكان الضعفاء في  الالجئين السوريين. 

، تفرض وزارة الصحة على 2014السنوات األولى من األزمة، إال أنه كان غير مستدام ماليًا، ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 
في المئة من تكلفة الرعاية للخدمات المختارة، مع توفير خدمات مجانية لبعض التدخالت  20الالجئين السوريين دفع حوالي 

      مثل الرعاية السابقة للوالدة واللقاحات وعالج األمراض المعدية.  
 

 الرعاية مقابل عليهم المؤمن غير الفقراء األردنيون يدفعه الذي نفسه السعر اآلن المسجلون السوريون الالجئون يدفع .9
 من المئة في 20 نسبة حتى أن تبّين فقد الرعاية، تكلفة من المئة في 80 تدفع تزال ال األردنية الحكومة أن ورغم .الصحية
 المئة في 60 من بأكثر االستخدام في انخفاض إلى أدى مما السوريين، من الكثير إلى بالنسبة جدًا مرتفعة المشترك السداد
 في 65 ذكر المشترك، السداد نظام استحداث من واحد شهر وبعد(. 1 البياني الرسم انظر) الماضيين العامين مدى على
 أسر خمس كل من واحدة تدفع حيث الصحية، الرعاية على همحصول أمام األكبر العائق كانت التكلفة أن الالجئين من المئة
 الالجئين نصف من أكثر ذكر السياسة، تغيير على عامين مرور وبعد 21.الصحية الرعاية تكاليف بسبب باهظة نفقات

 نصف وأفاد األخرى، والخدمات األدوية على الحصول يستطيعون ال أنهم مزمنة أمراض/حاالت من يعانون الذين السوريين

                                                           
 .2017ان، . عّماألردن في الصحية الرعاية على الحصول مع السوريين الالجئين معاناةامش: اله على الحياةمنظمة العفو الدولية.  20
م استخدتم اي "اإلنفاق الكارثي" عندمايحدث ؛ 2016ان، اليونيسيف. موجز السياسات: اإلنفاق الصحي في األردن. عّم -العالي  يالصحمجلس ال 21

بغية  ممتلكاتها ةدفع تكاليف الرعاية الصحية، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى بيع األسر علىاألسرة  اتقنفئة من إجمالي المفي  10أكثر من 
 الفقر.براثن األسرة في  الصحية، فتغرقتوفير الرعاية 
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 ونتيجة 22.للوالدة السابقة الرعايةخدمات  على الحصول أجل من النقل تكاليف تحمل على قدرتهن بعدم الحوامل النساء
 دراسة مع االتجاه هذا واستمر 23.الصحية النتائج في الحق وتراجع الصحية الخدمات استخدام في حاد انخفاض حصل لذلك،

 ثلث أن وأظهرت األردن، شمال في إربد محافظة في المحلية المجتمعات في يعيشون الذين الالجئين عن مؤخرًا أجريت
 كبير حد إلى إليها الوصول على قادرين غير يزالون ال المتوسط في طبية رعاية إلى يحتاجون الذين األطفال وربع البالغين
 تزال ال للوالدة، السابقة والرعاية اللقاحات مثل مجانية، بقيت التي الخدمات ولكن 24.التكاليف تحمل على القدرة عدم بسبب

  25.جدًا كبير بشكل مستخدمة
 

 هذا حصول أسباب فإن ضئياًل، يزال ال المشترك السداد أن إلى وبالنظر .مختلفة االستخدام في االنخفاض هذا وأسباب .10
 األسباب تشمل أن يمكن الواضحة، األسباب أحد هي التكلفة أن ورغم. واضحة غير الخدمة استخدام في الحاد االنخفاض
 ضرورية اآلن أصبحت والتي نفسه، الوقت في استحداثها يجري التي الداخلية وزارة من الخدمة بطاقات األخرى المحتملة
 في سوريين ثالثة كل من اثنان فقط. الصحة وزارة مرافق في الصحية الخدمات على الحصول من يتمكنوا لكي للسوريين

 المستخدمين من بكثير أقل عدد وجود إلى الشرط هذا أدى لذلك الداخلية، وزارة بطاقات يحملون المحلية المجتمعات
 في الصحة قطاع إلى الحكومية غير المنظمات دخول المقترحة األخرى األسباب وتشمل. الصحة وزارة لخدمات المحتملين

 وزارة لخدمات المفرط االستخدام احتمال عن فضاًل السوريين، تستهدف مجانية خدمات متقّد والتي ،2014 عام األردن
". الخدمات ممقّد لدى التسوق" حصول مع 2014 إلى 2012 من المجانية الرعاية توفير تم عندما السوريين قبل من الصحة
 الخارجيين المرضى) صحية خدمة مليون 1.5 حوالي متقّد الصحة وزارة مرافق تزال ال االستخدام، في االنخفاض ورغم

 .الخدمات تقديم مجال في مهمة فجوة يسد مما سنويًا، المسجلين للسوريين( الداخليين والمرضى
 

                                                           
 . 2016لندن،  السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في األردن.منظمة العفو الدولية. الحياة على الهامش: معاناة الالجئين  22
 .2016منظمة العفو الدولية. الحياة على الهامش: معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في األردن. لندن،  23
إلى الخدمات الصحية في محافظة إربد،  في مخيمات يمينجئين السوريين غير المقالال وصولحول  دراسة استقصائيةمنظمة أطباء بال حدود.  24

  .2016أغسطس آب/ردن. ألا
منظمة أطباء بال حدود. دراسة استقصائية حول وصول الالجئين السوريين غير المقيمين في مخيمات إلى الخدمات الصحية في محافظة إربد،  25

  .2016األردن. آب/أغسطس 
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 الوقت مرور مع ردناأل في السوريين جئينالال قبل من الصحية الخدمات استخدام :1 الرسم البياني

 

 يدفعوا أن عليهم المؤمن غير األردنيين من مليون 2.1 حوالي على يتعين المسجلين، السوريين الالجئين غرار وعلى .11
 الصحة وزارة األردن، في .الصحة وزارة مرافق في والخارجيين الداخليين للمرضى مختارة خدمات مقابل مشتركًا مبلغًا
 477 من أكثر الصحة وزارة شبكة وتضم. العامة الصحة خدمات من كبير لعدد سواء حد على والموفرة الدافعة الجهة هي

 في 30 فإن عليهم، مؤمن األردنيين من المئة في 70 حوالي أن حين وفي. مستشفى 33 و األولية الصحية للرعاية مركزًا
 السوريون الالجئون يدفعه ما يساويالذي  الصحية للخدمات المشترك بالدفع يقوموا أن وعليهم عليهم مؤمن غير منهم المئة
 عليهم المؤمن غير غالبية أن وتبّين ،1999 عام عليهم المؤمن غير األردنيين للسكان شامل تقييم آخر إجراء تم وقد. اآلن
 أعلى يتكبدون عليهم المؤمن غير أن إلى األخيرة التقديرات وتشير 26.العاملة القوى خارج أو العمل عن عاطلون إما

 مجموعة ثمة عليهم، المؤمن غير بين ومن. الصحي للتمويل تنازاًل األكثر الشكل وهو الخاصة، أموالهم من المدفوعات
 الرعاية مرافق في محدد هو كما" )الدفع على قادرة غير" أو( االجتماعية التنمية وزارة لمعايير وفقًا" )فقيرة" ُتعتبر فرعية
 تشّكل ال فهي معروف، غير المجموعة لهذه الدقيق الحجم أن ورغم. المشروع هذا من المستهدفة المستفيدة وهي( الثانوية
  .عليهم المؤمن غير السكان من ضئيلة حصة

 
 .مستدام صحي نظام إلنشاء معالجتها يجب ولذلك القائمة، القصور أوجه تفاقم إلى السوريين الالجئين أزمة أدت لقد .12

 من العديد من يعاني العالمي، الصعيد على األخرى الصحية النظم من العديد شأن ذلك في شأنه األردن، في الصحي فالنظام

                                                           
كية(، ري. بيثيسدا )الواليات المتحدة األم37لمحة عن غير المؤمن عليهم في األردن. التقرير الفني رقم ي، ه. صبر، ول. ، ميلبورن،د. أ. ،بانكس 26
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 الدافعين من العديد وجود مع كبير حد إلى مجزأ تأمين قطاع ذلك في بما التخصيص، وكفاءة الفنية بالكفاءة المتعلقة القضايا
 ذلك، إلى وإضافة. الخاص القطاع من الخدمات ميومقّد الصحة، ووزارة الملكية، الطبية الخدمات ذلك في بما والمشترين،

 األساسية الخدمات تكلفة حساب ذلك في بما الصحي، النظام في األساسية المكّونات عن جدًا قليلة بيانات سوى تتوافر ال
 العديد أيضًا وهناك. الدخل وفئة الجنس نوع حسب الخدمات استخدام أو والثانوية األولية الصحية الرعاية مرافق في مةالمقّد
 .لها التصدي تم ما إذا الرعاية تكلفة من تقلل أن يمكن التي الصيدالنية المستحضرات بشراء يتعلق ما في القصور أوجه من

 
 المئة في 91 أن وبما .اإلنمائية االستجابة إلى اإلنسانية االستجابة من لالنتقال حيوي أمر بشروط ميّسرة الطارئ الدعم إن .13

 ألزمة األردن الستجابة الفقري العمود تشّكل العامة الصحة خدمات فإن المخيمات، خارج يعيشون السوريين الالجئين من
تلبية و الصحية الخدمات لالستمرار بتقديم 2013 عام طارئة وعملية فنية مساعدة قّدم قد الدولي البنك وكان 27.الالجئين

 والحيز حرج، وضع في العامة الموارد أن غير 28.الالجئين أزمة من المتضررين لألردنيين المعيشية األسر احتياجات
 البلدان معظم من بكثير أعلى وهو - اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 7 الصحة على العام اإلنفاق ويبلغ محدود، المالي
 خالل المئة في 95 إلى 67 من األردن في اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدين نسبة ارتفعت نفسه، الوقت وفي 29.النامية

 والضغوط الطلب زيادة بين الجمع فإن وبالتالي،. اإلنفاق خفض على الصحة وزارة أجبر مما الماضية، الخمس السنوات
 يكون قد األمر وهذا. منخفضة بتكاليف أو مجانًا الخدمات تقديم على قدرته عن فضاًل العام، النظام استدامة يقّوض قد المالية

 النقص أدى كما. األردنية المضيفة والمجتمعات السوريين الالجئين على وسيؤثر المعدية، األمراض احتواء على تداعيات له
 من طارئًا تموياًل األردنية الحكومة طلبت لذلك، ونتيجة. التحديات هذه تفاقم إلى السوريين لالجئين االستجابة تمويل في

     30.الدولية المالية المؤسسات
 

 في المشروعات) 10.00 الدولي عمليات البنك سياسة من 12 للفقرة وفقًا تنفيذه وسيتم المقترح المشروع إعداد لقد تم .14
 ،اللجوء إلى هذه السياسة المشروع لهذا الطارئة الطبيعةر بّروت (.الحاجة الملّحة للمساعدة أو القيود على القدراتحاالت 

 واجه وقد. جئينالال تدفق إلى أدت والتي ،الالحقة نسانإلا من صنع والكارثة (سوريا في) الصراع لتأثير يستجيب أنه حيث
 مكاسب استدامة إنوبالتالي، ف. السوريين الالجئين وأزمة الكلية المالية الضغوط بسبب تتحديا األردن في الصحي النظام
 وزارة ميزانية في البنود بعض تخفيض تم وقد. وفني مالي دعمأي  دونمن  مهددة الماضي العقد مدى على الصحي النظام

 الوحدة وتكلفة المتزايد االستخدام بسببضغطًا كبيرًا  الصحة لوزارة العامة الخدمات وتشهد الماضي، العام في الصحة
 زادت حيث ،أخرى بطرق النظام على الالجئين أزمة أثرت كما. الثانوية الرعاية مستوى على سيما وال الصحية، للخدمات

 ًاديبع أصبح 2020 عام بحلول الشاملة الصحية التغطية قيقحت هدف فإن وبالتالي ملكة،ملا في عليهم ؤمنملا غير نسبة
 في السكان من الضعيفة للفئات الصحية الرعاية على الحصول يتراجع قد للقطاع، والفني المالي الدعم دونومن  31.جدًا

                                                           
 .2015ان، . عّم2018-2016وزارة التخطيط والتعاون الدولي )األردن(. خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية،  27
للمشروع: المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخفيف جزئيًا من وطأة الصراع السوري. واشنطن البنك الدولي. وثيقة التقييم المسبق  28

  .2013العاصمة، 
 .2017مارس /آذار 4ليه في عصول حالالسكان. تم والتغذية الصحة و. مؤشرات التنمية في العالم: إحصاءات الدوليالبنك  29
. متاح على 2017مارس آذار/ 25، زيماديدة"، جوردان تفاخوري، عماد. "نماذج تقاسم المسؤولية الج 30

http://www.jordantimes.com/opinion/imad-najib-fakhoury/new-responsibility-sharing-paradigms 
 .2015. عّمان، 2019-2015في األردن،  يالصحقطاع لالمجلس الصحي العالي )الحكومة األردنية(. االستراتيجية الوطنية ل 31
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  .والمتوسط القصير األجلين
 

 مواز بتمويل رة،ميّس بشروط النتائج على القائم التمويل طريقة استخدام المشروع يقترح الطارئة، الحالة لهذه واستجابة .15
 والبنك( 1 اإلطار انظر ،GCFF) الميّسر التمويل لتسهيالت العالمي البرنامج يعمل وسوف .للتنمية مياإلسال البنك من

 خدمات تقديم في االستمرار في الحكومة دعمبهدف  الموارد لتوفير معًا للتنمية اإلسالمي والبنك والتعمير لإلنشاء الدولي
 المستهدفين السكان - السوريين والالجئين صحيًا عليهم المؤمن غير الفقراء األردنيين إلى والثانوية األولية الصحية الرعاية

 مقابل األموال صرف وسيتم. والطويل المتوسط المدى على الصحي النظام استدامة وزيادة الصحة، وزارة مرافق في -
 أكثر صحي نظام نشاءإل النظام في القصور أوجه للمشروع الثاني نالمكّو سيعالج ذلك، لىإ وإضافة. الخدمات هذه تقديم

  .الثروة من رالقد لنفس الصحة من المزيد توفير بهدف والطويل المتوسط المدى على ومرونة استدامة
 

 في تحقيقها األهداف العليا التي يسهم المشروعب. 
 

 لألردن الوطنية الصحية ستراتيجيةاال ضمن األربعة الرئيسية هدافاأل من هدفين مباشر بشكل المقترح المشروع يدعم .16
 من هدعم وسيتم". الصحي النظام أداء لتعزيز والسياسات الرشيد الحكم بيئة" إلىيسعى  1 الهدفف 32.(2016-2020)

 علىفيرّكز  3 الهدف أما. الصحي النظام کفاءة لتحسين استراتيجيات سيقترح الذي للمشروع الفنية المساعدة مكّون خالل
 الرعاية خدمات توفير ويسهم". عادلة أسس إلى استنادًا المواطنين لجميع واالجتماعية والمالية الصحية الحماية" توفير

  .مباشر بشكل الهدف هذا تحقيق في المستهدفين لسكانإلى ا الصحية
 

 (.16)#  والسالم( 1)#  الفقر من والحد( 3# ) المتعلقة بالصحة المستدامة التنمية أهداف تحقيق في المشروع ويسهم .17
 الهدف مع تمامًا متوافق المشروع فإن ،وبالتالي. للغاية الضعفاء السكان رفاهية تحسين على للمشروع اإلنمائي الهدف زيرّك

                                                           
 .2015. عّمان، 2019-2015المجلس الصحي العالي )الحكومة األردنية(. االستراتيجية الصحية الوطنية للفترة  32

  الميّسر التمويل لتسهيالت العالمي البرنامج .1اإلطار 
 اإلسالمي البنك ومجموعة المتحدة واألمم الدولي البنك برعاية شراكة هو الميّسر التمويل لتسهيالت العالمي البرنامج إن

 من كبيرة أعدادًا تستضيف التي الدخل متوسطةال للبلدان التمويلية االحتياجات تلبية على الدولي المجتمع لحشد للتنمية
 المتعددة اإلنمائية المصرفية والقروض المانحة الجهات من مةالمقّد المساهمات بين الجمع خالل ومن. الالجئين

 رةميّس بأسعار االقتراض من الجئين أزمات تواجه التي المؤهلة الدخل المتوسطة البلدان هذا البرنامج نمّكي األطراف،
 السوريين، الالجئين ألزمة الدولي المجتمع من منسقة استجابة المبادرة هذه لوتمّث. العالمي العام الصالح توفيرمن أجل 

 المتعددة التنميةبنوك و دة والدول الداعمةالمتح األمم بين التنسيق زوتعّز واإلنمائية، اإلنسانية المساعدات بين الفجوة سدتو
 والمفوضية ركانموالد كندا من كلمن جانب  حاليًا ويتم دعم البرنامج. منها تستفيد التي والدول )المضيفة( األطراف
  .المتحدة والواليات المتحدة والمملكة والسويد والنرويج وهولندا واليابان وألمانيا األوروبية
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 ويسعى 33".األعمار لجميع الرفاهية وتحسين صحية حياة ضمان" إلى يسعى الذي المستدامة التنمية أهداف من 3 رقم
بالنسبة إلى  كبيرًا دعمًا تتلقى التي العامة، المرافق في الحالية الصحية الرعاية مستويات على الحفاظ إلى أيضًا المشروع

 من 1 الهدف) الفقر من الحد في يسهم وبالتالي الكارثي، الصحي نفاقاإل من يقللاألمر أن  هذامن شأن و. الضعفاء لسكانا
 من 16 الهدف في يساهم فإنه العالمية، الالجئين أزمةإلى  مباشرة يتطرق وألن المشروع ،وأخيرًا. (المستدامة التنمية أهداف
  .والعدالة السالم تحسين على زيرّك الذي المستدامة التنمية أهداف

 
 الالجئين من %86 يعيش األردن، فيف .الدولي البنك لمجموعة المزدوج الهدف تحقيق في مباشرة المشروع كما يسهم .18

 عليهم المؤمن غير ردنييناأل غالبية فإن وبالمثل، 34،35.الباهظة الصحية الرعاية تكاليف ويتحملون الفقر خط تحت السوريين
 هذه على التركيز لخال ومن. من حيث حصة الدخل ئةالم في 40 أدنى إلى وينتمون الرسمي غير القطاع في يعملون

 الفقر على القضاء في المتمثل الدولي البنك لمجموعة المزدوج الهدف مع تمامًا المشروع يتماشى السكانية، المجموعات
  .مستدامة بطريقة المشترك الرخاء وتعزيز المدقع

 
الشرق  في منطقة لمجموعة البنك الدولي ةيمياإلقل ةيجيمع االسترات يةذيتنفالو من الناحية الفنيةالمشروع  یتماشيو .19

