
 

 

 وثيقة صادرة عن

 البنك الدولي

 لالستخدام الرسمي فقط
 PAD2850رقم التقرير: 

 

 
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 
 وثيقة التقييم المسبق للمشروع

 بشأن

 تقديم قرض مقترح

 
 مليون دوالر أمريكي 530بمبلغ 

 إلى 

 جمهـورية مصـــر العربيـــة

 من أجل

 نظام الرعاية الصحية في مصر رويطمشروع ت
 

 2018يونيو  6
 

 

 

 

 

 

 قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 

 

 الرسمية.  بواجباته القيام إطار في إال يتلقاها من يستعملها أن يجوز وال الحصري، التوزيع لقيود الوثيقة هذه تخضع

 الدولي. البنك من إذن دون مضمونها عن الكشف ذلك بخالف يجوز وال
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 (2018أبريل  30)سعر الصرف في 

 

 الجنيه المصري وحدة العملة =

 دوالر 0.06 جنيه واحد = 

 جنيه 17.65 دوالر أمريكي واحد = 
 

 

 السنة المالية

 يونيو 30 –يوليو  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 حافظ غانم :نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أسعد عالم المدير اإلقليمي:

 تيموثي غرانت إيفانز مدير أول بقطاع الممارسات العالمية:

 اياإيرنست مس مدير بقطاع الممارسات:

 عمرو الشلقاني رئيس فريق العمل:
 



 

iii 

 

 المختصرةاالختصارات واألسماء 

 

BMI مؤشر كتلة الجسم 

CERC المحتملة االستجابة لحاالت الطوارئ مكون 

CHI التأمين الصحي الشامل 

CHIS نظام التأمين الصحي الشامل 

CHW الرائدات الريفيات 

CBA تحليل التكلفة والمنفعة 

CPF إطار الشراكة اإلستراتيجية 

DAA  المباشرمضادات الفيروسات ذات المفعول 

DHO مكاتب اإلدارات الصحية 

DHS المسح السكاني الصحي 

DLI المؤشرات المرتبطة بالصرف 

DLR النتائج المرتبطة بالصرف 

DP شركاء التنمية 

ESMF إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 

FM اإلدارة المالية 

FMIS نظام معلومات اإلدارة المالية 

GoE الحكومة المصرية 

GDP إجمالي الناتج المحلي 

GHDC لجان مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات 

GRM وحلها )آلية معالجة المظالم( آلية تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها 

Hep C فيروس االلتهاب الكبدي سي 

HIO الهيئة العامة للتأمين الصحي 

HQIP مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية 

HNP  والتغذية والسكانالصحة 

IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

IDF االتحاد الدولي لمرضى السكر 

IFR تقارير مالية مرحلية 

IO النواتج المتوسطة 

IPF تمويل المشروعات االستثمارية 

IRR معدل العائد الداخلي 

IUD "جهاز رحمي "اللولب 

IVA جهة تحقق مستقلة 

LED مصابيح الليد 

MCH رعاية األمومة والطفولة 

M&E المتابعة والتقييم 

MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MOF وزارة المالية 

MOHP وزارة الصحة والسكان 

NAT اختبار الحمض النووي 

NCD مرض غير معد 

NGO جمعية أهلية؛ منظمة غير حكومية 

OOP )اإلنفاق الشخصي المباشر )من الجيب 

PDO  اإلنمائية للمشروعاألهداف 

PFS البيانات المالية للمشروع 

PHC رعاية صحية أولية 



 

iv 

 

PMU وحدة إدارة المشروع 

POM دليل تشغيل المشروع 

QSI مؤشرات جودة الخدمات 

RF إطار النتائج 

RFQ طلب عروض أسعار 

SC اللجنة التسييرية 

SDG أهداف التنمية المستدامة 

SHC رعاية صحية ثانوية 

STEP التتبُّع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال التوريدات والمشتريات 

SVR استجابة فيروسية مطردة 

TAG الفريق االستشاري الفني 

ToR المهام والصالحيات 

UHC التغطية الصحية الشاملة 

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 

UNICEF )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف 

USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

VAT ضريبة القيمة المضافة 

WBG مجموعة البنك الدولي 

WHO منظمة الصحة العالمية 
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 معلومات أساسية
 جدول المعلومات األساسية 

 اسم المشروع البلد:

 نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع  العربيةجمهورية مصر 

 فئة تقييم التصنيف البيئي أداة التمويل رقم تعريف المشروع

P167000 تقييم جزئي -ب تمويل المشروعات االستثمارية 

 
 أساليب التمويل والتنفيذ

 المحتملة  مكون االستجابة لحاالت الطوارئ [✓] نهج برامجي متعدد المراحل[   ]   

 دولة )دول( هشة  [   ]   سلسلة المشروعات[   ]  

 [ دولة )دول( صغيرة    ]   مؤشرات مرتبطة بالصرف [   ]  

 [ مناطق هشة داخل بلد غير هش   ]   الوسطاء الماليون [   ]  

 [ الصراع    ]   ضمانات تستند إلى المشروع [   ]  

ل [   ]    االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان [   ]   السحب الُمؤجَّ

  الترتيبات البديلة للتوريدات والمشتريات [   ]  

 

 التاريخ المتوقع إلقفال المشروع التاريخ المتوقع للموافقة على المشروع

 2023ديسمبر  31 2018يونيو  27

 تعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

 ال

 
 األهداف اإلنمائية المقترحة

 
ات األهداف اإلنمائية المقترحة في: )أ( تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية؛ )ب( تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمتتمثل 

 تنظيم األسرة؛ )ج( دعم جهود الوقاية من مرض االلتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.
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  مكّونات المشروع
 

  دوالر( التكلفة )بالمليون اسم المكون

  247.40  تدعيم خدمات الرعاية الصحية األولية وأنشطة تنظيم األسرة واألنشطة المجتمعية  

  274.60  تدعيم الرعاية الصحية الثانوية

  8.00  بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع

  0.00  االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة

 
 الجهات المعنية

 
 االستثمار والتعاون الدولي وزارة  المقترض:

 وزارة الصحة والسكان الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ:

 

 بيانات تمويل المشروع )بالمليون دوالر(

 
 ُملخَّص

 992.50 إجمالي تكلفة المشروع

 992.50 إجمالي التمويل

 530.00 منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية

 0.00 فجوة التمويل

  
 تفاصيل

 تمويل من مجموعة البنك الدولي

  International Bank for Reconstruction and Development )IBRD(  530.00 

 تمويل من مصادر أخرى غير مجموعة البنك الدولي

  Counterpart Funding  462.50 

المقترض       462.50 

 
    



 
  البنك الدولي

  P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

      

vii 

 

  )بالمليون دوالر(المبالغ المتوقع صرفها 
  

السنة المالية للبنك 
 الدولي

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 75.00  90.00  110.00  110.00  85.00  60.00  0.00     سنويا  

 530.00  455.00  365.00  255.00  145.00  60.00  0.00     تراكميا

  
  

 البيانات المؤسسية
 

 

 مجاالت الممارسات المساِعدة )الرئيسي(مجال المشروع 

  الصحة والتغذية والسكان

 
 الفحص فيما يتعلَّق بمخاطر تغير المناخ والكوارث

 تم فحص هذه العملية للتأكد من قدرتها على الصمود في وجه مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث في األمدين القصير والطويل.

 

 االرتباط بالنوع االجتماعي 

 

 يعتزم المشروع إجراء أي من الخطوات التالية؟هل 

 أ. تحليل لمتابعة أي فروق بين الذكور واإلناث فيما يتصل بالمشروع، السيما في ضوء الفروق على 
 مستوى البلد المعني التي تم تحديدها من خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية.

 نعم

ُمحدَّدة لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في )أ( و/أو تحسين مستويات تمكين النساء  ب. إجراء أو إجراءات
 أو الرجال.

 نعم

 نعم ج. تضمين إطار النتائج مؤشرات لمتابعة النواتج الناجمة عن اإلجراءات التي تم تحديدها في )ب(.

 

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات

 

 التصنيف فئة المخاطر
 

 كبيرة ⚫ . الجوانب السياسية والحوكمة1
  

 كبيرة ⚫ .االقتصاد الكلي2
  

 كبيرة ⚫ . اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية3
  

 كبيرة ⚫ . التصميم الفني للمشروع أو البرنامج4
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 متوسطة ⚫ . القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة5
  

 عالية ⚫ . الجوانب المالية والتعاقدية6 
  

 متوسطة ⚫ . الجوانب البيئية واالجتماعية7
  

 كبيرة ⚫ . أصحاب المصلحة8
  

  . أخرى9
  

 كبيرة ⚫ . اإلجمالي10
 

 

 االمتثال

 
 السياسة

 اإلستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة 

 ال [✓]      [ نعم ]   

 

  هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟

 ال [✓]      نعم[  ]   

  
 ال نعم السياسات الوقائية التي يؤدي المشروع إلى تفعيلها

 

    ✔  (OP/BP 4.01)منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -التقييم البيئي 

 ✔    .(OP/BP 4.03  ) منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك-معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص 

 ✔    (OP/BP 4.04)منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك -الموائل الطبيعية 

 ✔    (OP/BP 4.36منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) -الغابات 

 ✔    (OP 4.09منشور سياسة العمليات ) -مكافحة اآلفات 

 ✔    (OP/BP 4.11منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) -الموارد الحضارية المادية 

 ✔    (OP/BP 4.10منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) -الشعوب األصلية 

 ✔    (OP/BP 4.12منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) -إعادة التوطين القسري 

 ✔    (OP/BP 4.37منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك ) -سالمة السدود 

 ✔    (OP/BP 7.50منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك )- -الدولية المشروعات المقامة على مجاري المياه 

 ✔    (OP/BP 7.60منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك )-المشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها 

 
 األحكام القانونية

  
 األقسام والتوصيف
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سريان المشروع،  تاريخ من أشهر (3) ثالثة يتجاوز ال موعد فيمن خالل وزارة الصحة والسكان،  ،ضيقوم المقتر )أ(: 1، القسم أوال، ج، 2الملحق 

 لتكون للبنك مقبولة ذات مؤهالت وخبرات وبموجب صالحيات واختصاصات مستقلة تحقُّق جهة بتعيين الحق يوافق عليه البنك الدولي،أو في موعد 

ت التحقُّق من سالمة البيانات وغيرها من األدلة التي تدعم إنجاز واحد أو أكثر من المؤشرات المرتبطة بالصرف والتوصية بإتمام المدفوعا عن مسؤولة

 ، وأن يلتزم باستمرار هذه الجهة في العمل بعد ذلك وفي كل األوقات خالل تنفيذ المشروع.2المقابلة في إطار الفئة 

 
 
 

 الشروط
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 العربيةجمهورية مصر 

 نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

  

 جدول المحتويات

 1 ..................................................................................................................... السياق االستراتيجي أوال.

 1 .......................................................................................................... أ. السياق العام الخاص بمصر

 2 ........................................................................................................ السياق القطاعي والمؤسسي ب.

 6 ............................................................................................. ج. العالقة مع إطار الشراكة اإلستراتيجية

 7 .......................................................................................................................... ثانيا. وصف المشروع

 7 ........................................................................................................... األهداف اإلنمائية للمشروع أ.

 7 ........................................................................................................... المستفيدون من المشروع ب.

 8 ....................................................................... مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع ج.

 9 ..................................................................................................................... د. مكونات المشروع

  (iإطار المشروع )..…..………………………………………………………………………………9 

  (II )11............................................................................................................... نظرية التغيير 

   (IIIوصف مكونات المشروع )………..……………………………………………………….………12 

 18................................................................................................ تكلفة المشروع وموارده التمويلية هـ.

 20 ................................................................................................................................... التنفيذثالثا. 

 20................................................................................... للمشروع التنفيذ وترتيبات المؤسسية أ. الترتيبات

 21...................................................................................................... ترتيبات متابعة وتقييم النتائج .ب

 22 ................................................................................................................ رابعا. ُملخَّص تقييم المشروع

 22.......................................................................................................... التحليل االقتصادي والمالي أ.

 23...................................................................................................................... السالمة الفنية ب.

 25.............................................................................المستفادة التي تتجسَّد في تصميم المشروع الدروس ج.

 27.......................................................................................................... الجوانب المالية والتعاقدية د.

 33.................................................................................................... اإلجراءات والسياسات الوقائية .هـ

 37................................................................................................. و. التعامل مع الشكاوى بالبنك الدولي

 37 .................................................................................................................... خامسا. المخاطر الرئيسية

 37.................................................................................. التصنيف العام للمخاطر وبيان المخاطر الرئيسية. أ

 39 ............................................................................................................... إطار النتائج ومتابعتها سادسا.
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 77 ...................................................................................................... : التحليل االقتصادي المفصَّل4الملحق 
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 86 من 1 صفحة

 ستراتيجيالسياق اإلأوال. 
 

 بمصرأ. السياق العام الخاص 

 
الدنيا من البلدان  الشريحةوتندرج مصر في  طموحا وشامال لإلصالح يهدف إلى استعادة استقرار االقتصاد الكلي.تبنت مصر برنامجا قوميا  .1

دوالرا. ونتيجة  2048(، ومتوسط نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي 2016مليون نسمة )تعداد عام  96متوسطة الدخل، إذ يبلغ عدد سكانها 

ارتفاع مستويات الدين العام، واتساع عجز ميزان المعامالت الجارية بسبب تفاقم اختالالت االقتصاد الكلي، لجأت السلطات لتراجع معدالت النمو، و

، تم تعويم الجنيه المصري، 2016. وفي نوفمبر 2016المصرية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال السياسات منذ إطالق برنامج اإلصالح في 

نت تطبيق إصالحات مهمة لدعم وهو ما قضى على المبا لغة في قيمته، واستمرت السلطات في اتخاذ تدابير مهمة لضبط أوضاع المالية العامة، تضمَّ

هذا باإلضافة إلى إصدار تشريعات مهمة وضرورية لتدعيم مناخ األعمال، وجذب االستثمارات، وتشجيع  الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويحظى برنامج الحكومة لإلصالح بدعم من مجتمع المانحين  إقرار قانون التراخيص الصناعية وقانوني االستثمار واإلفالس الجديدين.النمو، ومن ذلك 

، وتسهيل التمويل الممدد لمدة ثالث 2018-2016الدولي، ويشمل ذلك سلسلة قروض البنك الدولي البرامجية لتمويل سياسات التنمية للسنوات المالية 

 مليار دوالر. 12بمبلغ  2016ت من صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر سنوا

 

ل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا  بنسبة  .2 % في السنة السابقة، وذلك على 4.3تمشيا  مع نمو بنسبة  2017% في السنة المالية 4.2سجَّ

% في النصف األول من السنة المالية 5.2عالوةً على ذلك، تسارعت خطى النمو ليبلغ معدله  مة.الرغم من جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العا

وتبدو آفاق النمو مواتية في المدى المتوسط بشرط االستمرار في تطبيق السياسات واإلصالحات  % في الفترة نفسها من السنة السابقة.3.6 مقابل 2018

تُفِسد هذه اآلفاق تباطؤ وتيرة تطبيق اإلصالحات، األمر الذي من شأنه تقويض استدامة المالية العامة واالستثمارات ومن المخاطر التي قد  الداعمة للنمو.

. ويُعَزى االنخفاض السريع 2017% في يوليو 33، من ذروة بلغت 2018% في فبراير 14.4وقد انخفض معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى  الخاصة.

 الستة الماضية إلى تالشي تأثير االنخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع األسعار الرسمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. للتضخم على مدى األشهر

 

على الرغم من التعافي االقتصادي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي، وبدء انحسار اختالالت االقتصاد الكلي، ال تزال الظروف  .3

. وتشكل الفروق في 2015فمعدالت الفقر وفقا لحد الفقر الوطني دفعت نحو ثلث السكان أسفل خط الفقر في عام  بالتحديات.االجتماعية حافلة 

% )بنهاية 12وبلغ معدل البطالة  مستويات الدخل فيما بين المناطق سمة دائمة، مع تخلُّف المناطق الريفية في صعيد مصر عن المناطق األخرى.

وتعمل الحكومة لتقوية شبكات  %.25.7% السنة السابقة، لكن معدل البطالة في صفوف الشباب يبلغ 12.5( منخفضاً من 2017السنة المالية 

وعلى الرغم من  األمان االجتماعي، من خالل توسيع برامج التحويالت النقدية، وزيادة معاشات التقاعد االجتماعية، وُمخصَّصات دعم الغذاء.

طعتها مصر على صعيد التنمية البشرية في مجاالت معدالت وفيات األطفال، ومتوسط العمر المتوقع عند الميالد، ومعدالت الخطوات الكبيرة التي ق

الحصول على  االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي واإللمام بالقراءة والكتابة، ال تزال هناك تحديات جسام في ظل وجود تفاوتات كبيرة في إمكانية

  جتماعية األساسية وجودتها.الخدمات اال

 

 2015التي وضعتها الحكومة في عام  2030يمثل النهوض بتنمية رأس المال البشري إحدى األولويات الثالث إلستراتيجية رؤية مصر  .4

ن هذه الرؤية برنامج عمل لتحقيق التن في إطار جهد تشاركي وطني قامت بتنسيقه وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري. مية الشاملة، وتعظيم وتتضمَّ

)أ( بُعد اقتصادي يتعلَّق بالتنمية  وتتألَّف هذه الرؤية من: المزايا التنافسية لالقتصاد المصري بغية تحقيق آمال المصريين في أن يحيوا حياة كريمة.

ن العدالة االقتصادية، والطاقة، والمعرفة، واالبتكار والبحث العلمي، والشفافية، ومؤسسات حكومية تتمتع بالكفاء ة؛ )ب( بُعد اجتماعي يتضمَّ

د إستراتيجية رؤية مصر االجتماعية، والصحة، والتعليم والتدريب، والثقافة؛ )ج( بُعد بيئي يتعلق بالتنمية البيئية والحضرية. على أنَّ  2030وتُؤك ِ

ل االجتماعي في مصر خالل  االثنتي عشرة سنة القادمة. من شأن تحسين النواتج الصحية أن يسهم إسهاما كبيرا في التحوُّ
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 ب. السياق القطاعي والمؤسسي

 
حقَّقت  فقد على الرغم من التحسينات التي تتحقٌّق على المدى الطويل، فإن معدل التقدُّم في النواتج الصحية في مصر آخذ في التراجع. .5

حالة وفاة لكل  33حاالت وفاة إلى  106األمهات من حيث هبط معدل وفيات  تحسينات كبيرة في مؤشرات الصحة الرئيسية، 1990مصر منذ عام 
وعلى الرغم من هذه التحسينات،  (.2015حالة وفاة لكل ألف مولود )البنك الدولي،  20إلى  60ألف مولود حي، وهوى معدل وفيات الرضع من  100

في هذه المؤشرات آخذ في التراجع )المسح السكاني الصحي  ال تزال هناك تباينات كبيرة بين المناطق، وتشير البيانات الحديثة إلى أن معدل التقدم
سنة خالل تلك الفترة، دون المتوسط السائد في منطقة الشرق األوسط  71إلى  66ومازال متوسط العمر المتوقع، بالرغم من ارتفاعه من  (.2014

  سنة. 73وشمال أفريقيا البالغ 
 

، 1990% مولود لكل امرأة منذ عام 3.5إلى  3ارتفع معدل الخصوبة الكلية من حيث  وفي الوقت نفسه، ازدادت الضغوط السكانية، .6

مليون  128، ومن المتوقع أن يصل إلى 2017مليون نسمة في عام  100وقد تجاوز عدد سكان مصر  وهو ما أسهم في سرعة النمو السكاني.

وقد حذرت الحكومة من أن النمو السكاني  لمتحدة للسكان(.)توقعات األمم ا 2050مليون نسمة بحلول عام  150، و2030نسمة بحلول عام 

ومع ذلك، فقد  1السريع يمثل خطراً كبيًرا يُنِذر بإفساد آفاق التنمية في البالد، وشجعت على تبني نهج تنظيم األسرة، السيما في المناطق الريفية.

(، 2017ولم يطرأ عليها أي تغير )المسح السكاني الصحي  2008ام استقرت معدالت استخدام تنظيم األسرة من قبل المصريات المتزوجات منذ ع

شهًرا  12مستخدمات في مصر عن استخدام طريقة لمنع الحمل خالل  10من كل  3وانخفض معدل استخدام اللولب على المدى الطويل، وتتوقف 

رغم من تمتع معظم النساء بمعرفة أساسية عن أساليب ، أنه على ال2015من البدء في استخدامها. وأظهر مسح الجوانب الصحية في مصر لعام 

السيما في صعيد مصر بين الفئات الحاصلة على مستويات تعليمية متدنية، مازال يشيع بقوة منع الحمل الشائعة، فإنتفضيل األسر األكبر حجما 

  وفيما بين الرجال أكثر مما هو بين النساء.

 

لت مصر أعلى  ، السيما االلتهاب الكبدي الوبائي سي. تحديات تسببها مشاكل مرضية محددةقطاع الرعاية الصحية في مصر  يواجه .7 فقد سجَّ

مليون شخص( من  4.5% من السكان البالغين في مصر )نحو 7معدل لإلصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي المزمن سي في العالم، حيث يعاني قرابة 

القومية  ةوقد حدث الكثير من اإلصابات قبل عقود، من خالل اإلبر سيئة التعقيم المستخدمة في إطار الحمل 2 اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي الوبائي.

وتشير الشواهد والدالئل المتاحة إلى أن السبب الرئيسي النتشار  لعالج مرض البلهارسيا، وتؤدي اآلن إلى قدْر كبير من المضاعفات الصحية والوفيات.

العشر الماضية تمثل في عدم سالمة وأمان عمليات نقل الدم وسوء إجراءات مكافحة العدوى بالمرض في منشآت الرعاية الصحية. العدوى خالل السنوات 

ألف مصري بااللتهاب الكبدي الوبائي سي كل عام، وهو ما يجعله ثالث أكبر أسباب الوفيات بعد أمراض القلب واألمراض الدماغية  40ويموت نحو 

ألف إصابة جديدة سنويا ينتج معظمها عن سوء إجراءات السالمة الطبية والنظافة العامة، بما في ذلك  150ةً على ذلك، يحدث قرابة عالو الوعائية.

ويكلف فيروس االلتهاب  ومعدل انتشار المرض أعلى بكثير بين البالغين فوق سن األربعين والفقراء ومن يعيشون في المناطق الريفية. عمليات نقل الدم.

مليارات دوالر  4التكاليف المباشرة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي اإلنفاق إلى  مليون دوالر أمريكي سنوياً من 400الكبدي الوبائي سي مصر أكثر من 

 (.2017)البنك الدولي،  2030بحلول عام 

 

وتعتبر األمراض غير المعدية  عوامل المخاطر.تواجه مصر أيضا  أعباء متصاعدة تتعلق باألمراض غير المعدية التي تنتج عن ضعف مكافحة  .8

، ازدادت الوفيات الناجمة عن مرض نقص 2005ومنذ عام  3. % من الوفيات المبكرة في مصر67% من جميع الوفيات و82مسؤولة عما يقدر بنحو 

حيث يعزى نصف تلك الوفيات إلى ارتفاع ضغط الدم،  -وهما السببان الرئيسيان للوفاة في مصر-تروية القلب واألمراض الدماغية الوعائية زيادةً كبيرة 

%، والسبب الرئيسي في 50وازدادت الوفيات بسبب اإلصابة بمرض السكري، وهو السبب الرئيسي السادس للوفاة، بأكثر من  4 .وفقاً للتقديرات العالمية

                                                           

1 idUSKCN1BA153-growth-population-rapid-fight-to-control-birth-promotes-population/egypt-egypt-https://www.reuters.com/article/us 

 .(2014المسح السكاني الصحي في مصر ) 2

 (.2016معهد القياسات الصحية والتقييم ) 3

  .2004. منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا، 2004تقرير الصحة في العالم منظمة الصحة العالمية. "المخاطر الصحية العالمية"،  4
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بلدا في العالم من حيث عدد السكان )تقييم عبء المرض العالمي  20 ذلك هو ارتفاع معدل السمنة لدى البالغين في مصر، والذي يعتبر األعلى بين أكبر

، 2030، بحلول عام 2010مليار دوالر في عام  1.3ومن المتوقع أن يتضاعف األثر االقتصادي لمرض السكري وحده، والذي قدر بـنحو  (.2017لعام 

 5.% من إجمالي الناتج المحلي لمصر12ل وقد تبين أن الحاالت المزمنة بشكل عام تسبب خسائر في اإلنتاجية تعاد

 

وعلى الرغم  ال تستطيع المنظومة الصحية في مصر، بوضعها الحالي، تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي االحتياجات الملحة للسكان. .9

فإن هذه المنشآت تقدم في الغالب رعاية صحية  6كيلومترات من أماكن وجود المنشآت الصحية،  5% من السكان يعيشون في نطاق 95من أن نسبة 

وقد أشار الكثير من التقارير إلى نقص األدوية وعدم وجود إرشادات  سيئة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى ضعف االستفادة من المزايا الصحية وقلتها.

باإلضافة إلى ذلك، تعد سالسل  (.2015، و2010دولي وأساليب سريرية محدثة ومطبقة إلدارة األمراض المزمنة وقلة عدد المتخصصين )البنك ال

ً ما تكون المستشفيات والمستوصفات العامة في مصر غير مجهزة لتلبية االحتياجات الفعلية للسكان  توريد األدوية قديمة وتنقصها الكفاءة، وغالبا

المركز الوطني لنقل الدم عن ضمان ولية ؤمسفعلى الرغم من  وال تزال مشاكل السالمة األساسية من بواعث القلق الرئيسية، القاطنين في محيطها.

فإن القيود المالية تحول دون انتهاجه للوسائل التكنولوجية الحديثة )على سبيل المثال: اختبارات الحمض النووي( التي تقلل  النقل اآلمن والسليم للدم،

وعلى الرغم من أن الحكومة قد وضعت معايير  خرى المنقولة عن طريق الدم.مخاطر اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي الوبائي سي واألمراض األ

لمعايير كان متقطعاً للجودة العتماد العيادات والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية األولية استناداً إلى المبادئ التوجيهية العالمية، فإن تطبيق هذه ا

  ويعتمد على المشروع، بسبب نقص التمويل.

 

ه نصف المرضى تقريبا  إلى البحث عن الرعاية في  .10 عالوة  على ذلك، تتسبب المخاوف من تدنِّي جودة خدمات الرعاية الصحية في توجُّ

 (.2015)البنك الدولي،  العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث يتحملون نفقات أعلى من دخلهم الخاص ويتعرضون لخطر السقوط في براثن الفقر

% من المصريين لديهم تأمين صحي في هيئة التأمين الصحي الحكومية، ال يستفيد من هذا التأمين سوى أقل من ربع األسر 60ن أن حوالي وعلى الرغم م

عالوة على ذلك، ال يغطي التأمين الصحي الحكومي  7 المصرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوفهم من تدني جودة الرعاية في المنشآت الحكومية.

ولذلك، أصبح من الشائع االستعانة بخدمات القطاع الخاص، واستقرت  ئات األولى بالرعاية، مثل العاملين في القطاع غير الرسمي والفقراء والمعالين.الف

سبة تزيد عن % من إجمالي اإلنفاق الصحي على مدار العقد المنصرم، وهذه الن61النفقات الشخصية المباشرة على الرعاية الصحية في مصر عند نسبة 

وتبين هذه المدفوعات وجود تفاوتات ملحوظة من  (.2016و 2015ضعفي المتوسط المسجل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )البنك الدولي، 

ية الصحية، وهو ما ( على الرعا%21وتنفق األسر المصرية األشد  فقرا النسبة األكبر من دخلها ) حيث الدخل والنوع االجتماعي واألماكن الجغرافية،

وتتكبَّد األسر الريفية وتلك  9 % منها في براثن الفقر كل سنة بسبب النفقات الصحية الكارثية التي تتكبدها.7ويسقط نحو  8يؤدي إلى صعوبات مالية شديدة،

 10التي يعاني أحد أفرادها من مرض مزمن، على األرجح، نفقات صحية كارثية. 

 

تقديم خدمات عالية الجودة بسبب نقص الوعي وضعف الطلب من جانب المرضى على الرعاية الطبية، وضعف وتشتد القيود التي تعوق  .11

وقد أظهرت نتائج المسوح االستقصائية لألسر المصرية ارتفاع معدالت الحاالت  تكامل خدمات الرعاية وغياب نهج مراعية للفروق بين الجنسين.

صة، فضال عن سوء التوعية المجتمعالمرضية المزمنة التي ال يمكن السيطرة  وفيروس  ة بمخاطر المضاعفات الصحية.يعليها أو غير الُمشخَّ

االلتهاب الكبد الوبائي سي هو مثال مأساوٌي صارخ، حيث يعاني ماليين المصريين من هذا المرض، ولكن ال تظهر عليهم أعراض المرض أو 

                                                           

  ، واشنطن العاصمة، البنك الدولي.5575(: األمراض المزمنة ونواتج سوق العمل في مصر، ورقة عمل بحوث السياسات 2011. )يروكو ل. تانابي ك، سوهركي م. فوماغالي إ 5

 .ICF International; ،2014(، القاهرة وماريالند: وزارة الصحة والسكان، برنامج المسوح السكانية الصحية، 2014مصر ) -فاطمة الزناتي وآخرون، المسح السكاني الصحي 6
الرعاية الصحية األولية في منطقة شرق البحر المتوسط،  (، تنفيذ سياسة2018؛ وفان ويل )http://dhsprogram. com/pubs/pdf/PR54/PR54.pdf]اإلنترنت[. متاح على الرابط: 

  (.1) 24، الممارسات العامة، Eur Jخبرات ستة بلدان، 

 لالقتصاد،. المجلة األمريكية رشاد أ.س، وشرف م.ف. اآلثار الكارثية والمسببة للفقر الناجمة عن النفقات الشخصية المباشرة على الرعاية الصحية: شواهد جديدة من مصر 7
 .533-526(: 5) 5؛ 2015

  (.2011استقصاءات استفادة األسر المعيشية المصرية من الخدمات الصحية وإنفاقها عليها، ) 8

  (.2010البنك الدولي، من يدفع؟ اإلنفاق الشخصي على الصحة وآثاره على اإلنصاف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ) 9

  (.2015)انظر رشاد وشرف  10
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وبالمثل، ال يقبل الكثيرون على طلب الرعاية الطبية من األمراض غير  الرعاية الطبية. يفتقرون إلى تشخيٍص يجعلهم يسعون وراء الحصول على

وتعد مصر من بين أقل البلدان إنفاقاً على عالج مرض السكري بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يدل على تخلي  المعدية.

(، باإلضافة إلى نقص شبكات اإلحالة 2013بيب )أطلس االتحاد الدولي لداء السكري للعام الكثير من المصابين عن تناول األدوية وزيارة الط

أن نسبة المصريين الذين يحتاجون  2013وأظهرت دراسة أجريت في عام  لضمان تشخيص المرض ومتابعته والتحكم فيه على النحو المناسب.