 أربعة عبرستراتيجية السالم واالستقرار من خالل االندماج االجتماعي واالقتصادي هذه االوتدعم  .ايقياألوسط وشمال أفر
 المشردين داخليًاالصدمات الناجمة عن والقدرة على الصمود أمام  ،التعاون اإلقليميو ،يتجديد العقد االجتماعمحاور: 
من أجل األردنية ويدعم المشروع السياسات العامة الشاملة التي تنتهجها الحكومة  36.إعادة اإلعمارواالنتعاش و ،والالجئين

نين األردنيين للمواط -للجميع  شاملةالحفاظ على اإلنجازات في العقد االجتماعي من خالل توفير التغطية الصحية ال
ل تمويل تكاليف الجئين من خالالالناجمة عن صدمات الصمود أمام ردنية على الألجئين. كما أنه يساعد الحكومة االول

إضافة نظام صحي أكثر كفاءة للجميع. ونشاء إل الفنيةالرعاية المرتبطة بهذه الفئة من السكان بشكل مباشر وتقديم المساعدة 
ة من خالل التركيز على استراتيجية الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى "تحول استراتيجي" في المشارك تدعوإلى ذلك، 

يتعاون هذا  الموارد المالية الدولية. وفي هذا السياق، وحشداالستفادة من الشراكات مع المؤسسات اإلنمائية اإلقليمية األخرى 
ركي ير أمالمليون دو 50من أضعاف ) ةثالث ردنيةأللحكومة المتاحة الموارد ال لزيادةمي للتنمية السإلالمشروع مع البنك ا

، الذي لعالمي لتسهيالت التمويل الميّسرالبرنامج ال الرة من خر التمويل بشروط ميّس، ويوّف(كيرير أمالمليون دو 150إلى 
   جئين.لالزمة األوالقطاع الخاص استجابة  ةالمانحالجهات يحشد موارد 

 
ة الوطنيالشراكة  إطاريحدد  الدولي.ة األردنية لمجموعة البنك الوطنيويعمل المشروع على تنفيذ مبادئ إطار الشراكة  .20

                                                           
-http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable صندوق األمم المتحدة اإلنمائي. أهداف التنمية المستدامة. 33

development-goals / 
 .2017، عّمانالعفو الدولية. الحياة على الهامش: معاناة الالجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في األردن. منظمة  34
أطباء بال حدود. دراسة استقصائية حول وصول الالجئين السوريين غير المقيمين في مخيمات إلى الخدمات الصحية في محافظة إربد، منظمة  35

 .2016األردن. آب/أغسطس 
ة مجموعة البنك الدولي. اإلدماج االقتصادي واالجتماعي من أجل السالم واالستقرار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: استراتيجية جديد 36

 .2015، العاصمة لمجموعة البنك الدولي. واشنطن
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تجديد "العقد االجتماعي  بشكل رئيسي إلىهذه الشراكة  هدفتكة البنك الدولي مع األردن. وارش 37(JO-102746 )تقرير
جئين على تحليل أثر أزمة الالب أيضًاة الوطنيالشراكة  إطار وسيقوم. في األردن وتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي"

تحسين كفاءة النظام الصحي. ومن خالل صون استدامة لالقدرة المؤسسية  مكّون، وهو ما يدعمه ردناالستدامة المالية لأل
   .ةالوطنيمع إطار الشراكة  خدمات الصحة العامة والتركيز على الفئات الضعيفة من السكان، تتماشى العملية المقترحة تمامًا

 
مساعدة في  المتمثل نالصحة والتغذية والسكاب المعنية ةالعالميمجموعة الممارسات هدف تحقيق ويسهم المشروع في  .21

التغطية زيادة فرص الحصول هذه ويتطلب تحقيق  البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
دمات الصحة العامة األولية والثانوية إلى ويدعم المشروع المقترح تقديم خ 38على الخدمات الجيدة وتحسين الحماية المالية.

     السكان المستهدفين، ويسهم بالتالي في تحقيق هذه األهداف.
 

ز على إنشاء نظم يتماشى المشروع مع مبادئ االستراتيجية الصحية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي ترّككما  .22
ل توفير خدمات صحية مدعومة مبدأ اإلنصاف من خال زيعّزهو و 39صحية عادلة وخاضعة للمساءلة بطريقة مستدامة.

إضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على بناء نظام أكثر استدامة من خالل تقديم وا. الذين ال يستطيعون تحمل تكاليفه ألشخاصل
   سبل زيادة كفاءة النظام الصحي الحالي. بشأن الفنيةالمساعدة 

 ثانيًا. األهداف اإلنمائية للمشروع
 الهدف اإلنمائي للمشروع أ. 

 
( من أجل االستمرار في تقديم ةالمقترضالجهة دعم المملكة األردنية الهاشمية ) فيالهدف اإلنمائي للمشروع يتمثل  .23

الخدمات الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم صحيًا والالجئين السوريين في مرافق وزارة 
  الصحة.

 

 المستفيدون من المشروعب. 
 

ن الفقراء غير المؤمن وواألردني نوجلن المسوورين السوالالجئ هذا المشروع: مجموعتان رئيسيتان ستستفيدان من ثمة .24
 وستشّكل األولية والثانوية في مرافق وزارة الصحة على الصعيد الوطني. الصحية عليهم الذين يستخدمون خدمات الرعاية

لمشروع. الالجئون السوريون المسجلون هم الجئون مسجلون لدى المفوضية السامية ل"الفئة المستهدفة"  هاتان المجموعتان
تتيح لهم الحصول على الخدمات التي وزارة الداخلية صادرة عن لابطاقة ال أيضًا يحملونو لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

                                                           
 .2016ان، . عّم2022 - 2017ردنية الهاشمية للفترة المالية ألإطار الشراكة الوطنية للمملكة امجموعة البنك الدولي.  37
 .2020-2016لصحة والتغذية والسكان، المعنية باالعالمية  اتلممارسمجموعة امجموعة البنك الدولي. االتجاهات ذات األولوية ل 38
المعنية استراتيجية البنك الدولي  -يقيا الشرق األوسط وشمال أفر منطقة . اإلنصاف والمساءلة: االنخراط في النظم الصحية فيدوليالالبنك  39
 .2013، العاصمة (. واشنطن2013-2018لصحة والتغذية والسكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )با
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ردنيون الفقراء غير المؤمن ألا أماشخص(.  331,000ي الصحية المجانية أو المدعومة في مرافق وزارة الصحة )حوال
 جتماعية المؤهلين للحصول على خدمات الرعايةالمية اعتبرون "فقراء" من قبل وزارة التنشخاص الذين ُيألافيشملون عليهم 

في المستوى " السداد المشتركعلى تغطية  ين"غير قادر معلى أنه ينالمصنف األشخاصولية المجانية، وكذلك ألا الصحية
ردنيين ألعتقد أن امليون شخص، وُي 2.1ردنيين غير المؤمن عليهم حوالي أل. ويبلغ إجمالي عدد االصحية الثانوي للرعاية

  لون أغلبية هذه المجموعة.الفقراء غير المؤمن عليهم يشّك
 

 من قبللطلب على الخدمات وبما أن المشروع سينفذ على مدى فترة زمنية قصيرة )سنتان فقط(، من المتوقع أن يظل ا .25
الالجئين السوريين يمكن أن يتغير بناء  من قبلالطلب على الخدمات  غير أن .األردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم مستقرًا

بطاقة وزارة  لحصول علىمعايير األهلية ل تغيرتعلى عوامل خارجية خارجة عن سيطرة المشروع )على سبيل المثال، إذا 
 وفي حاللمحدودية ميزانيته.  في المشروع نظرًا درجوا حاليًافلم ُي ،الداخلية(. أما الالجئون السوريون غير المسجلين

  االستفادة من المشروع.أيضًا  ستطيععلى بطاقة وزارة الداخلية، فستأصبحت هذه المجموعة مؤهلة للحصول 
 

في  الصحية جميع المستفيدين المؤهلين الذين يمكنهم الحصول على الرعايةوطني ألنه ينطبق على ذو نطاق المشروع  .26
السوريين أعلى في بعض  جئينالأن عدد ال رغمو ية التابعة لوزارة الصحة.جميع مرافق الرعاية الصحية األولية والثانو

الصعيد عات المضيفة على في المجتم السوريينإقامة أدت إلى  صراع، فإن ست سنوات من ال(إربد، المفرق) المحافظات
أن  یإل ًايفي جميع أنحاء البالد. وسع أيضًا منتشرون إضافة إلى ذلك، فإن األردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم. والوطني

   . ق وطنينطا كان ال بد أن يكون ذا ،ينؤهلالم نيديالمستف عيجم غطييو المشروع شاماًل کوني
 

ل المساعدة في الحفاظ على المستوى الحالي ردنية بطريقة مستدامة من خالألا ويهدف المشروع إلى مساعدة الحكومة .27
من خالل زيادة االستخدام الحالي للخدمات  أن ورغم لتقديم الخدمات الذي تم تضمينه بالفعل في ميزانية وزارة الصحة.

تجاوز حدود ت ها، فإنستكون مفيدة لتغطيةأو زيادة عدد األشخاص المشمولين بااألردنية م من قبل الحكومة زيادة الدعم المقّد
تشارك في ردنية ألوبما أن الحكومة ا تين.سنبعد بمجرد االنتهاء من المشروع  ةكون غير مستدامتشروع وقد ميزانية الم

لتوفير  ضروري حيث أن زيادة الميزانية أمر، تهايمكن زيادة ميزاني الالت موّسع مع صندوق النقد الدولي، برنامج تسهي
لحد من أجل البناء القدرات  نًاالمزيد من الخدمات المدعومة للسكان المستهدفين. ويهدف المشروع، من خالل تضمينه مكّو

 المنافعالمزيد من الحيز المالي في النظام الصحي لتمكين الحكومة من زيادة  خلقمن أوجه القصور في النظام الصحي، إلى 
 .ذلك ممكنًا للجميع في وقت الحق، إذا كان

 

 مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع    ج. 
 

 تشمل مؤشرات متابعة الهدف اإلنمائي للمشروع ما يلي: .28
 40:مة في مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلىأ. الحفاظ على عدد الخدمات الصحية المقّد

                                                           
 .1.2. و 1.1 ينالفرعي ينن"للخدمات الصحية" الوارد أدناه في وصف المكّو العمليانظر التعريف  40
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 ، ذكورالمؤمن عليهماألردنيين الفقراء غير . 1 
 ، إناثاألردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم. 2 
  ، ذكور الالجئين السوريين المسجلين. 3 
 ، إناث الالجئين السوريين المسجلين. 4 

  :مة في مرافق الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلىب. الحفاظ على عدد الخدمات الصحية المقّد
 ، ذكورالفقراء غير المؤمن عليهم األردنيين. 1 
 ، إناثاألردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم. 2 
  ، ذكور الالجئين السوريين المسجلين. 3 
 ، إناث الالجئين السوريين المسجلين. 4 

   41مة.ج. إنجاز ونشر خارطة طريق لقطاع الصحة من أجل تحسين كفاءة الخدمات المقّد
 

 ثالثًا. وصف المشروع
 مكّونات المشروعأ. 
 

نموذج تمويل قائم على النتائج لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية في مرافق إلى المشروع هذا  ستندي .29
وسيدفع المشروع مقابل تسليم النواتج  وبناء القدرات لتحسين كفاءة القطاع الصحي. الفنيةم المساعدة وزارة الصحة، ويقّد

في مرافق وزارة الصحة إلى المستفيدين المستهدفين. ولهذا الغرض، تم إنشاء تكلفة للوحدة، وسيتم إعادة النفقات إلى 
 الحكومة وفقًا لكمية النواتج )حزم الخدمات الصحية( التي يتم تسليمها إلى السكان المستهدفين. وتشمل تكاليف الوحدة هذه

في المئة من مجموع التكاليف(، ولكنها  77تكاليف النفقات غير الطبية المتكررة )تكاليف الموارد البشرية والمرافق، حوالي 
  في المئة من مجموع التكاليف(. 23ال تشمل تكاليف المستحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية والمواد االستهالكية )حوالي 

 
وخيار قائم على  ،تجواخيار قائم على النو ،وهي خيار قائم على المدخالت روع،تصميم المشوتم النظر في ثالثة خيارات ل .30

ألن تمويل المدخالت وحده ال يضمن  عتبر الخيار القائم على المدخالت مناسبًاُي مول النواتج مع مؤشرات مرتبطة بالصرف.
مع المؤشرات المرتبطة بالصرف،  نواتجالخيار القائم على الأما بالضرورة تحقيق النتائج بالنسبة إلى السكان المستهدفين. 

محدود لتوسيع برنامج النطاق الو ،بب الجدول الزمني القصير للتنفيذلم يكن ذا صلة بهذا المشروع بالذات بسف، وإن كان مفيدًا
 ،هدافألتبطة بالصرف وابالمؤشرات المر المتعلقةل مجموعة من التغييرات الات من خحالصإلردنية وإدخال األالحكومة ا

                                                           
أصحاب المصلحة من  ةواسع مجموعةتحتاج خارطة الطريق إلى موافقة وزارة الصحة بعد عملية تشاورية تهدف إلى إدراج مشاركة ومدخالت  41

ج في القطاع الصحي، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة. ويجب أن تتضمن خارطة الطريق سلسلة من النتائ
تهدف خارطة الطريق إلى أن تكون كما بلة للقياس في إطار زمني معقول. كيفية االنتقال من المدخالت إلى النواتج وإلى نتائج واقعية وقا التي تبرز

في  ة والتخصيصية(، واقتراح سياسات لمعالجة هذه المشاكل من أجل التحكمفنيه القصور في النظام الصحي )اللتحديد أوج يمكن تحديثه دوريًا دلياًل
إلى تحليل خبراء السياسات الصحية الدولية والوطنية والتوصيات ذات الصلة بالسياق المحدد في  الخارطةالتكاليف وزيادة الحيز المالي. وستستند 

 األردن.
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مع ضمان المنافع األردنية والحاجة إلى مشروع صرف سريع بسيط يمكن أن يلبي على أفضل وجه احتياجات الحكومة 
على األموال  سُتصرفواالستخدام  لإلنفاقمستقل مع نظام تحقق قائم على النواتج الن أن الخيار للفئات الضعيفة. ولذلك، تبّي

 .نسباأل خيارالهو أساسه 
 

دعمها الحالي للخدمات الصحية األولية والثانوية للمستفيدين من ب ستمرارفي االاألردنية وسيساعد المشروع الحكومة  .31
التاليين  المكّونينسيتألف المشروع من  ،ولذلكعن تحسين كفاءة النظام الصحي على المدى الطويل.  المشروع، فضاًل

البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل  خاللر من ميّستمويل  ، بما في ذلكللتنمية بالتوازيمي السإللهما البنك االلذين سيمّو
 .الميّسر

 
. التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الصحية األولية والثانوية بوزارة 1المكّون  .32

كتمويل  مليون دوالر 100البنك اإلسالمي للتنمية  وسيقّدم (.ركييمليون دوالر أم 48الصحة إلى السكان المستهدفين )
لتمويل القائم على النتائج حيث يتم الدفع إلى مرافق وزارة الصحة مقابل انموذج باستخدام  تم تصميم هذا المكّون .مواٍز

العالمية المعنية بالصحة والتغذية مة إلى السكان المستهدفين. كما يستند إلى تجربة الممارسة الخدمات الصحية المحددة المقّد
عيد العالمي في عدة والسكان بالبنك الدولي في مجال التمويل القائم على النتائج على مدى السنوات العشر الماضية على الص

   42كا الالتينية وأفريقيا وآسيا.ريبلدان في أم
 

 في مرافق وزارة الصحة على الصعيد الوطني. ن مقابل الخدمات التي يستخدمها السكان المستهدفونوسيدفع هذا المكّو .33
وتستند الخدمات المشمولة إلى حزمة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين التي تم 

مة إلى المستفيدين من ( عدد الخدمات الصحية المقّد1ما يلي: )إلى التحقق م المصروفاتوتستند  43د.تحديدها في البل
ردنية لتقديم هذه ألها الحكومة اتالنفقات التي تكبد( 2) و ،التحقق من االستخدام وحدةلمشروع التي تم التحقق منها بواسطة ا

لتدريب وبناء القدرات من قبل ا من خالل ي سيتم دعمهذال يردنألنها من قبل ديوان المحاسبة االتي تم التحقق موالخدمات 
م يقولتقارير التحقق، وس الفنيةعلى الجودة الموافقة األولى  نفاقإلالتحقق من ا وحدة ستعطي. كما نفاقإلالتحقق من ا وحدة

توفير كل ب واحدة ةركش قومأن ت المتوقعقبل تقديمها إلى البنك الدولي. ومن  بعد ذلك ةالنهائي موافقةالبإعطاء  ديوان المحاسبة
إلى االختصاصات المستخدمة في مشاريع ختصاصات هذه الشركة وستستند ا مهمتي التحقق من اإلنفاق ومن االستخدام.من 

   التمويل القائم على النتائج المماثلة وتتكيف مع الظروف الخاصة لهذا المشروع والبلد.
 

كيًا لكل ريدوالرًا أم 13وسيمّول المشروع جزءًا من تكلفة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والتي ستصل إلى  .34

                                                           
الخدمات األساسية  بتقديم لالستمرارفي األرجنتين  Plan Nacer برنامج المواليدم النموذج المستخدم في هذا المشروع في األصل في ااستخد تم 42

. وإلى جانب العديد من المشاريع الواسعة النطاق التي أجريت 2003-2002والثانوية الرئيسية وسط أزمة اجتماعية واقتصادية كبرى في الفترة 
القرض مقابل مجموعة  تم صرف الجزء األكبر منحيث  ةستثمارياالع يرامشالتمويل ، تشمل أمثلة أخرى عن في األرجنتين الصعيد الوطنيعلى 

  ما.اناجيبوتي والجمهورية الدومينيكية ونيجيريا وب القائم على النتائج التمويلمحددة من الخدمات لسكان مستهدفين محددين باستخدام نموذج 
ر ذات الصلة بالالجئين على مستوى الرعاية الصحية األولية مع ثمانية عيادات متخصصة توّف النفسيةنات محددة للصحة مكّو تعميم يجري حاليًا 43

 أوسع من الخدمات التي يحتاجها السكان المستهدفون. بالفعل نطاقًا
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وتغطي التكاليف بشكل رئيسي نفقات وزارة  كيًا لكل مستفيد للرعاية الثانوية.ريدوالرًا أم 80للرعاية األولية و مستفيد 
الصحة للنفقات المتكررة غير الطبية الرئيسية مثل الموارد البشرية وتكاليف تشغيل المرافق الصحية مثل اإليجار والمرافق 

المشروع تكلفة المواد الطبية مثل اللقاحات واألدوية والمعدات والمواد االستهالكية )المياه والكهرباء والوقود(. وال يمّول 
   كية للتنمية الدولية( تمويلها.  ريالتي ستواصل الحكومة األردنية والجهات المانحة األخرى )اليونيسيف، الوكالة األم

 
إما زيارة عيادة للمرضى الخارجيين )المستوى األول أو المستوى الثاني  هو التالي:مة التعريف العملي للخدمة المقّد .35

للرعاية( للخدمات الطبية أو الطارئة أو التشخيصية )أي الفحوصات المخبرية واألشعة السينية وما إلى ذلك( أو الخروج 
األولية مثل زيارة للرعاية السابقة لرعاية الصحية ل استخداموُتعّرف "خدمة الرعاية الصحية األولية" بأنها  من المستشفى.