 %، إذ يفضل معظم المصابين المنشآت الطبية الخاصة.6األولية العامة ال تتجاوز إلى رعاية طبية خارجية ويذهبون إلى منشآت الرعاية الصحية 

 وال يلتزم سوى ربع المصابين بداء السكري في مصر بتناول األدوية المقررة بشكل جيد، وأظهرت أبحاث أخرى ارتفاع معدل انتشار المضاعفات

ويبدو أيضاً أن التوعية المجتمعية الروتينية المقدمة عبر وسائل اإلعالم  في العالم. )مثل اعتالل الشبكي ة السك ري( في مصر عن البلدان المماثلة

وأفادت نسبة تقل عن ربع المتزوجات عن حصولهن على معلومات عن تنظيم األسرة عبر التلفزيون  الجماهيري والحمالت الصحية العامة محدودة.

 والبد أيضاً من اإلقرار بوجود فروق بين الجنسين (.2015األوروبية عن طريق المقابالت أو في األماكن العامة )الدراسة االستقصائية الصحية 

نحو نصف المصريات الالتي يفضلن الحصول على الرعاية من طبيبة يُعالَجن على يد طبيب، وهو  ،فمثال فيما يتعلق بأعباء المرض واحتياجاته.

باإلضافة  (.2015اسة ويقلل من مدى قابلية استيعابهن لتنظيم األسرة فيما بعد )البنك الدولي ما يقيد من درجة الراحة في التحدث عن المسائل الحس

أيضا إلى ذلك، ترتفع معدالت األمية بين النساء في مصر بدرجة أكبر من الرجال، كما أنهن يعانين من ضعف التغطية التأمينية الصحية، وتزداد 

ة بما في ذلك أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود نهج توعوية احتماالت تعرضهن لإلصابة بأمراض غير معدي

  تستهدف المرأة.

 

تتطلب مواجهة أكبر التحديات الصحية في مصر وتحقيق أهداف التنمية األشمل إعادة توجيه المنظومة الصحية في البالد نحو تحقيق  .12

، بما 2030من أهداف التنمية المستدامة البلدان إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام  ويدعو الهدف الثالث رعاية صحية أعلى جودة.

وبالنظر إلى األعباء التي تتحملها  وتحسين النتائج الصحية. ،في ذلك تيسير الحصول على خدمات صحية أساسية ذات جودة توفر تغطية فعالة

ويعكس هذا  يق هذا الهدف سيتطلب تطبيق نظام صحي أكثر استجابة الحتياجات السكان الحالية.مصر بسبب األوضاع المزمنة والمعقدة، فإن تحق

ل نحو تقديم رعاية صحية أعلى جودة التفكير الحالي بشأن تحسين الجودة، وهو ما يحتاج إلى ضمان توفير "الهياكل" المناسبة )شام لة البنية التحوُّ

ما إلى ذلك(، وكذلك تحسين العمليات التقنية وتجارب المستخدمين، فضال عن الهياكل التنظيمية واإلدارية التحتية للمنشآت واألدوية والموظفين، و

  التي تدعم هذه العمليات، وذلك من أجل تحقيق نتائج أفضل.

 

باعتبارها أولويات  لمواجهة هذه التحديات، حددت الحكومة المصرية التغطية الصحية الشاملة وتحسينات الجودة وأعباء أمراض ُمعيَّنة .13

قانون التأمين الصحي الشامل  2017في ديسمبر ، أصدرت الحكومة قومية، وشرعت في تنفيذ مبادرة إصالح قطاع التأمين الصحي االجتماعي.

تي يدفعها وبموجب القانون الجديد، الذي سيتم تمويله من خالل الضرائب والحصص ال من أجل حث الخطى نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ة إضافية أرباب األعمال ورسوم االشتراكات )باإلضافة إلى توفير الدعم للمصريين األكثر فقراً(، ستوسع الحكومة التغطية التأمينية لتصل إلى نسب

عاًما،  15مراحل على مدار  6وسيتم تطبيق النظام الجديد على  الفئات األولى بالرعاية التي ال يمكنها الدفع. ذلك في ابم% من السكان، 30قدرها 

 على.األجودة ال. ومن المتوقع أن يرفع القانون الجديد الطلب على الخدمات بوجه عام، وكذلك على الخدمات ذات 2018مع بدء التنفيذ من يوليو 

انت طوعية من قبل( وسيقوم األطباء في مجال صحة األسرة بمهمة تدقيق وسيلزم النظام المنشآت العامة باستيفاء معايير االعتماد الدولية )التي ك

ء إحاالت المرضى إلى المنشآت المعتمدة. وباإلضافة إلى القانون الجديد، انتهجت الحكومة المصرية في اآلونة األخيرة سياسات تستهدف أعبا

ضي بالقيام بفحص اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبد الوبائي سي يق 2015األمراض الرئيسية، ومن هذه السياسات، إصدار تفويض رئاسي عام 

ما في ووضع إستراتيجية قومية جديدة )عملية شريان الحياة(، بقصد معالجة قضية معدالت الخصوبة المرتفعة وتلبية احتياجات تنظيم األسرة، السي

 المناطق الريفية.
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 الصحي الشامل في جميع أنحاء البالد في ست مراحل. اإلطار الزمني لتنفيذ نظام التأمين 1الجدول 

 المحافظات الفترة المرحلة

1 2018 – 2020  اإلسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء 

2 2021 – 2023  أسوان واألقصر ومطروح وقنا والبحر األحمر 

3 2024 – 2026  اإلسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج 

4 2027 – 2028  أسيوط وبني سويف والفيوم والمنيا والوادي الجديد 

5 2029 – 2030  الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية  

6 2031 – 2032  القاهرة الكبرى )القاهرة والجيزة والقليوبية( 

 
 1994. وفي عام لتقوية دور الرائدات الريفياتبالنظر إلى أهمية التوعية والوعي المجتمعي، فقد اتخذت الحكومة كذلك بعض الخطوات  .14

ألف شخص تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحقق تغطية جغرافية  14أُنشئ برنامج الرائدات الريفيات في مصر الذي يدعم حالياً أكثر من 
في  والتواجد بصورة أقوىد من الرائدات الريفيات جيدة نسبيا. ولكن على الرغم من ذلك، يواجه البرنامج العديد من التحديات منها الحاجة إلى المزي

عدة محافظات وتوسيع نطاق االستشارات وإقامة عالقات رسمية مع القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية من أجل تحسين 
ة والسكان في اآلونة األخيرة إستراتيجية قومية عمليات اإلحالة وأنشطة التوعية. وإدراكاً للدور المحوري للرائدات الريفيات، أطلقت وزارة الصح

ية لدمجهن في منظومة الرعاية الصحية. وتعد اإلستراتيجية إطارا وُمرِشداً لتحسين قدرات الرائدات الريفيات على حفز تغييرات سلوكية وتقو
د اإلستراتيجية أيضا عل ى أهمية برنامج الرائدات الريفيات في انتهاج سياسات الروابط بين المجتمعات المحلية ومنظومة الرعاية الصحية. وتُؤك ِ

( تحسين التنسيق 3( كسب التأييد السياسي ألنشطة الرائدات الريفيات وحمالت التوعية اإلعالمية؛ )2( وضع بروتوكوالت فنية؛ )1جديدة، منها: )
( دعم االستدامة المؤسسية والمالية لخدمات 4أن أنشطة التوعية؛ )فيما بين الرائدات الريفيات والقطاعين العام والخاص وقطاع الجمعيات األهلية بش

 برنامج الرائدات الريفيات.
 

 مشاركة البنك الدولي

 

م مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذي أنجز في اآلونة األخيرة بتمويل من البنك الدولي خريطة طريق لتوسيع نطاق تحسين  .15 يُقدِّ

ز بشكل ملحوظ . وقد جودة الرعاية الصحية بذلت مصر جهودا متقطعة لتحسين الجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن التقدُّم في هذا الشأن تعزَّ

كثر مع تنفيذ مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذي ركَّز على تحسين جودة خدمات وحدات الرعاية الصحية األولية الُمقدَّمة في القرى األ

لتحسين الجودة، بما في ذلك تحديث المعدات والمستلزمات، ا منشأة بنجاح خطط 1000ونفذت أكثر من  ة في صعيد مصر.فقرا واألولى بالرعاي

تمكن وشراء األدوية، وتدريب العاملين الصحيين على المبادئ التوجيهية السريرية. وتم تعزيز القدرات اإلشرافية لوزارة الصحة والسكان حتى ت

وأظهرت الدراسة  منشأة بصورة رسمية. 700روتينية للمنشآت لضمان اتباع المبادئ التوجيهية، وتم اعتماد ما يقرب من من إجراء عمليات تدقيق 

. 2017و 2016% في معدل رضا المرضى في المنشآت التي استهدفها المشروع خالل الفترة بين 30االستقصائية للعمالء النهائيين تحسنا بنسبة 

 ا لكيفية توسيع نطاق هذا العمل في مصر.وتوفر هذه النتائج إطارً 

 

م مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الحكومة المصرية في إطالق برنامج للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، الذي دعَّ  .16

روس التهاب الكبد الوبائي حقق تقدما ملحوظا حتى اآلن، وجعل مصر واحدة من الدول الرائدة على المستوى العالمي في مجال القضاء على في

وفي األعوام القليلة الماضية، استطاعت الحكومة خفض تكاليف عالجات فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الجديدة والمعروفة باسم مضادات  .سي

 1.6ري وعالج ماليين مص 5حيث تم فحص حوالي  %،96الفيروسات ذات المفعول المباشر، والتي تحقق نسبة شفاء تصل إلى ما يقرب من 

ومول البنك الدولي ما يقرب من ثلث عمليات  وأنشأت وزارة الصحة والسكان أيضاً سجال إلكترونيا وطنيا للمرضى الذين تم فحصهم. مليون فرد.

نظيم هذه ومن األهمية بمكان مالحظة أن ت في إطار مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية. 2017الفحص تلك في األشهر الستة األولى من عام 

ولكن  الفحوصات تم إلى حد كبير من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية، وهو ما يُبرز الدور المركزي للرعاية األولية في معالجة هذا المرض.

ماليين  4مليون شخص ومعالجة نحو  43إذ رأت الحكومة المصرية أنها ال تزال بحاجة إلى فحص ما يقدر بنحو  مازالت هناك تحديات كبيرة:

مريض مصاب بالعدوى للوصول إلى هدف القضاء على هذا المرض، ويجب أيضاً تعزيز أنشطة الوقاية من المرض، ومن ذلك ضمان نقل الدم 

( توسيع برنامج الفحص من خالل مستوى الرعاية الصحية 1) وسيتطلب تحقيق ذلك موارد إضافية من أجل: اآلمن لتجنب حدوث إصابات جديدة.
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( ضخ استثمارات هامة في خدمات الدعم األخرى في المستشفيات من 3( ضمان تقديم عالج جيد ميسور التكلفة؛ )2التواصل المجتمعي؛ )األولية و

 المستوى الثاني وسالسل توريد األدوية وبنوك الدم، وما إلى ذلك.

 

تلبية االحتياجات المالية والتقنية لوزارة الصحة يعمل البنك الدولي بشكل تفاعلي مع شركاء التنمية لضمان االتساق والتنسيق في  .17
وعلى الرغم من أن الكثير من شركاء التنمية يسهمون في القطاع الصحي في مصر، فقد كان التنسيق في أغلب األحيان ضعيفاً، وهو ما  .والسكان

 وتهدف مشاركة البنك إلى التغلُّب على هذه التحديات. أدى إلى تقديم برامج رأسية متفرقة، بدال من تقديم مجموعة شاملة ومترابطة من الخدمات.
مم ويشمل ذلك عقد اجتماعات ثنائية وجماعية منتظمة مع شركاء التنمية الرئيسيين مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وصندوق األ

لتنسيق دعم شركاء التنمية بشكل أفضل من خالل الحكومة وبوجه عام، هناك مجال  المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم من الشركاء.
ية ودعم المصرية، لمواءمة المساعدات المالية والتقنية المتاحة مع خطة الصحة القومية والتنسيق بين كل الجهود، لضمان التكامل وتجنب االزدواج

مية في مجاالت التأمين الصحي ومكافحة العدوى ومراقبة األمراض )أ( منظمة الصحة العال وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين: األولويات الحكومية.
( صندوق األمم المتحدة للسكان في مجال 3( منظمة اليونيسف في مجاالت التغذية والرعاية الصحية األولية؛ )2وإدارة األمراض غير المعدية؛ )

مليون دوالر أمريكي( والذي ركز على التدخالت في  27وروبي بقيمة تنظيم األسرة والقضايا السكانية وصحة األم )من خالل منحة من االتحاد األ
مليون دوالر أمريكي لجانب العرض في مجال  24( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التي قدمت دعما متعدد المراحل بقيمة 4جانب العرض؛ )

( الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال تعزيز تقديم الخدمات 5والر أمريكي(؛ )ماليين د 5أنشطة تنظيم األسرة واألنشطة السكانية والرائدات الريفيات )
( االتحاد 6مليون يورو( وزيادة الوعي بنظام التأمين الصحي الجديد بالشراكة مع وزارة المالية )مليوني يورو(؛ ) 31السيما في منطقة الدلتا )

وتقدم  ( والمنح العائلية والسكانية المقدمة إلى صندوق األمم المتحدة للسكان.مليون يورو 120األوروبي في تحسين جودة الخدمات الصحية )
 ولية.صناديق ثنائية أخرى )السيما من دول مجلس التعاون الخليجي( الدعم لتوسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية للمستشفيات ومنشآت الرعاية األ

من خالل مواءمته مع جدول أعمال اإلصالح الحكومي الشامل، واستكمال األنشطة وسيقوم المشروع المقترح بدور تحفيزي في هذه العملية 
  المستمرة وسد الفجوات )مثل حفز الطلب(، والتنسيق عن كثب مع جميع شركاء التنمية في قطاع الصحة.

 
 ج. العالقة مع إطار الشراكة اإلستراتيجية

 

( الذي ناقشه مجلس المديرين مصر -94554)التقرير  2019-2015يدعم إطار الشراكة اإلستراتيجية لمصر للسنوات المالية  .18
ويتألَّف إطار الشراكة اإلستراتيجية من ثالثة  التغييرات التحويلية في المجال االقتصادي واالجتماعي في مصر. 2015ديسمبر  17التنفيذيين في 

وهي: تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة  2030ابطة بشكل وثيق وهي تمثل أيضاً المحاور األساسية في إطار رؤية مصر مجاالت تركيز متر
بشأن االحتواء االجتماعي،  3ويدعم المشروع المقترح، على وجه التحديد، مجال التركيز  وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص واالحتواء االجتماعي.

( توسيع الوصول المنصف إلى خدمات صحة 1إلى تقديم الدعم للسنوات الالحقة إلطار الشراكة اإلستراتيجية من أجل: ) الذي يدعو 2-3الهدف 
خيرة؛ األسرة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة لمعالجة الزيادة غير المتوقعة التي طرأت على النمو السكاني في اآلونة األ

وذكر إطار الشراكة اإلستراتيجية بوضوح  ( تحسين سالمة المريض والدم.3لنظام الصحي لحاالت حديثي الوالدة والتوليد؛ )( تحسين استجابة ا2)
، وخلف ضغوطاً هائلة على الخدمات االجتماعية وأسواق العمل التي 2008التحديات السكانية، والحظ أن معدالت الخصوبة قد ازدادت منذ عام 

عالوةً على ذلك، يدعو إطار الشراكة أيضا البنك الدولي إلى دعم الحكومة المصرية لتعزيز قدرتها على  ستيعاب الشباب.تجد حاليا صعوبة في ا
  االستجابة للوقاية من اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وتشخيصه وعالجه وتقييم أثره على الموازنة العامة.

 

مجموعة البنك الدولي اإلستراتيجيين إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو يسهم المشروع المقترح في تحقيق هدفي  .19

ومن خالل تعزيز تقديم خدمات الصحة العامة المتكاملة، سيسهم المشروع المقترح في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك  مستدام.

، 2030ة والسكان لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والحماية المالية للجميع بحلول عام أهداف قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذي

عالوة  وضمان أنه بحلول العام نفسه لن يسقط أحد في دائرة الفقر أو يُضطر للبقاء فيها بسبب دفعه نفقات الرعاية الصحية من دخله الشخصي.

اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في القطاع الصحي بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  على ذلك، فإن المشروع المقترح يتماشى مع المبادئ

وسيجعل المشروع المقترح هدفي مجموعة البنك الدولي جزءاً ال يتجزأ  من أجل إيجاد أنظمة صحية عادلة وخاضعة للمساءلة بطريقة مستدامة.

ية الصحية الشاملة، وستصب ركيزة "تجديد العقد االجتماعي" في صالح إستراتيجية من النظام الصحي في مصر في سعيه نحو تحقيق التغط

  المجموعة للمنطقة من خالل دعم التدخالت المطلوبة اجتماعياً في قطاع الرعاية الصحية.
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د المشروع المقترح أيضا على أهمية االستثمارات اإلستراتيجية المتزايدة للبنك الدولي في رأس المال .20 البشري لحفز النمو  يُؤّكِ

وفي إطار مشروع رأس المال البشري، وغيره من التحوالت اإلستراتيجية، فقد ازدادت استثمارات البنك الدولي في مجالي الصحة  االقتصادي.

ي تحقيق النمو والتغذية وغيرهما من المجاالت األساسية لرأس المال البشري لضمان تمكن المزيد من المواطنين من اإلسهام على نحو فعال ف

ويهدف المشروع المقترح إلى تدعيم رأس المال البشري في العديد من الجبهات، منها معالجة األعباء الثقيلة للحاالت  االقتصادي وجني ثماره.

بشري، وتقليل حاالت المزمنة التي تؤدي إلى خسائر في اإلنتاجية ومستويات الدخل في مصر، وتقوية أنشطة الرعاية الوقائية لحماية رأس المال ال

  العجز في المستقبل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي تعد شبكات أمان للفئات األولى بالرعاية.

 

، وستدعم 2030في مصر، ومع إستراتيجية وزارة الصحة ورؤية مصر  2014تتوافق أنشطة المشروع المقترح مع أحكام دستور  .21

( تنفيذ التغطية الصحية 1) وفي هذا الصدد، تلتزم اإلستراتيجية صراحة بما يلي:مجال الصحة.  أسس اإلصالحات الحكومية ذات األولوية في

( مواصلة تطوير نظم الحوكمة واإلدارة والالمركزية 4( تدعيم برامج الصحة الوقائية؛ )3( تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية؛ )2الشاملة؛ )

 ( تطوير قطاع األدوية.7( تحديث إدارة الموارد البشرية في مجال الصحة؛ )6علومات الصحية؛ )( تطوير نظم الم5في قطاع الرعاية الصحية؛ )

وستدعم أنشطة المشروع جهود الحكومة لتطبيق التأمين الصحي االجتماعي في مجاالت رئيسية، منها إعداد المنشآت الصحية الستيفاء معايير 

 االت االعتماد واإلشراف وغيرها من الوظائف والمهام المطلوبة.الجودة الجديدة، وتقوية القدرات المؤسسية في مج

 

أجرى البنك الدولي سلسلة من المشاورات مع الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للتحضير للمشروع المقترح ومواصلة الحوار من  .22

الوة على ذلك، يشارك البنك في تقديم المشورة الفنية لتدعيم اإلستراتيجية ع أجل التوصل إلى رؤية موحدة لإلصالح التحويلي لقطاع الرعاية الصحية في مصر.

وقد استخدم تصميم  وقانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر حديثا. 2030القومية للرعاية الصحية وفقاً لاللتزامات الواردة في الدستور وخطة رؤية مصر 

 في وضع مجموعة من التدخالت التحويلية لنظام الرعاية الصحية في مصر. 2030ؤية المشروع األهداف الرئيسية في إطار ركيزة الصحة لر

 

 وصف المشروعثانيا. 

 
 األهداف اإلنمائية للمشروع .أ

 

تتمثل األهداف اإلنمائية للمشروع المقترح في: )أ( تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية؛ )ب( تعزيز الطلب على   .23

 الخدمات الصحية وخدمات تنظيم األسرة؛ )ج( دعم جهود الوقاية من مرض االلتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.

 
 المستفيدون من المشروع .ب

 
المشروع المقترح بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر على عموم السكان في مصر نتيجةً لحملة قومية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، سيعود  .24

مة مل منظووإجراء فحص على مستوى البالد لإلصابة باألمراض غير المعدية )مثل السكري وارتفاع ضغط الدم(، والعمل من خالل أنشطة المشروع لتحسين ع

عاما(، بينهم  18مليون شخص )فوق سن  35)أ( فحص  فريق متنقل وأنشطة الفحص في المستشفيات من أجل: 800وسيدعم المشروع نحو  البنك الوطني للدم.

عاماً(  35مليون شخص )فوق سن  20مليون شخص تأكدت إصابتهم من خالل اختبار الحمض النووي سيُعالجون في إطار أنشطة المشروع؛ )ب( فحص  1.5

محافظات على  بشأن اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والبول السكري ومؤشر كتلة الجسم، حيث سيتم تمويل العالج فقط للسكان الذين يتم تشخيص إصابتهم في تسع

ألف شخص يتم تشخيص  22بنحو  من المرضى الذين يتم تشخيصهم على مستوى البالد(، وما يُقدَّر %15مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية )

عالوةً على ذلك، يقوم  ألف شخص مصاب بالنوع الثاني من مرض السكري من المقرر أن يتم عالجهم سنويا. 37إصابتهم بارتفاع ضغط الدم المتوسط/الحاد و

تقال مختلف األمراض لعموم السكان ويخدم نحو سيقلص خطر ان ، مماالمشروع باستثمارات كبيرة في الوقاية من األمراض عن طريق تحسين شبكة بنوك الدم

فضالً عن ذلك، سيدعم المشروع الجهود المبذولة على  وحدة دم(. 1.6ماليين من متلقي وحدات الدم أثناء مدة المشروع )يحصل متلقي الدم في الغالب على  3

 راكز تنظيم األسرة والرائدات الريفيات.مستوى البالد لدعم برنامج الحكومة لزيادة استخدام طرق تنظيم األسرة من خالل م
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% من 46% منهم من اإلناث و54مليون شخص في المحافظات التسع المختارة،  14سيستهدف المشروع المقترح أيضاً ما يُقدَّر بنحو  .25

سبيل إلى التنفيذ السلس لقانون الذكور، من خالل تحسين خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية وبرنامج الرائدات الريفيات، وذلك لتمهيد ال

وأخيراً، سيعود المشروع بالنفع على كل مستويات اإلدارة الحكومية  التأمين الصحي الشامل في المرحلتين األولى والثانية من خطة التعميم.

لك الرائدات الريفيات الالتي والمنشآت الصحية: المستوى الوطني، والمحافظات، واإلدارات الصحية، والقرى )مراكز الرعاية األولية(، وكذ

وسيدعم المشروع أنشطة تطوير نظام الرعاية الصحية على كل هذه المستويات، مع التركيز على تقوية قدرات اإلحالة  سيخدمن عددا من القرى.

  ين الصحي الشامل الجديد.من مستوى مراكز الرعاية األولية واإلدارات الصحية إلى المستوى الثاني للرعاية الصحية كما يقضي قانون التأم

 

الت المشروع أيضا العاملون في القطاع الصحي على كافة المستويات: )المستوى المركزي، والمحافظات، واإلدارات  .26 وسيستفيد من تدخُّ

مراكز الرعاية الصحية كما سيستفيد العاملون في  الصحية، والقرى( بتقوية قدراتهم وإتاحة موارد إضافية لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الحكومية.

ً من التدريب وتحسين ظروف العمل وتوفير موارد إضافية تتيح لهم  األولية والمستشفيات )أطباء وممرضون وعاملون صحيون آخرون( أيضا

 العمل على مستوى أعلى وتقديم رعاية ذات جودة ُمحسَّنة.

 

 مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع .ج
 

 عالوة على ذلك، هناك أيضا التالية على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع طوال فترة تنفيذه. السبعةستتم متابعة المؤشرات  .27
مؤشرا للنواتج الوسيطة لقياس التغيُّرات في عملية تحسين الجودة، وكذلك في المجاالت المحدَّدة األخرى التي يدعمها المشروع، ومنها  خمسة عشر

 مؤشر النتائج المؤسسية )انظر إطار النتائج(.
 

ح المؤشرات المرتبطة بتحسين الجودة في وحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات ثالثة أبعاد للجودة )انظر الوصف التفصيلي   .28 توض ِ
ة إلنمائيالموضح في الجزء الخاص بمكونات المشروع أدناه(: )أ( األبعاد األساسية الضرورية لتقديم الرعاية )المؤشران الثاني والرابع لألهداف ا

للمشروع(؛ )ب( المحتوى اإلجرائي والسريري للرعاية )المؤشران الثالث والخامس لألهداف اإلنمائية للمشروع(؛ )ج( نتائج من تحسين جودة 
  الخدمات )المؤشر األول لألهداف اإلنمائية للمشروع(.

 : مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع2الجدول 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع عناصر األهداف اإلنمائية للمشروع

 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي استوفت قائمة المؤشرات المركبة لجودة الخدمات (i) تحسين جودة الرعاية الصحية األولية

(ii)  النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع مراكز الرعاية الصحية

 المستهدفة والتي تم قياسها من خالل مشاهدات مباشرة مستقلةاألولية 

النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع المستشفيات المستهدفة  (iii) تحسين جودة الرعاية الثانوية

 والتي تم قياسها من خالل مشاهدات مباشرة مستقلة

(iv) م توزيعها في مستشفيات وزارة الصحة والسكان وتم فحصها النسبة المئوية لوحدات الدم التي ت

 باستخدام اختبار الحمض النووي

تعزيز الطلب على خدمات الرعاية 

 الصحية وتنظيم األسرة

(v) معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل 

الوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي 

 سي ومكافحته

(vi)  إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سيعدد األشخاص الذين تم فحصهم الختبار 

(vii)  نسبة األشخاص الذين تلقوا عالج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الذين خضعوا الختبار التأكيد

 النهائي على االستجابة الفيروسية المستدامة باستخدام طريقة أخذ العينات عشوائيا
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  د. مكونات المشروع 

 
(I) إطار المشروع  

 
. وخالل فترة خمس سنوات، إلصالح قطاع الرعاية الصحية 2030المقترح أجندة وزارة الصحة والسكان سيدعم المشروع  .29

)أ( دعم تحسين جودة  ، وقانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر حديثا من أجل:2030 مصر سيعمل المشروع المقترح في إطار رؤية
المختارة في تسع محافظات مستهدفة تندرج في المرحلتين األولى والثانية لنظام التأمين الخدمات في وحدات الرعاية األولية والمستشفيات 

الصحي الشامل الجديد؛ )ب( دعم الفحص والعالج على نطاق واسع للبالغين الختبار اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي سي سعياً إلى القضاء 
ر المعدية؛ )ج( دعم تقديم وحدات الدم اآلمن في المستشفيات العامة؛ )د( تقوية على المرض، وكذلك الفحص الختبار اإلصابة باألمراض غي

وسيعمل المشروع  برنامج الرائدات الريفيات؛ )ه( دعم بناء القدرات والخضوع للمساءلة واالستقاللية على مستوى اإلدارة الالمركزية.
مستويات الرعاية، والتكامل الرأسي بين مختلف المستويات من خالل  أيضا على تدعيم التكامل األفقي لمختلف البرامج على كل مستوى من

 تدعيم آليات اإلحالة.
 

 تعريف الجودة وقياسها

 

وأثناء الفترة  يزداد إدراك الناس بأن الرعاية الصحية عالية الجودة ُمكّوِن رئيسي في السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. .30

ية لأللفية، تركزت الجهود الرامية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة في معظمها على توسيع التغطية في الُمحدَّدة لبلوغ األهداف اإلنمائ

ولكن في األعوام األخيرة، السيما منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة، كان هناك تركيز أكبر بكثير على أهمية التغطية الفعَّالة،  حد ذاتها.

ل في التفكير في  12  11 ن الوصول إلى الخدمات، وكذلك الحصول على رعاية عالية الجودة.بمعنى ضمان أن يتاح للسكا ويرجع هذا التحوُّ

جانب منه إلى إدراك أن تحسين النواتج من جهود مكافحة األمراض غير المعدية واألمراض المزمنة األخرى يتطلب نهجا متكاملة لتقديم 

 13الخدمات أكثر تطوراً مما كان مطلوبا في ظل برامج رأسية خاصة بأمراض تقليدية معينة. 

 

لجدل مازال دائرا بشأن أفضل تعريف للجودة، فإن هناك إدراكا  متزايدا  أنها تشمل العديد من المجاالت، وعلى الرغم من أن ا .31

وينبع جزء كبير من التفكير بشأن جودة الرعاية الصحية من اإلطار الذي اقترحه دونابيديان في فترة الستينيات  وتتجاوز المدخالت األساسية.

ل تعريف الجودة. إلى الثمانينيات، الذي أوضح فيه وفي اآلونة األخيرة، وضعت لجنة النسيت  الهياكل والعمليات اإلجرائية والنواتج التي تُشك ِ

زة من هذا اإلطار. 2017ألنظمة الرعاية الصحية عالية الجودة التي أُنشئت في عام  ف  نسخة ُمنقَّحة أو ُمعزَّ ح أدناه، يُعر ِ وكما هو ُموضَّ

( األسس ومنها المستلزمات المالئمة، واأليدي العاملة، والهياكل التنظيمية، واإلدارة 1) ساس ثالثة مجاالت:هذا اإلطار الجودة على أ

( آثار الجودة، ومنها 3( العمليات واإلجراءات ومنها تقديم األطباء رعاية كافية، والخبرات اإليجابية للمستخدمين؛ )2الرشيدة، والسياسات؛ )

  حسُّن الثقة في النظام.تحسُّن النواتج الصحية وت

                                                           

  .465 :95-472. جودة الرعاية: قياس عامل مهمل لتحسين الصحة، نشرة منظمة الصحة العالمية، 2017أكاتشي واي. وإم. كروك،  11

  .BMJ Global Health ،2:e000424 . تغطية فعالة لخدمات الرعاية األولية في ثمانية بلدان ذات معدالت مرتفعة من الوفيات،2017ليزي إتش. وآخرون،  12

  .أ389-389: 95. قياس جودة خدمات الرعاية الصحية: ما هو معروف وأين تكمن أوجه النقص؟ نشرة منظمة الصحة العالمية، 2017كروك إم. وآخرون،  13
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14. اإلطار المقترح للجنة النسيت ألنظمة الرعاية الصحية عالية الجودة 1الشكل 

 

 

د لجنة النسيت وأفضل الممارسات العالمية األخرى ضرورة وضع مقاييس مناسبة لقياس وتتبع تحسينات الجودة في كل  .32 تُؤّكِ

 ويعتمد قياس "األسس" أو الجوانب الهيكلية للجودة في العادة على مسوح المنشآت الصحية أو اإلحصاءات السكانية. 21.المجاالت الثالثة

 وعلى النقيض من ذلك، تتطلَّب مقاييس اإلجراءات مجموعة مختلفة من األدوات، منها المشاهدات السريرية المباشرة )التي تعتبر في الغالب

ويمكن القول بأن قياس  مراجعة السجالت الطبية، أو األبحاث السريرية الموجزة، أو مقابالت خروج المرضى.القاعدة األساسية(، وكذلك 

 النواتج واآلثار هو أصعب جوانب تحديد الجودة، حيث إنها تستلزم في العادة أنظمة معلومات صحية موثوقا بها يمكنها ربط النواتج الصحية

ومع مالحظة هذه التحديات، ذهبت لجنة النسيت وخبراء آخرون إلى القول بأنه في البلدان المنخفضة  بالرعاية السريرية المقدمة للمرضى.