مثل توليد  ةيالداخل ةيأو الرعا الخارجية ةيلرعال استخدام" أنها ةيالثانو ةيالصح ةياعتبار "خدمة الرعا مکنيللوالدة. و
 األطفال. ويشمل هذا المكّون مكّونين فرعيين: 

 الرعاية الصحية األولية إلى السكان المستهدفين.. التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات 1.1المكّون الفرعي  . أ
قبل مة في مراكز الرعاية الصحية األولية من سيقوم هذا المكّون الفرعي بالدفع على المستوى الوطني للخدمات المقّد

خدمات الرعاية الصحية األولية مثل، على سبيل المثال ال الحصر، )أ( لى السكان المستهدفين. ويشمل وزارة الصحة إ
خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل، )ب( الوقاية من سوء التغذية وعالجه، )ج( اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة، 

الخدمات الصحية األولية )د( الوقاية من األمراض غير المعدية والكشف المبكر عنها وإدارتها. وتمثل معدالت استخدام 
وزارة الصحة. مرافق في المئة من إجمالي معدل استخدام هذه الخدمات في  10الحالية بين السكان المستهدفين نحو 
مة إلى خدمة مقّد 289,000، يقّدر المشروع أنه سيقوم بالدفع لما يقرب من 2015واستنادًا إلى معدالت االستخدام لعام 

مة إلى األردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم في مرافق الرعاية الصحية األولية على خدمة مقّد مليون 1.75السوريين و 
 مدى فترة السنتين. 

 . التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية إلى السكان المستهدفين.1.2المكّون الفرعي  . ب
ى الوطني لخدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين والداخليين التي سيقوم هذا المكّون الفرعي بالدفع على المستو

مستشفى تابعة لوزارة الصحة في األردن. وتمثل معدالت استخدام الخدمات  33يتلقاها المستفيدون المستهدفون في 
ت في مستشفيات في المئة من إجمالي استخدام هذه الخدما 30الصحية الثانوية الحالية بين السكان المستهدفين نحو 
 215,000، يقّدر المشروع أنه سيقوم بالدفع لما يقرب من 2015وزارة الصحة. واستنادًا إلى معدالت االستخدام لعام 

مة إلى األردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم في مرافق الرعاية مليون خدمة مقّد 1.32مة إلى السوريين و خدمة مقّد
  الثانوية على مدى فترة السنتين.

 
 ركي(.يمليون دوالر أم 2مة )التحقق المستقل وبناء القدرات المؤسسية لتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقّد .2ن المكّو .36

    نين فرعيين.مكّو نهذا المكّو ضمي
بل المستفيدين من المشروع . التحقق المستقل من النفقات المتكبدة واستخدام الخدمات من ق2.1الفرعي  مكّونال . أ

المؤهلة التي تتكبدها الحكومة التحقق من النفقات ( 1) ن ما يلي:ل هذا المكّووسوف يمّو البيانات المالية. تدقيقو
بناء القدرات تأمين مع  ي،ردناألي سيضطلع به ديوان المحاسبة ذخدمات إلى السكان المستهدفين والردنية لتقديم الألا

( التحقق من استخدام الخدمات من قبل 2) اإلنفاق،لتحقق المستقل من ا من قبل وحدة ولألمن المستوى ا ةالفني موافقةوال
بالنسبة إلى خارجي للبيانات المالية للمشروع  تدقيق( 3و ) تقوم به وحدة التحقق من االستخدام،السكان المستهدفين 
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اإلنفاق ومن تحقق من شركة واحدة للب ستتم االستعانةجميع عمليات السحب من الحساب المخصص. وإذا أمكن، 
  ( أعاله.2( و )1في ) الموصوفعلى النحو  االستخدام

العالمي، فإن مثل العديد من النظم الصحية على الصعيد  . بناء القدرات لرصد وتحسين الكفاءة.2.2ن الفرعي المكّو . ب
. التخصيصية(كفاءة الأو  الفنيةسواء من حيث الكفاءة ) يعاني من العديد من أوجه القصور ردنألالنظام الصحي في ا
ن الحكومة في األجلين المتوسط ن إلى جعل النظام الصحي في األردن أكثر كفاءة، حتى تتمّكوسيهدف هذا المكّو

تحدد أوجه ن الفرعي خارطة طريق م هذا المکّووالطويل من توفير المزيد من الصحة لنفس القدر من الثروة. وسيقّد
ردنية بتحسين نوعية الخدمات أللجتها. وسيسمح ذلك للحكومة االمتعلقة بالکفاءة وخيارات السياسات لمعا القصور

  والسماح للنظام بأن يصبح أكثر استدامة. نفسها التكلفةبالصحية وتغطيتها 
  

القصور المرتبطة بنوع يبدو أن أوجه نوع الجنس. ب ات هذا المكّونأولوي الذي سيكون منأحد جوانب الكفاءة  رتبطوي .37
ن خطط وزارة الصحة لوضع الجنس تعرقل الحصول على الرعاية الصحية وتؤثر على النتائج الصحية. وسيدعم هذا المكّو

بين السكان المستهدفين، وسيساعد على بناء القدرة  الجنسنوع بشأن العنف القائم على  التوعيةو ت وتوجيهاتالبروتوكو
في  من أجل تعميم منظور قائم على نوع الجنس البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المزيد من على جمع وتحليل واستخدام

معالجة لطرق ال إلىبعمق  سيتطّرقدين المستهدفين للخدمات، جميع البرامج المستقبلية. وفي محاولة لزيادة استخدام المستفي
قوم يا تقديم عدة خيارات للسياسات. وسسيتم على أساسهالتي والرعاية )النقل والتكلفة( الحصول على الحواجز التي تعوق 

زيادة  علىمها هذا المشروع إلى المستفيدين للمساعدة الخدمات القائمة على نوع الجنس التي يقّد التوعية حولب أيضًا
  .هااستخدام

 
الصحة العامة على تحليل اإلصالحات القطاعية والتخطيط لها، مع  لهيئاتز هذا المكّون القدرة المؤسسية القائمة سيعّزو .38

ورغم  بناء توافق في اآلراء بشأن األولويات الرئيسية لقطاع الصحة بغية تحسين الكفاءة في األجلين المتوسط والطويل.
إلى الدعم،  انتحتاج نيتالمؤسس اتينقييم كفاءة النظام الصحي، فإن هأن وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي يقومان بت

كما يلزم تدريب المهنيين الشباب للبدء في بناء القدرات المؤسسية بهدف المضي قدمًا في تعزيز سياسات التغطية الصحية 
تحديد حزمة خدمات الرعاية الصحية على ن ووليدن وون محليواستشاري وسيساعد. محدودالشاملة في إطار حيز مالي 
د مجاالت تحسين سياسات تحدأن راجعة النفقات العامة في القطاع ممن شأن بها، وكذلك  وحساب التكاليف المرتبطة

 مي الخدمات من القطاعين العام )وزارة الصحة والمرافق العامة األخرى ( والخاص.تخصيص الموارد والتنسيق بين مقّد
 

تحدد أوجه القصور الحالية في النظام أما بالنسبة إلى مخرجات هذا المكّون الفرعي، فستشمل وضع ونشر خارطة طريق  .39
 م اقتراحات تتعلق بالسياسة العامة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لزيادة الكفاءة والحيز المالي.الصحي وتقّد

للمدخالت والمخرجات والعمليات والكفاءة التخصيصية للنظام الصحي الحالي في األردن  الفنيةوسينظر المشروع في الكفاءة 
سيمّول هذا المكّون بناء القدرات، كما إلى أفضل الممارسات العالمية.  م اقتراحات بشأن كيفية تحسين الكفاءة استنادًاويقّد

التدريب حول مواضيع مختلفة مثل، على سبيل المثال ال  والعمل التحليلي، وتقاسم المعرفة مع الترجمة إلى العربية ألدوات
( تحليل 2، )والمنافع( التمويل الصحي واالقتصاد الصحي مع التركيز على تكلفة الخدمات وتحليل التكاليف 1الحصر، )

المعلومات  ( تحسين نظم3والتخصيصية، ) الفنيةالحيز المالي بما في ذلك وسائل تحسين تحصيل اإليرادات وزيادة الكفاءة 
 الحصول علىرتبطة بنوع الجنس التي تعوق ( تحليل العوائق الم4و ) ،الصحية الرقمية لتحسين االستخدام الفعال للموارد
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 السياسات. بشأن الرعاية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس وتقديم توصيات
 

ي المشروع التكاليف التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية )للمرضى الخارجيين ويغّط .40
أما البنود  2015.44وتستند الحسابات إلى النفقات الفعلية لوزارة الصحة لعام  والداخليين( إلى السكان المستهدفين.

كي( و "تقديم ريمليون دوالر أم 152.9، 601-4610ة األولية" )البند المستخدمة في الحسابات، فهي "تقديم الخدمات الصحي
مليون  425لتي تصل إلى كي(. وتعكس هذه البنود، اريمليون دوالر أم 272.8، 4615-601الخدمات الصحية الثانوية" )

يجار والمرافق العامة اإلولموارد البشرية والنفقات العامة اغير الطبية )تكاليف تكاليف الكي، النفقات في ريدوالر أم
والصيانة( لجميع السكان في األردن )األردنيين المؤمن عليهم واألردنيين غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين 

مليون دوالر  126.2واألجانب(. ولكنها ال تشمل تكاليف المستحضرات الصيدالنية والمعدات الطبية والمواد االستهالكية )
 كي(. ريأم

 
في عام ف يتم تعديل تقديرات تكاليف الرعاية على أساس االستخدام الفعلي للخدمات الصحية من قبل السكان المستهدفين. .41

ثانوية لجميع  صحية رعاية ةمليون خدم 3.4أولية و  صحية رعاية ةمليون خدم 12.1رافق وزارة الصحة مت م، قّد2015
وبناء على  45،46.(ر المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين واألجانباألردنيين المؤمن عليهم واألردنيين غي) السكان

دمة توفير كل خمن أجل وزارة الصحة تي تتكبدها لاغير الطبية  التكلفةر متوسط ّدنفاق السابقة، ُقإلهذه البيانات وبنود ا
من  الصحة زارةتي تتكبدها ولا الطبية غير التكلفة، ومتوسط ة(أردني اتدينار 9) كيًاريأم رًادوال 12.7رعاية أولية بمبلغ 

 الالجئون تلقى نفسه، العام وخالل. دينارًا أردنيًا( 57) كيًايرأم ًادوالر 80.3 بميلغ ثانوية رعايةخدمة  كل توفيرأجل 
وبالتالي، بلغ مجموع التكاليف  47ثانوية.صحية رعاية  ةخدم 132,712أولية و صحية ية رعا خدمة 178,273 السوريون

مليون دوالر  13وزارة الصحة من قبل  نوية لالجئين السوريين المسجليناألولية والثاالصحية غير الطبية لتوفير الرعاية 
 تتكبدهاالتي خرى ألاغير المباشرة  يشمل التكاليف الذا تقدير متحفظ للغاية، حيث أنه مليون دينار أردني(. وه 9.2كي )ريأم

وزارة الصحة. ومن األمثلة على ذلك إحالة المرضى األردنيين إلى المرافق الخاصة )بسبب االكتظاظ الناجم عن أزمة 
     2012.48كي بحلول عام ريمليون دوالر أم 124الالجئين(، التي بلغت 

 
في المئة من  86ل يمّث ما أي ،غير المؤمن عليهم أعلى بكثير الفقراء ردنيينألاوكان استخدام الخدمات الصحية من قبل  .42

                                                           
 على متاح .2017، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017لسنة  2. القانون رقم (ملكة األردنيةملا) موازنة العامةلدائرة ا 44

http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Index/general-budget-law. 
الداخليين. وذلك ألن ميزانية ثانوية للمرضى الخارجيين وال الرعاية الصحية لم يكن من الممكن إجراء حساب منفصل لتكاليف توفير خدمات 45

(. ولذلك، تم إنشاء فئة الخدمات الصحية 4615-601الصحية الثانوية" ) اتالخدم قديمن في بند الميزانية الموحد "تهاتين الفئتي تجمعوزارة الصحة 
 المستشفيات. دخولدات الخارجية الثانوية والثانوية، التي تشمل كل من زيارات العيا

  .2016ان، . عّم2015وزارة الصحة )األردن(. الكتاب اإلحصائي السنوي،  46
 .. غير منشور2016-2012يين، السنوي للخدمات من قبل الالجئين السور وزارة الصحة )األردن(. االستخدام 47
. وثيقة التقييم المسبق للمشروع: المشروع الطارئ لمساعدة األردن على التخفيف جزئيًا من وطأة الصراع السوري. واشنطن الدوليالبنك  48

 .2013العاصمة، 
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  27صفحة   

خدمة رعاية مليون  1.1 قراء غير المؤمن عليهمردنيون الفألا استخدم 49قبل السكان المستهدفين. ستخدام منالإجمالي ا
ولية والثانوية ألاالصحية ير الطبية لتوفير الرعاية ، بلغ إجمالي التكاليف غوبالتالي 50رعاية ثانوية. ةخدم 816,168أولية و 

. وبلغت (مليون دينار 56.4) ركيير أمالمليون دو 79.6وزارة الصحة  من قبل يهمردنيين الفقراء غير المؤمن علألل
األولية والثانوية للسوريين المسجلين واألردنيين الفقراء غير  الصحيةالرعاية  خدماتلتوفير  السنوية التكلفة غير الطبية

ي سيغّطوكي، ريمليون دوالر أم 185.2م ذلك إلى ترجوعلى مدى عامين، سُيكي. ريمليون دوالر أم 92.6المؤمن عليهم 
ئة في الم 83الثانوية  الصحية تمثل تكاليف الرعايةو في المئة من االحتياجات(. 80مليون دوالر منها ) 150المشروع 

ف غير الطبية السنوية لتوفير التكالي مجموع من األوليةالصحية ئة للرعاية في الم 17كي( مقابل ريمليون دوالر أم 76.5)
   .خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية للسكان المستهدفين

 
صحية للمستفيدين، منها  ةمليون خدم 3.5ر ثابتة، فإن المشروع سيوّفستظل وبافتراض أن معدالت االستخدام الحالية  .43

وتشير هذه األرقام إلى  الفقراء غير المؤمن عليهم.ألردنيين لماليين  3للسوريين المسجلين وحوالي  نصف مليون تقريبًا
ناسب لتمن خالل تعديل معدالت االستخدام الحالية وتكلفة الخدمات  هاسابتحاوقد تم  ،نيسنت تدة علىممالمشروع ال فترة

إلى مة المقّدمقابل الخدمات الفعلية األموال صرف يسيدفع المشروع مقابل النتائج و ،لمشروع. وبهذه الطريقةاميزانية 
 مستفيدين.ال

 
ومعدالت  2015إلى أسعار  )استنادًا 1ن : العدد التقديري للمستفيدين الذين سيساعدهم المشروع من خالل المكّو1الجدول 

 االستخدام(
 ن الفقراء غير المؤمن عليهموردنيألا الالجئون السوريون المسجلون 
عدد الخدمات  

 مةالمقّد
 ركي(يالتكلفة )بالدوالر األم مةعدد الخدمات المقّد ركي(يالتكلفة )بالدوالر األم

 21,956,894$ 1,727,529 3,617,279$ 284,601 الرعاية الصحية األولية
 105,327,704$ 1,304,691 17,117,020$ 212,028 الثانوية الصحية الرعاية

المجموع )الرعاية 
األولية الصحية 

 والثانوية(

496,629 $20,734,299 3,032,220 $127,284,598 

إجمالي التمويل )بالدوالر 
 كي(رياألم

   $148,000,000 

 

 تكلفة المشروع وموارده التمويليةب. 
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 غير جزء من يتألف أميرکي، دوالر مليون 50 قيمته بقرض وهو ممّول .استثمارية مشاريع تمويل أداة المشروع يستخدم .44
 لتسهيالت العالمي البرنامج من کييرأم دوالر مليون 13.9 قيمته ميّسر وجزء کي،يرأم دوالر مليون 36.1 قدره ميّسر

 منها ،مواٍز مشترك تمويل ترتيبات لخال من كييرأم ردوال مليون 100 للتنمية ميالاإلس البنك مسيقّدكما . الميّسر التمويل
 21.0 مبلغالميّسر  التمويل لتسهيالت العالمي البرنامج وسيقّدم ،الخدمات" إجارة" أداة لخال من كييرأم ردوال مليون 79.0
 كييرأم دوالر مليون 36.1 منها كي،يرأم دوالر مليون 150 التمويل حزمة مجموع بلغي وبالتالي،. كييرأم ردوال مليون

 دوالر مليون 34.9 و ،للتنمية اإلسالمي من البنك كييرأم دوالر مليون 79.0 و ،والتعمير لإلنشاء الدولي من البنك
  .الميّسر التمويل لتسهيالت العالمي من البرنامج كييرأم

 
 دوالر) المجموع المشروع مكّونات

 (أميركي
 لإلنشاء الدولي البنكمن  تمويلال

 من بما في ذلك والتعمير،
 لتسهيالت العالمي البرنامج

 (كييرأم دوالر) الميّسر التمويل

 اإلسالمي البنكمن  تمويلال
 من بما في ذلك للتنمية،
 لتسهيالت العالمي البرنامج

 (كييرأم دوالر) الميّسر التمويل
 في تقديم االستمرار: 1 المكّون
 مرافق في الصحية الرعاية خدمات
 والثانوية األولية الصحية الرعاية

 إلى السكان الصحة التابعة لوزارة
 المستهدفين

148,000,000 48,000,000 100,000,000 

 كفاءة من التحقق: 2 المكّون
 وتحسينها الصحية الخدمات

1,908,750 1,908,750  

    التكاليف مجموع
 100,000,000 49,909,750 149,909,750 المشروع تكاليف إجمالي

  90,250 90,250 القرض إلدارة مقدمة مصاريف
  100,000,000 50,000,000 150,000,000 المطلوب التمويل إجمالي

  

 والمجسدة في تصميم المشروعالدروس المستفادة ج. 
 