 والمتوسطة الدخل تُمث ِل مقاييس الجوانب الهيكلية والعمليات واإلجراءات منطلقاً مناسبا لقياس الجودة وتقدير درجة التحسُّن.

 

نين سيقيس المشروع المقترح مستوى جودة وحدات الرعاي .33 )انظر أدناه(  2و 1ة الصحية األولية والمستشفيات في إطار الُمكّوِ
والمقاييس التفصيلية التي سيتم من خاللها قياس مستوى الجودة في المشروع ُمبيَّنة في إطار  على أساس هذه المجاالت الثالثة للجودة.

دليل هدات مباشرة للممارسات السريرية )والتي سيتم تضمينها وكذلك في األدوات التي ستُوَضع إلجراء مشا 3و 2النتائج في الملحقين 
ومنها الموارد البشرية، واألدوية، والمعدات، وأنظمة المعلومات، وسالمة المرضى،  جال أسس الجودةسيتم قياس مو تشغيل المشروع(.

ي والهياكل التنظيمية باستخدام معايير البرنامج المصري العتماد خدمات الرعاية الصحية لوحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الذ
ومنها االمتثال لإلرشادات السريرية، ومعايير السالمة  ياس العمليات واإلجراءاتكما سيتم ق (.3ُوِضع وفقاً لإلرشادات الدولية )الملحق 

 )شاملةً نظافة األيدي، والتخلص اآلمن من اإلبر، إلخ( والخبرات اإليجابية للمرضي، من خالل المشاهدات السريرية المباشرة، واستقصاءات
، ومنها التغييرات التقديرية في اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي ومعدل ةآثار الجود أما رضا المرضى، وأدوات إضافية لجمع البيانات.

انتشار وسائل منع الحمل، وتحسُّن آليات إحالة ومتابعة المرضى المصابين باألمراض غير المعدية والحاالت األخرى ستقاس من خالل 
 يرها من بيانات متابعة البرنامج.(، وغ2بيانات السجالت الطبية، وأداة مؤشر جودة الخدمات )انظر الملحق 

 

 

                                                           

  الطبع. قيد ،عملية"وإرشادات وشواهد ُمستنسخ بإذن خاص من "لجنة النسيت لألنظمة الصحية عالية الجودة كمصدر للمفاهيم المتطورة، إطار  14
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(II) نظرية التغيير 

 

تم تصميم المشروع بعد إجراء اجتماعات مكثفة مع كل المعنيين من مسؤولي وزارة الصحة والسكان، والعديد من جلسات التشاور  .34
الوبائي سي وتحسين جودة تقديم مع أصحاب المصلحة التي حدَّدت األنشطة المقترحة والمخرجات والنتائج للتصدي لتحديات التهاب الكبد 

 ويمثل الجدول التالي عرضا ُمبسَّطا للخصائص الرئيسية للمشروع والصالت بين كل عناصره األساسية. الخدمات.
 

 نظرية التغيير 3الجدول 

 

نواتج على مستوى األهداف  المخرجات األنشطة )المكونات(
 اإلنمائية للمشروع

 نواتج طويلة األمد 

الرعاية الصحية األولية واألنشطة المجتمعية تدعيم خدمات 
وفحص اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي ومخاطر األمراض 

 غير المعدية
 
  قيام مراكز الرعاية الصحية األولية بتحسين جودة عملياتها -
 التدريب على نظام تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها -
 
على شهادة مؤشر الجودة مراكز الرعاية األولية التي حصلت  -

 تؤدي اختبار االعتماد
 
زيادة عدد الرائدات الريفيات وتزويدهن بأجهزة حاسوب  -

 محمولة

 
 –التحقُّق من مؤشر جودة الخدمات 

  وإصدار شهادة الجودة
 

إصدار شهادة االعتماد لمنشآت صحية 
 مختارة

 
زيادة الوعي بالمخاطر الصحية 

 الرئيسية والوقاية منها

الهدف اإلنمائي يتمثل 
للمشروع في: )أ( تحسين 
جودة خدمات الرعاية 

الصحية األولية والثانوية؛ 
)ب( تعزيز الطلب على 

الخدمات الصحية وخدمات 
تنظيم األسرة؛ )ج( دعم 
جهود الحكومة المصرية 
للوقاية من مرض التهاب 

 الكبد الوبائي سي ومكافحته.

 -التغطية الصحية -
الشاملة )شرط مسبق 

للتعاقد مع الهيئة العامة 
 للتأمين الصحي في مصر(

 
 نواتج صحية -

رفيعة المستوى )خفض 
معدالت الوفيات 

 واالعتالل الصحي(
 
توزيع أكثر إنصافاً  -

 للنواتج الصحية
خفض معدالت -

 الخصوبة الكلية
خفض معدالت الفقر عن -

طريق الحد من اإلنفاق 
الشخصي المباشر على 

 الصحة
 القضاء على  -

 مرض التهاب 
 الكبد الوبائي سي 

 

تدعيم القدرات الوطنية لتقديم الخدمات المتعلقة بالصحة وتنظيم 
  األسرة

 تحسين القدرات الوطنية إلدارة النمو السكاني-
 
زيادة عدد األطباء، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية -

 والخدمات االستشارية ووسائل منع الحمل لمراكز تنظيم األسرة
 
 حمالت التواصل والتوعية وأنشطة تحفيز الطلب-

 
 

 زيادة قدرات المجلس القومي للسكان
 

 زيادة قدرات مراكز تنظيم األسرة
 
 

 زيادة استخدام أساليب تنظيم األسرة

 تدعيم الرعاية الصحية الثانوية
 
  تحسين المستشفيات جودة خدماتها ومنها مكافحة حاالت العدوى-
 
 القومي لنقل الدمدعم المركز -
 
 دعم سالسل توريد األدوية-

إصدار شهادة االعتماد لمنشآت صحية 
 مختارة

 
  تعزيز شبكة بنوك الدم

 
تدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات إلدارة مراكز الرعاية 
 األولية

 التهاب الكبد الوبائي ومخاطر األمراض غير المعدية
 
الوطني الختبار اإلصابة بالتهاب فحص البالغين على المستوى -

الكبد الوبائي ومخاطر األمراض غير المعدية وفقاً للمبادئ 
 التوجيهية

 
  العالج/اختبارات تأكيد الشفاء لمرضى التهاب الكبد الوبائي سي-
 
إحالة الحاالت شديدة الخطورة لإلصابة بأمراض غير معدية إلى -

 الرعاية المتخصصة

 
فحصهم عدد األشخاص الذين تم 

الختبار إصابتهم بفيروس التهاب الكبد 
الوبائي سي ومخاطر األمراض غير 

 المعدية
 

عدد المرضى الذين عولجوا من 
 التهاب الكبد الوبائي سي

 
  زيادة الوعي باألمراض غير المعدية
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(III) وصف مكونات المشروع 
 

مليون دوالر أمريكي  247.4واألنشطة المجتمعية )تدعيم خدمات الرعاية الصحية األولية وأنشطة تنظيم األسرة  :1المكّون  .35

سيمول هذا المكون النتائج باستخدام المؤشرات المرتبطة بالصرف، التي يتم تحقيقها والتحقق منها من  من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(.

يلها باستخدام أسلوب الصرف على أساس جانب جهة تحقق مستقلة. عالوة على ذلك، تندرج تحت هذا المكون أيضا أنشطة معينة سيتم تمو

وسيتم تتبع التقدم على أساس كل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرف من خالل قياس حجم اإلنجاز بالمقارنة بالنتائج المرتبطة  النفقات.

وترد التفاصيل الخاصة  صرف.بالصرف، ويتم التحقق من كل منها بشكل مستقل قبل تحديد المبالغ المنصرفة الخاصة بكل نتيجة مرتبطة بال

)مصفوفة المؤشرات المرتبطة  1بالمؤشرات، والنتائج المرتبطة بالصرف أدناه وضمن قسم تكاليف المشروع وتمويله وكذلك في الملحق 

 وسيشتمل هذا المكون على دعم األنشطة التالية: بالصرف(.

 

مليون دوالر من البنك الدولي  69.5ية الصحية األولية ): إتاحة خدمات عالية الجودة في وحدات الرعا1-1المكون الفرعي  .36

محافظات )اإلسماعيلية  9وحدة مختارة من وحدات الرعاية األولية في  600سيعزز هذا المكون الفرعي التحسينات في  لإلنشاء والتعمير(.

)أ( تطوير وتحديث إطار الجودة  ك إلى:ويهدف ذل والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا واألقصر وأسوان واإلسكندرية ومطروح(.

الخاص بوزارة الصحة والسكان من خالل تحديث المبادئ التوجيهية لالعتماد على المستوى الوطني التي ستستخدم في تحسين جودة األداء 

ت التي تقدمها وحدات الرعاية في وحدات الرعاية األولية على مستوى البالد، وإجراء تقييم من حيث التوزيع الجغرافي، واالحتياجات للخدما

األولية في المحافظات التسع، وضمان تطبيق آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وحلها واإلدارة على مستوى اإلدارات الصحية؛ 

( ضمان )ب( ضمان تقديم مستوى جيد من الخدمات باستخدام مؤشر جودة يقيس مخرجات محددة والنتائج على المستوى المتوسط؛ )ج

د تحسن جودة الخدمات على المستوى السريري التي تقدم إلى المرضى والتأكد من ذلك باستخدام بطاقات التقييم المباشر المستقلة؛ )د( اعتما

عتماد وحدات الرعاية األولية المستهدفة باستخدام معايير االعتماد الواردة في النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية الوطنية المصرية لال

وسيؤدي هذا إلى تحسين جودة الخدمات بما فيها االستشارات  والتي ستتيح لهذه الوحدات أهلية التعاقد مع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

راءات الطبية، وخدمات التغذية، وتنظيم األسرة، وبرامج الصحة العامة االعتيادية المنتظمة والصحة النفسية ومكافحة العدوى، وتدعيم إج

وستستخدم المؤشرات األربعة التالية المرتبطة بالصرف لتتبع  اإلدارة على مستوى اإلدارات الصحية وخدمات اإلحالة وتوعية المرضى.

 :النتائج المندرجة تحت هذا المكون الفرعي على النحو التالي

 

سيُستخدَم هذا المؤشر لمتابعة إجراء الدراسات  ماليين دوالر(. 4: وضع أدوات وآليات للجودة )1المؤشر المرتبط بالصرف  .37

وسيشمل  األساسية الضرورية ووضع األنظمة الالزمة لتحقيق مزيد من التحسُّن في جودة الخدمات على مستوى وحدات الرعاية األولية.

تياجات الفعلية لوحدات الرعاية )أ( تقييمين لالحتياجات على مستوى وحدات الرعاية الصحية األولية يوضحان االح ذلك استكمال ما يلي:

ا التقييم الثاني فيختص بالمنشآت التي سينتهي  الصحية األولية المستهدفة. سيختص أحد التقييمين بالمنشآت، التي لم يتم اعتمادها من قبل، أمَّ

لتخصيص مختلف الموارد اعتمادها السابق أثناء المشروع؛ )ب( التخطيط الجغرافي للخدمات الذي سيضع النموذج المتصور الجديد 

والخدمات بحسب احتياجات السكان؛ )ج( اإلعداد واإلصدار الرسمي للنسخة المراجعة والمنقحة من المبادئ التوجيهية المصرية الوطنية 

 لالعتماد بحيث يتم استخدامها ألغراض االعتماد في إطار الدعم الُمقدَّم من المشروع.

 

شكاوى التي تم التعامل معها في المنشآت التي يستهدفها المشروع طبق ا للنسخة المنقحة : نسبة ال2المؤشر المرتبط بالصرف   .38

سيشمل ذلك توزيع دليل شكاوى المواطنين في المحافظات التسع،  ماليين دوالر(. 3) 2017من دليل شكاوى المواطنين الصادر عام 

إلدارات الصحية وتحسين نظام تلقي الشكاوى والمقترحات من وتدريب العاملين على مستوى وحدات الرعاية األولية وعلى مستوى ا

  المواطنين تدريجياً، وزيادة عدد الشكاوى التي يتم التعامل معها في المحافظات التي يستهدفها المشروع.

 

ا المؤشر من المفترض أن يحفز هذ مليون دوالر(. 2.5: تدعيم نظم الحوكمة واإلدارة الالمركزية )3المؤشر المرتبط بالصرف  .39

على تعزيز أنشطة الحوكمة في اإلدارة على المستوى المركزي وخارج نطاق المركز في اإلدارات الصحية التي يستهدفها المشروع فيما 

ت اءايتعلق بالممارسات المالية والتعاقدية التي ستدعم قدراتها من أجل تطوير إدارة الموارد المحلية وضمان االمتثال للقواعد السليمة إلجر

وسيتتبع هذا المؤشر بوجه خاص النسبة المئوية لإلدارات الصحية المشاركة في المشروع والتي تم التأكد من  اإلدارة المالية والتعاقدية.
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ية السيما بالنظر إلى طبيعة اعلوستكون لهذا المؤشر أهمية كبيرة في ضمان استخدام الموارد بشكل أكثر ف تحسين نظام الحوكمة فيها.

  التي تعتمد على النتائج. المشروع

 

سيدعم هذا المؤشر وحدات  مليون دوالر(. 60: تحسين جودة خدمات وحدات الرعاية األولية )4المؤشر المرتبط بالصرف  .40

وسيتم  الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق مستوي أعلى للخدمات من حيث اإلجراءات العملية، ومن منظور كل من المريض والنظام.

جميع المنشآت المستهدفة من حيث النتائج الُمحرزة باستخدام نهج مكون من مستويين. في المستوى األول، يتعين أن تحقق المنشآت  تقييم

% من مؤشرات جودة الخدمات الُمركَّبة التي تقيس العمليات واإلجراءات المختارة، والمخرجات، والمؤشرات الوظيفية للنواتج المتوسطة 80

أما في المستوى الثاني،  وقد تم تصميم مؤشرات جودة الخدمات بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(؛ (.2)انظر الملحق 

فبعد اجتياز المؤشرات المركبة للرقم القياسي لجودة الخدمات من خالل عملية تحقق دقيقة تجريها هيئة التحقق المستقلة، ينبغي أن تعمل 

الصحية األولية للحصول على شهادة االعتماد من خالل النظام الوطني وباستخدام المبادئ التوجيهية المصرية الوطنية وحدات الرعاية 

ويعد الحصول على شهادة االعتماد من متطلبات التأهل طبقًا لنظام التأمين  لالعتماد التي حددها مجلس اعتماد خدمات الرعاية الصحية.

% من المدفوعات المخصصة لهذا الغرض 80جمالي المبلغ المخصص للمؤشر المرتبط بالصرف، سيدفع ومن إ الصحي الشامل الجديد.

% لوحدات الرعاية األولية التي تحقق 20مقابل اجتياز وحدات الرعاية الصحية األولية لمؤشرات المستوى الُمركَّب لجودة الخدمات، و

دة من وحدات الرعاية األولية الستمائة المستهدفة بهذه العملية بالكامل مرةً وستمر كل وح المزيد من متطلبات الحصول على االعتماد.

مع ذلك، سيتم تنفيذ العملية الخاصة  واحدة، وقد يكون من الضروري إعادة اعتماد بعض تلك المنشآت إذا حققت المستويات المستهدفة مبكًرا.

  آت األهداف سنويًا.بالوحدات الستمائة على مراحل بحيث تحقق كل مجموعة من المنش

 

ل هذا مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(.  8.5)تدعيم برنامج الرائدات الريفيات  :2-1المكون الفرعي  .41 سيمو 

هور المكون الفرعي تحقيق النتائج المرتبطة بدعم برنامج الرائدات الريفيات لتحسين الصحة العامة والتوعية بها مما يزيد من توعية الجم

الفورية  وستقدم الرائدات الريفيات الخدمات باستخدام وسائل رقمية من أجل تقديم المشورة بالمخاطر الصحية األساسية وباإلجراءات الوقائية.

وتشمل مجاالت التدخل: صحة األم والطفل، والتغذية، والتشجيع على تنظيم  بما في ذلك اإلحالة إلى مستوى أعلى من الرعاية الصحية.

األسرة، والعنف ضد المرأة، والوعي باألمراض غير المعدية، وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، إلى جانب تنمية الطفولة المبكرة على 

لتتبع النتائج المندرجة  5وسيستخدم المؤشر المرتبط بالصرف  وستشتمل هذه األنشطة على نُُهج تراعي الفروق بين الجنسين، مستوى األسرة.

 المكون الفرعي على النحو المبين أدناه.تحت هذا 

 

 زيادة الزيارات األسرية التي تقوم بها الرائدات الريفيات في المحافظات المستهدفة  :5المؤشر المرتبط بالصرف  .42
سيدعم هذه المؤشر التحسينات من أجل تدعيم برنامج الرائدات الريفيات الذي يهدف إلى تحسين الصحة العامة وزيادة  ماليين دوالر(. 3)

الوعي بالشؤون الصحية، ويتركَّز على موضوعات متصلة بتنظيم األسرة، والتغذية، والعنف ضد المرأة، وفيروس التهاب الكبد الوبائي، 
يدها. وسيُقاس عدد الزيارات التي تقوم بها الرائدات الريفيات في المجتمعات المحلية المستهدفة على المستوى واألولويات األخرى التي تم تحد

  الوطني باستخدام سجل للبرنامج في وحدات الرعاية األولية التي تتبعها الرائدات الريفيات وتخضع للتحقُّق من قبل جهة تحقُّق مستقلة.
 

ل هذا المكون الفرعي أي .43 رائدة ريفية  600)أ( التعاقد مع  ضا من خالل نموذج الصرف على أساس النفقات األنشطة التالية:سيمو 

إضافية في المحافظات المستهدفة طوال مدة المشروع، وستستبقي الحكومة هؤالء الرائدات من خالل تمويل رواتبهم من الموازنة حيث 

رائدة ريفية طبقاً  2800لنقص في العدد المطلوب منهن؛ )ب( تدريب ما يقرب من تعتزم الحكومة سد الفجوة الموجودة تدريجيا ومعالجة ا

 ؛ )ج( توريد2017للمبادئ التوجيهية الجديدة التي تم وضعها في إطار اإلستراتيجية الجديدة الخاصة ببرنامج الرائدات الريفيات لعام 

الخاصة باألداء، وتقديم التعليقات الفورية رداً على استفسارات وتساؤالت حاسوب لوحي لتمكين الرائدات من تسجيل البيانات اآلنية  2800

 المواطنين.

 

. مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( 35.1دعم األنشطة المتعلقة بالصحة وتنظيم األسرة ) :3-1المكون الفرعي  .44

سيستند إلى و الصرف على أساس النفقات. لصرف إلى جانب نهجسيتم تمويل هذا المكون الفرعي باستخدام طريقة المؤشر المرتبط با

من و المحافظات التسع في صعيد مصر.دعم الدروس الناجحة من أجل دعم صحة األسرة وتنظيم األسرة في إطار المشروع السابق الذي 
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االحتياجات إلى تلك األنشطة في مصر على النحو المفترض أن يوسع هذا المكون الفرعي نطاق تلك التدخالت على المستوى الوطني لتلبية 

)أ( تدعيم  وستشمل هذه التدخالت: الموضح في القسم الخاص بالسياق أعاله مع التركيز على األمور المتعلقة بجانبي العرض والطلب.

ائصه؛ )ب( القيام بأنشطة بحثية القدرات المؤسسية وتوفير الدعم الفني للمجلس القومي للسكان من أجل تحسين إدارة النمو السكاني وخص

طبيب من أطباء تنظيم األسرة لسد النقص في تقديم الرعاية بطريقة مناسبة ثقافياً؛  500بهدف دعم البرامج المتعلقة بالسكان؛ )ج( التعاقد مع 

المجاالت العامة )باستخدام نماذج  )د( دعم الحمالت اإلعالمية القومية السنوية لتوصيل رسائل تنظيم األسرة وتعزيز الرسائل اإلعالمية في

مختلفة للرجال والنساء والشباب واألسر( على أساس فهم شامل لمختلف االحتياجات والمطالب؛ )ه( دعم مبادرة "الوسام" من خالل تقديم 

نظمة الصحة العالمية؛ )و( دعم حوافز مالية مرتبطة باألداء لمرة واحدة إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدمات تنظيم األسرة طبًقا لمعايير م

رين الزيارات اإلشرافية الحكومية للمنشآت؛ )ز( توفير وسائل تنظيم األسرة المختارة والمعدات الطبية الالزمة، بالتعاون مع المانحين اآلخ

تزداد بها معدالت الخصوبة، وستركز هذه األنشطة بوجه خاص على وحدات الرعاية الصحية األولية في المناطق المستهدفة التي  والحكومة(.

ل به نحو ملي ون السيما في المناطق الريفية، وتستهدف األسر الفقيرة المستفيدة من برنامج شبكة األمان االجتماعي )تكافل وكرامة( المسجَّ

وسيتم ذلك من خالل  ة،سيدة في سن اإلنجاب. وستستعين عملية التنفيذ بمنظمات المجتمع المدني المحلية المتاحة لدعم القدرات الحكومي

التنسيق الوثيق مع برامج تنظيم األسرة المستمرة على مدى سنوات من جانب االتحاد األوروبي من خالل تركيز صندوق األمم المتحدة 

ات الريفيات للسكان، وبرنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على التوريدات والمشتريات والتدريب والتواصل المجتمعي من خالل الرائد

لتتبع النتائج المندرجة تحت هذا المكون الفرعي على  6وسيستخدم المؤشر المرتبط بالصرف  والممرضات ومقدمي الخدمات الصحية.

  النحو التالي.

 

 سيُحف ِز هذا على زيادة معدل مليون دوالر(. 3.2: زيادة معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل )6المؤشر المرتبط بالصرف  .45

استخدام وسائل منع الحمل على أساس وطني من خالل زيادة التركيز على تنظيم األسرة على مستوى وحدات الرعاية األولية ومن خالل 

 المشاركة النشطة لمراكز تنظيم األسرة للترويج لالستخدام الطويل األجل لوسائل منع الحمل.

 

 فحص فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وعوامل مخاطر اإلصابة باألمراض مرتفعة األعباء  :4-1المكون الفرعي  .46

سيدعم هذا المكون الفرعي إجراء عملية فحص واسعة النطاق على مستوى  مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 134.3)

مليون شخص  20ين بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، وما يقدر بنحو مليون شخص الكتشاف ما إذا كانوا مصاب 35البالد لما يقدر بنحو 

 آخرين لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بارتفاع نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة مؤشر كتلة الجسم بحسب الفئات العمرية

)أ( فحص مجتمعي يتم خالله نشر  ستخدام الطرق التالية:وستتم عملية الفحص با والتوزيع الجغرافي للمناطق من حيث أعباء األمراض.

فريق عمل متنقل طبقاً لخطة ُمحدَّدة مسبقاً على مستوى المحافظات والمراكز في عدد من القرى بالمناطق الريفية واألحياء  900أكثر من 

تغطية للمساحة الجغرافية المستهدفة؛ )ب( ويتكون كل فريق من فرق فرعية أصغر تنتشر على نحو يتيح أكبر قدر ممكن من ال الحضرية.

على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات التي سيجري فيها توفير خدمات فحص مستمرة لكل الزائرين ومرضى األقسام 

ات، أو المناسبات الرياضية. الداخلية؛ )ج( فحص فئوي يركز على تجمعات جغرافية محددة مثل المصانع أو المكاتب أو الفعاليات أو المهرجان

وسيتم دعم هذا  وستسبق حملة لزيادة الوعي المجتمعي في العادة فحص المنطقة المستهدفة بغرض تعزيز الطلب على أنشطة الفحص.

وحي وسيشمل هذا المكون الفرعي أيضاً توريد واستخدام ألفي حاسوب ل المكون الفرعي أساسا من خالل طريقة المؤشر المرتبط بالصرف.

وتوزيعها على فرق الفحص المتنقلة لتمكينهم من التواصل والتفاعل مع نظام الفحص الخاص بوزارة الصحة والسكان. وسيتم تمويل هذا 

النشاط من خالل نموذج الصرف المستند إلى النفقات. وسيستخدم المؤشران التاليان المرتبطان بالصرف لتتبع النتائج المندرجة تحت هذا 

 :رعي على النحو التاليالمكون الف

 

سيدعم هذا المؤشر أنشطة فحص مستوى ضغط  ماليين دوالر(. 4: فحص األمراض غير المعدية )7المؤشر المرتبط بالصرف  .47

سيكون الصرف في إطار هذا المؤشر مرتبطاً بتحقيق النتائج من حيث عدد األشخاص  الدم، واختبار الجلوكوز العشوائي، ومؤشر كتلة الجسم.

 يتم فحص حالتهم طبقا لبروتوكول الفحص واإلحالة الموضح في الدليل التشغيلي للمشروع. الذين
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سيدعم هذا المؤشر فحص  مليون دوالر(. 129.6: فحص فيروس التهاب الكبد الوبائي سي )8المؤشر المرتبط بالصرف  .48

تحقيق النتائج من حيث عدد الذين تم فحص حالتهم في وسيرتبط الصرف الخاص بهذا المؤشر ب اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

كل أنحاء البالد على مستوى المجتمعات المحلية باستخدام الفحص السريع، وفي وحدات الرعاية األولية والمستشفيات باستخدام الفحص 

، فيخضعون الختبار تفاعل سلسلة المعملي و/أو الفحص السريع. أما الذين تكون نتيجة فحوصهم إيجابية خالل الفحص المبدئي السريع

 البوليميراز بغرض التأكد بدرجة أكبر من اليقين من إصابتهم بالعدوى وبالتالي أحقيتهم في العالج.

 

سيدعم هذا المكون تكامل  مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 274.6: تدعيم الرعاية الصحية الثانوية )2المكّون  .49

تعزيز اإلجراءات، والدعم اللوجيستي، والعمليات التي تمك ن المستشفيات من تقديم خدمات شاملة عالية الجودة إلى  الخدمات من خالل

ل هذا المكون التكاليف المرتبطة بأنشطة االعتماد طبقاً عالوة على ذلك، س المواطنين المقيمين في المناطق المستفيدة من الخدمات. يمو 

وسيعزز هذا المكون أيضاً األنشطة التي تستهدف توفير الدم السليم اآلمن للسكان للحد من  العتماد المستشفيات، للمبادئ التوجيهية الوطنية

ل هذا المكون التكاليف المرتبطة بالعالج ال طبي أحد أشد مصادر انتشار العدوى الفيروسية التي تسبب التهاب الكبد الوبائي. وأخيًرا، سيمو 

ومع أن الجزء األكبر من األموال المخصصة لهذا المكون سيُصَرف على أساس النفقات، بالنظر إلى طبيعة  بائي.لمرضى التهاب الكبدي الو

وسيدعم هذا  المرتبط بالصرف للتشجيع على إجراء اختبار تأكيدي بعد العالج. 9االستثمارات المطلوبة، فإن هذا المكون يشمل المؤشر

 المكون المكونات الفرعية التالية:

 

 مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 94: تقديم خدمات عالية الجودة في المستشفيات )1-2المكون الفرعي  .50

مستشفى من مستشفيات اإلحالة )مستشفيات عامة وأخرى تابعة للمراكز( في  24يهدف هذا المكون الفرعي إلى تحسين جودة الخدمات في 

يدعم هذا المكون الفرعي استمرار تقديم الرعاية الصحية الجيدة إلى المرضى الذين تلقوا العالج في وحدات وس المحافظات التسع المستهدفة.

فضال عن ذلك، سيتم التأكيد على جودة الرعاية السريرية المباشرة والفحص بانتظام باستخدام أداة المالحظة  الرعاية الصحية األولية.

وسيتم اعتماد المستشفيات والوحدات طبقًا للمبادئ التوجيهية المصرية الوطنية العتماد  تقييم(. والمراقبة المستقلة والمباشرة )بطاقة

والتي تركز بدرجة كبيرة على قياس األداء الوظيفي فيما يتعلق باإلجراءات والمخرجات إلى جانب قياس  2013المستشفيات الصادرة عام 

دعم الُمقدَّم المجال لعالج المرضى الذين خضعوا الختبارات داء السكري أو ارتفاع وسيُتيح ال مدى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

ضغط الدم في إطار هذا المشروع. وطبقاً لخطة تعميم نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل، تم اختيار سبعة وعشرين مستشفى في تسع 

ومن  ل مراكز اإلحالة التي بحاجة ماس ة إلى تطوير مستوى جودة خدماتها.محافظات خالل المراحل األولى والثانية والثالثة من الخطة تمث

خالل الصرف الذي يستند إلى النفقات، ستدعم متحصالت تمويل المشروع المستشفيات بالمعدات الطبية وغير الطبية واألثاث الطبي وغير 

وسيتم تشجيع المستشفيات،  العاملين والتعاقد مع الكفاءات المطلوبة.الطبي والسلع المستهلكة والعقاقير وخدمات أفراد النظافة واألمن وتدريب 

مبادئ اإلدارة الذاتية أثناء تنفيذ المشروع مع اإلشراف المباشر والدعم المهني من جانب لجان المديريات تباع االتي يشملها المشروع، على 

ضمن الدليل التشغيلي للمشروع خططا تفصيلية محدَّدة التكاليف وسيت .وحدة إدارة المشروعالصحية بالمحافظات التابعة لها وكذلك من 

مها كل مستشفى وتوضح كيف سينف ِذ األنشطة التي من شأنها تحسين مستوى جودة الخدمات والحصول على شهادة االعتماد. وسيتم  يُقد ِ

  إدراج برامج التوريد التفصيلية في خطة التوريد المحدثة السنوية الخاصة بالمشروع.

 

ل هذا المكون  مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 50تطوير شبكة بنوك الدم ) :2-2المكون الفرعي  .51 سيمو 

ية االستثمارات المختارة الالزمة لضمان توفير دم آمن في كافة المستشفيات والمنشآت العامة، وهو ما يمثل إحدى دعائم اإلستراتيجية القوم

على المستوى % من السعة اإلجمالية 60ويهدف ذلك إلى ضمان سالمة نحو مليون وحدة من الدماء )للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي. 

الوطني(، والتأكد من خلوها من مسببات العدوى األكثر شيوًعا )فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وبي وفيروس نقص المناعة المكتسب، 

 وسيتم دعم النظام الوطني لخدمات نقل الدم التابع لوزارة الصحة والسكان من حيث: والزهري(.