الصحية  الرعاية توفيرل تمويلال عتبروُي .االجتماعي العقد على إيجابيًا تأثيرًا األساسية الخدمات توفير في االستثمار يؤثر .45
التي تحول دون  العوائق تقوض أن يمكنو 51،52.األردن وفي العالمي الصعيد على االجتماعية، االضطرابات لمنع فعالة أداة

 االستقرار عدم زيادة في وتسهم للبلد االجتماعي العقد المالية، العقبات ذلك في بما الصحية، الرعاية الحصول على
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 مةالمقّد الرعاية مستوى على الحفاظ لخال من ردناأل في جتماعيالا التماسك دعم إلى المشروع سيسعىلذلك، . االجتماعي
 .الضعيفة الفئات إلى
 

 من االستجابة يحّول فهو - موازية نظم إنشاء ويمنع سريعة حصول استجابة القائمة الحكومية النظم دعم كما يتيح .46
 فعالة أداة هو المشاريع لتنفيذ الحكومية النظم استخدام أن ثبت وقد .استدامة أكثر إنمائية استجابة إلى حادة إنسانية استجابة

 إنشاء دون يحول فإنه ذلك، إلى إضافةو. بشكل سريع والتنفيذ بالصرف للسماح أيضًا بل المؤسسية، القدرات لبناء فقط ليس
 الخبرات إلى المشروع ويستند. القصور أوجه من المزيد إلى يؤدي أن يمكن مما معينة، سكانية لمجموعات مواٍز نظام

 المناسب الوقت فيو كافية البديلة التنفيذ ترتيبات تكون ال حيث الطوارئ حاالت في سيما ال ة،الوطنيو العالميةوالتجارب 
  .للسكان الطارئة واالحتياجات للمشروع اإلنمائية األهداف لتلبية

 
 قدف .الدولي المقّدم من البنك الدعم واستدامة فعالية فسيضمن الحكومية، للمؤسسات الفنية القدرات في أما االستثمار .47

 أجل من فقط ليس الحكومية القدرة نيحّس التنفيذ أثناء الدولي للبنك الفنية المشاركة استمرار أن العالمية التجربة أظهرت
 إلى الفنية المساعدة المشروع هذا ميقّد ذلك، على وبناء. اإلقفال تاريخ بعد مستدامة مكاسب لتحقيق أيضًا بل الفعال، التنفيذ

 .المالي الحيز لتوسيع المحتملة المجاالت واستكشاف الصحة لقطاع والفنية التخصيصية الكفاءة لتحسين الحكومة
 

لطبيعة العملية  ونظرًا .والمرونة السرعة زيادة إلى تسهيل 10.00 من سياسة العمليات 12 تفعيل الفقرة يؤدي سوف .48
 أو للمساعدة الملّحة الحاجة ذات المشاريع) 10.00سياسة العمليات  من 12 الفقرة بموجب سيتم إجراؤها الطارئة، المقترحة

 لحاالت أسرع استجابة يضمن مما مكثفة، وإجراءات أبسط إطار في تعمل أن للمشاريع يتيح وهذا(. القدرات على القيود
 على االعتماد: الرئيسية السمات وتشمل 54.األردن في السابقة العمليات في للغاية مفيداألمر  هذا أن تبين وقد 53.األزمات

 .مرونة أكثر مالية إدارة وقواعد رجعي، بأثر والتمويل المحدودة، والمشتريات ة،الوطني النظم
 

 ةارئالط اتسياقال في الخبرة تشير .ارئط سياقل االستجابة عند والمرونة والمكاسب السريعة البسيط تصميمال على التركيز .49
 الخبرة وتؤكد. رضاأل على الناشئة لالحتياجات الكافية االستجابة لضمان ومرونته تصميمال طةبسا إلى الملحة الحاجة إلى

 أثناء المتضررين لسكانعلى ا إيجابي تأثير لضمان السريعة المكاسب على التركيز أهميةعلى  أخرى بلدان من المستمدة
  .الصراع

 

   رابعًا. التنفيذ
  الترتيبات المؤسسية والتنفيذيةأ. 
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 المنفذة للمشروع، الهيئة الدولي والتعاون التخطيط وزارة ستكون المقترح، األردن في الطارئ الصحي المشروع إطار في .50
 من كل ستقوم المشروع، تصميم إلى واستنادًا .الصحة وزارة في المعينة التنسيق جهات مع الهيئة التي تدير األموال وكذلك
 إنجاز ضمانمن أجل  الحالية العام نظامال هياكل خالل من آليات بإنشاء الصحة ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة
 .المشروع فترة خالل المناسب الوقت في عنها واإلبالغ المختلفة األنشطة ورصد للمشروع المقترحة النواتج

 
 يالذ ، األمرالماضي في الدولي البنك يمّولها التي المشاريع إدارة على قدرتها الدولي والتعاون التخطيط وزارة أثبتت لقد .51

 اتمشروعمجال ال في السابقة خبرتها لخال من وزارةال اكتسبت وقد .المقترح ارئالط مشروعى اللإ بالنسبة حاسمًا عتبرُي
 شعبة وستكون. لبنكا عمليات جراءاتوإ سياسات في خبرة جتماعية،اال والمرونة الطوارئ خدمات مشروع مثل البنك، مع

 جهات تعيين وسيتم. المشروع إدارة عن مسؤولة الدولي والتعاون التخطيط وزارة في الدولي التعاون دارةإل التابعة المشروع
 إلى وإضافة. لمشروعا فترة تنفيذ خالل لها المخطط األنشطة مختلف لدعم لبنكا فريق مع اليومي التواصل ألغراض تنسيق
 اإلدارات من تنسيق جهات من ،الدولي والتعاون التخطيط وزارة فيإدارة المشروع  فريق تضم ،توجيهية لجنة ستتألف ذلك،

 مختلف بين اإلدارية العملية وتسهيل المشروع تنفيذفي  العام التقدم على لإلشراف ووزارة المالية الصحة بوزارة المعنية
 عنه التقارير وتقديم المشروع تنفيذ الصحة لوزارة التابعة التنسيق جهات فستكفل التنفيذ، صعيد على أما. المصلحة أصحاب

 . 2 المكّون أنشطة ودعم المناسب الوقت في
 

 التخطيط وزارة إلى االستخدام حول منتظمة بيانات الصحة لوزارة والثانوية التابعة األولية الصحية الرعاية إدارة ستقّدم .52
 في المستهدفين السكان إلى مةالمقّد األولية الصحية الرعاية خدمات عدد تحديد على البيانات هذه وستعمل .الدولي والتعاون
 عدد عن الفعلي االستخدام بيانات الثانوية الصحية الرعاية إدارة مستقّد وبالمثل،. الصحة وزارة مرافق في المشروع
بواسطة  هذه االستخدام بيانات من التحقق وسيتم. الصحة لوزارة تابعة مستشفى 33 في مةالمقّد الثانوية الصحية الخدمات

  .الخدمات على المستهدفين المستفيدين حصول لضمان مستقلة تحقق وحدة
 

 للنفقات الفعلي اإلنفاق عن داخليًا مدققة منتظمة تقارير الصحة، فستقّدمان وزارة في اإلنفاق وإدارة الميزانية إدارة أما .53
الذي  القدرات بناء سيتم دعمه من خاللالذي  ياألردن المحاسبة ديوان قبل من ذلك من التحقق وسيتم .بالمشروع المتعلقة

 وحدة ستعطيكما . المشروع ألن يدفعها مؤهلة بها طالبالُم النفقات أن لضمان اإلنفاق من للتحقق مستقلة تقّدمه وحدة
بعد  ةالنهائي موافقةالبإعطاء  ديوان المحاسبةم يقولتقرير التحقق، وس الفنيةعلى الجودة الموافقة األولى  نفاقإلالتحقق من ا

 .  ذلك
 

 بشأن ( بناء قدرات ديوان المحاسبة2و ) االستخدام، من مستقل ( تحقق1) :يلي ما ستقّدم التي المستقل التحقق وحدة .54
 .بالبنك الخاصة التوريد إلجراءات وفقًا الدولي والتعاون التخطيط وزارة قبل من تعيينها يتم وسوف اإلنفاق، من التحقق
 الحساب إلى سددُت سوف المستهدفين السكان إلى الخدمات لتقديم الصحة وزارة تتكبدها التي التكاليف فإن ذلك، على وبناء

 ردنيةاأل الحكومة على ،األموالبصرف  البنك قومي ولكي. التكاليف احتساب عملية تقديرات إلى استنادًا للمشروع المخصص
 بنودإلى  بالنسبة اإلنفاق من المستقل التحقق نتائج عرض( 1) :من نتتكّو والتي عليها المتفق الفوترة إجراءاتأن تستخدم 

 بناءبدعم في مجال  ديوان المحاسبة هاأعد التي المستهدفين السكان إلى الخدمات بتقديم المرتبطة الميزانية في الفعلية النفقات
 من المستقل التحقق نتائج عرض( 2) و، وحدة التحقق من اإلنفاق من قبل ةالفني الجودةعلى  األولى الموافقةو القدرات
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وحدة التحقق من االستخدام.  أجرته يالذ المستهدفة السكانية المجموعات إلى مةالمقّد والداخلية الخارجية خدماتال استخدام
 السريرية الملفات باستخدام مراجعتها ستتم التي الخدمات من تمثيلية عينة إلى استنادًا الوثائق من بالتحقق الوحدتان وستقوم
وديوان  وحدة التحقق من االستخدام دستزّو الميداني، التحقق عملية إجراء وبمجرد. منها عينات أخذ يتم التي للمرافق

 النفقات ومجموع المستفيدين قبل من للخدمات اإلجمالي االستخدام يصف بتقرير الدولي والتعاون التخطيط وزارة المحاسبة
 مع الصرف طلب الدولي والتعاون التخطيط وزارة ترسل سوف ،بدورهاو. الصحة وزارة مرافق في االستخدام لهذا المؤهلة
 بمراجعة البنك سيقوم وبعد ذلك،. ووحدة التحقق من االستخدام ديوان المحاسبةو الصحة وزارة تصدرها التي الوثائق
تحقق من شركة واحدة للب ستتم االستعانة أمكن، إذاو. المبلغ صرف في قدمًا مضييس ،ومرضية كاملة تكان وإذا الوثائق،

   .العمليات لتبسيط االستخداماإلنفاق ومن 
 

 للتنمية مياإلسال البنك مع بالتوازي المشروع تمويل سيتم .الدولي الخاصة بالبنك المالية اإلدارة إجراءات سيتم تطبيق .55
 األردني المركزي البنك لدى كييراألم بالدوالر منفصلة مخصصة حسابات ثالثة فتح وسيتم. (كييرأم ردوال مليون 100)

 اإلسالمي للبنك وسيكون مكّون، لكل واحد مخصصان، حسابان الدولي للبنك وسيكون. جهة كل من القرض حصيلة لتلقي
 هذه إدارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة وستتولى. أيضًا يمّوله الذي األول للمكّون واحد مخصص حساب للتنمية

 .المخصصة الحسابات
 

 اتفاقية التوقيع على تاريخ قبل المؤهلة للنفقات المشروع مبلغ من المئة في 40 بنسبة رجعي بأثر التمويل وسُيستخدم .56
 قبل الصحة وزارة متهاقّد أن سبق التي الخدمات المشروع لسيمّوو .بعده أو 2016 حزيران/يونيو 29 في ولكن القرض
 القطاع الحتياجات الکافية االستجابة لضمان هبعد أو 2016 يونيوحزيران/ 29 في ولکن القرض اتفاقية على التوقيع

  .كييرأم دوالر مليون 20 رجعي بأثر التمويل يتجاوز ولن. الصحي
 

 2 بالمكّون معظمه في ويتعلق محدودًا الشراء سيكون المشروع، إطار في المقترحة واألنشطة الخدمات نطاق إلى وبالنظر .57
 وإجراءات سياسات الشراء أنشطة وستتبع الدولي، البنك قبل من بالكامل المكّون هذا تمويل ويتم (.أميركي دوالر مليون 2)

 .بالشراء المتعلقة الدولي البنك
 

 في الصحة لقطاع الملحة حتياجاتالل نظرًا .التوقيع تاريخ من عامين للتنفيذ الزمني والجدول اإلقفال تاريخ سيكون .58
 إلى 2017 يونيو/حزيران 30) سنتين مدى على المقترحة الطارئة العملية إطار في لها المخطط األنشطة تنفيذ سيتم ردن،األ
 اإلجماليالتمويل  مبلغ من المئة في 65 صرف يتم أن المقّدر ومن(. الصرف جدول انظر - 2019 يونيو/حزيران 29

 مالمقّد التمويل من المئة في 98 حوالي صرف سيتم بالمشروع، الخاص الصرف لملف ووفقًا. التنفيذ من األولى السنة خالل
 اإلسالمي البنك أموال صرف سيتم حين في التنفيذ، من األولى السنة خالل( أميركي دوالر مليون 50) الدولي البنك من

  .عامين مدى على( أميركي دوالر مليون 100) ةللتنمي
 

 رصد النتائج وتقييمهاب. 
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 الزمني والجدول البيانات، جمع وأساليب ،(الجنس نوع حسب مصنفة) الرئيسية األداء مؤشرات النتائج إطار يحّدد .59
 لإلشراف اإلطار هذا للتنمية اإلسالمي والبنك الدولي البنك يستخدم وسوف (.السابع القسم) المسؤولة والجهات ،لجمعها

 .ورصده المشروع تنفيذ في المحرز مالتقّد على
 

 إلى باليد وإبالغها المستهدفين بالسكان المتعلقة البيانات بجمع محافظة كل في الصحية المرافق تقوم الحاالت، معظم في .60
 بتوحيد الصحة وزارة وتقوم .الصحة وزارة إلى البيانات وتقديم بمراجعة يقوم الذي المعني المحافظة في الصحة مكتب

 من المركزي المستوى على المستهدفين للسكان المصنفة البيانات تجميع يتم كما. سنويًا النتائج نشرتو مركزي بشكل البيانات
 تقارير تقديم لضمان الصحة وزارة في المعنية داراتاإل مع وثيق بشكل الدولي والتعاون التخطيط وزارة وستعمل. المرافق

 نوع عن مصنفة بيانات جمع يتم ال الراهن، الوقت وفي. أشهر ستة كل للتنمية مياإلسال والبنك الدولي البنك إلى لةمفّص
 المزيد أن يصبح ينبغي ،"حكيم" اإللكتروني، الطبي السجل تعميم استمرار مع ولكن الفقراء، األردنيين المستفيدين لدى الجنس

  .متاحًا البيانات من
 

 ووزارة للتنمية اإلسالمي البنك مع الوثيق بالتنسيق بمعدل نصف سنوي التنفيذ مساندة بمهام الدولي البنك سيقوم .61
 التنفيذ والصرف بشكل لضمان معوقات أي وحل مناقشة عن فضاًل المحرز، التقّدم الستعراض الدولي والتعاون التخطيط

 وأحدث للمشروع اإلنمائي الهدف تحقيق نحو مالتقّد استعراض( 1: )يلي بما هذه المهام ستقوم التحديد، وجه وعلى .سلس
 الدعم تقديم( 3) ،التنفيذفي  تنشأ قد مسائل أي بشأن ردنيةاأل الحكومة دعم( 2التي تم تحديدها، ) بالمؤشرات المتعلقة البيانات

 التخفيف على والمساعدة المشروع لها ضيتعّر قد التي المخاطر تحديد( 4) ،2 نلمكّوإلى ا بالنسبة سيما ال للتنفيذ، الفني
  .الميدانية والزيارات التدقيق وتقارير المرحلية التقارير خالل من المحرز مالتقّد رصد( 5) و منها،

 
 االستدامةج. 

 

 .طرق ثالث من يتضح كما االستدامة على تركيز مع مّمُص فقد سنتين، فترة على ذنّفسُي المشروع أن إلى وبالنظر .62
 

 التغطية لتوفير الصحة وزارة ورؤية ردنيةاأل للحكومة األمد والطويلة المتوسطة العامة الرؤية مع المشروع يتماشى أواًل، .63
 للسكان األساسية الصحية الخدمات توفير دعم على المشروع هذا وسيساعد. األردن في المقيمين لجميع الشاملة الصحية

  .الشاملة الصحية التغطية توفير على المساعدة وبالتالي المستهدفين،
 

 الميزانية في وإدراجها احتسابها تم التي الصحية الخدمات تغطية من الحالي المستوى على المشروع يحافظس ثانيًا، .64
 وعدم الحالية الصحة وزارة ميزانية في بالفعل احتسابها تم التي للخدمات الحالي المستوى على الحفاظ لخال ومن. بالفعل
 من المستوى هذا على الحفاظ على قادرة ردنيةاأل الحكومة تكون أن المشروع تصميم يضمنس خدمات،المزيد من ال إضافة

 .المشروع إنجاز بعد حتى التغطية
 

هذا  شأن من والطويل، المتوسط المدى وعلى. الصحي النظام كفاءة تحسين على المشروع من الثاني المكّون يرّكز ثالثًا، .65
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 من المزيد الحكومة توفير وضمان المالي، الحيز من المزيد وخلق الضروري، غير اإلنفاق إلغاء على يساعد أن األمر
 .استدامة أكثر نظامًا يخلق مما ،الثروة من القدر لنفس الصحة

 

 دور الشركاء د. 
 

 أثر من للتخفيف األردني الصحي القطاع في عديدة على زيادة انخراطها دولية حكومية غير منظماتو مانحة جهات عكفت .66
 والطفل األم صحة خدمات من حزمةبدعم  للسكان المتحدة األمم صندوقيقوم  المثال، سبيل فعلى .السوريين جئينالال تدفق

 بأكثر( إيكو) المدنية والحماية اإلنسانية للمساعدات األوروبية المفوضية مكتب ساهم ذلك، إلى إضافةو. السوريين لالجئين
 االجتماعي النفسي والدعم األساسية واالحتياجات والغذائية الصحية المساعدات مثل خدمات مقّد حيث يورو، مليون 271 من

 لألمم السامية المفوضية تقوم نفسه، الوقت وفي. منطقة الساتر الترابي وفي الحضرية والمناطق المخيمات في لالجئين
للرعاية  الحكومية غير المنظمة خالل من إحالتهم تتم في حال السوريون ايدفعه يالت لغاالمب بتسديد الالجئين لشؤون المتحدة

 كما. الصحة لوزارة التابعة الصحية الرعاية مرافق إلى ،األردنية الصحي العون جمعيةعنى بشؤونهم، الصحية األولية التي ُت
 حدود بال أطباء ومنظمة الدولية الطبية والهيئة الدولية اإلنقاذ ولجنة ميدير مثل الحكومية غير المنظمات من العديد مقّدي

  .عليهم المؤمن غير الفقراء واألردنيين السوريين لالجئين المجانية الصحية الرعاية
 

 قدراته وتحسين الصحي النظام تعزيز في الحكومة األردنية بدعم الشركاء من العديد يقوم الفنية، بالمساعدة يتعلق وفي ما .67
 للتنمية كيةيرماأل الوكالة تنّفذه الذي األردن في والحوكمة الصحي التمويل مشروع يدعم المثال، سبيل فعلى. المؤسسية

. الصحي القطاع إدارة وتعزيز العامة للموارد نفاقاإل كفاءة زيادة في األردنية الحكومة جهود سنوات خمسعلى فترة  الدولية
على  الدولي البنك فريق إن. الصحي النظام وكفاءة نوعية تحسين علىالصحة العالمية، فيرّكز  منظمةمن  المقّدم دعمال أما

 خالل من التأثير من قدر أقصى وتحقيق االزدواجية بلتجّن 2 المكّون بشأن معها قينّسوس المجموعات بهذهاتصال 
 .الصلة ذات الشراكات

 
 الصحة وزارة مرافق في األردنية الحكومة تتحملها التي الخدمات تقديم تكلفة مباشر يغّطي بشكل حاليًا أي شريك يوجد ال .68

 الفئات لهذه العامة الصحية الرعاية توفير ضمان في أساسية فجوة سيمأل المقترح المشروع فإن ولذلك، .المستهدفين للسكان
   .الصحي لقطاعل الشاملة األردنية الحكومة رؤية مع يتماشى بما القائم النظام وتعزيز الضعيفة المستهدفة

 

 خامسًا. المخاطر الرئيسية
 تصنيف المخاطر الكلية وشرح المخاطر الرئيسيةأ. 
 