مركبة جديدة للتبرع  30وسيتم توريد  ل الدم والتبرع به المعدلة بشكل خاص.تعزيز وإحالل األسطول الحالي لمركبات نق .أ

وسيساعد ذلك في زيادة عدد وحدات الدم الجديدة التي يتم جمعها  مركبة لنقل الدم لدعم األسطول الحالي المتهالك. 15بالدم، و

  بحسب االحتياجات )بال مقابل مالي(.
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مركزا إقليميا باقيا لنقل الدم  11خر آمل بشكل آلي على المستوى الوطني لتمتد إلى توسيع نطاق شبكات بنوك الدم التي تع  .ب

وسيضمن هذا ربط كافة مراكز نقل الدم اإلقليمية بالشبكة القومية مما  من خالل دعم البنية التحتية لتقنية المعلومات والتشغيل.

( تفادي حدوث أي 1) قطة توزيعها، وهو ما يساعد في اآلتي:يتيح التتبع اآللي لكافة وحدات نقل الدم من نقطة جمعها وحتى ن

( توفير البيانات التخاذ القرارات الخاصة باإلدارة من حيث الكم والكيف 3( متابعة المخزون إلكترونياً؛ )2خطأ بشري؛ )

  والتوافر الجغرافي لوحدات نقل الدم ومكوناته.

ويعد هذا األمر المعيار األساسي الالزم تطبيقه لضمان خلو  ي تم توزيعها.تطوير اختبار الحمض النووي لكافة وحدات الدم الت .ج

ويتم تعزيز قدرات اختبار الحمض النووي من خالل تيسير حصول  الدم من المسببات الرئيسية للعدوى، السيما الفيروسات.

 أدوات االختبار المرتبطة بها.آلة الختبار الحمض النووي و 23مراكز نقل الدم اإلقليمية وعلى المستوى المركزي على 

  وستكون أدوات االختبار كافية لفحص مليون وحدة دم سنويًا خالل فترة تنفيذ المشروع.

 

سيدعم هذا  مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 130.6: عالج التهاب الكبد الوبائي سي )3-2المكون الفرعي  .52

ماليين مريض  4ماليين إلى  3مليون مريض من إجمالي عدد المرضى الذي يتراوح بين  1.5يقدر بنحو المكون الفرعي توفير العالج لما 

وسيتم  مليون من موازنتها. 2.5مليون و 1.5وتقوم الحكومة بتمويل عالج العدد المتبقي الذي يتراوح بين  بحسب العدد المحدد في الفحص.

ات ذات المفعول المباشر التي تتضمنها بروتوكوالت العالج التي اعتمدتها وزارة الصحة توجيه الدعم نحو توريد وتوزيع مضادات الفيروس

والسكان، وتتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي يجب أن توافق مسبقًا على أي تعديل في بروتوكوالت العالج. كما سيتم توفير 

مركز لعالج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي  200النفقات اإلدارية، لما يقرب من الدعم التشغيلي، المتمثل في السلع المستهلكة واألدوات و

المراكز متخصصة في استقبال المرضى الذين تأكَّد أنهم مصابون بهذا المرض خالل الفحوص األولية سواء وهذه  تنتشر في أنحاء البالد.

  البوليميراز. ى باستخدام أي طريقة مناسبة من طرق اختبار تفاعل سلسلةكانت ميدانية أو في منشأة ثابتة، والذين تأكدت إصابتهم بالعدو

 

تتولى مراكز عالج التهاب الكبد الوبائي، بالتعاون مع لجان المديريات الصحية بالمحافظات، مسؤولية توريد األدوية الالزمة طبقا  .53

وتمنح األفضلية للعقاقير التي لها  الخاصة بالمشروع. إلرشادات التوريد الخاصة بالبنك الدولي، وكما هو محدد في خطة التوريدات

المواصفات التالية: )أ( مسجلة ومسموح باستخدامها في السوق المحلية المصرية؛ )ب( حاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية التي تؤكد 

لديها سجل يثبت أنها آمنة وفع الة في البيئة  صالحيتها كمنتج نهائي أو على األقل كمادة دوائية فاعلة مستخدمة في تصنيع المنتج؛ )ج(

ا المصرية المحلية كما ورد في دراسة تم إجراؤها أو اإلشراف عليها والموافقة عليها من جانب منظمة الصحة العالمية؛ )د( تم إنتاجها طبق

  .لمعايير ممارسات التصنيع الجيدة الصارمة المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية

 

مستشفى( من خالل توفير عقار األمينو  700دعم هذا المكون الفرعي أيًضا كافة المستشفيات العامة على المستوى الوطني )يس .54

جلوبين الذي يساعد في حماية الفئات المعرضة لخطر اإلصابة بفيروس التهاب الكبدي بي السيما بعد تعرض العاملين الصحيين للمخاطر 

وفي ظل عدم توافر العالج، ومعدل االنتشار الذي  ى فيروسية )من األم إلى الطفل( في حالة السيدات الحوامل.أو الوقاية من اإلصابة بعدو

% فقط على المستوى الوطني، يتم التركيز حاليًا على الحد من مخاطر التعرض، وتوفير الحماية للفئات األكثر عرضة لهذا الخطر، 0.8يبلغ 

 عاًما ممن تناولوا اللقاح المضاد في إطار البرنامج القومي للتطعيم. 24 مع استثناء الذين تقل أعمارهم عن

 

سيتتبع هذا المؤشر النسبة  : زيادة االختبار التأكيدي بعد عالج التهاب الكبد الوبائي )مليونا دوالر(.9المؤشر المرتبط بالصرف  .55

 لوبائي سي، من إجمالي عدد الذين تلقوا العالج في إطار المشروع.المئوية للمرضى، الذين خضعوا الختبار تأكيدي بعد عالج التهاب الكبد ا

 وهذا أمر مهم للتأكد من الشفاء التام للمرضى.

 

سيدعم هذا  مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(. 6.68: بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع )3المكون  .56

 المكون ما يلي:
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i.  سيشمل هذا دعم وحدة إدارة المشروع، وتدريب المعنيين من موظفي وزارة الصحة والسكان،  وتقييمه.إدارة المشروع ومتابعته

ويتضمن الدعم الُمقدَّم لوحدة إدارة المشروع أنشطة إشرافية، والتعاقد مع عدد  والتعاقد مع جهة تحقق مستقلة ومدققين ماليين.

  كاليف اإلبقاء على فرق عمل تكميلية.إضافي من العاملين للعمل في وحدة إدارة المشروع، وت

ii. .لدعم القدرات المؤسسية لهيئات القطاع العام األساسية ذات الصلة، سيقدم هذا المكون المساعدة الفنية  تدعيم األطر المؤسسية

وبصفة  .المحددة إلى جانب األعمال البحثية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل، وغيرها من األنشطة المتعلقة بالمشروع

 خاصة، ينصب تركيز هذا المكون على ما يلي:

 

يقدم أنشطة دعم فني من خالل التعاقد مع هيئات استشارية فنية متخصصة لتقوية القدرات  نظام التأمين الصحي الشامل. .أ

النظام الجديد عن تنفيذ ولة ؤالمسالمؤسسية ودعم التحليل الكمي والكيفي الذي تسترشد به الهيئات الثالث المنشأة حديثا 

( هيئة معنية بمنافذ تقديم الخدمة 2( هيئة تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي؛ )1) للتأمين الصحي الشامل:

 ( هيئة الجودة واالعتماد.3العالجية؛ )

يفيات على إجراء ثالث دراسات استقصائية لألسر )السنوات الثالثة والرابعة والخامسة( لتقييم أثر برنامج الرائدات الر .ب

مثل تنظيم األسرة وقضايا التغذية والعنف ضد المرأة واإلصابة بفيروس التهاب الكبد  ،برامج التوعية الصحية المختلفة

  الوبائي سي ومكافحته، إلخ.

إجراء خمس دراسات بحثية خاصة بالتنفيذ لتقييم الجوانب المختلفة لبرنامج الفحص القومي الكتشاف اإلصابة بفيروس  .ج

 ب الكبد الوبائي سي واألمراض غير المعدية.التها

إجراء تقييم سنوي لمتوسط جودة الرعاية السريرية في وحدات الرعاية الصحية األولية ومستشفيات اإلحالة باستخدام  .د

 طريقة المالحظات المباشرة المستقلة.

م األسرة والتغيرات في المؤشرات إجراء دراستين استقصائيتين على السكان لقياس مدى التحسن في استخدام وسائل تنظي .ه

 .المرتبطة بالخصوبة

إجراء دراسات استقصائية سنوية عن مدى رضا المرضى لقياس مقدار ارتياح المرضى في المحافظات التي يستهدفها   .و

 المشروع كنتيجة ألنشطة تنفيذ المشروع.

iii. عدية لنشر الدروس المستفادة من هذا المشروع تشكيل فريق استشاري فني بشأن التهاب الكبد الوبائي سي واألمراض غير الم

بالنظر إلى أهمية دور مصر القيادي على مستوى العالم في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي سي و على مستوى عالمي.

تواجه وحجم فحوص مخاطر اإلصابة باألمراض غير المعدية، سيتم تشكيل الفريق االستشاري الفني من خبراء بارزين من بلدان 

تحديات كبيرة تتعلق بالتهاب الكبد الوبائي، وشركاء في التنمية يعملون كمجلس استشاري لتحليل الخبرات المكتسبة خالل هذا 

 المشروع وتقديم النصائح واالستشارات اإلستراتيجية والفنية لنقل الدروس المستفادة من التجربة المصرية إلى الدول األخرى.

 للجنة سنويًا وأن يرأسها وزير الصحة.ومن المقرر أن تجتمع ا

سيتيح هذا المكون، الذي لم يتم تخصيص أي مبلغ مالي له،  : االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة )ال توجد تكلفة(.4الُمكّون  .57

أي طارئ صحي  إعادة تخصيص الموارد سريعاً في إطار مخصصات التمويل اإلجمالية للمشروع لتعزيز قدرة الدولة على االستجابة إلى

من سياسة عمليات البنك الدولي الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية  12وفي حالة حدوث طارئ، يتم تطبيق الفقرة  على مستوى البالد.

احتمال ضعيف إلى متوسط أن تواجه مصر وثمة  .القدرات" على القيود أو للمساعدة الملحة الحاجة أوضاع فيما يتصل "بمشروعات في

ي مرض  أهمية كبيرة للصحة العامة، أو أي طارئ صحي  يذكارثة طبيعية أو من صنع البشر خالل فترة تنفيذ المشروع، بما في ذلك تفش ِ

الحالة، سيتم الصرف طبقاً وفي هذه  وسيتم توضيح عوامل تفعيل هذا المكون في الدليل التشغيلي للمشروع المقبول لدى البنك الدولي. آخر.

وسيتم تقدير ومراجعة كل  لقائمة معتمدة بالسلع واألعمال والخدمات الالزمة لدعم جهود تخفيف األزمة، واالستجابة لها، والتعافي منها.

ضمن الدليل ويت المصروفات التي تتم في إطار هذا المكون والحصول على الموافقة عليها من البنك الدولي قبل إتمام أي مصروفات.

 التشغيلي للمشروع دليل عمليات مكون االستجابة للطوارئ.
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 ه. تكلفة المشروع وموارده التمويلية

 

ديسمبر  31من المقرر تنفيذ المشروع خالل فترة خمس سنوات من تاريخ السريان المتوقع، وسيكون موعد إقفال المشروع  .58

وقد  مليون دوالر يُقدَّم وفقاً لشروط البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. 530بقيمة . وأداة التمويل هي قرض لتمويل مشروع استثماري 2023

 عاماً منها سماح لفترة خمس سنوات. 35اختارت الحكومة قرضاً ذا هامش متغير وأجل استحقاق إجمالي قدره 

 

ن قرض للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وسيتألَّف تمويل البنك الدولي م وترد أدناه تفاصيل تكاليف المشروع التقديرية وتمويله. .59

وستساهم الحكومة المصرية  مليون دوالر سيتم صرفها باستخدام نظام المؤشرات المرتبطة بالصرف. 211.3مليون دوالر منها  530بمبلغ 

تشغيل )ماعدا المرتبات تمويل المعدات واألدوات والمستلزمات وتكاليف ال يشململيون دوالر  462.5بتمويل مواز تُقدَّر قيمته بمبلغ 

شغيل وغيرها من النفقات الجارية( الالزمة لتقديم الرعاية الصحية في مراكز الرعاية األولية والمستشفيات في المحافظات التسع، وتكاليف الت

النظام الوطني لبنوك المرتبطة بفحص اإلصابة باألمراض غير المعدية والتهاب الكبد الوبائي سي وكذلك التكاليف المرتبطة بتشغيل شبكة 

ل التمويل المناظر من الحكومة بنودا في الموازنة منفصلة  وتم تقدير هذا المبلغ على أساس تحليل النفقات واالتجاهات الحالية. الدم. ويُشك ِ

 تماماً عن البنود التي سيتم تمويلها باستخدام نظام المؤشرات المرتبطة بالصرف.

 

 المشروع )بالمليون دوالر(تفاصيل تمويل  :4 الجدول

 

  مكونات المشروع

إجمالي تكلفة  

  المشروع

تمويل البنك الدولي 

 لإلنشاء والتعمير

التمويل 

 الموازي

تدعيم خدمات الرعاية الصحية األولية وأنشطة تنظيم األسرة  :1المكّون 

 واألنشطة المجتمعية 
571.9 247.4 324.5 

 138 274.6 412.6 الثانويةتدعيم الرعاية الصحية  :2المكّون 

 بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع :3المكّون 

 
6.68 6.68 0 

 0 0 0 : االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة4الُمكّون 

 462.5 528.68 991.18 التكاليف الكلية

  1.32 1.32 الرسم المقدم

 462.5 530 992.5 إجمالي التمويل المطلوب

 

الذي تم التحقُّق منه للنتائج التي يدعم كل منها  % من مدفوعات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير مرتبطاً باإلنجاز40يُقدَّر بنسبة سيكون ما  .60

وسيُستخدم نظام  للمزيد من التفاصيل(. 1المؤشرات المرتبطة بالصرف والتي تتعلَّق بشكل مباشر بتحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع )انظر الملحق 

ا المكون 8-1)المؤشرات  1المؤشرات المرتبطة بالصرف أساسا في إطار المكون  . وسيكون صرف 9فيشمل المؤشر المرتبط بالصرف  2(، أمَّ

؛ ق المستقلةمدفوعات القرض على أساس النتائج المتحققة )أ( مرهوناً باإلنجاز المرضي لألهداف الموضوعة التي تم التحقُّق منها من قِبَل جهة التحق

ويشمل برنامج المصروفات  )ب( على أساس بنود رئيسية مختارة في موازنة وزارة الصحة والسكان يشار إليها ببرنامج المصروفات الُمؤه ِلة.

ة ازنالُمؤه ِلة نفقات جارية كبيرة في إطار الباب األول الُمخصَّص في معظمه للرواتب واألجور، لكنه يتضمن أيضا نفقات جارية أخرى في المو

وسيتم أيضا تضمين برنامج المصروفات الُمؤه ِلة بنود الموازنة المخصصة للنفقات  أدناه(. 5مخصصة للوزارة والهيئات التابعة لها )انظر الجدول 

ن المشروع  الجارية للتدريب. لية مؤشرات مرتبطة بالصرف تتعلَّق بها أهداف نتائج سنوية على مدى خمسة أعوام، ولها مخصصات ما 9ويتضمَّ
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وتُقدَّر قيمة كل نتيجة من النتائج التي يرتبط الصرف بتحقيقها بحسب أهميتها في سلسلة النتائج، وبما يحفز على  مليون دوالر. 211.3مجموعها 

  لمرتبطة بالصرف.وستنطبق إرشادات مجموعة البنك الدولي لإلدارة المالية على المصروفات الُمؤه ِلة للتمويل وفقاً للمؤشرات ا تحقيق هذه النتيجة.

 

 : بنود الموازنة ورموزها5الجدول 

 

 رموز حسابات الموازنة الوصف

 (21100000الرواتب واألجور ) الباب األول: النفقات الجارية

 الباب الثاني:

 (21210700المياه والكهرباء ) •

 (21220406النقل ) •

 (21220403نفقات السفر )بما فيها بدالت ومصاريف االنتقال( ) •

 (  21220500االتصاالت ) •

 (21220600اإليجارات ) •

 (21221000نفقات جارية أخرى ) •

 (21210806نفقات جارية أخرى على السلع ) •

 الباب األول (21110318) نفقات التدريب

 الباب الثاني  (21220902)
 

 

ن أسلوب التمويل المختار للمشروع المقترح التمويل على أساس تحقيق النتائج،  .61 وكذلك التمويل على أساس المصروفات، وهو يتضمَّ
له البنك الدولي، وتم تنفيذه  أداة مناسبة لدعم الحكومة في سعيها لتحقيق أهدافها، ويستند إلى الخبرات المكتسبة في المشروع السابق الذي موَّ

دعم أداة تمويل المشروعات االستثمارية وت بنجاح اعتماداً على نهج محوره تحقيق النتائج على مستوى وحدات الرعاية الصحية األولية.
 استنادا إلى مؤشرات مرتبطة بالصرف تحقيق أولويات الحكومة بأفضل طريقة ممكنة، وتتيح استخدام نهجي التمويل كليهما في عملية واحدة.

التهاب الكبد الوبائي، والحاجة إلى ويفي النهج المقترح استخدامه في المشروع بغرض تلبية االحتياجات الملحة للحكومة، السيما فيما يتصل ب
ويُتيح استخدام هذه األداة وْضع معايير مهمة للتقدُّم في  بدء عملية تطوير وتعزيز نظام الرعاية الصحية من أجل الوفاء باحتياجات السكان.

 أجل تحقيق تلك اإلستراتيجية.تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وصرف األموال، ودفع المبالغ المقررة مقابل مصروفات المشروع من 
ي عزمها لتحقيق النتائج. ِ ز هذا إحساس وزارة الصحة والسكان بالمسؤولية عن المشروع، وأن يُقو  وللمؤشرات المرتبطة  ومن المتوقع أن يُعز ِ
ضاء على التهاب الكبد بالصرف المختارة جميعا أهمية كبيرة في تحقيق مقاصد نظام التأمين الصحي الشامل، وبلوغ الهدف النهائي للق

ً للنتائج، لكن تبيَّن أنها غير مناسبة ألن برنامج الحكومة متعد د الوبائي. وكبديل عن ذلك، جرت دراسة تطبيق أداة تمويل البرنامج وفقا
  المراحل لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يجري حاليا تحديده.

 
ن المشروع بنداً  تمويل النفقات بأثر رجعي. .62 مليون دوالر في إطار برنامج  30للتمويل بأثر رجعي للمصروفات حتى مبلغ  يتضمَّ

لة التي تتم في إطار المكونين  لتحقيق عدد من المؤشرات األولية المهمة المرتبطة بالصرف، وكذلك مصروفات  2و 1المصروفات الُمؤه ِ
اريخ توقيع اتفاقية القرض )الذي يتوقع في موعد ال يتعدى وت 2017سبتمبر  1التي يتم تكبدها بين  3إدارة المشروع في إطار المكون 

وسيتم تعيين جهة تحقُّق مستقلة لتقوم في الوقت المناسب بالتحقُّق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف من أجل تفعيل  (.2018أغسطس 
 التمويل بأثر رجعي وليكون مقبوال من البنك الدولي.
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 التنفيذثالثا. 

 
 للمشروع  التنفيذ وترتيبات المؤسسية أ. الترتيبات

 
ستكون وزارة الصحة والسكان هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، وستكون مقرا لوحدة إدارة المشروع التي ستتولى  .63

أيضاً عن كافة ولة ؤمسستكون الوحدة و إتمام كافة العمليات اليومية والتنسيق مع جميع الجهات والمحافظات والمراكز ذات الصلة.ولية ؤمس

المتابعة األنشطة المالية والتعاقدية وأنشطة التوثيق وتوريد السلع، إلى جانب التعاقد مع مقدمي الخدمات االستشارية وغير االستشارية، وأعمال 

وستتألف وحدة إدارة المشروع من مدير  وع.والتقييم وتقديم التقارير إلى وزارة الصحة والسكان والبنك الدولي عن كافة جوانب تنفيذ المشر

عن تنفيذ مختلف جوانب المشروع )ومنهم ولين ؤوالمسوموظفي الوزارة المعنيين  -في وزارة الصحة والسكانولين ؤالمسوهو حاليًا أحد -المشروع 

الوبائي سي، والشؤون المالية واإلدارية( فضال موظفون من مكتب الوزير وأقسام الرعاية األولية والمستشفيات والوقاية من فيروس التهاب الكبد 

اقبة عن عدد من االستشاريين الخارجيين الذين سيساعدون الوزارة في مجاالت المتابعة والتقييم واإلدارة المالية والتوريدات والمشتريات ومر

بتاريخ ) 142وصدر القرار الوزاري  عم تطبيق نظام التأمين.اإلجراءات الوقائية، والتحقق من النتائج وعمليات التدقيق والمراجعة والخبرة الفنية لد

بإعداد وتقديم تقارير ولياتها ؤمسوتقوم الوحدة في إطار  إعداد المشروع ومدة التنفيذ. ىلتتولبشأن إنشاء وحدة إدارة المشروع  (2018مارس  24

لة توضح سير تنفيذ المشروع بحسب المكونات والتوريدات والمشتريات  ،على سبيل المثال ،نصف سنوية إلى البنك الدولي تشمل تقارير مفصَّ

باإلضافة إلى ذلك، ستُجَرى عملية تدقيق خارجية  واإلدارة المالية وتقارير التحقق التي تصدرها جهة التحقق المستقلة واألمور البيئية واالجتماعية.

، لضمان االستخدام الصحيح للموارد المالية ومراقبة التقدم المادي في األنشطة والمحافظات سنوية، تجمع بين عناصر التدقيق الفني والمالي

ومن المتوقع أن يكتمل  موظفي وحدة إدارة المشروع.وليات ؤومسويتضمن الدليل التشغيلي للمشروع المقبول للبنك تفاصيل وظائف  المستهدفة.

سيجري تعديله أثناء التنفيذ ليتماشى مع أي تغييرات في التصميم أو ترتيبات التنفيذ أو الرقابة المالية إعداد ذلك الدليل قبيل البدء بتنفيذ المشروع، و

 والتعاقدية.

 

سيرأس وزير الصحة والسكان اللجنة  تشكيل لجنة تسيير المشروع التي ستكون مسؤولة عن التوجيه العام للمشروع واإلشراف عليه. .64

( 2( رؤساء قطاعات مكتب الوزير، والرعاية األولية، والمستشفيات، والطب الوقائي، وتنظيم األسرة؛ )1)التي تضم ممثلين عن:  التسييرية

وتتولى اللجنة مهمة حل المشكالت الخطيرة المتعلقة بالتنفيذ، ومراجعة  ( مدير وحدة إدارة المشروع.3ممثلين من وزارتي التعاون الدولي والمالية؛ )

وستجتمع اللجنة على  ذ القرارات بشأن األمور المتعلقة بالسياسات، والموافقة على األنشطة المخططة خالل الفترة التالية.سير تنفيذ المشروع، واتخا

وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يتعلق بأي تعديل لمسار المشروع بعد  األقل مرتين سنويًا، أو عندما يدعوها مدير وحدة إدارة المشروع لالجتماع.

 .ولياتهاؤومسوسيتضمن دليل تشغيل المشروع تفاصيل مهام اللجنة  مع فريق عمل البنك الدولي. التشاور

 

بوجه عام، يُنظر إلى حجم وتأثير األنشطة التي  الفريق االستشاري الفني المعني بالتهاب الكبد الوبائي سي واألمراض غير المعدية. .65

الوبائي سي، والفحص للتأكد من عوامل خطر اإلصابة بأمراض غير معدية بوصفها منفعة يدعمها المشروع لفحص وعالج فيروس التهاب الكبد 

ومن المتوقع أن يسفر المشروع عن أدلة جديدة ودروس مهمة، وأن تكون له آثار مباشرة وغير مباشرة على األسعار العالمية لعقاقير  عامة عالمية.

لذا، سيتولَّى وزير الصحة والسكان رئاسة الفريق االستشاري الفني الذي يدعمه  الصلة.عالج هذا الفيروس وأدوات الفحص واالختبار ذات 

كما سيشارك البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في عضوية الفريق االستشاري الفني، إلى جانب خبراء عالميين ومندوبين من بلدان  المشروع.

وسيكون الفريق منبرا رئيسيا للحوار، وسيتولى المهام  ومن المقرر أن يجتمع الفريق سنوياً، ي.تواجه مشكالت حادة تتعلق بالتهاب الكبد الوبائي س

وكوالت العالج؛ التالية: )أ( تقديم المشورة إلى اللجنة التسييرية للمشروع ووحدة إدارة المشروع فيما يتعلق بالفحص المتطور القائم على األدلة وبروت

 لتي يسفر عنها المشروع وآثاره العالمية المحتملة؛ )ج( تقديم المشورة فيما يتعلق بأبحاث إضافية خاصة بالتنفيذ.)ب( مراجعة األدلة والشواهد ا

  وسيتم إطالع الجمهور على كافة القرارات والتوصيات التي يصدرها الفريق االستشاري الفني.

 

تتولى هذه اللجان  ريات المستهدفة في إطار هذا المشروع.سيتم تدعيم لجان مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على مستوى المدي .66

راف مهام مراجعة التقدم الُمحَرز، وتزويد مكاتب اإلدارات الصحية على مستوى المراكز والمستشفيات داخل كل محافظة بما يلزم من خدمات اإلش

لمديريات الصحية يمثلون القطاعات المعنية المشاركة في وهي تشمل موظفين على مستوى ا والتنسيق والدعم الفني خالل فترة تنفيذ المشروع.
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شهريًا وتقدم إلى وزارة الصحة والسكان ووحدة إدارة المشروع تقارير عن سير تنفيذ المشروع، والقرارات التي  اللجان تجتمعو .تنفيذ المشروع

ن الدليل التشغيلي للمشروع تفاصيل مهام وصالحيات اتخذت في هذا السياق.  هذه اللجان. ويتضمَّ

 

الرقابة المباشرة على التنفيذ فيما يتعلق بوحدات الرعاية األولية التابعة ولية ؤمستتولى مكاتب اإلدارات الصحية على مستوى المراكز  .67

لتحقيق هذه وفي إطار المكون األول للمشروع، سيجري دعم تدريب كاف على الشؤون المالية والتعاقدية  واألنشطة المجتمعية ذات الصلة. لها،

وستتمتع المستشفيات المشاركة في المشروع باستقالل كامل فيما يتعلق باألنشطة المتصلة بالمشروع حيث تقدم التقارير مباشرةً إلى لجان  الغاية،

المشروع التي تُنفَّذ  عن أنشطةولية ؤالمسوتتولى شبكة خدمات نقل الدم القومية  المديريات الصحية بالمحافظات ذات الصلة ووحدة إدارة المشروع.

  في مراكز نقل الدم اإلقليمية والمركزية والفرعية فيما يتصل بكافة األنشطة المالية واإلدارية وأنشطة المشتريات والتوريدات.

 

الد حيث سيجري فحص فيروس التهاب الكبد الوبائي سي واألمراض غير المعدية على مستوى الب ستُنفَّذ أنشطة الفحص بأشكال مختلفة، .68

 من خالل: )أ( فرق عمل متنقلة على مستوى القرى واألحياء على أن يتكون كل فريق من عدد مناسب من فرق العمل الفرعية التي تنتشر لتغطية

لثابتة االمساحة الجغرافية للقرية المستهدفة أو الحي المستهدف باستخدام اختبارات سريعة؛ )ب( على مستوى وحدات الرعاية األولية والمستشفيات 

مثل المصانع  ،ويتم تقديمها بشكل مستمر إما باستخدام اختبارات سريعة أو معملية؛ )ج( حمالت تستهدف المناطق النائية وجماعات فئوية ُمعيَّنة

 دمة.وسيتضمن الدليل التشغيلي للمشروع تفاصيل خطط الفحص وتشكيل فرق العمل واالختبارات المستخ والمجمعات اإلدارية، وما إلى ذلك.

 

ويرسل فريق العمل التابع للبنك بعثات إشرافية منتظمة لضمان تنفيذ األهداف  سيقدم البنك الدولي دعما متواصال لتنفيذ المشروع. .69

وسيقدم فريق العمل لدى البنك المقيم في  اإلنمائية للمشروع وقياس إطار النتائج والتحقق المستقل من المؤشرات المرتبطة بالصرف بشكل كاف.

  القاهرة الدعم في مختلف جوانب المشروع، السيما األمور الفنية واإلجراءات الوقائية والقضايا المالية والتعاقدية.

 

)أ( عمليات التشاور التي تختلف حسب نوع الجنس؛ ويتم ذلك من خالل:  ،إن المشاركة المجتمعية جزء أساسي من تصميم المشروع .70

)ج( وضع و/أو تقوية آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها؛ )د( نشر وتوزيع ميثاق حقوق المريض )ب( آليات لتقييم مدى رضا المرضى؛ 

وستجري مشاورات متعددة في منشآت الرعاية الصحية األولية والثانوية مع كل  وميثاق المواطن )معايير الخدمة العامة( على مختلف مستويات.

 ،مثل إجراء مسوح استقصائية لدرجة رضا المواطنين ،وتُستخدَم آليات ات غير الحكومية القطاعية.من مقدمي الخدمات ومستخدميها والمنظم

وتطبق وزارة الصحة والسكان  لمراقبة مستوى األداء في تقديم الخدمات واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة وجود خلل أو قصور في الخدمات.

نتائج أنشطة سابقة تم تمويلها في إطار مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذي أقفل في اآلونة  بالفعل آلية لتلقي شكاوى المواطنين تستند إلى

وسيتم تدعيم النظام الحالي لتلقي الشكاوى من خالل تطبيق  يته من محافظة ألخرى ومن مستوى آلخر.اعلوتتبنَّى الوزارة نظاما تختلف ف األخيرة.

دة وسيشمل تدريبًا لموظفي الخط األمامي.دليل المستخدم الذي يتضمن إجراءات    ونماذج ُموحَّ

 

وتساعد تلك اآلليات باألساس في إبالغ احتياجات المرضى والعاملين والمسئولين  ستُجَرى مشاورات للمتابعة أثناء تنفيذ المشروع. .71

ومن المتوقع أن  تها واتخاذ إجراء بشأنها.وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى المستويات ذات الصلة في وزارة الصحة والسكان من أجل مراجع

مشاركة أصحاب المصلحة في نظام وتعزز أنشطة إضافية يدعمها المشروع، السيما توفير بيانات تتعلق بمنشآت الرعاية الصحية األولية والثانوية، 

 في البرنامج الحكومي أثناء إعداد المشروع.وسيجري تحليل اآلراء والتعليقات والمقترحات ومراعاتها  الرعاية الصحية وخضوعهم للمساءلة.

توى ونظراً لضرورة المشاركة المجتمعية ومشاركة المستفيدين من المشروع لنجاح البرنامج، فإن أحد المؤشرات التي تندرج في قائمة مؤشرات مس

  جودة الخدمات يرتبط بمشاركة أصحاب المصلحة وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها.

 ترتيبات متابعة وتقييم النتائج .ب

 

ائج ستجري متابعة وتقييم المشروع على أساس االستخدام المنتظم للبيانات والمؤشرات واألهداف الُمبيَّنة في البروتوكول الملحق إلطار النت .72

ن وحدة إدارة المشروع موظفين متفرغين للمتابعة والتقييم يتولون مسؤولية: )أ( جمع البيانات  والتحقُّق من المؤشرات المرتبطة بالصرف. وتتضمَّ

من  بانتظام وتحليل البيانات واإلبالغ المنتظم عن وضع مؤشرات إطار النتائج؛ )ب( إدارة جهة التحقق المستقلة المسؤولة عن التحقق المستقل

ج( اإلسهام في إعداد التقرير نصف السنوي عن سير تنفيذ المشروع للبنك الدولي والذي سيحتوي على إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف؛ )
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شر تحديثات عن آخر تطورات المشروع بالمقارنة بمؤشرات إطار النتائج والمؤشرات المرتبطة بالصرف؛ )د( البحوث العملية من أجل التعلُّم ون

المشروع أيضا المعلومات الحالية المنتظمة لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالبيانات السريرية وسيستخدم  الدروس المستفادة من المشروع.

وسيجري على أساس شهري متابعة بيانات الرعاية المجتمعية واألولية التي يتم تجميعها على مستوى اإلدارات الصحية وبعد  وبيانات االستخدام.

ا بيانات المستشفيات فسيجري تتبُّعها بشكل مباشر لكل مستشفى.  ع التقدم المحرز واستنتاج التقييمات.ذلك على مستوى المحافظات، وذلك لتتبُّ  وأمَّ

 وفيما يتعلق بعمليات الفحص على المستوى الوطني، فسيتم تتبعها من خالل أنظمتها التي تعمل بشكل آلي وتصنيفها بحسب ما تقتضيه الحاجة.

وسيُتيح نظام المتابعة والتقييم حلقة الستقاء التعليقات والمقترحات  عة والتقييم وتُدرج في دليل تشغيل المشروع.وسيُوضع نظام وخطة مفصلة للمتاب

وسيلقى موظفو الوزارة على المستوى المركزي ومستوى  من األعضاء اآلخرين في وحدة إدارة المشروع للمساعدة في أي تعديالت لمسار التنفيذ.

  صحية أيضا دعماً لتنفيذ مهام دعم التنفيذ واإلشراف عليه في مختلف المنشآت التي يدعمها المشروع.المحافظات واإلدارات ال

 

في إطار المكون األول للمشروع، سيجري تدعيم النظام اآللي إلعداد تقارير الفحص على المستوى الوطني وكذلك النظام اآللي لبرنامج  .73

وفي إطار المكون الثاني، سيجري توسيع نطاق  ة دقيقة لمتابعة التقدم المحرز وعمليات إحالة المرضى.الرائدات الريفيات من أجل إتاحة بيانات آني

التي يجري توزيعها األنظمة اآللية للشبكة القومية لخدمات نقل الدم في المراكز اإلقليمية األحد عشر المتبقية لتحقيق المتابعة الكافية لكل وحدات الدم 

وسيُتيح الدعم لألنظمة اآللية توفير بيانات آنية تستند إلى الشواهد من أجل اتخاذ القرارات على  مة على المستوى الوطني.من خالل المنشآت العا

وفي إطار المكون الثالث، سيدعم المشروع: )أ( تقييمات خط األساس ومنتصف المدة ونهاية المدة من قِبَل  المستوى اإلداري وتتبع حالة المرضى.

ق المستقلة؛ )ب( تقييمات اآلثار والدراسات الميدانية؛ )ج( دراستين مسحيتين للسكان؛ )د( ثالثة مسوح أسرية بشأن أثر تحسين خدمات جهة التحقُّ 

 الرائدات الريفيات فيما يتعلق بتنظيم األسرة، والتغذية، والعنف ضد المرأة، والتهاب الكبد الوبائي سي، واألمراض غير المعدية.

 

ل المشروع خدمات جهة التحقُّق المستقلة التي ستتمتع بالمستوى الالزم من االستقاللية  لمؤشرات المرتبطة بالصرف.التحقُّق من ا .74 ِ سيُمو 

وستقوم جهة التحقُّق المستقلة بمهام التحقُّق من النتائج التي أنجزت على مستوى  عن تنفيذ المشروع، والمصداقية والصالحية لقيادة عملية التحقُّق.

وستخضع  الرعاية الصحية األولية والمستشفيات وعمل الفرق المتنقلة والرائدات الريفيات من خالل اختيار عينة عشوائية من البيانات. وحدات

 وتشمل  مهام على ثالثة مستويات: )أ( مراجعة األدلة على مستوى الحكومة المركزية التي تفيد بتنفيذ إجراءات ترتيبات التحقُّق لمراجعة مستمرة،

ن النتائج على وعمليات ُمعيَّنة؛ )ب( تطبيق المنهجية الحالية لوزارة الصحة والسكان لمراجعة الجودة وكذلك أنشطة جهة التحقُّق المستقلة للتحقُّق م

تقدم الذي أُحِرز في باإلضافة إلى ذلك، يجب على جهة التحقُّق المستقلة العمل للتحقُّق من ال مستوى وحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات.

ي مدى و عي السكان فحص اإلصابة باألمراض غير المعدية والتهاب الكبد الوبائي، وكذلك زيادة استخدام االختبارات التأكيدية بعد العالج؛ )ج( تقص ِ

ال التي تمت وسيجري التحقُّق اإلجراءات/األعم 3و  1وعلى وجه التحديد، يعكس المؤشران المرتبطان بالصرف  نتيجةً لعمل الرائدات الريفيات.

ا المؤشرات المرتبطة بالصرف  منها على أساس التقارير اإلدارية من وزارة الصحة والسكان. فتعكس المخرجات المتصلة بقدرات  8و  7و  5وأمَّ

ة األولية وفي مراكز التهاب تقديم خدمات ُمحسَّنة من حيث موارد عمليات الفحص، وتستلزم إبالغ البيانات على مستوى وحدات الرعاية الصحي

التحسينات التي طرأت على جودة الخدمات الُمقدَّمة  9و  6و  4 و 2وتقيس المؤشرات المرتبطة بالصرف  الكبد الوبائي سي في المستشفيات.

الل نظام معلومات اإلدارة واستخدامها، وهو ما يستلزم أيضا إبالغ البيانات على مستوى وحدات الرعاية الصحية األولية وفي المستشفيات من خ

الصحية والزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفو إدارة الجودة في وزارة الصحة والسكان لقياس الوعي بالمخاطر الصحية ومدى الرضا عن 

  الخدمات.

 ُملخَّص تقييم المشروعرابعا. 

 
 التحليل االقتصادي والمالي .أ

 

الرعاية الصحية، ومن ثمَّ الحالة الصحية للمستفيدين من المشروع بوجه عام. ولتحسين األوضاع يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات  .75
ويُمِكن مالحظة هذه اآلثار في زيادة إنتاجية األيدي العاملة، والتغيرات  الصحية آثار إيجابية عريضة على الرفاهة االجتماعية واالقتصادية في البالد.

عالوةً على ذلك، يخلق تدهور األحوال الصحية مضاعفات اقتصادية لألسر المصرية، فإذا أصاب مرٌض  العلمي. الديموغرافية، ومستوى التحصيل
باإلضافة إلى ذلك، فإن تحسُّن األحوال الصحية يرتبط بتحسُّن  أسرةً ال تملك مدخرات مالية، فقد يؤدي ذلك إلى سقوطها في دوامة الفقر المدقع.

 دل التغيُّب عن العمل، وتحسُّن األداء المعرفي.مستوى التعليم، وانخفاض مع
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وهو  يهدف تحليل التكلفة والمنفعة إلى تقدير المنافع والتكاليف المنتظرة من استثمار واسع النطاق في قطاع الرعاية الصحية في مصر. .76

ل مؤداه أن زيادة جودة الرعاية في وحدات الرعاية الصحية األولية والم ستشفيات المستهدفة سيؤدي إلى نقصان معدالت ينطلق من منطق للتدخُّ

ويجري استخدام منظور  اإلصابة باألمراض ووفيات األمهات والرضع والوفيات المتصلة بالتهاب الكبد الوبائي سي واألمراض غير المعدية.

من منافع المشروع إلى عمليات  %90ويرجع نحو  (.4% )انظر الملحق 7عاماً مع معدل خصم متفائل  12مجتمعي على أساس إطار زمني قدره 

مليار  4.4ويبلغ إجمالي الوفر الُمقدَّر من المشروع  الفحص والعالج لمرضى التهاب الكبد الوبائي سي، وهي أولوية قومية يدعمها المشروع.

ت المتصلة بالتهاب الكبد الوبائي دوالر تُعزى إلى المكاسب التي تترتب على انخفاض معدالت اإلصابة باألمراض ووفيات األمهات والرضع والوفيا

عالوةً على ذلك، يستثمر المشروع في جهود الحد من النمو السكاني عن طريق التشجيع على طلب خدمات تنظيم  سي واألمراض غير المعدية.

نفسه الخدمات العامة لمستوى أقل مليون دوالر من الوفر في النفقات الحكومية، وأن يتيح في الوقت  600األسرة، وهو ما يُقدَّر أن عائده سيبلغ 

مليار دوالر. ويستند هذا الحساب إلى افتراضات  2.29% وصافي القيمة الحالية 54من السكان. ويُحَسب أن معدل العائد الداخلي العام سيبلغ نسبة 

منافع المشروع صافي القيمة الحالية للتكاليف فضالً عن ذلك، تفوق  .5.7متحفظة نسبيا إذ تذهب التقديرات إلى أن نسبة التكلفة إلى المنفعة تبلغ 

  لكل معدالت الخصم كما ثبت في تحليل الحساسية.

 
 السالمة الفنية .ب

 

تتضح سالمة التصميم العام للمشروع في اتساقه مع األولويات الصحية الوطنية وااللتزامات السياسية للبالد وفي دمج الدروس المستفادة  .77
 األعمال األخيرة والتجارب العالمية.والتوصيات التي تتمخض عنها 

 

(i) :قام البنك الدولي بتحليل المعوقات الرئيسية التي تحول دون 2015في عام  االتساق مع االحتياجات واألولويات الرئيسية ،
حليل أنه يأتي وتبيَّن من الت تحسين أداء نظام الرعاية الصحية في مصر وتعزيز نواتج صحية منصفة لألسر الفقيرة واألطفال والنساء.

على رأس األولويات ضرورة القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستويين األول والثاني للرعاية 
ومن المتوقع أن يؤدي االلتزام السياسي للحكومة على أعلى مستوياتها بالقضاء  الصحية، وإيقاف االتجاه المتصاعد لمعدالت الخصوبة.

ومن شأن صدور قانون التأمين  ى التهاب الكبد الوبائي سي، إلى تقليص شديد ألعباء األمراض الناجمة عن حاالت العدوى المزمنة.عل
الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لالرتقاء بحوكمة منظومة الرعاية الصحية في مصر،  إحدىالصحي الشامل العام الماضي، وهو 

بالقضاء على التهاب الكبد الوبائي، أن يتيح نافذة أمل فريدة لتحسين أداء منظومة الرعاية الصحية عن طريق االستثمار إلى جانب االلتزام 
وتعتمد مصر أيضا على استخدام عائدها السكاني وتقليص معدل النمو السكاني المثير  في تحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.

  صالحات اقتصادية.للقلق حتى تجني ثمار أي إ
(ii)  اكتسبت سالمة تصميم المشروع مزيدا من الدعم بفضل اإلستراتيجيات الناجحة التي حققت  ستراتيجيات التنفيذ الناجحة:إتعزيز

وقد بدأ تحويل الجوانب الرئيسية ألداء منظومة الرعاية الصحية في البالد مع إطالق  نتائج ملموسة في البالد خالل العامين الماضيين.
خطة القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي في مصر واالستثمارات المنتظمة في تحسين الجودة في منشآت وزارة الصحة والسكان، 

عالوة على ذلك، يتسق نهج المشروع في تحسين الجودة مع الجهود  وذلك بتمويل من البنك الدولي، وقامت الحكومة المصرية بتنفيذه.
ظمة الرعاية الصحية عالية الجودة التي تضع توصيات تتركَّز على تحسين جودة الرعاية الصحية في البلدان الجارية للجنة النسيت ألن

ز النظم الصحية على قياس مجموعة مختارة من مقاييس  المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومن بين التوصيات األولية للجنة أنه يجب أن تُرك ِ
المقارنة باإلرشادات المعيارية( ورأي المرضى في الرعاية التي يتلقونها، وذلك لضمان أن تحقق الجودة منها ما يفعله مقدمو الخدمات )ب

 البلدان تقدما نحو توفير تغطية صحية فعالة لمواطنيها.
 

  فيما يلي عرض موجز لألسباب الرئيسية لسالمة التصميم الفني للمشروع ومقاصده. .78

 وأمراض غير معدية مختارة وعالجها ومكافحتهافحص اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي 

يدعم المشروع جهود الوقاية والمكافحة اللتهاب الكبد الوبائي سي بالبناء على الدروس المستفادة ونجاح الخطة القومية للقضاء على  .79
وقد وضعت الخطة  العامين الماضيين.التي ساعد البنك الدولي في تمويلها وتدعيمها من خالل أعمال فنية إضافية في  2018-2014فيروس سي 

أهدافاً وسياساٍت إستراتيجيةً سليمة للقضاء على المرض في مصر باالستفادة من المشورة الفنية التي يقدمها البنك  2018-2014القومية للسنوات 
أثبتت الحكومة قدرتها على إجراء أنشطة  عالوةً على ذلك، الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات الدولية والوطنية والخبراء.
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ويهدف المشروع المقترح إلى االستفادة  فحص مجتمعية واسعة النطاق، إذ تمكنت من الوصول إلى قرابة خمسة ماليين شخص في عام واحد.
 .سي والعالج من التهاب الكبد الوبائي بشكل تام من الموارد الحالية والتوسعة المزمعة للجوانب اللوجستية والبنية التحتية ألنشطة الفحص الشامل

 
وبالنظر إلى وجود التزام سياسي قوي على أعلى مستويات الحكومة المصرية وقدرات مؤسسية متينة لفحص وعالج أعداد كبيرة من  .80

كلها ألنشطة الفحص من السكان، يرى فريق عمل المشروع أنه من المجدي من الناحيتين المالية والفنية دعم توسعة سريعة على مستوى البالد 
ز تصميم المشروع على ربط المبالغ المنصرفة من القرض بالنتائج. اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي على نطاق وطني. وباستخدام  ولذلك، سيُرك ِ

م المؤشرات والمعايير والمقاصد التي تستند إلى خبرات السنوات الخمس من التدخالت الرامية إلى القضاء على التها ب الكبد الوبائي سي، صمَّ
ن المشروع أيضاً  المشروع مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالصرف استنادا إلى تحقيق نتائج يتم التحقق منها عن طريق جهة مستقلة. ويتضمَّ

المبكر ألي تعديالت الزمة في التنفيذ أو تقديم تمويل كبير لدعم أنشطة المتابعة والتقييم والتحقُّق من أجل المتابعة الدقيقة للتنفيذ التي تتيح الرصد 
 المجاالت لتقديم دعم فني إضافي بما في ذلك المساعدة الفنية.

 
ومن خالل االستفادة من البنية التحتية والموارد البشرية والجوانب اللوجستية المزمع استخدامها في العمل للقضاء على التهاب الكبد  .81

ل المشروع أيضا تطبي ِ ق عمليات فحص واسعة النطاق لإلصابة بأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم وهي من األسباب الرئيسية الوبائي، سيُمو 
ل المشروع أيضا أنشطة ذات صلة لتحسين الجودة على المستويين األول والثاني للرعاية الصحية  ألعباء األمراض غير المعدية في مصر. ِ وسيُمو 

ستُوَضع خطة طويلة األجل لجعل عمليات  ،لى نتائج هذه الجهود، والعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحةواستناداً إ مثل األدوية. ،وموارد إضافية
يها التأمين الصحي.  الفحص في نهاية األمر جزءا من حزمة الخدمات الوقائية التي يُغط ِ

 
لدم والسكري في مصر دليالً قوياً على أن تُوف ِر نواتج عمليات الفحص المتوقعة باستخدام أحدث معدالت انتشار أمراض ارتفاع ضغط ا .82

مستشفى، ويُقدر أن الفحص  700وحدة للرعاية الصحية األولية و 5200مكافحة األمراض غير المعدية لن يكون عبئاً على النظام العام الذي يضم 
مليون دوالر سنويا(. وتشير التقديرات  19الر )مليون دو 76عاماً يُكل ِف الحكومة ما مجموعه  35والعالج من األمراض غير المعدية للسكان فوق 

مليون شخص )على المستوى الوطني في الفئة  30سنت للشخص، ولذلك، فإن فحص  0.20إلى أن تكلفة وحدة فحص السكر/ارتفاع ضغط الدم تبلغ 
م المشروع المقترح منها ثلثي التمويل 6( سيتكلَّف نحو 100-35العمرية فوق  مليون شخص على المستوى  20المطلوب لفحص  ماليين دوالر سيُقد ِ

ل المشروع فحص اإلصابة بينما عالوة على ذلك،  ماليين شخص باستخدام تمويل حكومي )مليوني دوالر(. 10الوطني، وسيجري فحص  ِ سيُمو 
 مليون دوالر. 74إجماالً بمبلغ  الذي يُقدرعلى الحكومة تمويل عالج ارتفاع ضغط الدم والسكري في المنشآت العامة سيتعين فباألمراض غير المعدية، 

مليون شخص  5.5عاماً أن هناك  35من المتوقع أن تكشف حملة واسعة النطاق على المستوى الوطني لقياس ضغط الدم للسكان فوق  .83
م الحاد )المسح السكاني مليون حالة مصابة بارتفاع ضغط الد 0.7مليون حالة مصابة بضغط الدم المتوسط، و 1.6و 15الخفيفضغط الدم  يعاني

 ومن ثم، يتعين على الحكومة أن تعالج مرضى بارتفاع ضغط الدم المتوسط والحاد لم يتم تشخيصهم من قبل 16(. 2014الصحي 
% أخرى يغطيهم برنامج العالج على نفقة 30% تغطيهم خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي و30ومن هؤالء المرضى،  مليون دوالر(. 1.5)
سيحتاجون إلى العالج في منشآت عاملة لمدة أربعة أعوام  585381وهكذا، فإن العدد الباقي من المرضى على المستوى الوطني وهو  دولة.ال

ماليين دوالر سنويا(، ألن  6مليون دوالر ) 24ولن يكل ِف هذا الحكومة إال  17ماليين دوالر سنويا(.  7مليون دوالر ) 28بتكلفة إجمالية قدرها 
م ثلثي التمويل المطلوب لفحص   مليون شخص على المستوى الوطني وعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم المعتدل والحاد في  20المشروع سيُقد ِ

  ماليين دوالر )مليون دوالر سنويا(. 4ا محافظات على مستوى المستشفيات ووحدات الرعاية األولية بتكلفة قدره 9
 

 وبالمثل، من المتوقع أن تكشف حملة واسعة النطاق على المستوى الوطني لفحص اإلصابة بالسكر في الدم للسكان فوق  .84
 ويحتاجون إلى تدخالت.مليون من المحتمل أنه لم يتم تشخيصهم من قبل  2.5مليون مصاب بالفئة الثانية لمرض السكري منهم  5.7عاما عن وجود  35

وهكذا، فإن  % أخرى.30%، وأن يغطي برنامج العالج على نفقة الدولة 30ومن بين هذه النسبة، يمكن أن تغطي خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي 
عاملة لمدة أربعة أعوام  سيحتاجون إلى العالج في منشآت 980400العدد المتبقي من المرضى المصابين بداء السكري على المستوى الوطني وهو 

                                                           

يكون تعديل أسلوب الحياة مع المتابعة هو  توصي منظمة الصحة العالمية بالبدء في العالج بالعقاقير للمرضى الذين يعانون من ضغط الدم فوق المستوى المتوسط الرتفاع ضغط الدم وقد  15
 (.2006العالج الوحيد )منظمة الصحة العالمية، 

ضغط الدم /179-160(: ضغط الدم االنقباضي 2، مرتفع ارتفاعا متوسطا )المرحلة 99-90ضغط الدم االنبساطي /159-140(: ضغط الدم االنقباضي 1مرتفع ارتفاعا طفيفا )المرحلة   16
 .≤110ضغط الدم االنبساطي /≤180(: ضغط الدم االنقباضي 3، ومرتفع ارتفاعا حادا )المرحلة 109-100االنبساطي 

 مليون دوالر. x 4 =28دوالرا/سنويا  x 12 585831دوالرا ،  12تم الوصول إليه بتقدير تكلفة العالج للفرد الواحد عند   17
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مليون دوالر سنويا(،  13مليون دوالر ) 50ولن يكل ِف هذا الحكومة إال  18مليون دوالر في المتوسط سنويا(.  15مليون دوالر ) 59بتكلفة إجمالية قدرها 
م ثلثي التمويل المطلوب لفحص   السكري في المحافظات التسع بتكلفة قدرهامليون شخص وعالج مرضى الفئة الثانية من داء  20ألن المشروع سيُقد ِ

ل المشروع فحصا واسع النطاق  مليون دوالر سنويا(. 2.2ماليين دوالر ) 9 ِ لمؤشر كتلة الجسم بهدف التشجيع على تعديل أسلوب فضالً عن ذلك، سيُمو 
يسية لمسح عوامل الخطر لإلصابة باألمراض غير المعدية وتُظِهر النتائج الرئ الحياة والمساعدة في منع اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

ماليين من المحتمل أنهم  9( و25 ≤مليونا من المحتمل أنهم يعانون من زيادة الوزن )مؤشر كتلة الجسم  19( بين الثالثين مليون شخص أن 2012)
  (.30 ≤يعانون من السمنة )مؤشر كتلة الجسم 

 تويين األول والثاني للرعاية في النظام العام وكذلك خدمات تنظيم األسرةتحسين جودة الخدمات الصحية في المس

يتسق تركيز المشروع على تحسين جودة الرعاية في منشآت الرعاية الصحية األولية ومستشفيات اإلحالة اتساقا قويا مع أفضل الممارسات  .85
والنواتج في مراكز الرعاية األولية والمستشفيات في الكثير من البلدان المنخفضة كما ذكرنا آنفاً، الحظت لجنة النسيت أن اإلجراءات  العالمية.

 ة.والمتوسطة الدخل تعاني غالباً أوجه نقص مع ضعف التكامل بين مستويات الرعاية، وهو ما يؤدي إلى سوء إدارة الحاالت المعقدة أو المزمن
ية إلحداث تحوالت في أنظمة الرعاية الصحية وتمهيد الطريق إلى التغطية اعلثر السبل كفاءة وفعالوةً على ذلك، تُنبِئ األدلة والشواهد الدولية أن أك

د التجارب الناجحة على تحسين التواصل مع  الصحية الشاملة هو تدعيم الخدمات في منشآت الرعاية الصحية األولية ومستشفيات اإلحالة. وتُؤك ِ
ويتسق هذا  العالجية في الغالب والقائمة على األقسام الداخلية إلى النهوض بالصحة وأنشطة الوقاية.األسر وتغيير النماذج المتبعة من الرعاية 

ة المشروع مع مثل هذه التجارب من خالل توسيع دور الرائدات الريفيات، وجعل عمليات الفحص جزءا ال يتجزأ من نظام الرعاية الصحية األولي
 ،وفي إطار هذا التركيز على الوقاية، يقوم المشروع أيضاً باستثمارات كبيرة في مجاالت رئيسية جدد. وتعزيز قدرات النظام على استيعاب مرضى

لةً لتدخالت أخرى للقضاء على التهاب الكبد الوبائي لتقليل خطر انتشار مختلف األمراض. ،مثل سالمة بنوك الدم  وستكون هذه االستثمارات ُمكم ِ
ل من دعم المدخالت إلى نهج أكثر  الية المخاطر فحسب، وإنما أيضا لعموم السكان.، وتحسين الرعاية ال للفئات عسي وأخيراً، سيساعد التحوُّ

سكاني تركيزا على حفز الطلب على خدمات تنظيم األسرة في تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن األمثل المرجو بين معدالت النمو ال
 والنمو االقتصادي.

 
 على أهمية قياس الجودة لتحسين أداء نظام الرعاية الصحية. ،منها معهد الطب ،أيضاً لجنة النسيت ومؤسسات بارزة أخرىوشدَّدت  .86

 ووضعت لجنة النسيت توصيات مبدئية تدعو إلى تبن ِي مجموعة "صارمة" من المؤشرات التي تعطي أولوية للمعايير السريرية، وخبرات المرضى،
ويتسق دعم البنك الدولي العتماد مراكز الرعاية الصحية األولية  في قدرات البلد المعني على جمع البيانات وتحليلها.والنواتج، واالستثمار 

وفي ظل المشروع المقترح، سيدعم البنك أنشطة االعتماد التي تتناول تقييم االمتثال للمعايير واإلرشادات الدولية،  والمستشفيات مع هذه األهداف.
لومات عن تجارب المرضى من خالل أنشطة المتابعة، وبناء القدرات داخل الحكومة للقيام بمهام جمع البيانات وتحليلها بشكل كاف واستقاء المع

 من أجل متابعة أداء نظام الرعاية الصحية.
 
 الدروس المستفادة التي تتجسَّد في تصميم المشروع .ج

 

ن التجارب العالمية في معالجة قضية جودة الرعاية الصحية، ونهج الوقاية من يستند تصميم المشروع المقترح إلى الدروس المستفادة م .87
فل األمراض غير المعدية، والدروس المستخلصة من العمليات السابقة التي مولها البنك الدولي ومنها الخبرات من أحدث مشروع موله البنك وأق

  .سَّدت هذه الدروس في تصميم العملية المقترحة الجديدة على النحو التالي:وهو مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية. وقد تج 2017في يونيو 
 

وتُنبِئ األدلة والشواهد العالمية باطراد بأن دعم المدخالت وحده ال  وقياس جودة الرعاية الصحية عملية متعددة الجوانب.تحسين إن  .88

وقد كشفت الدراسات في الكثير من البلدان ضعف االرتباط في الغالب بين المنشآت الجيدة التجهيز والعاملين في الرعاية  يضمن تحسين الجودة.

ً لإلرشادات السريرية الموصى بها.  وعليه، تدعو أفضل الممارسات العالمية إلى قياس الجودة من خالل  19الصحية الذين يقدمون الرعاية وفقا

عالوةً على ذلك، يجب قياس  الهياكل وإجراءات الرعاية، والنواتج باستخدام األدوات المناسبة لمتابعة كل من هذه المجاالت. مجاالت متعددة، منها

                                                           

 مليون دوالر. x4 =59دوالراً  x  15 980400دوالراً،  15م الوصول إلى هذا بتقدير تكلفة العالج للفرد الواحد عند ت 18

19 Kruk MELeslie HH, Sun Z,  (2017 االرتباط بين البنية التحتية وجودة الرعاية الملحوظة في ،)بلدان،  8منشأة في  4300خدمات للرعاية الصحية: دراسة قطاعية شملت  4
PLoS Med، 14 (12): e1002464. 
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د المشروع المقترح هذه االعتبارات بقياس الجودة في العديد  الجودة بشكل متكرر وعلى فترات منتظمة لضمان الحفاظ على تحسينات الجودة. ويُجس ِ

ً للتوصيات الدوليمن المجاال ة ت )منها اإلجراءات السريرية للرعاية( باستخدام األدوات والمقاييس المناسبة على فترات ُمحدَّدة تحديدا جيدا وفقا

 وتوافق الخبراء.

 

ن المشروع المقترح تدخالت بشأن فحص اإلصابة باألمراض غير المعدية لمعالجة العبء الثقيل ألمراض القلب واألوعية  .89 الدموية يتضمَّ

 وتُظِهر األدلة والشواهد العالمية أن الرعاية في المستشفيات لعبت دوراً في الوقاية من األمراض غير المعدية والعالج منها أقل كثيراً  والسكري.

المتزايدة لألمراض  وتستطيع مراكز الرعاية الصحية األولية والرائدات الريفيات القيام بدور حيوي في معالجة األعباء مما كان يظن الكثيرون.

 ية.غير المعدية وذلك من خالل الفحص لمراقبة عوامل الخطر الرئيسية وزيادة الوعي بهذه الحاالت من أجل تحسين اإلدارة العامة للشؤون الصح

ابة بالتهاب الكبد ولذلك، يشتمل المشروع المقترح على إجراءات فحص لألمراض غير المعدية تقوم بها فرق متنقلة ستتولَّى أيضاً فحص اإلص

ً لفحص اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وهي  ً إيجابيا فرصة الوبائي سي. وبهذه الطريقة، ستعد عملية فحص األمراض غير المعدية أثراً جانبيا

  يتيحها المشروع المقترح وتدعمها بقوة الشواهد السريرية.

 

بما في ذلك القيادة القوية على المستويات العليا  لضمان التنفيذ الفعَّال، يجب ترجمة االلتزام الحكومي إلى إجراءات وأفعال ملموسة .90

والمتوسطة لإلشراف على المشروع، التي تقترن بوجود فريق متفرغ لوحدة إدارة المشروع يتألف من موظفين حكوميين واستشاريين خارجيين 

اد من مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية مع المشاركة المكثفة والرعاية لديهم تفويض واضح بالعمل في المشروع. وكان هذا قطعا الدرس المستف

ولذلك،  من جانب وزير الصحة ومدير المشروع التي مكنت من تنفيذ المشروع المهيكل في وقت قياسي مع صرف كامل مبالغ القرض تقريبا.

إلدارة المشروع داخل وزارة الصحة والسكان وأن تتألف من موظفين يشتمل تصميم ترتيبات تنفيذ المشروع المقترح على اشتراط تشكيل وحدة قوية 

لية من ُمعيَّنين بالفعل في مختلف إدارات الوزارة ليقودوا األجزاء ذات الصلة من المشروع، وكذلك من )موظفين يتم التعاقد معهم( على درجة عا

أعمال المتابعة. وسيتم تعيين هؤالء الموظفين المتعاقد معهم في موعد أقصاه الحرفية للتركيز على المهام الرئيسية للجوانب المالية والتعاقدية و

وتنفيذ الموافقة على المشروع. والجدير بالمالحظة أن وزير الصحة والسكان وقع بالفعل مرسوماً يُنشئ رسميا وحدة إدارة المشروع من أجل إعداد 

ن المشروع أيضا تدعيم مكاتب اإلدارات ا المشروع. لصحية التي سيكون لها دور أساسي في تنفيذ المشروع، وكذلك لجان المديريات ويتضمَّ

يبات. الصحية بالمحافظات التي ستشرف على سير تنفيذ المشروع وتقدم الدعم الفني الالزم أثناء التنفيذ. ويرد أدناه قسم مختص يشرح هذه الترت

د الترتيبات المقترحة أيضا درسا آخر هو ضمان أن يت ناسب تعقيد تصميم المشروع مع قدرات التنفيذ القائمة. وفي هذه الحالة، ستكون هناك وستجس ِ

 أدوار ومسؤوليات محدَّدة تحديداً واضحاً لكل مكون من مكونات المشروع وكذلك لكل مكون فرعي.