 تنفيذ تعوق قد التي الرئيسية المخاطروتشمل  ".جوهرية" أنها علی المشروع هدف بتحقيق المتعلقة الکلية المخاطر صّنفُت .69
 بالسياق المرتبطة خرىاأل والمخاطر المصلحة، أصحاب ومخاطر ئتمانية،اال والمخاطر الكلي، قتصاداال مخاطر: المشروع
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 في. ككل البلد على تنطبق وال كبير حد إلى مرتبطة بالمشروع المخاطر وهذه. أدناه بالتفصيل الموضحة قليميواإل الجغرافي
 على األردن لمساعدة الطارئ المشروع" مع الوقت مرور مع انخفض قد المخاطر بعض اإلشارة إلى أن المهم من الواقع،

 مع مقارنة" مرتفعة" على أنها الكلية التنفيذ مخاطر، حيث تم تصنيف 2013عام " السوري الصراع وطأة من جزئيًا التخفيف
 تصنيفحيث كان  إقفاله وتم ،على مدى سنتين مماثلة فترة خالل بنجاح المشروع هذا وتم تنفيذ". الجوهرية" الحالية المخاطر
 هذاب المتعلقة المخاطر من العديد عتبرُيو". ما حد إلى مرٍض" للمشروع الكلي والتصنيف" ما حد إلى مرٍض" ةالمقترضالجهة 

 وأ استراتيجيات(، ومتوسطةالوضع السياسي والحوكمة ) عن الناجمة المخاطر وتشمل منخفضة أو متوسطة المشروع
 ،(متوسطة) واالستدامة لتنفيذعلى ا المؤسسية والقدرة ،(متوسطة) للمشروع الفني والتصميم (،متوسطةالقطاع ) سياسات

 تدابير من بها يرتبط وما المرتفعة أو الجوهرية المخاطر القسم هذا ويصف)منخفضة(.  واالجتماعية البيئية والجوانب
   .المخاطر من التخفيف

 
 األخيرة الضغوط بعض مع الصدمات، من العديد نتيجةتباطؤًا  االقتصادي النموشهد  قدف .جوهرية الكلي االقتصاد مخاطر .70

 والجهات البرامج من العديد يقوم. العوائق هذه إدارة على قدرتها الحكومة أظهرت ذلك، ومع. لألردن الخارجي الوضع على
 التنفيذي المجلس عليه وافق الذي موّسعال تسهيالتال برنامج ذلك في بما الكلي االقتصاد استقرار هدف المانحة بدعم

 100) لالجئين الصحية الرعاية تكاليف يتغّط الحكومة كانت اآلن، وحتى. 2016 أغسطس/آب في الدولي النقد لصندوق
 لضغوط تتعرض األردنية الحكومة أن إلى بالنظر ولكن ،(2014 عام منذ ئةالم في 80 ،2014-2012 الفترة في ئةالم في

   .2 نالمكّو من الهدف وهو ،كفاءة أكثر يصبح أن إلى يحتاج الحالي الصحي اإلنفاق فإن كبيرة، مالية
 

 مياإلسال البنك قبل منبالتوازي  المقترح المشروع تمويل سيتم .جوهرية المصلحة أصحاب ومخاطر االئتمانية المخاطر .71
 اإلدارة ومخاطر. ردناأل فيله  نوعه مناألول  مشروعال هذا وسيكون الصحة، قطاع في محدودة خبرةالذي يملك  للتنمية
 التوجيهية المبادئ بشأن السابقة الصحة وزارة معرفةو خبرة محدودية( أ: )يلي ما إلى أساسًا ذلك ويرجع ،"جوهرية" المالية
 ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة بينالمحتمل  التنسيق ضعف( ب) الدولي، البنك في والصرف المالية لإلدارة
 الحكومية المالية المعلومات إدارة نظام قدرة عدم( ج) ف،والصر المالية التقارير تأخير في بتسّبي قد ياألمر الذ ،الصحة

 للخدمات الصحيحة غير المحاسبة احتمال( د) الدولي، للبنك التوجيهية للمبادئ وفقًا الربع سنوية المالية التقارير إعداد على
( أ: )المالية باإلدارة المرتبطة المخاطر من للتخفيف التالية التدابير اتخاذ وينبغي. المستهدفون السكان يتلقاها التي الصحية

 المالية اإلدارة وظائف لتولي الدولي والتعاون التخطيط وزارة في المالية الشؤون إدارة ضمنمؤهل  مالي مسؤول تعيين
 والصرف المالية لإلدارة التوجيهية المبادئحول  الصحة وزارةللمسؤول المالي قي  الكافي التدريب توفير( ب) والصرف،

من قبل وحدة التحقق من اإلنفاق  ديوان المحاسبة إلى لتدريبوا القدرات بناء مجال في الدعم توفير( ج) الدولي، البنك في
 من للتحقق الفنيةعلى الجودة وحدة التحقق من اإلنفاق الموافقة األولى  كما ستعطي اإلنقاق، من بالتحقق المتعلق للجزء
 تعيين سيتم ،سريان المشروع من واحد شهر غضون في( د) ،النهائيةبينما يقوم ديوان المحاسبة بإعطاء الموافقة  ،النفقات

من  موافق عليهما ،(وظيفتينهاتين الب ستضطلع التي الشركة الواحدة أو)خدام وحدة تحقق من اإلنفاق ووحدة تحقق من االست
 أشهر ستة أقصاه موعد في التحقق عمليتي إنجازسيتم ( ه) الدولي، البنك لدى المقبولة لالختصاصات وفقًا الدولي، البنكقبل 
 في البنك على وعرضها المشروع مدة طوال للمشروع المالية البيانات تدقيق تميس( و) ة،والثاني ىاألول السلفتيندفع  بعد

 المالية التقارير إلعداد جداول البيانات باستخدام طمبّس شكل استخدام سيتم( ز) المشروع، انتهاء بعد أشهر ستة أقصاه موعد
 على وعالوة. التنفيذ من مبكرة مرحلة في سيما وال المشروع، على الدولي البنك فريق وسيشرف. ربع السنوية المرحلية



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  35صفحة   

 .بمعدل نصف سنوي للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتنسيق التنفيذاإلشراف على  مهام سيتم إجراء ذلك،
 

 منطقة في وجيرانه األردن بين الكبير التكامل ليشّك .واإلقليمية، مرتفعة الجيوسياسية المخاطر مثل األخرى، المخاطر .72
 في والعنف اإلرهابية الجماعات بسبب األمن وانعدام المستمر السوري الصراع إن. المشروع على كبيرًا خطرًا متقلبة

 المزعزع المحتمل هاتأثير حيث من األردن لها ضيتعّر التي المخاطر من ضاعفت الفلسطيني اإلسرائيلي والتوتر العراق
 مقابلليقوم بصرف األموال  المشروع تصميم تموبالتالي،  .العامة الخدمات وتوفير االقتصاد على وتأثيرها السلبي لالستقرار
   .المخاطر هذه مراعاة مع وسريع بسيط بشكلمة المقّد الصحية الخدمات

 

 سادسًا. موجز التقييم المسبق
 

  (إذا أمكنالتحليل االقتصادي والمالي )أ. 
 

 السكان من فئتين على المشروع زيرّك .المستهدفين بالمشروع السكان لتغطية تمامًا مناسبة العامة الصحة إن خدمات .73
 عادة الذين عليهم، المؤمن غير واألردنيون (الفقر خط تحت الغالب في يعيشون الذين) السوريون جئونالال: للغاية الضعفاء

 غير يكون ما غالبًا الخاص التأمين أن الدولية اربالتج أظهرت قدل. العاملة القوى خارج أو العمل عن عاطلين يكونون ما
 ريوّف ذلك، إلى إضافةو 55.مبررًا الحكومي التدخل يكونفلذلك  النظاميين، وغير الفقراء للعمال كافية تغطية توفير على قادر

الصحية  الرعاية خدمات جميع وعمليًا المستشفيات، ةأسّر من ئةالم في 60 من أكثر األردن في العام الصحي نظامال
 لتلبية كبيرة تحتية بنية يتطلب الذي األمر الالجئين، أزمةإلى  لالستجابة فريد وضع في العام النظام كان لذلك، 56.األولية

 على البلدان مساعدةمجال  في طويلة بخبرة الدولي البنك يتمتع ذلك، على وعالوة. بسرعة متناميةفئة سكانية  احتياجات
 ولدى 57،58.ولبنان اليمن مثل أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة بلدان مختلف في ذلك في بما الطوارئ، حاالت إدارة
 من الثاني المكّون لشّكي ياألمر الذ ،كفاءتها وتحسين الصحية الرعايةنظم  إصالح في كبيرة خبرة أيضًا الدولي البنك

 .المقترح المشروع
 

 مالي حيز الصحة وزارةفلدى  .القصير المدى لوزارة الصحة على المالية أن يحّسن االستدامة المقترح المشروع من شأن .74
 بما) الكلية قتصاديةاال الضغوط إلى ذلك ويعود. المستهدفين لسكانإلى ا المقّدمة الحالية الخدمة مستويات على للحفاظ محدود

                                                           
 .2014يناير كانون الثاني/، مصّرح به : دروس من البلدان النامية. نشرالنظاميةة الشاملة وتحدي العمالة غير يالتغطية الصحبيتران، ر.  55
 .2011ان )األردن(، عّم .المتوسط لشرق اإلقليمي المكتب -. منظمة الصحة العالمية 2010ردني ألاالنظام الصحي لمحة عن  .العجلوني، م 56
مليون دوالر  50مليون وحدة سحب خاصة ) 37.5لمشروع بشأن منحة مقترحة بمبلغ المسبق لتقييم الالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير. وثيقة  57
 .2016. واشنطن العاصمة، مشروع االستجابة الطارئة لألزمة في اليمنمن أجل کي( لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ريأم

من أجل  لجمهورية اللبنانيةأميركي إلى امليون دوالر  15منحة مقترحة بمبلغ  بشأنلمشروع المسبق لتقييم الالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير. وثيقة  58
  .2015. واشنطن العاصمة، األولية الصحية الرعاية خدمات الستعادة الطارئ المشروع
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 في العام نفاقاإل وارتفاع ،(جمالياإل المحلي الناتج إلى الدين نسب وارتفاع جمالياإل المحلي الناتج نمو انخفاض ذلك في
 الرعاية على الطلب وزيادة ،(جمالياإل المحلي الناتج من ئةالم في 7 أو الحكومية الميزانيةمن  ئةالم في 11) الصحة مجال

 دونمن  القصير، األجل في العامة الخدمات ميسرة استدامة بشروط التمويلعن طريق  المقترحة العملية نستحّس 59.الصحية
 .الحقة مراحل في له مبرر ال ديون عبء خلق

 
 للتكاليف كدالة للمشروعالحالية  القيمة صافي التحليل هذا ريقّد .والمنافع التكاليف تحليل خالل من المشروع أثر تقييم تم .75

 ينقذها التي واألطفال النساء أرواح على أساس المنافع سبتحوُت. التكاليف - المنافع = الحالية القيمة صافي حيث والمنافع،
استعداد  مدى على دلت التي اإلحصائية، الحياة قيمة حيث منالمنافع  هذه عن التعبير يتم ،متبعة منهجية باستخدام. المشروع
(. كييرأم دوالر مليون 150) المشروع تكاليف إجمالي فهي ،التكاليفبالنسبة إلى  أما 60.حياة إلنقاذالمال  لدفع المجتمع

 مدته زمنيًا إطارًا التحليل ويفترض. االقتصادية الناحية من مبرر المشروع أنعلى  اإليجابي الحالية القيمة صافي ويدل
 للقيمة ئةالم في ثالثة قدره خصم ومعدل ،(سنتين مدته للمشروع زمني وخط رجعي بأثرتمويل  واحدة سنة) سنوات ثالث

  .للنقود الزمنية
 

 .المستهدفين للسكان الحالية الخدمات حزمة بتوفير االستمرار على األردنية الحكومة المشروع يساعد أن المتوقع ومن .76
 للوالدة، السابقة الرعاية مثل والطفل، األم بصحة المتعلقة الرئيسية التدخالت تشمل مةالمقّد الخدمات حزمة أن وبما

. التدخالت هذه فعالية على االقتصادي التحليل زيرّك للطفل، الدورية الفحوص وزيارات ،على يد قابالت ماهرات والوالدات
( البالغين صحة مثل) األخرى الخدمات من العديد متقّد الصحة وزارة ألن المشروع تأثير مناألمر  هذا يقلل أن حالمرّج ومن
 من تقلل أن يمكن طفالواأل مهاتلأل المستهدفة والتدخالت وليةاأل الرعاية أن إلى دبياتاأل وتشير 61.أيضًا األرواح تنقذ التي

 افتراض عتبرُي النطاق، هذا إلى وبالنظر 62،63،64.ئةالم في 40 و 5 بين تتراوح بنسبة طفالواأل مهاتاأل وفيات تمعدال
 تقديم تكلفة من ئةالم في 77 سوى ليمّو ال المشروع أن الحسبان في التحليل يأخذ كما .ًامتحفظ األصلي المئة في 15 تأثير

(. الخدمات تكاليف من ئةالم في 23 تمثل التي الطبية التكاليف ييغّط ال أنه أي) المستهدفين لسكانإلى ا الصحية الخدمات
 الفعلية الميزانية فإن المستهدفين، السكان تنطبق أيضًا على النسب هذه أن وبافتراض بأسره، بالبلد الخاصة األرقام وباستقراء

 دوالر مليون 273 األولية، و الرعاية خدمات على نفقتُأ كييرأم دوالر مليون 153 أن نتبّي 2015 لعام الصحة لوزارة
 المشروع أن وبما. واد االستهالكيةوالم األدوية أميركي على دوالر مليون 126 و الصحية الثانوية، الرعاية أميركي على

                                                           
 .2016ان، . عّم6المجلس الصحي العالي. الحسابات الصحية الوطنية األردنية: التقرير الفني رقم  -األردنية الهاشمية المملكة  59
 هيلثدوالر.  مليار 231ر قيمتها ب قّدمليون طفل ُت 6.4خالل "عقد اللقاحات"، يمكن إنقاذ حياة  وآخرون.م،  ل، بيشاي د ، ستاك مسأوزاوا  60

 .1020-1010: 30؛ 2011أف )ميلوود(. 
. غير 2016-2012الالجئين السوريين، من قبل مرافق وزارة الصحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. االستخدام السنوي  -وزارة الصحة  61

 .منشور
على قيد  واألطفال والمولودين حديئًاة بقاء األمهات : التدخالت لمعالجة مسأل6 مراجعةوال الوالدة من جديدآتا: -. ألماوآخرون، ار أ.قلفا وذبوتا،  62

 .972(: 2008) 372.9642النسيت  وذاستراتيجيات الرعاية الصحية األولية المتكاملة؟  تحدثه: ما الفرق الذي يمكن أن الحياة
  .57-65(: 1986) 17.2بيكسبي، لويس. وفيات الرضع في كوستاريكا: شرح االنخفاض األخير. دراسات في تنظيم األسرة -روزيرو 63
. غوانيس، ماريا دي فاتيما مارينيو دي سوزا. "تقييم أثر برنامج صحة األسرة على وفيات الرضع في سييمس، فريدريكو اماسينكو، ج 64

  .13-19(: 2006) 60.1لة علم األوبئة والصحة المجتمعية ". مج2002-1990البرازيل، 
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 الفعالية تقديراتيل عدت تم وقد ،تقديم الخدمات تكاليف من ئةالم في 77 ييغّط فإنه ن،ياألولي الفئتين فقط ييغّط المقترح
 ئةالم في 11.5 بنسبة واألطفال األمهات وفيات معدالت من المقترحة التدخالت أن تقلل فترضُي ولذلك،. المبلغ بهذا األصلية

(0.77*0.15.)    
 