 

كبير منها إلى أن قانون  لقد عانى المشروع السابق من تأخيرات كبيرة ترجع في جانب من الضروري وْضع إطار تشريعي وتنظيمي. .91

ري التأمين الصحي الشامل لم يكن قد صدر مع أن المشروع كان يهدف إلى دعم تنفيذ نظام سينص على إنشائه القانون. وعلى النقيض من ذلك، سيج

لدعم إستراتيجية  2017تنفيذ المشروع المقترح في إطار التفويض المنصوص عليه في قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر في ديسمبر 

. ويشكل اعتماد المنشآت الصحية التي سيدعمها المشروع في تسع محافظات 2018عاما ويبدأ تنفيذها الرسمي في يوليو  15الحكومة التي تمتد 

 شرطا لدخول هذه المنشآت في تعاقدات مع الهيئة الجديدة للتأمين الصحي.

 

ويرجع ذلك إلى الخبرة المستفادة من مشروع تحسين جودة الخدمات  النتائج. وتحققتعمل ترتيبات المركزية التنفيذ على نحو فعَّال  .92

مركز للرعاية الصحية األولية تدار على مستوى اإلدارات الصحية، وهو ما أتاح التنفيذ  1000الدعم لتحسين جودة الخدمات إلى قدم الصحية الذي 

دعما مهما لتحقيق تحسينات في الجودة باستخدام مجموعة من المؤشرات العملية  السريع وتجاوز األهداف الموضوعة. وقدمت اليونيسف أيضا

ويتوسَّع المشروع المقترح في االستفادة من هذه الخبرة الخاصة بالالمركزية في التنفيذ ومن  والسريرية التي اتبعتها المنشآت وتم التحقُّق منها.

وفي إطار المشروع المقترح، سيجري استخدام مجموعة متفق  الجودة بدعم من اليونيسف.البرنامج الذي تم تطبيقه على سبيل التجربة لتحسين 

عليها من مؤشرات الجودة لتتبع ما يطرأ من تحسُّن على الجودة على مستوى مراكز الرعاية األولية والمستشفيات وذلك كشرط مسبق لعملية 

من مشروعات نُف ِذت في بيئات بلدان أخرى وتبيَّن فيها أن االعتماد وحده ال االعتماد الرسمية، وهي أيضا درس مهم من الدروس المستخلصة 

 يضمن تحسين الجودة.
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فقد أظهرت الخبرة المكتسبة من مشروع تحسين جودة  الفحص السريع لإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي والعالج منه أمر ممكن. .93

ومن خالل  تنفيذ االلتزامات الصحية الوطنية على أعلى المستويات على وجه السرعة.الخدمات الصحية وخبرات الحكومة المصرية أن باإلمكان 

وتم تمويل هذه األنشطة أيضاً  ألفا في فترة أربعة أشهر. 35مليون شخص، وعالج  1.6مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية، تم فحص حالة 

المرتبط بالصرف. ولتحقيق  7نفسه في هذا المشروع المقترح في إطار المؤشر باستخدام نهج متوسط نصيب الفرد من الدخل، وسيتم تطبيق النهج 

م أيضاً من خالل عمليات  800ذلك، سيدعم المشروع الفرق المتنقلة لفحص اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي وعددها حاليا  في أنحاء البالد، وسيُقد ِ

 عم لمراكز التهاب الكبد الوبائي سي.الفحص في وحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الد

 

الجداول الزمنية للمشروع بالواقعية. وكذلك فإن تحلي البنك الدولي و السريع الناجح تنفيذالفي البيئات الهشة، يجب أن تتسم توقعات  .94

دروس المستفادة تفكير البنك وتصدرت هذه ال بالمرونة أمر ضروري لنجاح المشروعات ولتعزيز قدرته على مواصلة الحوار لوقت أطول أجال .

 الدولي ووزارة الصحة والسكان. ولضمان أال تتكرر األخطاء السابقة، دخل البنك في حوار مكثف مع كل النظراء الحكوميين المعنيين من أجل

قش بإسهاب ما إذا كان إعداد جدول تفصيلي للتكاليف وخطة للتوريدات والمشتريات ومصفوفة للمؤشرات المرتبطة بالصرف وإطار للنتائج ونا

وتعهدت الحكومة والبنك الدولي بالحفاظ على نهج يتسم  الجدول الزمني للمشروع واقعيا بما يكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية واالستعداد.

 زمة لتصميم المشروع.بالتركيز ولكن يتسم بالمرونة واالستمرار في التعاون الوثيق لتعظيم الكفاءة مع الحفاظ على الجودة الفنية الال
. 
. 

 الجوانب المالية والتعاقدية .د

 اإلدارة المالية   

وحدة مسؤولية تنفيذ هذه الوتتولى  تتولَّى وزارة الصحة والسكان اإلشراف على تنفيذ المشروع من خالل وحدة متفرغة إلدارة المشروع. .95
المرتبطة بالصرف وأنشطة التنفيذ األخرى مع الوحدات والمديريات األخرى األنشطة اليومية للمشروع، ومنها تنسيق العمل لتحقيق المؤشرات 

وحتى تكون  واتُِفق على إنشاء آلية لتشجيع وإثابة موظفي الوزارة التابعين للمديريات والوحدات القائمة على التنفيذ. داخل وزارة الصحة والسكان.
واضحة واالتفاق  افي إطار المشروع، يجب تضمين دليل تشغيل المشروع إرشادات وأحكامهذه اآللية ُمؤهَّلة للحصول على تمويل من البنك الدولي 

واتُِفق على أن قراراً وزارياً سيصدر النتداب موظفين متفرغين من  ويجب كذلك أن تتسم باإلنصاف والكفاءة والشفافية. عليها مع البنك الدولي،
واتُِفق أيضاً على تعيين استشاري مؤهل في اإلدارة المالية   لعمل في وحدة إدارة المشروع.اإلدارة المالية لوزارة الصحة والسكان وإلحاقهم ل

وسيكون مدير وحدة إدارة المشروع  وفقاً إلطار صالحيات ومهام مقبول للبنك الدولي للعمل وتدريب الموظفين المعينين ونقل المعارف إليهم.
  تدبين.مسؤوال عن التقييم الرسمي ألداء الموظفين المن

 

ستضطلع وحدة إدارة المشروع بمهمة وضع وصيانة دليل تشغيل المشروع الذي سيشرح بوضوح للموظفين نظام اإلبالغ في المشروع،  .96

ويُبي ِن فصل المسؤوليات بين الموظفين في الوحدة، ومن ذلك األشخاص المفوضون بالتوقيع على خطابات الصرف، وحماية األصول، وحفظ 

ة الحسابات الشهرية، إلخ. والدليل وثيقة حية، ولذا ستجري مراجعتها بشكل متكرر وتعديلها وفقاً لألنشطة الفعلية لوحدة إدارة السجالت، وتسوي

 المشروع.

 

يتمثل أحد األنشطة التي ستُنفَّذ تحت مظلة المشروع في إنشاء نظام آلي للمحاسبة ومعلومات اإلدارة المالية على سبيل التجربة وإمكان  .97

وسيجري تصميم مخرجات النظام وما يتصل به من مستويات التفاصيل التي سيُنتجها  اره في مرحلة الحقة من قِبَل وزارة الصحة والسكان.تكر

  وسيكون النظام الُمتصَور متسقاً مع النظام الحالي إلدارة الموارد البشرية ونظام معلومات إدارة المشروعات. النظام وفقاً الحتياجات العمالء.

 

م الموازنة العامة للدول .98 ة، تخضع األنظمة المالية والتعاقدية التي تقوم عليها أنشطة قطاع الرعاية الصحية للقوانين المصرية التي تُنظ ِ

وينص اإلطار الزمني للموازنة السنوية على عملية منظمة ومحكمة التوقيت لوضع الموازنة  والتوريدات والمشتريات، والحسابات الحكومية.

ويُنف ِذ مراقبون ماليون لوزارة المالية  ويجري اإلفصاح عالنية عن موازنة الدولة بعد اعتمادها وتقارير الحسابات الختامية. وتحديد مخصصاتها.

ً للرقابة الالحقة. نظام وتستخدم وحدات المحاسبة في أجهزة الحكومة المركزية  مقرهم في وحدات المحاسبة في كل الوزارات التنفيذية نظاما

وأكَّدت وزارة المالية خططها الستكمال التشغيل اآللي لنظام  معلومات اإلدارة المالية لتسجيل مخصصات الموازنة وتعديالتها، وتنفيذ الموازنة.

ابط اللذين يتضمنان تعليمات إضافية بشأن آليات وضو 3/2018و 2/2018، وأصدرت التوجيهين 2018معلومات اإلدارة المالية بنهاية مارس 
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وتقوم وحدات الموازنة بإعداد تقارير شهرية عن تنفيذ الموازنة تشتمل على تفاصيل النفقات والعائدات، وتُقدَّم إلى قطاع  التنفيذ في هذا الصدد.

غضون ستة أشهر ويجري إعداد الحسابات الختامية السنوية وتدقيقها في  أيام بعد نهاية كل شهر. 10الحسابات الختامية بوزارة المالية في غضون 

  من نهاية السنة المالية.

 

وسيجري  سيُنفَّذ المشروع باستخدام أداة تمويل المشروعات االستثمارية في إطار المؤشرات المرتبطة بالصرف ُمبيَّنة في هذه الوثيقة. .99

نفسه، سيتم إبالغ البنك الدولي بالنفقات  وفي الوقت التحقُّق من هذه المؤشرات عن طريق طرف ثالث مستقل )هيئة/استشاري( تتعاقد معه الحكومة.

لة كل نصف سنة من خالل التقارير المالية المرحلية التي يُتفَق على تصميمها ومحتواها مع وزارة الصحة والسكان، وكذلك من خال ل تقرير الُمؤه ِ

لة المقترحة القائمة وتشتمل المراجعة الخارجية السنوي. واألجور(  للموازنة )المرتبات األول الباب إطار في الجارية النفقات على للمصروفات الُمؤه ِ

وتتم إعادة العمل/تعديل المرتبات واألجور الخاصة بكل مديرية من مديريات وزارة الصحة والسكان في  لها. التابعة والهيئات للوزارة الُمخصَّصة

العامة المرتبطة بالموازنة العامة في مصر، تطلب إدارة الموارد البشرية من التصديقات  19وعلى أساس سنوي، ووفقا للمادة  بداية كل سنة مالية.

وعند الموافقة على هذا الطلب، يبلغ  في كل مديرية من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الموافقة على األعداد والدرجات الوظيفية لموظفيها.

وتستطيع المديريات خالل السنة المالية أن تطلب  وال المعتمدة للوحدات الطالبة.الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة وزارة المالية لتخصيص األم

وتقوم وزارة المالية بتحويل األموال المطلوبة في إطار  خفض األموال المخصصة للرواتب واألجور، على أساس رحيل موظفين أو إنهاء خدمتهم.

 حاليا على أجورهم من خالل الخدمات المصرفية اإللكترونية.الباب األول للموازنة إلى المديريات، ويحصل كل الموظفين 

 

لة فقط، تشتمل المخاطر الرئيسية المتصلة باإلدارة المالية على نقص الضمانات الكافية/إجرا .100 ءات وبالنظر إلى التركيز على النفقات الُمؤه ِ

ضوابط كشوف الرواتب بالنظر إلى الطبيعة الموسَّعة والممتدة لفاتورة العناية الواجبة فيما يتصل باألجزاء األخرى للنفقات المرتبطة بالبرنامج، و

وتشتمل  أجور قطاع الرعاية الصحية، والتحقُّق من المؤشرات المرتبطة بالصرف، وترتيبات تدفُّق األموال، واستدامة تمويل برنامج اإلصالح.

وترتيبات تدفُّق األموال، مع التركيز على ضوابط كشوف الرواتب في تنفيذ  تدابير تخفيف المخاطر الرئيسية على التعريف الدقيق لنطاق المشروع،

ق من مهام المراجعة الداخلية للحسابات، وفي مهام وصالحيات مراجع الحسابات الخارجي للمشروع، والتعاقد مع طرف ثالث مستقل وُمؤهَّل للتحقُّ 

 إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف.

 

ً وأن على  المصروفات المؤهلة. .101 الرغم من أنَّ المؤشرات المرتبطة بالصرف تم تصميمها لضمان أن تمضي تدخالت اإلصالح قدما

مة في معظمها لبنود البابين األول والثاني للموازنة. ولذلك، يبقى تحد  توضع األنظمة وتؤدي وظائفها، فإن المصروفات المؤهلة المقابلة ُمصمَّ

 ،لية تقديم الخدمات، وجودة المخرجاتاعومن الضروري لتحقيق الحوكمة السليمة، وف هذه االنتقائية. رئيسي يتمثل في مدى شمول ومالءمة مثل

  توفير القدرات المناسبة لالضطالع بهذه المهمة الشاقة وأدائها على نحو تنافسي وشفَّاف.

 

شروع والتنسيق بما في ذلك المسائل المالية ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن األعمال اليومية للم أدوار ومسؤوليات التنفيذ. .102

وستقوم الوحدة بتنسيق العمل لتحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف مع الوحدات  والتعاقدية، والمشتريات والتوريدات، والمتابعة والتقييم واإلبالغ.

تحفيز مختلف الوحدات والمديريات المعنية لتحقيق النتائج وباإلضافة إلى الدور التنسيقي الشاق، من الضروري  والمديريات األخرى داخل الوزارة.

ويستلزم هذا إستراتيجية تواصل ناجحة، وتغيير عملية اإلدارة، وتحفيز تلك اإلدارات المسؤولة عن تنفيذ النتائج  المرتبطة بالصرف الخاصة بها.

 وتحقيقها.

 

الفرص والمخاطر لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع الرعاية يتيح برنامج الحكومة لإلصالح مزيجاً من  مصالح أصحاب المصلحة. .103

 ويتسق المشروع مع رؤية الحكومة لتحقيق نظام التأمين الصحي الشامل. الصحية.

 
وسيستخدم المشروع الحساب  سيتم تحويل حصيلة القرض إلى حساب ُمخصَّص سيُفتَح في بنك مقبول للبنك الدولي. تدفقات األموال. .104

ن تمويل المشروع االستثماري.المخصَّص بشكل أس ِ وسيكون الحساب المخصَّص بالدوالر األمريكي  اسي في إدارة تمويل المصروفات في إطار ُمكو 

ومع تطبيق نظام المدفوعات اإللكترونية في كل المصروفات الحكومية من خالل حساب  ويُستخدَم في غرض وحيد هو تنفيذ أنشطة المشروع.

د، تجري المدفوعات اآلن من خالل طلبات صرف إلكترونية تقدمها الجهة التي قامت بالصرف إلى وحدة المدفوعات المركزية في  الخزانة الُموحَّ

 ويجب تصنيف مدفوعات الحساب الُمخصَّص وأن تكون قابلةً للتتبُّع والتسوية وأن تخضع لمراجعات مالية. وزارة المالية.
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لة للمشروع  .105 التي تتم من خالل موازنة الدولة، سيدفع البنك الدولي مقابل هذه المصروفات بحسب القيم المقابلة وبالنسبة للمصروفات الُمؤه ِ

وفي  ر.للمؤشرات المرتبطة بالصرف التي تحقَّقت مع كل دورة تحقُّق ما لم يكن مبلغ هذه المصروفات المؤهلة في نهاية الدورة أقل من قيم المؤش

 حساب إلى موجها المؤهلة المصروفات لسداد الصرف وسيكون المنصرفة على مبلغ المصروفات الُمؤهلة. تلك الحالة، سيقصر البنك المدفوعات

 .المقترض به أفاد الذي الحكومية الموازنة

 

هة المتصورة المصروفات قائمة المحاسبة وإعداد التقارير. .106  ويتمثل البابين األول والثاني للموازنة. في المخصصات إلى معظمها في ُموجَّ

في مرحلة  أحد األنشطة التي ستُنفَّذ تحت مظلة المشروع في إنشاء نظام آلي للمحاسبة ومعلومات اإلدارة المالية على سبيل التجربة وإمكان تكراره

صف عام، وسيتم تصميم النظام وإعداده بما يتالءم مع المشروع الذي سيصدر تقارير مالية مرحلية كل ن الحقة من قِبَل وزارة الصحة والسكان.

وسيستخدم المشروع األساس النقدي في المحاسبة، ويحتفظ بسجالت ودفاتر  وتقارير البيانات المالية للمشروع المطلوبة وفقا التفاقية القرض.

 حساباته.

 

 سيتم تقسيم نظام إدارة الموارد البشرية إلى ما يلي: .107

الرعاية األولية والمستشفيات، ونظام معلومات ومكافآت الموظفين نظام معلومات موظفي وحدات  نظام معلومات تعيين الموظفين: •

  المتعاقد معهم؛

  تخصُّص/درجة اعتماد/تسجيل الممارسين الصحيين والرائدات الريفيات )بنك بيانات األطباء والممارسين الصحيين(؛ •

  نظام معلومات التدريب؛ •

 نظام تتبُّع وتعبئة الممارسين. •

 

الموارد البشرية على تسريع تدفق المعلومات بين وزارة الصحة والمديريات على المستوى المحلي، ويساعد في تحديد يساعد نظام إدارة  .108

 االحتياجات الفورية من خالل متابعة قدرات الموارد البشرية للوحدات الخدمية وأدائها.

 

من المخازن بما يكفل ربط األرقام ذات الشفرة الشريطية يجب تطوير النظام الحالي لتوريد األدوية  نظام معلومات اإلدارة الدوائية. .109

لة في البرنامج بالهوية القومية وتصرفها )الباركود( لألدوية التي يطلبها الممارسون الطبيون  الصيدليات أو وحدات الرعاية الصحية األولية الُمسجَّ

نظام اإلدارة المالية للمشروع بالمعلومات عن تكاليف األدوية التي يتم ويجب أن يكون النظام قادرا على تغذية  للمرضى وأرقام تأمينهم الصحي.

د  توريدها، أو األدوية التي يتم توزيعها الستخدام المرضى أو األدوية التي ال ينبغي أن يستخدمها المرضى ويجب التخلُّص منها. ِ وينبغي أن يزو 

ويجب في الوضع المثالي ربط نظام  فها كبديل عن منتج نفد المخزون الخاص به.النظام منشآت توزيع األدوية بأسماء المنتجات التي يمكن صر

 معلومات اإلدارة الدوائية بنظام للوصفات الطبية اإللكترونية.

 

 ونظراً  يخضع نظام الرقابة على النفقات في وزارة الصحة والسكان للقوانين والسياسات واإلجراءات التنظيمية الوطنية. الرقابة الداخلية. .110

 لضخامة تمويل الرواتب واألجور في إطار المشروع، سيجرى البنك الدولي استعراضاً عاماً لنظام الرواتب واألجور وضوابط الرقابة المعمول

على إصدار  وتتم المراجعة المسبقة دائما عن طريق المراقب المالي المختص )ممث اِلً لوزارة المالية( الذي يكون في العادة الطرف الموقع الثاني بها.

ومن المتوقع أن يساعد التشغيل اآللي الكامل لكل الوحدات المحاسبية التي تستخدم نظام معلومات اإلدارة المالية في تطبيق مزيد  خطابات الصرف.

م القواعد المالية وتخضع تقسيمات الرواتب واألجور للقوانين المحلية والقرارات الوزارية التي تُ  من ضوابط الرقابة على التزامات الموازنة. نظ ِ

ويتم إعداد مدفوعات الرواتب الشهرية على أساس سجالت الموظفين التي تتولَّى مهمة وضعها وصيانتها  التي تطبَّق على تعويضات الموظفين.

وفضال عن ذلك،  لمالي واإلداري.وتخضع كل السجالت المالية واإلدارية للمراجعة الداخلية والتفتيش من قِبَل إدارة التفتيش وا إدارة شؤون األفراد.

وسيكفل إطار مهام وصالحيات المراجعة  يأتي اإلشراف الخارجي من الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.

 الخارجية السنوية أيضا إجراء مراجعة وافية لضوابط الرقابة على كشوف الرواتب وإعداد تقارير عنها.

 

وسيكون هذا المراجع  ستُعي ِن وحدة إدارة المشروع مراجعا خارجيا مستقال وفقاً إلطار مهام وصالحيات مقبول للبنك الدولي.. المراجعة .111

ويجب أن تصدر التقارير المالية المرحلية  مسؤوال عن تدقيق البيانات المالية السنوية للمشروع ومراجعة التقارير المالية المرحلية نصف السنوية.
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يوما بعد نهاية كل نصف سنة، وأن تصدر البيانات المالية الُمدقَّقة للمشروع في غضون ستة أشهر بعد  45لسنوية الُمراجعة في غضون نصف ا

 نهاية كل سنة مالية.

 

ر ولضمان الرقابة المستمرة على مدفوعات الرواتب، وكذلك نفقات المشروع األخرى، سيلزم إجراء مراجعات داخلية مع تقديم تقاري .112

ً بها  يوما من تاريخ نهاية كل نصف سنة مرفقا بها تقارير األداء المرحلية  45في غضون نصف سنوية إلى الوزير وإحاطة البنك الدولي علما

ب أن يُجرَي البنك الدولي مراجعة مالية سنوية للبيانات المالية للمشروع، على أن يتم االتفاق بين البنك ووزارة ال .نصف السنوية صحة ويتوجَّ

وسيشمل نطاق المراجعة مطابقة المصروفات المؤهلة للمشروع لقيم مؤشرات معينة  والسكان على مهام واختصاصات هذه المراجعة ونطاقها.

 . وهذا باإلضافة إلى التحقُّق من النتائج الذي تقوم به جهة تحقُّق مستقلة.3مرتبطة بالصرف، وكذلك النفقات في إطار المكون 

 

استناداً إلى مراجعة الترتيبات المالية والتعاقدية في قطاع الرعاية الصحية، والمخاطر الكامنة، وطبيعة تصميم  اإلدارة المالية.تصنيف مخاطر  .113

 خارج نطاق المشروع، ومصالح أصحاب المصلحة، واألدوار الُموسَّعة للوحدات والمديريات في تحقيق النتائج واالرتباط بأنشطة برنامج اإلصالح األوسع

 المشروع، تم تصنيف المخاطر المتصلة باإلدارة المالية على أنها مرتفعة.

 

واستعرض البنك الدولي تفاصيل  مديرية، وسبع هيئات للخدمات. 27تشمل موازنة وزارة الصحة والسكان ديوان الوزارة، و الموازنة. .114

وباإلضافة  بنود النفقات الجارية التي تساهم في أنشطة المشروع.حسب فئات وجهات اإلنفاق لتحديد  2017/2018موازنة الصحة للسنة المالية 

اليف إلى التصنيف االقتصادي المعروض بحسب الهيئات الصحية، فإن موازنة الوزارة ُمصنَّفة أيضاً حسب البرنامج باستخدام تقديرات نسبية للتك

لة المتصورة على أساس بعض المؤشرات البديلة. على أساس موازنة وزارة الصحة المعروضة وكذلك البيانات المالية  وُوِضعت النفقات الُمؤه ِ

 المخصَّصات التالية: 2017/2018أظهرت موازنة  اإلضافية التي قدمتها اإلدارة المالية في وزارة الصحة والسكان.

 

 المشروع النفقات الجارية 2017/2018موازنة السنة المالية  المكون الفرعي

1-1 التقديرية لمستوى وحدات مخصصات الموازنة  

محافظات مستهدفة بلغت  9الرعاية األولية في 

% من إجمالي الموازنة 35مليار جنيه أو  1.49

 المخصصة لنفس المحافظات المستهدفة:

اإلسماعيلية، والسويس، واإلسكندرية، ومطروح، 

 ،واألقصر ،وقنا ،وشمال سيناء، وجنوب سيناء

 وأسوان.

طار الباب األول الموازنة التقديرية في إ

للموظفين في وحدات الرعاية األولية وعلى 

% 30مستوى اإلدارات الصحية الذين يمثلون 

 1.0749من مجموع القوى العاملة بلغت 

  مليار جنيه للمحافظات التسع المستهدفة.

للمؤشرات المرتبطة  

 4و  3و  2و  1بالصرف 

 مليار جنيه 1.223تبلغ 

مليون  69.5)ما يعادل 

  أمريكي( دوالر

1-2 مخصصات الموازنة لبرنامج الرائدات الريفيات  

% من 0.5مليون جنيه تُمث ِل  115.6بلغت 

  مجموع مخصصات الموازنة لكل المحافظات.

الموازنة التقديرية في إطار الباب األول 

 92.48لبرنامج الرائدات الريفيات بلغت 

% من مجموع 80مليون جنيه تُمث ِل 

 للرائدات الريفيات مخصصات الموازنة

المرتبط  5للمؤشر 

 بالصرف تبلغ

 مليون جنيه 52.95

ماليين دوالر  3 )ما يعادل

 أمريكي(

1-3 مخصصات الموازنة لبرنامج تنظيم األسرة بلغت  

% من مجموع 4مليون جنيه تُمث ِل  924.8

مخصصات موازنة الرعاية الصحية لكل 

 المحافظات.

الباب األول الموازنة التقديرية في إطار 

للعاملين في برنامج تنظيم األسرة بلغت 

% من 40مليون جنيه تُمث ِل  369.92

مجموع مخصصات الموازنة لبرنامج تنظيم 

 األسرة.

المرتبط  6للمؤشر 

مليون  56.3بالصرف تبلغ 

 جنيه 

مليون  3.2)ما يعادل 

 دوالر أمريكي(



 
  البنك الدولي

  P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 31 صفحة

1-4 مخصصات الموازنة للبرنامج القومي للكشف  

مليار جنيه على  1.83عن األمراض بلغت المبكر 

  المستوى الوطني.

الموازنة التقديرية في إطار الباب األول 

للعاملين في برنامج الكشف المبكر عن 

مليون جنيه تُمث ِل  732.16األمراض بلغت 

% من مجموع مخصصات الموازنة 40

  للبرنامج.

 8و  7للمؤشرين 

المرتبطين بالصرف تبلغ 

 نيه مليار ج 2.173

مليون  123.5)ما يعادل 

  دوالر أمريكي(

2-3 مخصصات الموازنة لمراكز عالج التهاب الكبد  

 مليار جنيه. 1.51الوبائي بلغت 

الموازنة التقديرية في إطار الباب األول 

لرواتب العاملين في مراكز عالج التهاب الكبد 

% 6مليون جنيه تُمث ِل  90.6الوبائي بلغت 

  هذه المراكز. من إجمالي موازنة

المرتبط  9للمؤشر 

 بالصرف تبلغ 

 مليون جنيه  35.2

)ما يعادل مليوني دوالر 

 أمريكي(

 

 التوريدات والمشتريات

 

ً للوائح البنك الدولي الخاصة بالتوريدات والتعاقدات لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية  .115 سيتم تنفيذ التوريدات والمشتريات وفقا

خة يوليو وستسري على أنشطة المشروع  ، واتفاقية القرض، وخطة التوريدات التي وافق عليها البنك.2017والُمعدَّلة في نوفمبر  2016 الُمؤرَّ

ير المقترح أيضا إرشادات البنك الدولي عن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات التي تمول بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعم

 أنشطة كل وستخضع .2016يوليو  1، و2011والمنقحة في يناير  2006أكتوبر  15من المؤسسة الدولية للتنمية والمؤرخة واعتمادات ومنح 

والتعاقدات. وقد أعدت وزارة الصحة والسكان خطة توريدات للثمانية عشر  بالتوريدات الخاصة الدولي البنك للوائح بالتوريدات الخاصة المشروع

 تنفيذ المشروع.شهرا األولى من فترة 

 

ستقع المسؤولية العامة عن توريدات المشروع ومشترياته على كاهل وحدة إدارة المشروع التي ستقوم بدور الجهة الرئيسية المناظرة  .116

استشاريين وسيتم تشكيل وحدة إلدارة المشروع داخل وزارة الصحة والسكان، وستتألف الوحدة من  للبنك الدولي في كل جوانب توريدات المشروع.

 دات.في مختلف المجاالت، وموظفين معينين تابعين للوزارة، منهم موظفون للتوريدات وذلك لإلدارة/اإلشراف على أنشطة المشروع الخاصة بالتوري

 

ستقوم وزارة )أ(  للتخفيف من المخاطر المتصلة بالتوريدات التي تم تحديدها على المستوى المركزي، من المقترح اتخاذ التدابير التالية: .117
الصحة والسكان بتعيين موظفي توريدات مؤهلين وذوي خبرة كافية داخل وحدة إدارة المشروع ليكونوا مسؤولين عن اإلدارة واإلشراف على كل 

ع في أنشطة التوريدات الخاصة بالمشروع؛ )ب( ستتعاقد الوزارة مع خبير توريد خارجي )دولي( حسب مقتضى الحاجة لدعم وحدة إدارة المشرو
رح إعداد وثائق المناقصات الدولية التنافسية وتقديم التدريب لموظفي التوريدات إذا اقتضت الحاجة؛ )ج( سيشتمل دليل تشغيل المشروع على ش

مفصل لخطوات جميع التوريدات، واتخاذ القرارات وإدارة السجالت من أجل إدماج إجراءات التوريدات؛ )د( سيقدم موظفون مقرهم في مكتب 
 لبنك الدولي بالقاهرة الدعم والمشورة بحسب الحاجة .ا

 
 تقييم القدرات في مجال التوريدات والمشتريات

كشف تقييم للقدرات في مجال التوريدات أجراه خبراء البنك الدولي أن لدى وزارة الصحة والسكان خبرات وقدرات محدودة فيما يتصل  .118

وعلى المستوى  إن معظم أنشطة الوزارة للتوريدات تتضمن توريد سلع وفقاً لنهج المناقصات الوطنية.بالتوريدات وفقاً لنهج المناقصات الدولية إذ 

لتوريدات الالمركزي، ليس لدى موظفي التوريدات خبرة بإجراءات البنك الدولي الخاصة بالتوريدات والتعاقدات، وقدراتهم محدودة للغاية في إجراء ا

وغالبا ما يستخدمون في أنشطة التوريدات أسلوب طلب عروض أسعار، وهو األسلوب الذي تستغرق  والدولية.باستخدام نهج المناقصات الوطنية 

فيه دورة التوريد من إصدار طلب عروض األسعار حتى ترسية العقود أربعة إلى ستة أسابيع في المتوسط بسبب عدم توفر التمويل الالزم، 

له  والموافقات المطلوبة على مختلف المستويات. ونفَّذت وزارة الصحة والسكان أنشطة توريدات لحساب عدد من المانحين، بما في ذلك مشروع موَّ

 البنك الدولي من خالل المشروع السابق لتحسين جودة الرعاية الصحية.
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 المخاطر وتدابير التخفيف منها .6 الجدول

 تدابير التخفيف المخاطر

نقص الخبرة في مجال المناقصات الدولية 
والوطنية على مستوى وحدة إدارة 

 المشروع واإلدارات الصحية.
 

ستستعين وحدة إدارة المشروع بالتعاقد مع موظف توريدات واستشاري توريدات ذي خبرة 
كافية في إجراءات البنك الدولي الخاصة بالتوريدات والتعاقدات من أجل دعم تنظيم عمليات 

باإلضافة إلى تنفيذ األنشطة اليومية لتوريدات و المناقصات الدولية والتعاقدات المعقدة.
المشروع، سيقوم موظف التوريدات باإلشراف المباشر وتقديم الدعم والمشورة لموظفي 
التوريدات في اإلدارات الصحية وتنفيذ برنامج بناء القدرات، وإجراء دورات تدريب بشأن 

الدعم والمشورة من قِبَل البنك  نهج المناقصات الدولية/الوطنية للموظفين المختصين، وتقديم
 عند الحاجة. 

طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات 
التوريدات بسبب الحاجة إلى موافقات 

 متعددة المستويات.

سيشتمل القسم الخاص بالتوريدات في الدليل على كل الخطوات واتخاذ القرارات فيما يتصل 
 ( خفض وقت إجراءات التوريد وإلغاء الموافقات المتعددة المستويات؛ 1) التوريد من أجل:ب
 ( بيان التسلسل واإلطار الزمني الستكمال قرارات التوريد، ومن ذلك تفويض السلطات. 2)

 سوء إدارة التعاقدات
 

م مجموعة البنك الدولي، إذا اقتضت الحاجة، التدريب على إدارة التوريدات والتعاقدات  ستُقد ِ
وسيشتمل التدريب  للموظفين المعنيين في وحدة إدارة المشروع وفي وزارة الصحة والسكان.

على ترتيبات التوريدات للمشروع، والخطوات المهمة في عملية إدارة التوريدات والتعاقدات. 
واستناداً إلى إستراتيجية التوريدات تم االتفاق على مسودة خطة للتوريدات للثمانية عشر شهرا 

ً أو عند  ولى للمشروع.األ وسيجري تحديث خطة التوريدات باالتفاق مع البنك الدولي سنويا
م البنك الدولي  االقتضاء لمراعاة االحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع وتحسين القدرات. وسيُقد ِ
التدريب والدعم المستمر الستخدام نظام المهارات من أجل الصالحية للعمل والتوظُّف 

 ة.واإلنتاجي

غموض المواصفات الفنية/المهام 
 والصالحيات.

 سيراجع البنك الدولي المواصفات الفنية والشروط المرجعية قبيل بدء عملية المناقصات.

تأخيرات المشروع بسبب تدن ِي جودة 
 وثائق المناقصات

 سيتم استخدام وثائق التوريدات الموحدة للبنك الدولي. -

 عدم وجود نظام كفء لتلقي شكاوى
 المواطنين والتعامل معها

 ستُنِشئ وحدة إدارة المشروع وتُنف ِذ آلية تتسم بالكفاءة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها. -

 

 األساليب المختلفة للتوريدات وترتيباتها

الخاصة بالتوريدات والتعاقدات، وبناء على لوائح البنك الدولي  ستُجلَب السلع والخدمات المطلوبة من السوق المحلية أو السوق الدولية. .119

)أ( عرض عام للمشروع؛  وضعت وزارة الصحة والسكان إستراتيجية للتوريدات والتعاقدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية تشتمل على:

البحوث السوقية؛ )د( قدرات  )ب( السياق التشغيلي بما في ذلك نظام الحوكمة والعوامل االقتصادية وجوانب االستدامة والعوامل التكنولوجية؛ )ج(

  وتشتمل أنشطة التوريدات المتصورة في إطار المشروع على ما يلي: التنفيذ.

 

من المتوقع أن يسعى المشروع لشراء أجهزة اختبار الحمض النووي الالزمة لبنوك الدم لفترة  شراء السلع والخدمات غير االستشارية: .120

وستكون بعض أنشطة  بها وآالت التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام أسلوب المناقصات الدولية.خمس سنوات مع أدوات االختبار المرتبطة 

التوريدات على مستوى اإلدارات الصحية في شكل شراء سلع عن طريق اتباع النهج الوطني في المناقصات واستدراج عروض األسعار )الشراء 

عيادات متنقلة، ومعدات طبية، وأدوية، ومعدات غير  الستخدامهاسيارة  25ل شراء نحو مث ،المباشر(، وستتألف هذه التوريدات من عدة حزم

  طبية، وأثاث طبي وأثاث غير طبي.
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ن التوريدات الالمركزية أيضا شراء عقاقير لمرضى التهاب الكبد الوبائي سي باستخدام أسلوب )الشراء المباشر( في التوريد  .121 وستتضمَّ

ألف دوالر. وترتبط الحكومة المصرية باتفاقات إطارية مع موردين مختلفين لتوفير األدوية من أجل إبقاء سعر  100ن للعقود التي تقل قيمتها ع

وفي إطار هذا المشروع، سيتم شراء األدوية من خالل استدراج ثالثة عروض أسعار مستوفية للشروط على األقل من موردين  الدواء رخيصا.

ين تم التعاقد معهم عن طريق االتفاقات اإلطارية مع الحكومة المصرية، وسترفض أي أسعار فوق السعر اإلطاري مختلفين بينهم موردون عدا الذ

ا إذا كانت كل عروض األسعار أعلى من سعر االتفاق  الذي حددته الحكومة، وكذلك ستقبل أقل األسعار حتى لو كانت دون السعر اإلطاري. وأمَّ

 شراء المباشر، ويكون شراء السلع المطلوبة من خالل االتفاق اإلطاري النافذ.اإلطاري، فسيتم إلغاء عملية ال

 

وقد يكون متاحاً اتباع أساليب أخرى  ستُختار بعض عقود األعمال االستشارية باستخدام أسلوب االستشاري الفرد. اختيار االستشاريين. .122

واالختيار على أساس التكلفة األقل، واالختيار على أساس مؤهالت االستشاريين، الختيار االستشاريين منها االختيار على أساس الجودة والتكلفة، 

  واالختيار المباشر.

 

ت وتُعتبر القواعد واإلجراءات المعمول بها في التوريدات مالئمة لتحقيق أهدافها ألنها ستكفل كفاءة إجراءات التوريدات، وزيادة احتماال .123

 ي عروض أسعار أفضل، ومن ثم أعلى جودة بأقل تكلفة.مشاركة مقدمي العروض المناسبين، وتلق

 

تعتبر المخاطر العامة المتصلة بتنفيذ التوريدات في هذا المشروع مرتفعة نظراً لنقص الخبرة في نهج  المخاطر المتصلة بالتوريدات. .124

 ولية على المستوى الالمركزي.المناقصات الدولية على المستوى المركزي، ومحدودية الخبرة في نُُهج المناقصات الوطنية والد

 

عالوةً على ذلك، ستخضع كل الشروط  تنطبق على المشروع حدود المراجعة المسبقة للعمليات مرتفعة المخاطر في سياسات البنك الدولي. .125
وسيُنف ِذ البنك الدولي  ممانعة. المرجعية لخدمات االستشاريين وبرامج المساعدات الفنية للمراجعة الفنية من جانب البنك الدولي مع إصدار شهادة عدم

ي  % على األقل من التعاقدات التي تمت ترسيتها خالل فترة 10بعثتين اثنتين على األقل لدعم التنفيذ سنوياً، منها مراجعة الحقة للتوريدات ستُغط ِ
 المراجعة.

 
 اإلجراءات والسياسات الوقائية .ه

 
يندرج  تُصنف المخاطر التي ينطوي عليها المشروع أنها منخفضة إلى متوسطة. الوقائية(.البيئة )بما في ذلك اإلجراءات والسياسات  .126

ألن المشروع يشتمل على تجديدات طفيفة للبنية التحتية  OP 4.01المشروع ضمن فئة التصنيف البيئي )ب(، وسيتم تفعيل منشور سياسة العمليات 
وزارة الصحة والسكان إطارا لإلدارة البيئية واالجتماعية شامالً خطة إلدارة النفايات  وقد أعدت على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية.

وقد تشاورت الوزارة مع المستفيدين واألجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة  الطبية لمنشآت الرعاية الصحية.
دة إطار اإلدارة البيئية وا ويشتمل هذا اإلطار، على سبيل المثال ال الحصر، على خطة لتخفيف المخاطر إلدارة أي  الجتماعية.المعنيين بشأن ُمسوَّ

على  مخاطر وآثار بيئية واجتماعية محتملة قد تنجم عن هذا المشروع، وملخص لآلثار البيئية واالجتماعية المتصلة بمعايير االعتماد المقترحة
ن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية قسما خاصا  إرشادات االعتماد للتخفيف من هذه اآلثار.المنشآت الصحية والتدابير المقترحة في  وبالمثل، تضمَّ

وتم اإلفصاح في مصر عن النسخة  بمكون االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة، وإدارة اآلثار/المخاطر المتصلة بأي نشاط في إطار هذا المكون.
في الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة والسكان الذي يتاح للجميع الوصول إليه  2018أبريل  26ية واالجتماعية في النهائية إلطار اإلدارة البيئ

 وفي الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي.
 

ي في مواقع ُمحدَّدة وخطة واستناداً إلى اإلرشادات التي تضمنها إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية سيتم إعداد تقييم لألثر البيئي واالجتماع .127

وفي معظم الحاالت،  لإلدارة البيئية قبل التعاقد على األشغال البسيطة لكل منشأة التي قد تشتمل على أعمال تجديد أو تنتج آثارا سلبية على البيئة.

عالوةً على  إلدارة البيئية واالجتماعية.من المتوقع أن تقتصر األشغال على إعادة تأهيل طفيفة وسيتم استخدام قوائم فحص للمراجعة و/أو خطة ل

م وحدة إدارة المشروع  ذلك، ستُنف ِذ وزارة الصحة والسكان تقييما لألثر البيئي واالجتماعي وفقاً لمتطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. وستُقد ِ

يتم التعاقد معهم ألعمال إعادة التأهيل والتجهيز لمنشآت الرعاية إرشادات واضحة لإلدارة البيئية والتدريب، إذا اقتضت الضرورة، للمقاولين الذي 

 وسيتم إيالء اهتمام للنفايات الطبية، والمخلفات التي تتولَّد في مواقع اإلنشاءات، وجوانب الصحة والسالمة للمواطنين وكذلك ُمقد ِمي الصحية.

 الرعاية الصحية.
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تُصنَّف المخاطر االجتماعية التي ينطوي عليها المشروع بأنها  سياسات الوقائية(.الجوانب االجتماعية )بما في ذلك اإلجراءات وال .128

مليون شخص من خالل اعتماد وحدات الرعاية الصحية األولية،  40ومن المتوقع أن يُحق ِق المشروع نواتج اجتماعية إيجابية ألكثر من  متوسطة.

 مليون شخص، وفحص 1.5الكبد الوبائي سي، وإدارة عالج ما يقدر بنحو  مليون مواطن للكشف المبكر عن اإلصابة بالتهاب 35وفحص 

ولن يتطلَّب المشروع االستحواذ على أراض ألنه ال يتضمن سوى أعمال  مليون مواطن للكشف المبكر عن اإلصابة باألمراض غير المعدية. 20

 .OP 4.12، ولن يتم تفعيل منشور سياسات إعادة التوطين القسري ولذلك، لن يكون مطلوبا االستحواذ على أراض إعادة التأهيل داخل المباني.

ا مشكالت السالمة المتصلة بالتعامل مع النفايات من قَبَل موظفي الوحدات الصحية، وموظفي إدارة النفايات، والمجتمعات المحلية ف سيتعين وأمَّ

  في بواعث القلق فيما يتعلق بتكلفة الخدمة ودرجة الرضا عن أدائها.وتتمثل المخاطر المحتملة المتصلة بالبرنامج  تفاديها والتخفيف منها.

 

لمعالجة قضايا الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية واستخدامها والتوعية الصحية من منظور النوع االجتماعي ونوع  النوع االجتماعي. .129

وسيعمل  سين داخل السياقات االجتماعية والثقافية المتفاوتة.الجنس، ودعم مبادرات المشروع التي تشتمل على آليات لتقليل الفروق بين الجن

)أ( تتبُّع البيانات الُمصنَّفة حسب نوع الجنس والجوانب اإلحصائية لقضايا المساواة بين الجنسين في المؤشرات  المشروع، أثناء التنفيذ، من أجل:

قابلة للمقارنة في إطار متابعة وتقييم المشروع، وهو أمر مهم للحفاظ على ذات الصلة، ومن ثم ضمان إتاحة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وال

منظور المساواة بين الجنسين وتدعيمه في مختلف المشروعات؛ )ب( إجراء مشاورات مجتمعية تأخذ في الحسبان المشاركة الكاملة والمتساوية 

رة وصحة األم والصحة اإلنجابية والتوعية بقضايا العنف المنزلي ضد المرأة، للنساء والرجال، والفتيات والفتيان؛ )ج( تقديم خدمات لتنظيم األس

اة بين وزواج األطفال )السيما ما يتصل بالفتيات( على مستوى المجتمع المحلي من خالل أنشطة الرائدات الريفيات؛ )د( إيالء اهتمام قوي للمساو

ت منتصف المدة وغيرها من التقييمات؛ )ه( تحسين الوصول إلى الخدمات العامة األساسية الجنسين في التنفيذ وتقييم اآلثار بما في ذلك في تقييما

مي واستخدامها من خالل زيادة الوعي بهذه الخدمات بين مرضى البرنامج، السيما من النساء، وتسهيل الترابط بين ممثلي المجتمع المحلي وُمق د ِ

  الخدمات المحليين.

 

ز  .130 المشروع على تحسين جودة خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية التي يبلغ معدل استخدام النساء إلى الذكور عالوةً على ذلك، سيُرك ِ

تقريبا، وسيدعم خدمات صحة األم والطفل وتنظيم األسرة في المستويين األولي والثانوي للرعاية، مع إعطاء أولوية للنساء الفقيرات  40إلى  60لها 

ومن ناحية أخرى، سيقوم المشروع بأعمال فحص للكشف المبكر عن اإلصابة بالتهاب الكبد  االجتماعي )تكافل وكرامة(.في برنامج شبكة األمان 

والنساء المصريات أكثر  وعوامل الخطر العالية لإلصابة باألمراض غير المعدية التي تُؤث ِر في الذكور أكثر مما تؤثر في النساء. سي الوبائي

%(، أما احتمال أن يكون الرجال المصريون من المدخنين فأكبر بكثير 50مقابل  %80-65عرضة من الرجال لإلصابة بالسمنة أو زيادة الوزن )

 ء العالج المناسب.الوعي هذا آثار كبيرة على ضمان توصيل نتائج الفحص اإليجابية على نحو فعال إلى المرضى وبد ولنقص 20 بالنساء.مقارنة 

 

فضالً عن ذلك، ستُتَخذ تدابير إضافية لتوسيع نطاق تقديم الخدمات من أجل تخفيف اآلثار القصيرة والطويلة األجل للعنف الجنسي والعنف  .131

من أن معدالت الزواج ضد المرأة إلى جانب توسيع استخدام حزمة من التدخالت الصحية الموجهة إلى الفقراء النساء األولى بالرعاية. وعلى الرغم 

 المبكر شهدت تراجعا خالل العقود القليلة الماضية، فإنها مازالت مرتفعة في مصر: فواحدة تقريبا من كل ست فتيات مصريات تتزوج قبل سن

 212014اني الصحي لعام عاماً، والنسبة أكبر بين الفتيات الالتي يعشن في المناطق الريفية والالتي ينتمين إلى أسر أفقر، وأظهر المسح السك 18

وقد تعرض أكثر من ربع النساء المصريات لعنف بدني أو جنسي من شريك، وال تزال عادة ختان النساء  ارتفاع معدالت العنف ضد المرأة أيضا.

-2015وعلى الرغم من إصالحات السياسات التي اتخذت لعالج هذه المشكالت، ومنها "اإلستراتيجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة   22شائعة.

 "، فإنه من الضروري اعتماد مزيد من النهج الصحية ومتعددة القطاعات.2020

 

                                                           

 .820-814، الصفحات 2015ديسمبر -. نوفمبر6، العدد 81العالمية. المجلد حجازي وآخرون. األوبئة وعوامل خطر اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكر في مصر، حوليات الصحة  20

21 Malé, Chata; Wodon, Quentin T،2016  لمحة أساسية عن زواج األطفال في مصر )باإلنجليزية(. موجز معارف الصحة والتغذية، والسكان: سلسلة زواج األطفال. واشنطن .
 .http://documents.worldbank.org/curated/en/395841467996683755/Basic-profile-of-child-marriage-in-Egypt العاصمة: مجموعة البنك الدولي

 .database.unwomen.org/fr/countries/africa/egypt-global-http://evawقاعدة البيانات العالمية لألمم المتحدة عن العنف ضد النساء. متاح في الرابط التالي:  22

http://documents.worldbank.org/curated/en/395841467996683755/Basic-profile-of-child-marriage-in-Egypt
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ات الرعاية األولية منطلقا مهما للتوظيف الرسمي والتطوير ويتيح االستثمار في توظيف وتدريب الرائدات الريفيات والعاملين في وحد .132

واستشرافا  المهني للنساء والشبان العاطلين، وسبيال للخروج من دوامة الفقر والعمل غير الرسمي بالنسبة للعمال في البيئات منخفضة الدخل.

رعاية الصحية، ودعم سياسات أكثر احتواء تعالج تحديات سوق العمل للمستقبل، ينبغي مراعاة المساواة بين الجنسين في األيدي العاملة في قطاع ال

ولذلك، سيدعم المشروع تغييرات اجتماعية وسلوكية في المجتمع ستتجسَّد في تدابير المساواة بين الجنسين  التي تتعلق بجوانب المساواة بين الجنسين.

نساء من خالل التشاور والحوار مع المجتمعات المحلية واألطراف التي تضطلع التي ستتخذ لضمان المساواة في الحصول على الخدمات للرجال وال

  بدور رائد فيها )مثل الرائدات الريفيات(.

  
وتعتبر المخاطر المتصلة بتغيُّر المناخ على استدامة  تم فحص المشروع المقترح لتحديد المخاطر المتصلة بالمناخ والكوارث. المناخ. .133

الذي يؤدي إلى غرق مناطق ساحلية  وتتصل األضرار الرئيسية لتغيُّر المناخ في مصر بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط المشروع "منخفضة".

ضرية في دلتا النيل وحولها، وتغيُّر أنماط التساقطات المطرية، وهو ما يتسبب في هطول أمطار غزيرة متسببةً في فيضانات وسيول بالمناطق الح

طق الساحلية(، وفي سيول خاطفة السيما في صعيد مصر وسيناء, وارتفاع متوسط درجات الحرارة وزيادة تكرار موجات الحر )على امتداد المنا

وفي األمد القصير، قد تُؤث ِر موجات الحر الشديد والعواصف الترابية القوية وفيضانات المناطق الحضرية على قدرة من  والعواصف الترابية.

وفي األمد الطويل، قد تغرق السيول بعض منشآت الرعاية الصحية في  رعاية الصحية في الوصول إلى المنشآت الصحية.يحتاجون إلى خدمات ال

ضة للخطر في شمال الدلتا. إلى  للهجرةلكن هذه المخاطر ستُؤث ِر في المقام األول على أنشطة اقتصادية أخرى، وتدفع المواطنين  المناطق الُمعرَّ

 عالوةً على ذلك، فإنه نظراً الحتمال وقوع سيول، يُعتبر خطر األمراض التي تُسببها ناقالت األمراض كالبعوض كبيرا. أماكن أكثر أمناً.

 

ن المشروع المقترح تدابير للتكيُّف مع المناخ وتخفيف مخاطره وذلك في إطار قائمة  منافع التكيُّف مع المناخ وتخفيف مخاطره.  .134 سيتضمَّ

عتماد لوحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات من أجل معالجة مواطن الضعف )المذكورة آنفاً(. وسيتطلب استيفاء فحص الجودة ومعايير اال

م كل منشأة خطة عمل لمجابهة تقلبات المناخ لضمان أن أي مخاطر مناخية في المناطق ذات الصلة أُِخذَت في  هذه المعايير الالزمة لالعتماد أن تُقد ِ

يستلزم هذا العديد من التدابير المبتكرة. وفي إطار تحسينات جودة المنشآت، سيدعم المشروع تدخالت تراعي ظروف المناخ من أجل الحسبان. وس

تخفض من تعزيز تدابير كفاءة استخدام المياه التي تُؤث ِر بشكل إيجابي على البيئة وستقلص بدرجة كبيرة الطلب على الكهرباء في هذه المنشآت، و

لكهرباء الحتياجات الكلية للكهرباء، مما يحقق آثارا بيئية إيجابية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدخالت إلى تقليص الطلب الكلي على الطاقة واثمَّ ا

 .% نتيجةً لتحسُّن المراحيض ومنشآت المياه وتخفيض االعتماد على مضخات المياه ومن ثم تقليل استهالك المياه10في هذه المنشآت بنسبة 

ً إلى تقليل االنبعاثات الناجمة عن معالجة  وسيُؤد ِي هذا أيضاً إلى تقليل الحاجة إلى إبدال خزانات المياه. وستفضي التحسينات في المنشآت أيضا

لألمراض التي تسببها النفايات والمياه، وخفض استخدام المياه الجوفية وما يرتبط به من آثار على األنظمة البيئية، وهو ما يُقل ِل من مخاطر التعرض 

  ناقالت األمراض.

 

وسيدعم المشروع أيضا مبادرات لتحسين المنشآت الصحية تراعي ظروف المناخ وستخفض انبعاثات الكربون من خالل اعتماد واستخدام  .135

( 1عدة منافع كبيرة مباشرة: )مستشفى. وستتمخَّض هذه المبادرة عن  27مركز للرعاية الصحية األولية و 600مصابيح الليد الموفرة للطاقة في 

، ويؤدي مصابيح الليد تحتاج إلى قوة كهربائية أقل كثيراً مما تتطلبه مصابيح اإلضاءة المتوهجة، وهو ما يجعلها أفضل في كفاءة استهالك الطاقة

وات يعادل في كفاءته مصباح  7 % ، ومن ثم إلى تقليص انبعاثات الكربون )مثال مصباح ليد قوته70-%50إلى خفض استهالك الكهرباء بنسبة 

مرة عن المصابيح المتوهجة، ولذلك ال تكاد تتطلب صيانة، وتؤدي إلى زيادة  20( مصابيح الليد عمرها أطول 2وات(؛ ) 60إضاءة متوهجا قوته 

وفي أوساط المنشآت الطبية، يجعل هذا  ( مصابيح وأنابيب الليد تنتج أضواء عالية الجودة لكنها ال تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.3اإلنتاجية؛ )

جراحين رؤية أنسجة الجسم أيسر باأللوان الطبيعية، وال يثور خطر تجفيف األنسجة، وهو ما يجعل استخدام مصابيح الليد أكثر آمناً ويجعل عمل ال

تكاليف المحتملة بالمقارنة بالمنافع، وما يرتبط ( استخدام إضاءة مصابيح الليد يؤدي إلى وفر كبير في التكاليف. ويظهر الجدول أدناه ال4أيسر؛ )

مصابيح  بها من وفر في التكاليف يمكن تحقيقها في مراكز الرعاية األولية الستمائة والمستشفيات السبعة والعشرين التي سيدعمها المشروع بتركيب

 وات مع تقدير استهالك ما يقرب من 60وات و 10تها إضاءة الليد. وتستند هذه التقديرات إلى مقارنة معيارية الستخدام مصابيح إضاءة قو

مليون  7.13مصباحا في مراكز الرعاية األولية وألف مصباح في المستشفيات. ويُقدَّر الوفر في التكاليف على مدى سبعة أعوام أنه سيبلغ نحو  30

 %.40اإلضاءة بمصابيح الليد إلى تقليص االحتياجات الكلية من الطاقة والكهرباء في هذه المنشآت بنسبة  استخدامدوالر. ومن المتوقع أن يؤدي 
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 المقارنة بين مصابيح الليد والمصابيح المتوهجة من حيث الوفر في الطاقة والتكاليف 7الجدول 

 مصباح متوهج مصباح الليد 

 60 10 قوة الكهرباء )واط(

 دوالر واحد دوالر 1.5 التكلفة المبدئية

 ساعة 1200 ألف ساعة 25 العمر االفتراضي

ألف ساعة )مصابيح تعمل لمدة  25المصابيح المطلوبة لإلضاءة لمدة 
 ساعات يوميا( 9سنوات  7

1 21 

 دوالرا 21 دوالر 1.5 إجمالي سعر شراء المصابيح

 دوالرا 169 دوالرا 30 دوالر للكيلو واط( 0.15ألف ساعة بمعدل  25تكلفة الكهرباء )

 دوالرا 190 دوالر 31.5 إجمالي التكلفة للموقع الواحد

 ألف دوالر 420ماليين و 3 ألف دوالر 567  وحدة للرعاية األولية 600مصباحا في  30إجمالي التكلفة لكل 

 ألف دوالر 130ماليين و 5  ألف دوالر 850 مستشفى 27إجمالي التكلفة لكل ألف مصباح في 

 ألف دوالر 550ماليين و 8 ألف دوالر 417مليون و التكاليف في المنشآت إجمالي

 ألف دوالر 133ماليين و 7 سنوات 7إجمالي الوفر في التكلفة على مدى 

 

ويهدف  ستستخدم الرائدات الريفيات حواسيب لوحية محمولة في التدريب، وزيادة التوعية، وتدعيم المشاركة المجتمعية، والتواصل. .136
الرائدات الريفيات إلى تمكين األسر من تحسين أسلوب استخدامهم للمياه، وممارساتهم الخاصة بالتغذية والنظافة العامة والصرف الصحي،  برنامج

 للتكيفوتوعيتهم باألمراض التي تُسببها ناقالت األمراض مثل البعوض، وكذلك بالحاجة إلى تقليل استهالك الطاقة في المنازل. وتعد هذه تدابير 
للمشروع(، سيجري تطبيق تدبير مهم لتخفيف المخاطر من خالل تخفيض  2مع ظروف المناخ. وفي إطار المكون الخاص بالمستشفيات )المكون 

ية لإلحالة من الرائدات الريفيات ووحدات الرعاية األولية إلى المستشفيات. وسيقلل هذا عدد اعلانبعاثات الكربون عن طريق اتباع نظام أكثر ف
لكربونية، يارات التي ال داعي لها ومن ثم تقليل الوقت المستغرق في سفر المرضى من المستشفيات وإليها، وهو ما يفضي إلى تقليص االنبعاثات االز

كبر من المرضى وعالجهم على مستوى وحدات الرعاية األولية سعياً إلى بلوغ هدف نظام التأمين الصحي الشامل حيث سيجري تشخيص عدد أ
ألف مريض سنويا، وبالنظر إلى أنه  500مستشفى ) 27ية. واستنادا إلى معدالت االستخدام في اعلد في تحقيق رعاية صحية أكثر تكامال وفالجدي

% على األقل من الزيارات الحالية للمستشفيات، على مدى أربعة أعوام، فإن هذا سيؤدي إلى تقليص المسافات التي تقطع 20من الممكن تفادي 
 . عالوة على ذلك، ستبذل جهود في إطار أنشطة تنظيم األسرة )المكونمليون ميل( 216كيلومترا )أو  34761744ر بمقدار في السف
ومن المتوقع أن يُؤث ِر هذا على عدد المواليد في األمد المتوسط إلى الطويل. وستسفر مبادرات  ( لزيادة الوعي بممارسات منع الحمل.3-1الفرعي 

ألف. وسيؤث ِر هذا تأثيراً كبيرا على النمو السكاني  600ألفاً سنويا بمقدار  120سرة عن خفض عدد المواليد الذي يقدر بنحو تحسين تنظيم األ
وأخيراً، ستُجَرى أيضاً تقييمات دورة الحياة أثناء تنفيذ المشروع التي ستراجع مصادر المواد/المنتجات  ويؤدي إلى تقليص آثار االنبعاثات الكربونية.

  واألدوية وكذلك توزيعها من أجل تحسين كفاءة سالسل التوريد.
 

سيدعم المشروع المقترح وزارة الصحة والسكان في توعية وتدريب الموظفين على آلية تلقي شكاوى المواطنين المشاركة المجتمعية.  .137
تطبيقها تطبيقا كامالً زيادة التجاوب والشفافية في والتعامل معها وحلها التي وضعت في إطار المشروع السابق. وستتضمن هذه اآللية المقرر 

وفي الوقت الحالي، تعتمد وزارة الصحة والسكان على بيانات خاصة بشكاوى ُمحدَّدة يتم تقديمها بشكل منفصل إلى مقر إدارة  التعامل مع الجمهور.
وتوجد أيضا منصة للمشاركة المجتمعية تقوم  طن بالنتائج.خدمة المواطن حيث يجري تجميعها وتسجيلها وتصنيفها وتمريرها والرجوع إلى الموا

م في المنشآت الصحية  على استخدام الهاتف )رقم ساخن(. وتعتمد وزارة الصحة والسكان ميثاق المواطن المتاح على موقعها اإللكتروني والُمعمَّ
د الخدمات التي تقدمها الوزارة. ن  آت يجري في العادة عرضه في نقاط تقديم الخدمات.ويوجد أيضا ميثاق للمواطن خاص بالمنش ويُحد ِ ويتضمَّ

للمشروع تقديم الدعم لتطبيق اآللية الجديدة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وحلها وذلك من خالل المؤشر المرتبط بالصرف الذي  3المكون 
ز على التحسين التدريجي لنظام تجميع الشكاوى والتعامل معها وحلها فيما يتعلق بالوقت واإلجراءات وفقاً إلرشادات ُمحدَّدة بوضوح باستخدام  يُرك ِ

ولذلك، يتضمن هذا المشروع آلية  ويشتمل إطار النتائج على مؤشر لتتبع النسبة المئوية للشكاوى التي تم التعامل معها وحلها. دليل جديد للشكاوى.
فضالً عن ذلك، سيقيس المشروع درجة رضا المرضى عن الخدمات المقدمة في  يدين.للمشاركة المجتمعية ومؤشر للتعليقات والمقترحات للمستف

وسيساعد هذا على تحسين إدارة تنفيذ المشروع وتوجيهه صوب تدابير أكثر تركيزا  سنوي. المنشآت التي يدعمها المشروع وذلك على أساس
  واهتماما بالمرضى.
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 التعامل مع الشكاوى بالبنك الدوليو. 
 

للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشروعات التي يدعمها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم يجوز  .138
وتكفل دائرة معالجة المظالم  إلى اآلليات القائمة حالياً للتعامل مع الشكاوى والمظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك.

ويجوز أيضا للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من  ة الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع.مراجع
نتيجة لعدم التزام البنك  -أو قد يحدث  -المشروع رفع شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر 

ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف، وإعطاء الفرصة لجهاز  ته وإجراءاته.بسياسا
للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك، يرجى زيارة الموقع:  إدارته للرد عليها.

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. 
ة التابعة للبنك الدولي، يرجى زيارة الموقع: وللمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقل

www.inspectionpanel.org. 
 

 المخاطر الرئيسيةخامسا. 
 