 أن يمكن تدخل، أي في الحال هو وكما .المختلفة الفعالية سيناريوهات إطار في النتائج متانة بتقييم الحساسية تحليل قام .77
 في إطار للمشروع الحالية القيمة صافي بتقييم الفريق قام ولذلك،. والتنفيذ التصميم عوامل بسبب المشروع فعالية تتفاوت
 وتبّين أن(. ئةالم في 15.4 بنسبة تعديل) ئةالم في 20 تبلغ وفعالية( ئةالم في 7.7 بنسبة تعديل) ئةالم في 10 تبلغ فعالية
 .االقتصادية الناحية من تمامًا رمبّر المشروع أن لىع يدل الحاالت جميع في اإليجابي الحالية القيمة صافي

 
 المشروع منافع سابتحا تم المختلفة، وخصائصها ألحجامها ونظرًا .بالبلد الخاصة التقديرات إلى التحليل افتراضات وتستند .78

 يبلغ عليهم المؤمن غير ردنييناأل السكان عدد أن التحليل ويفترض. والسوريين األردنيين لسكانإلى ا بالنسبة منفصل بشكل
 المؤمن غير ردنيينإلى األ بالنسبة واألمهات الخامسة سن دون األطفال وفيات نسب أن يفترض كما 65.نسمة مليون 2.1

 وفيات) والدة 100,000 لكل 50 و( الخامسة سن دون وفيات) والدة 1,000 لكل 17.8 أي ،البلد في المتوسط تبلغ عليهم
 الفقر نألو فقرًا أكثر يكونوا أن إلى يميلون عليهم المؤمن غير السكان ألن كذلك متحفظة تقديراتال هذهعتبر ُتو 66(.األمهات

 وبما 67.مسجل الجئ 331,000 إلى الحسابات تستند لسوريين،إلى ا وبالنسبة. السيئة الصحية بالنتائج وثيقًا ارتباطًا يرتبط
 الخامسة سن دون األطفال وفيات معدل أن يفترض التحليل فإن 68الفقر، خط تحت يعيشون الالجئين من ئةالم في 86 أن

  69.والدة 1,000 لكل 29 أي األردن، في دخاًل األقل الخمسالمعدل لدى  يبلغ السوريين لدى
 

 510,366 تبلغ حصائيةإ حياة قيمة التحليل يستخدم .موحدة منهجية وفق األردن في اإلحصائية الحياة قيمة احتساب تم .79
 × VSLj = VSLUSA حيث أوزاوا، قبل من المقترحة المنافع تحويل صيغة إلى المبلغ هذا ويستند. ردنلأل كييرأم ردوال

(GNIj/GNIUSA) ^ ξ.70 يشير الصيغة، هذه في ( الرمز المكتوب أسفل الحرفj) قيمةو ،(األردن أي) الدراسة بلد إلى 
 لتغير المئوية النسبة إلى ξ المتغير ويشير 71(.2011) كييرأم دوالر مليون 6.2 هي المتحدة للواليات حصائيةاإل حياةال

 دخل مرونة الحالي التقييم يستخدم أوزاوا، مساهمة إلى واستنادًا اإلجمالي، القومي الدخل حيث من حصائيةاإل الحياة قيمة

                                                           
 : النتائج الرئيسية. غير منشور.2015اإلحصاءات العامة )المملكة األردنية(. التعداد العام للسكان والمساكن، دائرة  65
 .2015النظام الصحي: األردن. القاهرة )مصر(،  لمحة عنمنظمة الصحة العالمية.  66
 . االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين )البوابة المشتركة بين الوكاالت لتبادل المعلومات(. متاحالالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية 67

  .2017مارس /آذار 9 دخول. تاريخ آخر http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 على
  .2017ان، . عّماألردن في الصحية الرعاية على الحصول مع السوريين الالجئين معاناةامش: اله على الحياةالعفو الدولية. منظمة  68
ألم الصحية لخدمات الفي األردن مع التركيز على ونفقاتها ة يالصح الرعاية خدمات تحليل اإلنصاف في استخدام ج. وسمان،غ ن.، رافيشانكار، 69

 .  2016ان، والطفل. عّم
مليار دوالر. هيلث  231مليون طفل ُتقّدر قيمتها ب  6.4ستاك م ل، بيشاي د م، وآخرون. خالل "عقد اللقاحات"، يمكن إنقاذ حياة أوزاوا س،  70

 .1020-1010: 30؛ 2011أف )ميلوود(. 
 .2011يوليو، تموز/القيمة االقتصادية للحياة اإلحصائية في التحليالت اإلدارية.  معالجة. ر ريفكين ب.، تروتنبرغ، 71
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 للممارسة ووفقًا ξ  =1.5.72 وبالتالي. النامية البلدان مع مقارنة المتحدة الواليات في 1.5 تبلغ حصائيةاإل الحياة قيمةل
 73.اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب في الشرائية القوة بتعادل لةالمعّد المبالغ استخدمت المعتادة،

 
 15 البالغة النموذجية الحالة إطار وفي .أميركي دوالر مليون 82.2 يبلغ صافي قيمة حالية المشروع يوّلد أن من المتوقع .80

 مليون 185.4 إلى (اإلحصائية الحياة قيمة حسابات إلى استنادًا) لألردنيين الصحية المنافع تصل الفعالية، من ئةالم في
 المشروع تكاليف ه منطرح وعند. كييرأم دوالر مليون 44.6 إلى السوريين لالجئين الصحية والمنافع كييرأم دوالر
 82.2 للمشروع الحالية القيمة صافي لغيب ،(للمشروع المخصومة اإلجمالية التکلفة) کييرأم دوالر مليون 147.8 البالغة
 يتم المشروع، في استثماره يتم دوالر كل مقابل أنه يعني مما ،1.6 التكلفة إلى المنفعة نسبة وتبلغ. کييرأم دوالر مليون

 إيجابيًا يبقى للمشروع الحالية القيمة صافي أن كذلك الحساسية تحليل ويظهر. المنقذة األرواح حيث من دوالر 1.6 استرداد
 يظل متعاداًل المشروع فإن ئة،الم في 10 ونسبتها جدًا منخفضة المشروع فعالية أن وبافتراض. بديلة سيناريوهات إطار في
 الحالية القيمة صافي يبلغ ئة،الم في 20 تبلغ أعلى فعالية ظل وفي ،(كييرأم دوالر مليون 5.5 = الحالية القيمة صافي)

 غير الظروف أكثر في حتى - تكاليفه تفوق للمشروع الصحية المنافع أن التحليالت هذه نوتبّي. كييرأم دوالر مليون 159
 .اتيةالمؤ

 
    الفني  الجانبب. 

 
 المتوسطة لألهداف أساس وبناء الصحي للقطاع الملحة االحتياجات بين التوازن تحقيق إلى المقترح المشروع يهدف .81

 عن فضاًل المشروع، فترة خالل السريعة الصحية المكاسب النهج هذا وسيضمن .كفاءته وتحسين النظام قدرة لتعزيز األجل
 االحتياجات االعتبار في المشروع إطار في والتمويل التنفيذ آليات وتأخذ. المشروع تتجاوز التي للكفاءة اإليجابية النتائج
. المستهدفين للسكان والديمغرافية الوبائية المالمح عن فضاًل التنفيذ، على الصحة وزارة وقدرة القطاع، هذا في الملحة

 التكلفة حيث من فعالية األكثرالتنفيذ  ترتيب هو المحددة والثانوية األولية الخدمات لتقديم الحكومية النظم استخدام عتبروُي
  .المشروع غرضل واألكثر مالءمة

 
 اإلنصاف ومبادئ الشاملة الصحية بالتغطية الحكومة التزام: تشمل وهي .للنجاح عناصر عدة المقترح المشروع كما يتضّمن .82

 المتاحة الخدمات حزمة نفس إلى لوصوليستطيعون من خاللها ا لالجئين شاملة سياسات عن فضاًل الصحي، للنظام
 التي المشاريع إدارة فيالحافل  الدولي والتعاون التخطيط وزارة سجلو الصحة، وزارة مرافق في األردنيين للمواطنين

 إدارة نظامو الخدمات، وتقديم بالتمويل يتعلق ما في الحكومي الصحي النظام هياكل على واالعتماد الدولي، البنك لهايمّو
  .ةعموال بسراأل صرفإلتاحة  محدود شراء مع مبسط مالية
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 الرعاية خدمات توفيرالحفاظ على  يساعد أن المتوقع من .ةالوطنيو العالمية التجارب إلى المقترح المشروع تصميم يستند .83
 على األردنية الحكومة األردن في االنتقالية المرحلة هذه خالل البلد في الضعيفة للفئات استخدامها ومعدالت والثانوية األولية

 العقبات مختلفبتحديد  المشروع وسيقوم. الجديدة القطاعية التحديات ومواكبة األساسية الصحية الخدمات تقديم مواصلة
 المساعدةبتقديم  الدولي البنك وسيقوم. بكفاءة الموارد صيخصوت المالية، اإلدارة وتعزيز لإلصالح، المتاحة والخيارات
     .وبعد انتهائه المشروع أثناء الفنيين والتعاون

 
     اإلدارة الماليةج. 

  

 التخطيط وزارة في المالية اإلدارة نظم بتحديث وقام الصحة، وزارة في المالية اإلدارة نظم بتقييم الدولي البنك قام لقد .84
 سياسة بموجب المتطلبات من األدنى بالحد ستفي المقترحة المالية اإلدارة ترتيبات أن إلى التقييم وخلص. الدولي والتعاون
اإلدارة المالية  مخاطرعتبر وُت. عليها المتفق اإلجراءات تنفيذ مع( OP/BP 10.00) 10.00 إجراءات البنك/العمليات

  ".جوهرية"
 

 مالي مسؤول وسيتولی .بالمشروع الخاصة والصرف المالية اإلدارة مهام إدارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة ستتولى .85
 إضافةو. المشروع في والصرف المالية اإلدارة قضايا متابعة الدولي والتعاون التخطيط وزارة في المالية اإلدارة من مختص

 وزارةالمسؤول المالي في  مع الوثيق بالتنسيق عمللي المالية اإلدارة تنسيق مسؤول بتعيين الصحة وزارة ستقوم ذلك، إلى
 خبرة الدولي والتعاون التخطيط وزارة وتملك. الالزمة المالية والوثائق المعلومات تقديم على الدولي والتعاون التخطيط

 التي والسابقة الجارية المشاريع تنفيذ خالل تطويرها تم الصرف،و المالية اإلدارة مجال في الدولي البنك سياسات في واسعة
 الدولي للبنك التوجيهية المبادئمحدودتين في ما يتعلق ب ومعرفة خبرة تملك الصحة وزارة أن حين في الدولي، البنك لهايمّو
 أجل من الصحة وزارة فياإلدارة المالية  تنسيق لمسؤول الكافي التدريب توفير سيتمكما . الصرفو المالية اإلدارة مجالفي 

 المعلومات تقديم على القدرة سيضمن ، مماالدولي البنك في والصرف المالية اإلدارة وإجراءات لسياسات الكامل الفهم ضمان
 . الدولي والتعاون التخطيط وزارة المسؤول المالي في إلى الكاملة المالية والوثائق

 
 التخطيط وزارة تستخدم .الحكومية الحالي المالية المعلومات إدارة نظام استخدام خالل من ووضع الميزانية التخطيط .86

 أساسيًا إطارًا وتوّفر الدولية المعايير مع توافقت للحسابات ودلياًل الميزانية لتصنيف أنظمة الصحة ووزارة الدولي والتعاون
 بما ،التنفيذية الوزارات وتملك. الحكومي اإلنفاق لتتبع الالزمة الوسائل رويوّف النتائج على يرتكز ةينالميزوضع ال فعااًل ولكن

 هذا ويشمل 2001.74 لعام الحكومة مالية صاءاتإح لدلي مع كبير حد إلى يتسق قوي تصنيف نظام الصحة، وزارة ذلك في
 الحالي دليل الحسابات في التصنيفات هذه وتندرج. والبرنامجية والجغرافية والوظيفية واالقتصادية اإلدارية التصنيفات النظام

 إلعداد الحكومية المالية المعلومات إدارة نظام ستخدمُيكما . المناسبة للمعايير وفقًا المعامالت جميع عن باإلبالغ سمحي يالذ
  .الميزانية
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 في األخرى التنفيذية الوزارات غرار على .السنوية ربع المرحلية المالية التقارير خالل من المالي واإلبالغ المحاسبة .87
 مالية إحصاءات دليل مع توافقي دليل حسابات الحكومة تعتمدكما . للمحاسبة نقديًا أساسًا الصحة وزارة تمتلك األردن،
 التنفيذية الوزارات جميع على الحكومية المالية المعلومات إدارة نظام بتوزيع المالية وزارة قامت وقد. 2001 لعام الحكومة

 المعلومات إدارة نظامل الحالي التنفيذ ويستعمل. الدولي والتعاون التخطيط ووزارة الصحة وزارة ذلك في بما األردن، في
 ما الحالي األساسية التطبيقات برنامج ويشمل. األساسية التطبيقات برمجيات وظائف من فرعية مجموعة الحكومية المالية

 البرامج مع للتواصل برنامج( 3) و الميزانية، لتنفيذ فاينانشلز أوراكل( 2الميزانية، ) عدادإل هايبيريون( برنامج 1): يلي
 المالية المعلومات إدارة نظام ستخدموُي. اإليرادات وإدارة المصرفية، والتسوية ،واتبرال جداولو الديون، إلدارة األخرى

 مختلف استخدام مع يدوية تدخالت توجد الميزانية، إعدادإلى  بالنسبةو ذلك، ومع. الميزانية لتنفيذ كامل بشكل الحكومية
 المالية التقارير إعداد عن مسؤولة الدولي والتعاون التخطيط وزارة ستكونو. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات

 ستحسنُي للمشروع، السنوية المالية التقارير إعداد وألغراض. للمشروع السنوية المالية والبيانات السنوية ربع المرحلية
 سنوية والربع السنوية المالية التقارير إعداد سيتملكن و. المالية المعامالت لىإ بالنسبة القائمة الترتيبات على االعتماد
 إلى المرحلية المالية التقارير بتقديم الدولي والتعاون التخطيط وزارة موستقو. إكسيل جداول البيانات في برنامج باستخدام

     .المعنية الفترة نهاية بعد يومًا 45 غضون في الدولي البنك
 

م فترات التمويل يتقس تميس ولتجنب التمويل المزدوج في إطار المكّون األول، سيقّدم البنك اإلسالمي للتنمية تموياًل موازيًا. .88
قبل توقيع اتفاقية القرض  المؤهلةبأثر رجعي للنفقات  تموياًل ىالصرف األول ستكون عملية. علی سبيل المثال، الهيئتينبين 

مليون  20 ما يصل إلىمن إجمالي تکاليف التمويل أو  %40 يسوف يغّطو. أو بعده 2016يونيو حزيران/ 29ولکن في 
إلى السكان  تقديمهاکي، مقابل النفقات والخدمات الصحية األولية والثانوية التي تم التحقق منها والتي تم ريدوالر أم

، من المستقبليةفترات إلى الدون أي تمويل من البنك اإلسالمي للتنمية. وبالنسبة  من المستهدفين في مرافق وزارة الصحة،
مة إلى السكان المستهدفين خالل الفترة من ي البنك اإلسالمي للتنمية الخدمات الصحية األولية والثانوية المقّدالمتوقع أن يغّط

مة تكاليف الخدمات الصحية المقّدسيدفع البنك الدولي  أن ، في حين2017ديسمبر /إلى كانون األول 2017 و/يونيحزيران
بالكامل  هاسيتم تمويلف ،حقة المتبقيةالالالفترات أما . 2018 و/يونيإلى حزيران 2018يناير /خالل الفترة من كانون الثاني

  مي للتنمية.السإلامن قبل البنك 
 

 وزارة تدفعها التي الفعلية التكاليف إجمالي عبر قسمة ثانوية أو أولية صحية خدمة لتقديم الوحدة تكلفة احتساب سيتم .89
 الخدمات تكلفة رقّدوسُت .الصحة وزارة مرافق في المستهدفين السكان إلى المقّدمة الصحية الخدمات عدد على الصحة
 الرعاية خدمات عددب خدماتال من وحدة كل تكلفة ضرب عبر المستهدفين السكان إلى مةالمقّد والثانوية األولية الصحية
 الموحد الخزينة حساب إلىاألموال  تحويل طريق عن الدفع سيتمو. الصحة وزارة مرافق في مةالمقّد والثانوية األولية

  .المحلية بالعملة ردنياأل المركزي البنك لدى الموحد الخزينة حساب باعتباره للحكومة
 

 الداخلي والتدقيق الداخلية الضوابط

 وفقًا الصحة الدولي ووزارة والتعاون التخطيط وزارة قبل من متسق بشكل وتطبيقها الميزانية تنفيذ ضوابط تطبيق يتم .90
 أنظمة قتطّبو .(2015) وتعديالته (2011) المالية الرقابة ونظام (2015) وتعديالته (1994) به المعمول المالي للنظام
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 دارةاإل قبل من الفنية الموافقة( 1) :تشمل محددة ضوابط الصحة ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة في الميزانية تنفيذ
 ،الداخليون الحسابات مدققو يجريها مخصصةو دورية ستعراضات( ا3) ،الماليين لموظفينوموافقة ا مراجعة( 2) المستفيدة،

 قوميس. المعنية اإلنفاق وحداتفي  المعينين المالية وزارةمن  الماليين المراقبين قبل من اإلنفاق مراقبة وظيفة ممارسة( 4) و
 وإنتاج المعامالت وتسجيل المدفوعات على المعامالت على القائمة االمتثال ضوابط على افشرباإل نالماليو نالمراقبو

 المدفوعاتإعطاء اإلذن بتسديد  يجوز ال العملية، الناحية من. المسؤولة الهيئات قبل من والنهائية الدورية الحسابات
 من الماليين المراقبين إلى ضافةإلوبا. الدفع قسائم على والتوقيعمنها  التحققب نالماليو نأن يقوم المراقبو قبل ومعالجتها

 مراقبين بوظيفة رئيسي بشكل يقومون داخليين مدققين الصحة ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة ، لدىالمالية وزارة
 اإلنفاق وقسائم لإليصاالت المسبق االستعراض على األول المقام في الداخلي التدقيق أنشطة وتقتصر. ماليين/داخليين

   .الداخليين والمدققين الماليين المراقبين قبل من المسبقة الضوابط تنفيذ يتمو. والمصروفات
 

 الرواتب ولاجد

 والتي يمّولها الصحة وزارة تقّدمها التي والصحية األولية الخدمات تكلفة من كبيرًا جزءًا تشّكل واألجور الرواتب ألن نظرًا .91
 .الصحة وزارة في الرواتب نظامل وتقييم العامة المالية دارةإلل التشخيصية للتقارير مراجعة إجراء تم فقد المشروع،

 أنها على واتبرال جداول على الضوابط تصنيف تم ردن،األ في 2017 لعامالمالية  والمساءلة العام اإلنفاق تقييم حسببو
 وحدة ضطلعوت. الصحة وزارة ذلك في بما وزارة، كل في رئيسي بدور الداخلية الرقابة وحدة تقوم حيث ،"أ" ضمن الفئة

أربعة  مقّدوت. األساسي للنظام االمتثال ويضمن الفردية الرواتب مراجعة على ينطوي التدقيق قبل ما بدور الداخلية الرقابة
 على جداول تدقيقال عمليات وتجري. المدنية الخدمة ديوان بإبالغ قوموت المحاسبة، وديوان المالية وزارة إلى سنويًا ريراتق
 ما مثل داريةاإل بالمسائل المدنية الخدمة ديوان دور ويتعلق. وديوان المحاسبةالمدنية  الخدمة ديوان من كل قبل من واتبرال

. صحيح بشكل وظائفمع ال الوظيفي التوصيف وتطابق صحيح بشكل داءاأل تقييم نظام تتبع الصحة وزارة كانت إذا
 بتدقيق ديوان المحاسبة قومي ،(إنتوساي) والمحاسبة العامة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة معايير وباستخدام

 يتضمن خصيصًا تطويره تم تدقيق برنامج باستخدام الصحة وزارة ذلك في بما الوزارات لجميع الرواتب سنوي على جداول
  .التنظيمي طاراإل ومراجعة العينات، وأخذ النظام، مراجعة

 
 وسجالت الموظفين، وسجالت المناصب، ضوابط بين والتسوية التكامل من جيدة درجة على الحالي الرواتب نظام جداول .92

 الوطني المالي القانون مع ويتماشىالمدنية  الخدمة ديوان تعليمات الصحة وزارة في الرواتب جداول نظام ويتبع .الرواتب
 الصحة وزارة في البشرية الموارد إدارةإن . المالية وزارة عن الصادرة التعليمات إلى ضافةإ الداخلية، الرقابة وأنظمة
 الموارد إدارة تقومو. اآللي البشرية الموارد بيانات قاعدة نظام في المعين للموظف المعلومات وإدخال تلقي عن مسؤولة
كما  .الورقية الملفات وفي النظام في السجالت أرشفة مع آلي نظام خالل من البيانات وإدخال المعلومات بحماية البشرية
 خضعوي شهري أساس على الرواتب جدول إعداد يتمو. ةبشريو ةآلي لمراجعة النظام في البشرية الموارد مدخالتتخضع 

 الرقابة إدارة ،(الميزانية )المسؤول عن دارةاإل مدير الرواتب، وحدة رئيس الرواتب، مسؤول) الموافقات من مستويات لعدة
 المصرفية الحسابات إلى الرواتب تحويل يتمثم . (المالية دارةاإل ومدير المالية لوزارةالتابع  المالي المراقب الداخلية،
 يتمو. المالية وزارة وممثل الداخلية الرقابة وحدة مع وتقاسمها النظام في الشهرية التسويات إعداد يتمو. للموظفين الشخصية
 الذي الحضور،على  المشرف قبل من اآللي، الحضور سجل إلى استنادًا ،ةاليومي واالنصراف الحضور بأوراق االحتفاظ
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 جميع وجود بدقة يضمنون أنهم على المشرفون ويؤكد. المسؤول والقسم البشرية لمواردقسم ا ات إلىالغيابعن  غيبّل
   .بوظائفهم وقيامهمعملهم  مكان في الموظفين

 
 الضوابط حول بتقديم رأيه للمشروع المعين الخارجي سيقوم المدقق بشأن جداول الرواتب، إضافي وللحصول على ضمان .93

 متقّد التي الصحة لوزارة التابعة الصحة ومراكز مستشفياتالو الصحة وزارة في بجداول الرواتب المتعلقة الداخلية
 .القرض من لةالممّو والثانوية األولية الخدمات

 
 انالخارجي والتدقيق التحقق

 سيقوم يوالذ النفقات أهلية من لتحققمن أجل ا اإلنفاق من تحقق( 1) :التدقيق عمليات من أنواع ثالثة المشروع نسيتضّم .94
 كلدفع  من أشهر ستة غضون في وذلك ،اإلنفاق من التحقق وحدة قبل من هقدرات بناءالذي سيتم دعم  به ديوان المحاسبة

 وحدة بواسطة تنفيذه سيتم الذيو المستهدفين، لمستفيدينإلى ا الصحية الخدمات تقديم لتتبع االستخدام من تحقق( 2) سلفة،
 المشروع نهاية في المستحقة المالية البيانات تدقيق( 3) و سلفة، دفع كل من أشهر ستة غضون في ،االستخدام من التحقق
 ومن. خارجي حسابات مدقق قبل من تنفيذه سيتم يوالذ القرض، حساب من السحب خاللها تم التي الفترة كامل لتغطية
 من التحقق بشأنديوان المحاسبة ل القدرات بناء روّفوت االستخدام بيانات مننفسها  المستقل التحقق وحدة تحققت أن المرجح
  .اإلنفاق

 
 البنك لدى المقبولة إلى االختصاصات استنادًا الدولي، البنك عليه يوافق الخاص، من القطاع خارجي مدقق تعيين وسيتم .95

 مسؤولة الدولي والتعاون التخطيط وزارة وستكون .والثاني األول المكّونين بموجب للمشروع المالية النفقات لتدقيق الدولي
 الحسابات مدقق عمل نطاق وسيشمل. للموافقة عليها البنك إلى وتقديمها الحسابات بمدقق الخاصة ختصاصاتاال إعداد عن

 الصحة ومراكز مستشفياتالو الصحة، وزارة في بشأن جداول الرواتب الداخلية الضوابط حول تدقيق رأي تقديم أيضًا
  .القرض من لةالممّو والثانوية األولية الخدمات متقّد التي الصحة لوزارة التابعة

 
 البيانات ميتقدوسيتم  .القرض حساب من السحب خاللها تم التي الفترة كامل للمشروع المدققة المالية البيانات ستغّطي .96

 بعد للمدقق النهائية الدفعة تحويل سيتمو. الفترة تلك نهاية بعد أشهر ستة أقصاه موعد في البنك إلى الفترة لتلك المدققة المالية
 في الصادرة المعلومات على الحصول بشأن الدولي البنك لسياسة ووفقًا. ضمان حساب إلى القرض حساب من اإلقفال تاريخ

 .للجمهورمتاحًا  لمشروعالخاصة با المدققة المالية البيانات مع التدقيق تقرير سيكون ،2010 يوليوتموز/ 1
 

  الصرف وترتيبات األموال تدفق

 المشروع تمويل وسيتم .للتنمية اإلسالمي لبنكواحد ل حسابو الدولي لبنكل ، حسابينمخصصة حسابات ثالثة إنشاءسيتم  .97
 بالدوالر منفصلة مخصصة حسابات ثالثة فتح وسيتم(. أميركي دوالر مليون 100) للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتوازي
 للبنك وسيكون مخصصان، حسابان الدولي للبنك وسيكون. القرض حصيلة لتلقي األردني المركزي البنك لدى األميركي
( أ) ولالحساب األ استخدام سيتم ،المخصصين الدولي البنك حسابي إلى وبالنسبة .واحد مخصص حساب للتنمية اإلسالمي

  .الفنية المساعدة الحساب الثاني )ب( لمكّونو ،1 نللمكّو
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 للنفقات رجعي بأثر التمويل من کجزء أميرکي دوالر مليون 20 إلی يصل ما توفير سيتم ،1 إلى المکّون وبالنسبة .98

 التكاليف المحتملة المصروفات لستمّو .بعده أو 2016 يونيوحزيران/ 29 في ولکن القرض اتفاقية توقيع قبل المؤهلة
كانون  1 من للفترة الصحة وزارة تتحملها التي المستهدفين السكان إلى مةالمقّد الثانويةو األولية الصحية لخدماتل الفعلية
 خزانة حساب إلى 1 نالمكّو إطار في القرض أموال جميع تحويل سيتمو. 2018 يونيوحزيران/ 30 إلى 2018 ينايرالثاني/
  .األردني المركزي البنك لدى المالية وزارة

 
 خطاب في ذلك توضيح وسيتم .الدولي البنكفي  لصرفبا الخاصة التوجيهية للمبادئ وفقًا القرض حصيلة صرف كما سيتم .99

 على القائم الصرف المشروع وسيتبع. الدولي البنك فيللمشروعات  بالصرف الخاصة التوجيهية للمبادئ ووفقًا الصرف
 المباشرة، للمدفوعات السحب طلبات استخدام خالل من القرض من الدفع طلباتب سيتم الشروع ذلك، على وبناء. المعامالت

. المناسبة الداعمة الوثائق السحب طلبات جميع وستتضمن. المبالغ المضافة على الحساب المخصصو المستردة، والمبالغ
 ويمكن الصحة وزارة في (رجعي بأثر للتمويل المالي التدقيق تقرير ذلك في بما) نفقاتة للعمادال بالوثائق حتفاظاال وسيتم

 لشروط الصرف عمليات جميع وستخضع. لبنكل التابعة شرافاإل ومهمات الخارجيين المدققين قبل من بسهولة إليها الوصول
   .الصرف خطاب في المحدد النحو على الصرف وإجراءات القرض اتفاقية

 
 الخدمات( 1: )هما والناتجان .ناتج كل مقابل عملية واحدة صرف، ستحصل عمليتا ،1 المكّون إطار وفي .100

 أو 2016 يونيوحزيران/ 29 في ولكن القرض اتفاقية لتاريخ السابقة الزمنية للفترة المستهدفين السكان إلى مةالمقّد الصحية
 30 إلى 2018 ينايركانون الثاني/ 1 من الزمنية للفترة المستهدفين السكان إلى مةالمقّد الصحية الخدمات( 2) و ه،بعد

 ستة غضون فيوحدة التحقق من االستخدام و ديوان المحاسبة قبل من ناتج كل من التحقق ويجب. 2018 يونيوحزيران/
   .البنك إلى تقاريرها وستقّدم المستحق الفعلي والمبلغ النواتج من التحقق وحدات تحققوست. سلفة كل دفع بعد أشهر

 
 وبموجب. األردن في المشاريع لجميع اإللكتروني للصرف نظامًا الدولي البنك استحدث قدل .الصرف اإللكتروني .101

المالية  تقاريرالو بها المرتبطة الداعمة الوثائقمسح وإرسال و تالمعامال جميع إجراء سيتم كتروني،اإلل الصرف عملية
 إلى اإللكتروني الصرف نظام استخدام وسيؤدي. الدولي للبنك التابع العميل مع الربط نظام لخال من نترنتاإل عبرالمرحلية 

 والتكلفة الوقت تقليل( 2) تعبئة طلبات السحب، في الشائعة األخطاء تجنب( 1: )أجل من اإلنترنت عبر الدفع عملية تبسيط
 .الدولي البنك في معالجة طلبات الصرف من قبل ( اإلسراع3الدولي، ) البنك إلى طلبات السحب رسالإل

 
 المشترياتد. 

 
 اتمويله عن مسؤولة - للتنمية اإلسالمي والبنك الدولي البنك - ةلممّوجهة  كل كونست .محدودة شراء احتياجات .102

 لإلنشاء الدولي البنك لهيمّو الذي 2 نالمكّو إطار في جدًا محدودة المشتريات تكون أن المتوقع من ذلك، ومع. الخاص
 .فقط والتعمير
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 وهي الدولي، والتعاون التخطيط وزارة في هقدراتو الشراء لنظام تقييمًا الدولي البنك أجرى .الشراء قدرات تقييم .103
 وزارة وستكون(. P-RAMS) المشتريات مخاطر وإدارة تقييم نظام في تقديمه تم الذي المقترح للمشروع ذةالمنّف الهيئة

 .2 نللمكّو ينمدققوالمدقق/ال ستشارييني/االستشاراال اختيار عن مسؤولة الدولي والتعاون التخطيط
 

 في ما مطبقة واضحة أنظمة لديها الدولي والتعاون التخطيط وزارة أن الشراء على القدرة تقييم أظهر وقد .104
 وزارة تزويد تشمل الدولي والتعاون التخطيط وزارة بها تقوم التي الشراء أنشطة معظم غير أن .الشراء بمسؤولية يتعلق

 إلى إضافةو. داريةواإل المالية دارةاإل إطار في والمشتريات مداداتاإل قسم قبل من بالسلع واللوازم الدولي والتعاون التخطيط
 من لةالممّو المشاريع وتنفيذ األجنبية الدولية المساعدات توجيه في خبرة الدولي والتعاون التخطيط وزارة اكتسبت ذلك،

 غير والمنظمات ستشارييناال مع العمل في حافل سجل أيضًا الدولي والتعاون التخطيط وزارة ولدى. المانحة الجهات
  .المانحين من لةممّو أو التمويل ذاتية مشاريع لخال من المجتمعية والمنظمات الحكومية

 
 منذ سريانه بدأ الذي للمشتريات الجديد الدولي البنك إطار هي المشروع في بها المعمول الشراء أنظمة إن .105

 منحنى هناك يكون أن في البداية المتوقعمن  ،الشراء محدودية رغمو جديد، اإلطار هذا أن وبما. 2016 تموز/يوليو
 في والفساد االحتيال ومكافحة بمنع المتعلقة التوجيهية المبادئ المشروع على طبقنست ذلك، إلى إضافةو. مللتعّل تدريجي

 15 المؤرخة) للتنمية الدولية المؤسسة ومنح واعتمادات والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض من لةالممّو المشروعات
  (.2016 يوليو/تموز 1 واعتبارًا من 2011 يناير/الثاني كانون في لةوالمعّد 2006 أكتوبر/األول تشرين

 
 تسمي يالذ شروع،ملا لهذا الشراء تنفيذالكلية المتعلقة ب مخاطرإن ال .متوسط المشتريات الكلي لمخاطر التصنيف .106

( 1: )بالمشتريات المتصلة المخاطر من للتخفيف التالية التدابير تم اقتراحقد و. متوسطة للغاية، محدودة شراء بأنشطة
 عمليات دليل في لمشترياتل قسم إعداد( 2) المناسب، الوقت في األنشطة لمعالجة للرصد كأداة المشتريات خطة استخدام

 حفظ تنظيم( 3) الشراء، عملية لدمج( سريان المشروع بعد واحد شهر أقصاه موعد في إنجازه يتم)على أن  المشروع
 المالئم الدعم تقديم على القدرة تعزيز( 4) الشراء، لمعالجة عمليات اإللكترونية األرشفة عملية في والشروع السجالت

  .مسبقًا المطلوبة االستشارية للخدمات االختصاصات إعداد( 5) و ،(واألدوات والتدريب الموظفون)
 

 السوق تحليل موجز

 مجال في متخصصة استشارية شركات أساسًا هم الحسابات لتدقيق المطلوبون ونيستشاراال .االستشاريون .107
 عقود أي تكون أن المتوقع ومن. مهامقيام باللل الخبرة ذوي من المستقلة التحقق شركات من كبير عدد األردنولدى . التحقق

 والدولية المحلية القدرات من االستفادة يمكن حيث األفراد، من ستشاريينا مع معظمها صغيرة، ًاعقود إضافية استشارية
 .الحاجة حسب

 
 .أدناه نالمبّي النحو على الشراء ترتيبات وضع تم .108

 
 :االختيار وترتيبات أساليب .الشراء أساليب .109
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 كانت إذا ،ولكن. السلع أو المعدات المشروع يشتري أن المتوقع من غير: االستشارية غير والخدمات السلع . أ
 التعاقد) المباشر واالختيار (تسوق أو) أسعار عروض طلبسيتم استخدام  صغيرة، أغراض إلى حاجة هناك

  (.القديم المباشر
 االختيار( 1) :التالية باألساليب العروض تقديم طلب المشروع يستخدم أن المتوقع من: ستشاريةاال الخدمات . ب

 األقل، كلفةتال أساس على االختيار( 3) محددة، ميزانية بموجب االختيار( 2) كلفة،توال الجودة أساس على
( 6) ،(واحد مصدر من االختياراالختيار المباشر )( 5) االستشاريين، مؤهالت أساس على االختيار( 4)

  .األفراد من االستشاريين اختيار
 لحدود االستعراض المشروع يخضع ،الشراء تقييم مخاطر تصنيف إلى استنادًا .المسبق االستعراض حدود .110

 العقود، جميع مراجعة تتم أن المتوقع من ولذلك،. الجديد المشتريات إطار في المحدد النحو على المتوسطة للمخاطر المسبق
 .الحاجة عند المساعدة البنك موظفو موسيقّد. ، بشكل الحقاالختصاصات باستثناء

 
 المنهجي التتبع خالل من المشروع الشراء والتوريد لفترة خطة بوضع الدولي والتعاون التخطيط وزارة ستقوم .111

 البنك استعراضات دوتحّد التعاقدية، والترتيبات االختيار وأساليب السوق نهج خيارات دتحّد وسوف. التوريد لمراسالت
 .بكفاءة األنشطة لمعالجة الحزم دحّدوُت. ةالقانوني يةباالتفاق األولية التوريد خطة رفقوسُت. ةالالحق/بقةمسال الدولي

 
. السنة في واحدة مرة الشراء بعد ما استعراض يةتكرار كونت أن المتوقع من .الشراء بعد ما استعراض تكرارية .112

 مؤهل األقل على واحد عقد أو العقود من ئةالم في عشرة قدرها دنيا عينة تغطية يجب الشراء، بعد ما استعراض وفي
  .الالحق ستعراضالل

 

 الجوانب االجتماعية )متضمنة اإلجراءات الوقائية(ه. 
 

 المشروع يطرح أن المتوقع غير ومن .إيجابية اجتماعية نتائج تحقيق في المشروع يسهم أن المتوقع من .113
 على سلبًا تؤثر قد الوقائية باإلجراءات متعلقة غير اجتماعية مخاطر هناك ذلك، ومع االجتماعية، باإلجراءات متعلقة مخاطر

 الخطر ويتمثل. القسرية التوطين إعادةالمتعلقة ب 4.12 العمليات/إجراءات البنكسياسة  تفعيل يتم لمكما أنه . المشروع تنفيذ
 المؤمن وغير واحد فرد يرأسها التي واألسر والمعوقين المسنين مثل الضعفاء، األردنيين استهداف فعالية عدم في األول
 أموالهم من المدفوعات في األخيرة الزيادات بسبب الصحية الرعاية على الحصول عن يمتنعون قد الذين واألشخاص عليهم

أما . الداخلية وزارة لدى المسجلين غير الالجئين سيما وال السوريين، الالجئين تحديد الصعب من يكون قد وكذلك،. الخاصة
 مصلحة في تصب أنها على الصحية الرعاية على الحصول إلى ُينظر قدف. الخطر األول معمترابط  الثاني فهو الخطر
 الرئيسية لمسائلحول ا السكان تصورات إن .العامة التغطية على الحصول عن المستهدفين السكان يثني مما عليهم، المؤمن
 اإلنسانية المعونة تقديم كيفية حول التصورات يشمل وهذا االجتماعي، التماسك على المخاطر من التخفيف في مهمة

 المضيفة والمجتمعات الالجئين بين العالقات على المحتمل وتأثيرها العام بالتصور المتعلقة الجوانب وهذه. منها والمستفيدين
   .المشروع نطاق ضمن والتوعية التواصل من المزيد تفرض
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الحالية لوزارة الصحة، بالتعاون مع أصحاب  والتواصلدعم أنشطة التوعية في  تدابير التخفيف تتمّثلوبالتالي،  .114
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المصلحة المحليين اآلخرين ذوي الصلة )مثل مديريات الصحة 

والمنظمات غير الحکومية المحلية( لنشر المعلومات حول  المراكز الصحية في مواقع ذات تواجد كبير لالجئين السوريينو
 وكيفية مكان: ذلك ويشمل .الصحية الخدمات على حول الحصول ذلك في بما السوريين والالجئين األردنيين حقوق

 .التظلم تقديم وكيفية مكان المشترك، بالسداد يتعلق ما في ُأدخلت التي التغييرات الصحية، الخدمات إلى الوصول
 

 .المشروع تصميم في المعنيين المصلحة وأصحاب المستفيدين مع النطاق الواسعة المشاورات نتائج جارتم إد .115
 األم صحة مركزو الصحية، الخدمات ميومقّد والمرضى المستفيدات، والفتيات النساء مع مناقشات المشاورات هذه وشملت
 عدد وجود مع إربد في لألطفال مستشفىو ،للسكان المتحدة األمم صندوق من مودعالملالجئين  الزعتري مخيم في والطفل

 في للمرضى الخارجيين لألمهات صحية رعاية مركزو السوريين، والالجئين عليهم المؤمن غير الفقراء األردنيين من كبير
 فيالجنس  والعنف القائم على نوع األم بصحة المعنية اإلدارات ومديري ان،عّم في الشاملة األولية الصحية للرعاية مركز
 غير والمنظمات ،(للطفولة المتحدة األمم ومنظمة للسكان المتحدة األمم صندوق) المتحدة األمم ووكاالت الصحة، وزارة

 دير،يممنظمة و حدود، بال أطباء ومنظمة الدولية، الطبية الهيئة ذلك في بما جنساني، توجه ذات خدمات متقّد التي الحكومية
   .العالم أطباء ومنظمة

 
 الدولي للبنك الجديدة االستراتيجية مع جيد بشکل ويتوافق الفوارق بين الجنسين المشروع تصميم يراعي .116

 القائم التحليل وبحث .البشرية المواهب في الثغرات تحسين علی أخرى، أمور بين من ترّکز، والتي الجنس بنوع المتعلقة
 الفرعية السكانيةالفئات  لتحديد الدخل مع الجنس وتقاطع نوع الصحية الرعاية علی الحصول فجواتفي +  الجنس نوع على

 أجل ومن. ضعفًا األکثر هم المؤمن عليهم غير الفقراء األردنيينو السوريين الالجئين أن وأظهر ،األردن في ضعفًا األکثر
 خدمات المشروع مسيقّد والنساء، الرجال من لكل الجنسين بين الفوارق تراعي التي الصحية الخدمات من بحزمة دعمهم

 بشكل بعضها يؤثر التي) المعدية غير األمراض عالج يدعمسوبشكل مجاني  للنساء عمليات توليد أو للوالدةالسابقة  رعايةال
 على القائم العنف على التدريب لتوفير القدرات بناء مكّون كما سيتم تعميم .بسعر مدعوم جدًا( الرجال على متناسب غير
 من المزيد وتحليل واستخدام جمع دعم عن فضاًل ،إلى خدمات الرعاية الوصول دون تحول التي والحواجز الجنس نوع

 تتبع أو/و تعزيز سيتم الخصوص، وجه وعلى. والطويل المتوسط المدى على الجنس نوع حسب المصنفة الصحية البيانات
 عملية من كجزء الصحية الخدمات أنواع مختلف استخدام عن الجنس نوع حسب مصنفة بيانات جمع (1) :التالية العمليات
 المنظور تبسيط مجال في القدرات وبناء الجنساني للمنظور المراعي التحليل( 2) المؤشرات، تتبع من نيمّك مما التحقق،

 والصحة الجنس نوع على القائم العنف بشأن بروتوكوالت وتطوير تدريب( 3) الصحية، التدخالت مختلف عبر الجنساني
 (.المتحدة األمم ووكاالت األخرى الجهات المانحة مع باالشتراك) اإلنجابية

 

 الجوانب البيئية )متضمنة اإلجراءات الوقائية(و. 
 

 أن المتوقع ومن ".ج" البيئية الفئة ضمن المشروع هذا ُيصّنف البيئي، التقييم بشأن 4.01 العمليات لسياسة وفقًا .117
 مواد أي المشروع يمّول لن. بسيطة بيئية آثار ذات أو مباشرة بيئية آثار أي دون منتمويلها  سيتم التي األنشطة تكون
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 تم حال وفي. أشغال أو سلع أو معدات أي شراء يمّول ولن( المحاقن أو القوارير أو التطعيم مجموعات مثل) طبية استهالكية
 .المشروع هيكلة إعادة يستلزم مما البيئي، تقييمه تصنيف إلعادة المشروع سيخضع سبق، مما أي لتشمل الشراء خطة تعديل
 - للتنمية مياإلسال والبنك الدولي البنك - ةلممّوجهة  كل كونست والبيئية، جتماعيةاال اإلجراءات الوقائية ناحية ومن

   .الخاص اتمويله عن مسؤولة
 
 الوحيد الصحي االعتماد مجلس وهو ،(HCAC) الصحية المؤسسات اعتماد مجلس وبالنسبة إلى االعتماد، يقوم .118

 لتقديم المالزمة واالجتماعية البيئية للمخاطر الصحية الرعاية خدمات تصدي كيفية بتقييم األردن، في الربحي غير
 الصحية الرعاية في للجودة الدولية الجمعية اتحاد في عضو هو الصحية المؤسسات اعتماد مجلس .الصحية الخدمات

 إذا ما لتحديد المعايير في للقياس القابلة العناصر باستخدام ملزمون الصحية المؤسسات اعتماد مجلس في والمقّيمون(. إسكوا)
: عشر الخمسة المعايير مجموعة يلي ما وفي. القياسي الشرط تستوف لم أو جزئيًا، استوفت أو استوفت، قد المؤسسة کانت

( 5) التشخيص، سلسلة( 4) المرضى، رعاية( 3) واستمراريتها، الرعاية على الحصول( 2) واألسرة، المريض حقوق( 1)
 الجودة تحسين( 9) الدعم، خدمات( 8) البيئية، والسالمة الصحة( 7) ومكافحتها، العدوى من الوقاية( 6) الدواء، استخدام
( 14) الطبية، الطواقم( 13) والقيادة، اإلدارة( 12) البشرية، الموارد إدارة( 11) األدوية، سجالت( 10) المرضى، وسالمة
 .والموظفين المرضى تثقيف( 15) مريض،الت سلسلة

 
 المعايير هي األساسية المعايير .متقدمة أو جوهرية أو أساسية أنها على مجموعة كل داخل المعايير تصنيف تم .119

. القانون بموجب مطلوبة وهي استيفاؤها، يتم لم إذا الزوار أو الموظفين أو المرضى وفاة أو إصابة تسبب أن يمكن التي
 المرفق، وعمليات بأنظمة فترتبط الجوهرية، المعايير أما. األساسية المعايير من% 100 المنشأة تستوفي أن يجب لذلك،
 هي المتقدمة والمعايير. في المئة خالل المسح الثاني 70خالل المسح األول وبنسبة  المئة في 60 بنسبة استيفاؤها ويجب
 داخل التفكير أو الثقافة في المطلوب الكبير التغيير أو الموارد نقص بسبب أحيانًا استيفاؤها، ناحية من صعوبة األكثر

في المئة خالل المسح  40خالل المسح األول و  المتقدمة المعايير من المئة في 30 استيفاء المنظمة على ويجب. المنظمة
 هذا عن اإلبالغ المرفق على يجب أساسي، معيار بأي االلتزام في تخلفًا يظهر" أساسي حدث" حصول حالة في. الثاني
 اعتماد مجلس يمنحها التي االعتمادات وتكون. سنتين كل وتنقيحها المعايير مراجعة تتم. االعتماد بفقدان المخاطرة أو الحدث

  .  عامين لمدة صالحة أيضًا الصحية المؤسسات
 

 المؤسسات اعتماد مجلس اعتماد على الحاصلة الصحة لوزارة التابعة األولية الصحية الرعاية مراكز تشمل .120
 الصحة وزارة مع الصحية المؤسسات اعتماد مجلس وضع وقد .مرفقًا 240 أصل من 120 حاليًا األردن في الصحية
 مجلس من المعتمدة المراكز عدد زيادة بهدف( NQSG) الصحية الرعاية وسالمة لجودة الوطنية األهداف الملكي والديوان

 حيث ،2007 عام المعايير وضع عملية بدأت إذ نسبيًا، جديد الصحية المؤسسات اعتماد ومجلس. الصحية المؤسسات اعتماد
 الجودة ضمان مديرية وتتولى. التوالي على 2013 و 2010 عامي األولية الصحية للرعاية مركزًا 42 و 20 اعتماد تم

. الوطنية المعايير تستوفي بحيث الصحة وزارة تديرها التي األولية الصحية الرعاية مراكز تنظيم الصحة لوزارة التابعة
 الطبية بالمرافق يدفع الصحية المؤسسات اعتماد مجلس نظام أن حيث الصحية، الرعاية لجودة" أمان شبكة" يوّفر األمر وهذا

  .الدولية المعايير مع المساواة قدم على الجودة تحقيق إلى األردنية
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 إلى االفتقار تشمل فهي االعتماد، على المرافق من المزيد حصول دون تحول التي األساسية بالقيود يتعلق ما في .121
 الالزمة باالعتماد المتصلة القدرات بناء على والعمل باالعتماد الخاصة المواقع زيارات الستضافة الالزمة المالية الموارد

 هذا تحقق وهي سنويًا، األولية الصحية للرعاية جديدًا مركزًا 20 اعتماد إلى الصحة وزارة تهدف .المحددة الثغرات لسد
 الصحة وزارة لهاتمّو التي المرافق يساعد الذي المهنية والسالمة الصحة قسم الصحة وزارة في يوجدكما  .باستمرار الهدف
 ومكافحتها، العدوى من بالوقاية المتعلقة الصحية المؤسسات اعتماد مجلس معايير استيفاء على اآلن حتى المعتمدة وغير
 .   البيئية والسالمة الصحة عن فضاًل

 
 اعتماد مجلس مع التنسيق وكذلك التمويل، بتوفير الملكي الديوان يقوم األردنية، االستجابة خطة من وكجزء .122

 المؤسسات اعتماد مجلس اعتماد على الحصول أجل من الصحة وزارة تديرها إضافية مرافق إلعداد الصحية، المؤسسات
 تحسين على الصحية، الرعاية اعتماد نظم إنشاء في األردن دعمت التي الدولية، للتنمية يةيركاألم الوكالة ترّكز كما .الصحية

 .الضعيفة الفئات من وغيرهم السوريين الالجئين مع العاملة الميدانية الصحية المرافق في الرعاية جودة
 

 البيئية المخاطر تقييم فإن أعاله، إليه المشار النحو على الصحية الرعاية جودة نظم قوة إلى واستنادًا .123
 مكّون نيتضّم أن توقعومن الم ."ج" البيئي التقييم فئة تصنيف مع يتناسب بما منخفضًا، عتبرُي المشروع لهذا واالجتماعية

   .القطاعية الطريق خارطة من كجزء الصحية الرعايةاعتماد  المشروع لهذا ةالفني المساعدة
 

 (وجدت إن) سياسات وقائية أخرىز. 
 غير منطبق

  
 البنك الدوليفي  معالجة المظالم ح. 

 
أن  الدولي البنك يساندها التي المشاريع أحد من رواتضّر أنهم يعتقدون الذين واألفراد المحلية يمكن للمجتمعات .124

 .لبنكالمظالم في ا معالجة دائرة إلى أو المشروع مستوى على المظالم لمعالجة حاليًا القائمة اآلليات إلى بشكاواهم يتقدموا
يمكن  كما. المتصلة بالمشروع والشواغل المخاوف معالجة بغرض تلقيها فور الشكاوى مراجعة المظالم معالجة وتكفل دائرة
إذا  ما رتقّر التي للبنك التابعة المستقلة هيئة التفتيش إلى شكاواهم رفع المشروع من المتضررين واألفراد المحلية للمجتمعات

بعد  وقت أي في الشكاوى رفع ويجوز. وإجراءاته البنك بسياساته التزام لعدم نتيجة، يحدث أن يمكن أو، ضرر حدث قد كان
 المعلومات من للمزيد. عليها للرد إدارته لجهاز الفرصة وإعطاء هذه المخاوف، إلى مباشرة الدولي البنك انتباه لفت يتم أن

: الموقع زيارة يرجى بالبنك، المظالم معالجة دائرة إلى الشكاوى تقديم عن كيفية
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service. زيارة يرجى الدولي، للبنك التابعة المستقلة التفتيش إلى هيئة الشكاوى تقديم كيفية عن المعلومات من للمزيد 
. www.inspectionpanel.org: الموقع
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 لرصدسابعًا. إطار النتائج وا
 

 إطار النتائج
 البلد: األردن

  المشروع الصحي الطارئ في األردن
 

 األهداف اإلنمائية للمشروع
الفقراء غير المؤمن عليهم صحيًا والالجئين  يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في دعم الحكومة األردنية من أجل االستمرار في تقديم الخدمات الصحية األولية والثانوية إلى األردنيين

 السوريين في مرافق وزارة الصحة.   
 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع
 المؤشرات اسم المؤشر

ألساسيةا  
وحدة 
 القياس

الهدف  خط األساس
 النهائي

مصدر  التكرارية
 البيانات/المنهجية

 مسؤولية جمع البيانات

الحفاظ على عدد الخدمات  االسم:
مة في مرافق الصحية المقّد

الرعاية الصحية األولية التابعة 
لوزارة الصحة إلى السكان 

 المستهدفين

 عددال 
 (باآلالف)

مديريات الصحة  أشهر 6 كل  1238.00 1238.00
 اتبالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
 ولية، وزارة الصحةألا

 مةعدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة األولية 
إلى األردنيين الفقراء غير 

 عددال 
 (باآلالف)

الصحة مديريات   أشهر 6كل   513.00  513.00
 ات بالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  50صفحة   

 المؤمن عليهم، ذكور
 مةعدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة األولية 
ن الفقراء غير إلى األردنيي

 إناث المؤمن عليهم، 

 عددال 
  (باآلالف)

مديريات الصحة  أشهر 6كل   556.00  556.00
 ات بالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

 مةعدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة األولية 
ى الالجئين السوريين إل

 ذكورالمسجلين، 

 عددال 
 (باآلالف)

مديريات الصحة   أشهر 6كل   69.00 69.00
 اتبالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

 مةعدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة األولية 
ى الالجئين السوريين إل

 إناث المسجلين، 

 عددال 
  (باآلالف)

مديريات الصحة   أشهر 6كل   100.00  100.00
 اتبالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

الحفاظ على عدد الخدمات االسم: 
مة في مرافق الصحية المقّد

الرعاية الصحية الثانوية التابعة 
لوزارة الصحة إلى السكان 

 المستهدفين

 عددال 
  (باآلالف)

مديريات الصحة   أشهر 6كل   904.00  904.00
 ات بالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

 مةالمقّد عدد الخدمات الصحية
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة  الثانوية

 عددال 
  (باآلالف)

مديريات الصحة   أشهر 6كل   381.00  381.00
 ات بالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا
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إلى األردنيين الفقراء غير 
 المؤمن عليهم، ذكور

 مةعدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة  الثانوية
ن الفقراء غير إلى األردنيي

 إناث المؤمن عليهم، 

 عددال 
  (باآلالف)

مديريات الصحة  أشهر 6كل   413.00  413.00
 ات بالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

 مةعدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة  الثانوية
ى الالجئين السوريين إل

 ذكورالمسجلين، 

 عددال 
  (باآلالف)

مديريات الصحة  أشهر 6كل   52.00  52.00
 اتبالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

مة عدد الخدمات الصحية المقّد
في مرافق الرعاية الصحية 

لوزارة الصحة التابعة  الثانوية
ى الالجئين السوريين إل

 إناث المسجلين، 

 عددال 
 (باآلالف)

مديريات الصحة  أشهر 6كل   58.00  58.00
 اتبالمحافظ

مديرية الرعاية الصحية 
  ولية، وزارة الصحةألا

ونشر خارطة  نجازإاالسم: 
طريق لقطاع الصحة لتحسين 

  مةكفاءة الخدمات المقّد

  وزارة الصحة وزارة الصحة كل سنة  نعم  ال ال/نعم 

 
 مؤشرات النتائج المرحلية

مسؤولية جمع  مصدر البيانات/المنهجية التكراريةالهدف خط  وحدة القياس المؤشرات اسم المؤشر



 البنك الدولي  
 (P163387في األردن ) الطارئ يمشروع الصحال

 

  52صفحة   

 البيانات النهائي األساس األساسية
المظالم المسجلة المتعلقة بتسليم  االسم:

 معالجتهاتمت منافع المشروع التي 
  بالفعل

 والتدقيقمديرية الرقابة  أشهر 6كل  100.00  100.00 النسبة المئوية 
 ، وزارة الصحةالداخلي

  وزارة الصحة

 
 القيم المستهدفة

 
 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع

خط  اسم المؤشر
 األساس

الهدف  2السنة  1السنة 
 النهائي

  1238.00 1238.00 1238.00 1238.00 المقّدمة في مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى السكان المستهدفينالحفاظ على عدد الخدمات الصحية 
في مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى األردنيين الفقراء غير المؤمن  عدد الخدمات الصحية المقّدمة

 عليهم، ذكور
513.00 513.00 513.00 513.00 

في مرافق الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة إلى األردنيين الفقراء غير المؤمن  عدد الخدمات الصحية المقّدمة
 عليهم، إناث

556.00 556.00 556.00 556.00  

ى الالجئين السوريين المسجلين، لوزارة الصحة إلالتابعة في مرافق الرعاية الصحية األولية  مةعدد الخدمات الصحية المقّد
  ذكور

69.00 69.00 69.00  69.00  

ى الالجئين السوريين المسجلين، لوزارة الصحة إلالتابعة في مرافق الرعاية الصحية األولية  مةعدد الخدمات الصحية المقّد
 إناث 

100.00  100.00  100.00  100.00  

مرافق الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة إلى السكان  مة فيالحفاظ على عدد الخدمات الصحية المقّد
 المستهدفين

904.00  904.00  904.00  904.00  

لوزارة الصحة إلى األردنيين الفقراء غير المؤمن التابعة  الثانويةفي مرافق الرعاية الصحية  مةعدد الخدمات الصحية المقّد
  عليهم، ذكور

381.00  381.00  381.00  381.00  
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ن الفقراء غير المؤمن لوزارة الصحة إلى األردنييالتابعة  الثانويةفي مرافق الرعاية الصحية  مةعدد الخدمات الصحية المقّد
 إناث عليهم، 

413.00  413.00  413.00  413.00  

ى الالجئين السوريين المسجلين، صحة إللوزارة الالتابعة  الثانويةفي مرافق الرعاية الصحية  مةعدد الخدمات الصحية المقّد
 ذكور

52.00 52.00  52.00  52.00  

ى الالجئين السوريين المسجلين، لوزارة الصحة إلالتابعة  الثانويةمة في مرافق الرعاية الصحية عدد الخدمات الصحية المقّد
 إناث

58.00 58.00 58.00 58.00  

 نعم  نعم ال ال  مةونشر خارطة طريق لقطاع الصحة لتحسين كفاءة الخدمات المقّد نجازإ
 

 مؤشرات النتائج المرحلية
خط  اسم المؤشر

 األساس
 الهدف النهائي  2السنة  1السنة 

  100.00  100.00 100.00  100.00  بالفعل تمت معالجتهاالمظالم المسجلة المتعلقة بتسليم منافع المشروع التي 
 