 التصنيف العام للمخاطر وبيان المخاطر الرئيسية .أ

 
وتعتبر المخاطر المتصلة باالقتصاد الكلي،  والتعاقدية على أنها كبيرة.وتُصنف المالية  التصنيف العام لمخاطر المشروع هو أنها كبيرة. .139

  والنظام السياسي، ونظام الحوكمة، واإلستراتيجيات القطاعية والتصميم الفني للمشروع وأصحاب المصلحة كبيرة.
 

ذوي خبرة كافية من أجل المشروع، ( تعيين موظفي توريدات مؤهلين و1) من خالل ما يلي: المخاطر المالية والتعاقديةستتم إدارة  .140
( 3( إعداد واستخدام قسم التوريدات التفصيلي من دليل تشغيل المشروع؛ )2مع االستعانة حسب مقتضى الحاجة بخبرة خارجية في التوريدات؛ )

للتحقُّق من إنجاز المؤشرات المرتبطة ( االستعانة بجهة تحقق مستقلة 4تدعيم المراجعة الداخلية فيما يتعلق بضوابط الرقابة على كشوف الرواتب؛ )
  ( إدماج ضوابط الرقابة على كشوف الرواتب بوصفها محور تركيز خاصا للمراجعة الخارجية.5بالصرف؛ )

 
على  جميع المخاطر التي تتصل بالجوانب السياسية ونظام الحوكمة واالقتصاد الكلي واإلستراتيجيات والسياسات القطاعيةتُصنف  .141

ويُخفف من حدة هذه المخاطر  بيرة بسبب وجود أجندة طموح على مستوى البلد بأكمله اقترنت بتحديات ومصاعب سياسية وقطاعية.أنها مخاطر ك
الصحية، االلتزامات التي قُِطعت على المستويات الرئاسية والبرلمانية والحكومية والشعبية بالعمل من أجل برنامج إصالح تحويلي لقطاع الرعاية 

وقانون التأمين  2030، وبرنامج رؤية مصر 2014ويشير دستور  قضايا الصحية التي تكشف عن عبء ثقيل على المجتمع المصري.ومعالجة ال
( تحويل نظام الرعاية الصحية 1فر إرادة صلبة للسعي من أجل: )االصحي الشامل الذي صدر في اآلونة األخيرة واإلستراتيجيات القطاعية إلى تو

( بذل 2حقيق التغطية الصحية الشاملة بحزمة من الخدمات الميسورة ذات الجودة دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية؛ )في مصر في اتجاه ت
لكن هذا البرنامج اإلصالحي  جهد منتظم للتغلُّب على المشكالت الصحية التي تزيد األعباء على المواطنين المصريين واإلنتاجية واالقتصاد بأسره.

ويجب معالجة السياسات وهياكل نظام الحوكمة  يتطلب دعما سياسيا وجماهيريا متواصال حتى يحق ِق غاياته المنشودة. مشروع طموح
واإلستراتيجيات القطاعية على مختلف مستويات اإلشراف وتقديم الرعاية على مستوى الحكومة ووزارة الصحة والمحافظات واإلدارات الصحية 

المخاطر كبيرة بسبب تحديات التنفيذ المحتملة التي ينطوي عليها هذا البرنامج الطموح، ومع أن تلك المخاطر سيتم تخفيفها وتعد  والمجتمع المحلي.
 من خالل بناء قدرات قوية، فإن ضخامة حجم االستثمار في القطاع على مدى فترة خمسة أعوام تخلق مخاطر كبيرة.

 
ويراعي تصميم المشروع الدروس  تُصنف هذه المخاطر على أنها كبيرة. صلحة.المخاطر المتصلة بالتصميم الفني وأصحاب الم .142

لها البنك الدولي وركَّزت على تحسينات الجودة في وحدات الرعاية الصحية األولية في أفقر ألف قرية في  المستفادة من العملية السابقة التي موَّ
 وحدة للرعاية الصحية األولية في مصر. 2000ذا الجهد الناجح ليشمل ويهدف المشروع المقترح إلى توسيع نطاق تطبيق ه صعيد مصر.

ن التصميم الفني للمشروع أيضا عدة مدخالت إضافية مهمة على مستوى المستشفيات المحلية ومستشفيات اإلحالة في مصر. ويشكل تجميع  ويتضمَّ
ومة، واالستجابة للمطالب بالحصول على خدمات ميسورة التكلفة هذه العناصر معا جهدا مدروسا للمساعدة في تحقيق تقدم في المناطق المحر

بيد أن هناك احتماالً أال تكون وتيرة تقديم الخدمات على المستوى المجتمعي مرضية بسبب المشكالت  وذات جودة وتقليص أعباء المرض.
بأصحاب المصلحة كبيرة ألن قدرات المنشآت الصحية  عالوة على ذلك، تُعتَبر المخاطر المتصلة اللوجستية وتلك التي تتصل بنظام الحوكمة.

ل تكاليف الحصول على العالج.اعاألولية والثانوية من حيث الجودة والف وتُعالَج هذه  لية مازالت تبعث على القلق وكذلك قدرة المرضى على تحمُّ

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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فيذ من مصادر مختلفة والدعم الفني الذي يتم إنشاؤه ( المنشآت والفرق المشاركة ستحصل على دعم فني ودعم في التن1) المخاطر بثالث طرق:
( ضمان استمرار مشاركة وحوار المواطنين المتواصل مع 2في إطار هذا المشروع لضمان جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ )

رضى والعاملين والمسؤولين وغيرهم مختلف أصحاب المصلحة من خالل إشراك ومشاركة المرضى حتى يتمكنوا من التعبير عن احتياجات الم
من أصحاب المصلحة، ومن ثم ضمان اإلنصاف في الحصول على العالج ومراعاة الفروق بين الجنسين وبوجه عام قدرة المرضى على تحمل 

لجان المديريات الصحية ( تطبيق نهج المركزي في أنشطة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وستساعد النتائج على مستوى 3تكاليف تلق ِي العالج؛ )
  بالمحافظات ومكاتب اإلدارات الصحية على تشجيع وتدعيم النظم المحلية للحوكمة والمساءلة والتوجيه.

 
فهذا الهيكل المعقد فيما يبدو قد يؤدي  أخيراً، ثمة خطر إضافي يتعلق بالتصميم الفني يثيره تطبيق نهج المؤشرات المرتبطة بالصرف. .143

ولكن بالنظر إلى آليات وزارة الصحة للمتابعة التي تعمل بشكل جيد نسبيا بالفعل، فإن نهج المؤشرات  في بادئ األمر. إلى بعض التأخيرات
ل التنفيذ ويضفي مزيدا من التركيز على النتائج ال على المعامالت. ويتيح الجدول الزمني للمؤشرات المرتبطة بالصرف  المرتبطة بالصرف سيُسه ِ

ومع أن عددا من المؤشرات المرتبطة بالصرف يجب تحقيقها قبل  المرونة والحوافز لوزارة الصحة لتحقيق هذه األهداف. أيضا أقصى قدر من
أن يتسنَّى إنجاز عدد من المؤشرات الالحقة، فإن مقاصد هذه المؤشرات المرتبطة بالصرف يجري بالفعل تحقيقها، وسيتم تمويل المصروفات 

وللمؤشرات المرتبطة بالصرف المتبقية أهداف إرشادية  (.صفرأثر رجعي )المؤشرات المرتبطة بالصرف في السنة المؤهلة التي يتم تكبدها ب
ئمة"( لكن سنوية، ولكن استناداً إلى أفضل الممارسات، لن تكون لها تواريخ ثابتة وإنما يجوز تحقيقها في أي وقت أثناء فترة التنفيذ )"مؤشرات عا

الحكومة المصرية على تحقيق هذه األهداف في الوقت المناسب حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل مقابل تلك من المستحب أن تعمل 
وفي عدد من المؤشرات المرتبطة بالصرف أيضا، مثل تلك التي يكون الصرف فيها مرهونا بعدد مستهدف من الناس يتم فحص حالتهم  األهداف.

على سبيل المثال، ستحصل وزارة الصحة والسكان على التمويل مقابل العدد الفعلي للذين  سي، كبد الوبائيللكشف المبكر عن اإلصابة بالتهاب ال
ع تم فحصهم )على أساس نسبي من المبلغ الكامل للمؤشر للفرد الواحد(، أي استخدام مؤشرات قابلة للتوسع فيها، يكون الصرف فيها متناسبا م

مستهدف لذلك المؤشر يتحقَّق سنويا أو في أي وقت أثناء تنفيذ المشروع، فإنه يمكن للوزارة الحصول على كامل وإذا كان الرقم ال التقدم الُمحرز.
وسيجري أيضا تقديم دعم فني واستشاري منتظم من البنك الدولي لمساعدة الحكومة على تتبع التقدم المحرز  المبلغ المقرر لتمويل ذلك المؤشر.

وفضال عن ذلك، سيتم تقديم دعم فني عن طريق فريق استشاري فني، وستقوم جهة التحقُّق  بالصرف المتفق عليها. في تحقيق المؤشرات المرتبطة
  المستقلة بالتحقُّق من النتائج التي أُنِجزت في ضوء المؤشرات المرتبطة بالصرف.
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 ومتابعتهاإطار النتائج  سادسا.
 

 
 

 
 إطار النتائج

 
 األهداف اإلنمائية للمشروع

 
الصحية وخدمات تنظيم األسرة؛ )ج( دعم جهود الوقاية من مرض االلتهاب  تتمثل األهداف اإلنمائية المقترحة في: )أ( تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية؛ )ب( تعزيز الطلب على الخدمات

 الكبدي الوبائي سي ومكافحته.
 

           على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع –إطار النتائج 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع حسب األهداف/النواتج
المؤشر المرتبط 

 بالصرف
مؤشر النتائج 

 المؤسسية
وحدة 
 القياس

 الهدف النهائي األهداف المتوسطة خط األساس

     1 2 3 4 5  

 تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية األولية

عدد وحدات الرعاية األولية التي استوفت قائمة المؤشرات 
 المركبة لجودة الخدمات

 600.00 600.00 500.00 370.00 240.00 80.00 0.00 العدد    4المؤشر 

Percentage improvement in the average 
quality of clinical care score at all targeted 

PHCs, measured through independent direct 
observationsPercentage improvement in the 

average quality of clinical care score at all 
targeted PHCs, measured through independent 

direct observations 

 80.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 0.00 النسبة المئوية    

 تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الثانوية

 Percentage improvement in the average quality of 
clinical care score at all targeted hospitals 

 80.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 0.00 النسبة المئوية    
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           على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع –إطار النتائج 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع حسب األهداف/النواتج
المؤشر المرتبط 

 بالصرف
مؤشر النتائج 

 المؤسسية
وحدة 
 القياس

 الهدف النهائي األهداف المتوسطة خط األساس

     1 2 3 4 5  

measured through independent direct 
observations 

نسبة وحدات الدم التي تم توزيعها في مستشفيات وزارة الصحة 
 والسكان وكانت قد فحصت باستخدام اختبار الحمض النووي

 90.00 90.00 70.00 50.00 20.00 0.00 0.00 النسبة المئوية    

 تعزيز الطلب على خدمات الصحة وتنظيم األسرة

 65.00 65.00  62.00   58.00 النسبة المئوية    6المؤشر  معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل

ومكافحتهالوقاية من التهاب الكبد الوبائي سي   

 0.00 العدد    8المؤشر  عدد من تم فحصهم للكشف المبكر لإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي
7,000
,000.
00 

14,000
,000.0
0 

21,000
,000.0
0 

28,000
,000.0
0 

35,000,
000.00 

35,000,000.00 

 50.00      0.00 النسبة المئوية     نسبة النساء منهم

نسبة الذين تلقوا عالجا من التهاب الكبد الوبائي سي وخضعوا 
لالختبار النهائي لتأكيد االستجابة الفيروسية المستدامة باستخدام 

 طريقة أخذ العينات العشوائية.
 80.00 80.00 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 النسبة المئوية    9المؤشر 
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RESULT_FRAME_TBL_IO           

 مؤشرات النتائج المتوسطة حسب المكونات
المؤشر المرتبط 

 بالصرف

مؤشر 
النتائج 

 المؤسسية

وحدة 
 القياس

 الهدف النهائي األهداف المتوسطة خط األساس

     1 2 3 4 5  

واألنشطة المجتمعيةتدعيم خدمات الرعاية الصحية وتنظيم األسرة   

إتمام عملية مسح وتقييم لالحتياجات وأداة االعتماد الجديدة 
 لوحدات الرعاية األولية

 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 0.00 العدد    1المؤشر 

 32.00 32.00 27.00 22.00 17.00 12.00 7.00 النسبة المئوية    5المؤشر  زيادة زيارات الرائدات الريفيات لألسر

نسبة اإلدارات الصحية المشاركة في المشروع التي تم التأكد من 
 تحسن أدائها اإلداري

 100.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 النسبة المئوية    3المؤشر 

في مناطق المشروع المستهدفة لقياس درجة المسوح التي أجريت 
 رضا المرضى واستفادتهم من الخدمات

 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 العدد    

نسبة الشكاوى التي تم التعامل معها وحلها في المنشآت التي 
يستهدفها المشروع طبقاً للنسخة المنقحة لدليل التعامل مع 

2017الشكاوى الصادر في   
 80.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 0.00 النسبة المئوية    2 المؤشر

 65.00 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 0.00 النسبة المئوية     متوسط درجة رضا المرضى

الذين تم فحصهم للكشف المبكر عن عدد األشخاص المستهدفين 
 األمراض غير المعدية

 0.00 العدد    7المؤشر 
4,000
,000.
00 

8,000,
000.00 

12,000
,000.0
0 

16,000
,000.0
0 

20,000,
000.00 

20,000,000.00 

 50.00      0.00 النسبة المئوية     نسبة النساء منهم

وحدات الرعاية األولية التي تطبق تدابير لكفاءة استخدام الطاقة 
 والمياه ذات آثار بيئية إيجابية

 600.00 600.00 500.00 370.00 240.00 80.00 0.00 العدد    

األشخاص الذين تلقوا خدمات أساسية للرعاية الصحية والتغذية 
 والسكان

 3,400,000.00      0.00 العدد نعم 
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 3,400,000.00      0.00 العدد نعم  عدد النساء واألطفال الذين تلقوا خدمات أساسية للتغذية

 تدعيم خدمات الرعاية الصحية الثانوية

بنوك الدم اإلقليمية التي تم ربطها بالشبكة الوطنية اآللية لخدمات 
 نقل الدم

    
المبلغ 
 بالدوالر

0.00 0.00 2.00 5.00 8.00 11.00 11.00 

 0.00 العدد     مرضى التهاب الكبد الوبائي سي المستهدفون الذين عولجوا
50,00
0.00 

287,50
0.00 

525,50
0.00 

900,00
0.00 

1,500,0
00.00 

1,500,000.00 

 40.00      0.00 النسبة المئوية     نسبة النساء منهم

عدد وحدات الرعاية األولية التي حصلت على شهادة االعتماد 
 الوطنية لجودة الرعاية الصحية

 600.00 600.00 450.00 350.00 200.00 50.00 0.00 العدد    

شهادة االعتماد الوطنية عدد المستشفيات التي حصلت على 
 لجودة الرعاية الصحية في المحافظات المستهدفة

 27.00 27.00 20.00 14.00 9.00 2.00 0.00 العدد    

 بناء القدرات المؤسسية وإدارة المشروع

نشر نتائج المشروع بانتظام في الموقع اإللكتروني الخارجي 
والسكانلوزارة الصحة   

 نعم      0.00 النص  
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  خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع
 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي استوفت قائمة المؤشرات المركبة لجودة الخدمات اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
األولية التي أكدت جهة التحقق المستقلة أنها استوفت قائمة المؤشرات المركبة لجودة الخدمات في يقيس عدد مراكز الرعاية الصحية 
 المحافظات التي يستهدفها المشروع.

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 اختيار جهة التحقق المستقلة عينة عشوائية مقسمة إلى شرائح على دفعات متفاوتة من مراكز الرعاية الصحية األولية 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

   
 اسم المؤشر

األولية المستهدفة والتي تم قياسها من  النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع مراكز الرعاية الصحية
 خالل مشاهدات مباشرة مستقلة

 التعريف/الوصف
ت النسبة المئوية لمراكز الرعاية الصحية األولية المستهدفة التي استوفت متوسط جودة الرعاية السريرية والتي تم قياسها من خالل مشاهدا

 مباشرة مستقلة

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 البياناتمصدر 
 وزارة الصحة والسكان

 

 منهجية جمع البيانات
 مسح استقصائي

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان
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 اسم المؤشر

النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع المستشفيات المستهدفة والتي تم قياسها من خالل مشاهدات 
 مستقلةمباشرة 

 التعريف/الوصف
النسبة المئوية للتحسُّن في متوسط جودة الرعاية السريرية المسجلة في جميع المستشفيات المستهدفة والتي تم قياسها من خالل مشاهدات 

 مباشرة مستقلة

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 

 منهجية جمع البيانات
 مسح استقصائي

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

   
 النسبة المئوية لوحدات الدم التي تم توزيعها في مستشفيات وزارة الصحة والسكان وتم فحصها باستخدام اختبار الحمض النووي اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
سيقيس هذا المؤشر النسبة المئوية لوحدات الدم التي فحصت باستخدام اختبار الحمض النووي وتم توزيعها على المرضى في  الوصف:

وستقوم جهة التحقق المستقلة بالتحقق من األعداد التي قدمتها  مستشفيات القطاع العام من بين مجموع وحدات الدم التي تم توزيعها.كل 
 نقل الدم.الشبكة الوطنية لخدمات 

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 الشبكة الوطنية لخدمات نقل الدم/جهة التحقق المستقلة

 

  منهجية جمع البيانات

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان
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 معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل اسم المؤشر

 التعريف/الوصف

نسبة النساء في سن اإلنجاب الالتي يستخدمن )أو يستخدم شريكهن( وسيلة لمنع الحمل في فترة  وسائل منع الحمل:معدل انتشار استخدام 
عاما الالتي يستخدمن وسيلة لمنع الحمل مقسوما على مجموع  49-15)عدد النساء في سن  ويُحتسب هذا المؤشر كما يلي: زمنية معينة.

. ويقاس معدل االنتشار على المستوى الوطني من خالل مسح استقصائي لعينة ُممث ِلة 100عاما( مضروبا في  49-15النساء في سن 
 على مستوى البلد كله.

 معدل التكرار
 بيانات المسح السكاني الصحي أو مسح استقصائي ُمخصَّص

 

 مصدر البيانات
 السكاني الصحي إن كانت متاحةجهة التحقُّق المستقلة ستجرى مسحا على المستوى الوطني أو بيانات المسح 

 

 منهجية جمع البيانات
 بيانات المسح السكاني الصحي أو مسح استقصائي ُمخصَّص

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

   
 عدد األشخاص الذين تم فحصهم الختبار إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
يقيس عدد األشخاص الذين تم فحصهم من خالل دعم المشروع الختبار إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي طبقاً للبروتوكول 

 وستقوم جهة التحقق المستقلة بالتحقُّق من هذه األعداد. الوارد في دليل تشغيل المشروع.

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 سي فحص سجالت وإجراءات وزارة الصحة والسكان في برنامج التهاب الكبد الوبائي

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان
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 نسبة النساء اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 البياناتمصدر 
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 سي فحص سجالت وإجراءات وزارة الصحة والسكان في برنامج التهاب الكبد الوبائي 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

   
 اسم المؤشر

الوبائي سي وخضعوا الختبار التأكيد النهائي على االستجابة الفيروسية المستدامة نسبة األشخاص الذين تلقوا عالج فيروس التهاب الكبد 
 باستخدام طريقة أخذ العينات عشوائيا

 التعريف/الوصف
يقيس عدد األشخاص الذين تم فحصهم من خالل دعم المشروع الختبار إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي طبقاً للبروتوكول 

 وستقوم جهة التحقق المستقلة بالتحقُّق من هذه األعداد. تشغيل المشروع. الوارد في دليل

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 فحص سجالت وإجراءات وزارة الصحة والسكان في برنامج التهاب الكبد الوبائي

 

 البياناتمسؤولية جمع 
 وزارة الصحة والسكان
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 خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات النتائج المتوسطة
 

 .إتمام عملية مسح وتقييم لالحتياجات وأداة االعتماد الجديدة لوحدات الرعاية الصحية األولية  اسم المؤشر

 التعريف/الوصف

للبنك والتي تحققت منها جهة التحقق المستقلة ويجب إنجازها من أجل كفاءة  يقيس هذا المؤشر إتمام الدراسات األساسية المطلوبة والمقبولة
( 3( تقييم احتياجات وحدات الرعاية الصحية األولية؛ )2عملية مسح خدمات وحدات الرعاية الصحية األولية؛ ) تنفيذ المشروع، وهي:

وإصدار أداة االعتماد الوطنية الجديدة لمنشآت الرعاية الصحية ( استكمال 4تقييم ثان الحتياجات وحدات الرعاية الصحية األولية؛ )
 األولية.

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة البنك الدولي وجهة التحقق المستقلة

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 زيادة عدد زيارات الرائدات الريفيات لألسر اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
ف بأنه نسبة األسر في المجتمعات المحلية المستهدفة التي زارتها  يقيس هذا المؤشر معدل تغطية خدمات الرائدات الريفيات الذي يُعرَّ

 الرائدات الريفيات في االثنى عشر شهرا الماضية.

 معدل التكرار
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 مسح استقصائي على عينة ومراجعة جهة التحقق المستقلة لسجالت وزارة الصحة والسكان

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان
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 المشروع التي حصلت على شهادة تحسين األداء اإلدارينسبة اإلدارات الصحية المشاركة في  اسم المؤشر

 سيقيس المؤشر نسبة اإلدارات الصحية المشاركة في المشروع التي حصلت على شهادة تحسين األداء اإلداري التعريف/الوصف  

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 البياناتمنهجية جمع 
 مراجعة جهة التحقق المستقلة لقاعدة بيانات وحدات الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة والسكان

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 المشروعمسوح قياس درجة رضا المرضى واستفادتهم من الخدمات التي أجريت في المناطق التي يستهدفها  اسم المؤشر

 يتتبع هذا المؤشر سنويا مستويات رضا المرضى واستفادتهم من الخدمات في المناطق التي يستهدفها المشروع في المحافظات التسع. التعريف/الوصف  

 معدل التكرار
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 

 منهجية جمع البيانات

في المنشآت التي يستهدفها مسوح خروج المستخدمين لقياس مستويات رضا المرضى التي أجرتها جهة مستقلة واستفادتهم من الخدمات 
 المشروع 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان
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 اسم المؤشر
باستخدام آلية التعامل مع الشكاوى وفقا للدليل الُمنقَّح نسبة الشكاوى التي تم التعامل معها وحلها في المنشآت التي يستهدفها المشروع 

 2017للتعامل مع الشكاوى الصادر في 

 التعريف/الوصف
لشكاوى يتتبع هذا المؤشر نسبة الشكاوى التي تم تلقيها والتعامل معها وحلها طبقاً آللية التعامل مع الشكاوى في الدليل الجديد للتعامل مع ا

 مجموع الشكاوى التي تلقتها المنشآت التي يستهدفها المشروعمن  2017الصادر في 

 معدل التكرار
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة جهة التحقق المستقلة لسجالت آلية وزارة الصحة للتعامل مع الشكاوى

 

 مسؤولية جمع البيانات
 الصحة والسكانوزارة 

 
  

 متوسط درجة رضا المرضى اسم المؤشر

 يقيس المؤشر نسبة رضا المرضي في وحدات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات. التعريف/الوصف 

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 

 منهجية جمع البيانات

في المنشآت التي يستهدفها مسوح خروج المستخدمين لقياس مستويات رضا المرضى التي أجرتها جهة مستقلة واستفادتهم من الخدمات 
 المشروع

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان
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 المعديةاألشخاص المستهدفون الذين تم فحص حالتهم الختبار إصابتهم باألمراض غير  اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
لقياس عدد األشخاص الذين تم فحص حالتهم الختبار إصابتهم باألمراض غير المعدية طبقا للبروتوكول الوارد في دليل تشغيل المشروع 

 البيانات سيتم تزويدها من خالل وزارة الصحة والتحقق منها من قِبَل جهة التحقق المستقلة. على المستوى الوطني.

 التكرارمعدل 
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة جهة التحقق المستقلة لسجالت وبيانات عمليات الفحص لوزارة الصحة والسكان

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 نسبة النساء اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة جهة التحقق المستقلة لسجالت وبيانات عمليات الفحص لوزارة الصحة والسكان

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة
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 وحدات الرعاية األولية المستهدفة التي تطبق تدابير لكفاءة استخدام الطاقة والمياه ذات آثار بيئية إيجابية المؤشراسم 

 التعريف/الوصف
( اإلضاءة التي 1سيُحِصي هذا المؤشر عدد وحدات الرعاية الصحية األولية التي يدعمها المشروع وطبَّقت تدابير غير ضارة بالبيئة مثل: 

( تطبيق خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة في برنامج 2بالكفاءة باستخدام مصابيح الليد في وحدة إدارة المشروع؛ تتسم 
 وستقوم جهة التحقق المستقلة بالتحقُّق من هذه النتائج. الرعاية الصحية الذي وضعته منظمة اليونيسف.

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلةوزارة 

 

 منهجية جمع البيانات
 معاينة جهة التحقُّق المستقلة

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 األشخاص الذين تلقوا خدمات أساسية للرعاية الصحية والتغذية والسكان اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 معدل التكرار
 سنويا

 

 البياناتمصدر 
 وزارة الصحة والسكان

 

 مراجعة سجالت وزارة الصحة والسكان منهجية جمع البيانات

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

  



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 52 صفحة

 

 عدد النساء واألطفال الذين تلقوا خدمات أساسية للتغذية اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 الصحة والسكانوزارة 

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة سجالت وزارة الصحة والسكان

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 بنوك الدم اإلقليمية المستهدفة التي تم ربطها بالشبكة الوطنية اآللية لخدمات نقل الدم اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 معدل التكرار
 سنويا

 

 البياناتمصدر 
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 معاينة جهة التحقُّق المستقلة

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

  



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 53 صفحة

 

 الذين عولجواالذين يستهدفهم المشروع مرضى التهاب الكبد الوبائي سي  اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
تلقوا عالج فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وخضعوا الختبار التأكيد النهائي على االستجابة الفيروسية المستدامة  نسبة األشخاص الذين

 باستخدام طريقة أخذ العينات عشوائيا

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان وإجراءاتمراجعة جهة التحقق المستقلة لبيانات 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 نسبة النساء اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة بيانات وإجراءات وزارة الصحة والسكان 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

  



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 54 صفحة

 

 عدد وحدات الرعاية األولية التي حصلت على شهادة االعتماد الوطنية لجودة الرعاية الصحية اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
التحقُّق المستقلة حصولها على شهادة االعتماد طبقا لتوجيهات االعتماد  يحصي هذا المؤشر عدد وحدات الرعاية األولية التي أكدت جهة

 الوطنية الُمحدَّثة وبحسب قياس اللجنة الوطنية العتماد المنشآت والخدمات الصحية

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان/جهة التحقق المستقلة

 

 منهجية جمع البيانات
 جهة التحقق المستقلة لبيانات وإجراءات اللجنة الوطنية العتماد وجودة المنشآت الصحيةمراجعة 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 
  

 عدد المستشفيات التي حصلت على شهادة االعتماد الوطنية لجودة الرعاية الصحية في المحافظات المستهدفة اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
هذا المؤشر عدد المستشفيات التي تأكَّد حصولها على شهادة االعتماد من اللجنة الوطنية لالعتماد وطبقا للمبادئ التوجيهية الوطنية يُحصي 
 لالعتماد

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة بيانات وإجراءات شهادة االعتماد الوطنية 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 وزارة الصحة والسكان

  



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 55 صفحة

 

 نشر نتائج المشروع بانتظام في الموقع اإللكتروني الخارجي لوزارة الصحة والسكان اسم المؤشر

 التعريف/الوصف
والسكان لنتائج المشروع من حيث: أعداد الذين تم فحصهم للكشف المبكر النشر بانتظام في الموقع اإللكتروني الخارجي لوزارة الصحة 

ة عن اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي واألمراض غير المعدية، وأعداد من ُعوِلجوا من التهاب الكبد الوبائي سي، والعدد واألسماء وحال
 مشروع.مستوى الجودة في مراكز الرعاية األولية والمستشفيات المدعومة من ال

 معدل التكرار
 أشهر 6كل 

 

 مصدر البيانات
 وزارة الصحة والسكان

 

 منهجية جمع البيانات
 مراجعة فريق عمل البنك الدولي للموقع اإللكتروني لوزارة الصحة والسكان

 

 مسؤولية جمع البيانات
 البنك الدولي

                    
  



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 56 صفحة

 والنتائج المرتبطة بالصرف، وترتيبات الصرف، وبروتوكوالت التحقُّقالمؤشرات المرتبطة بالصرف،  – 1الملحق 

المؤشرات المرتبطة  

 بالصرف

 المؤشرات

 اإلطار الزمني إلنجاز النتائج المرتبطة بالصرف

 السنة صفر

 -2017سبتمبر  1

  2018ديسمبر  31

 1السنة 

2019 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 2السنة 

2020 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 3السنة 

2021 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 4السنة 

2022 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 5السنة 

2023 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

المؤشر المرتبط بالصرف 

وضع أدوات وآليات  :1

 الجودة

 )غير قابل للتوسع(

 النتيجة المرتبطة بالصرف

1-1  

تحديث المبادئ التوجيهية 

العتماد وحدات الرعاية 

 األوليةالصحية 

 )مليون دوالر(

 النتيجة المرتبطة بالصرف

1-2  

استكمال عملية مسح خدمات 

 وحدات الرعاية األولية

 )مليون دوالر(

 النتيجة المرتبطة بالصرف

1-3  

تنفيذ تقييم احتياجات وحدات 

 الرعاية األولية

 )مليون دوالر(

النتيجة المرتبطة بالصرف   

1-4 

تنفيذ تقييم احتياجات وحدات 

الرعاية األولية التي تتطلب 

 تجديد االعتماد.

 

  

إجمالي قيمة المؤشرات 

 4المرتبطة بالصرف=

 ماليين دوالر

   )مليون دوالر(   ماليين دوالر 3

المؤشر المرتبط بالصرف 

النسبة المئوية للشكاوى  :2

التي تم التعامل معها وحلها 

في المنشآت التي يستهدفها 

المشروع طبق ا للنسخة 

 النتيجة المرتبطة بالصرف

2-1 

توزيع دليل التعامل مع 

الشكاوى على كل الموظفين 

على مستوى وحدات الرعاية 

النتيجة المرتبطة بالصرف 

2-2 

إتمام التدريب على آلية 

التعامل مع الشكاوى لكل 

الموظفين على مستوى 

النتيجة المرتبطة بالصرف 

2-3 

% من الشكاوى تم 20

مل معها وحلها التعا

باستخدام آلية التعامل مع 

النتيجة المرتبطة بالصرف 

2-4 

% من الشكاوى تم 40

التعامل معها وحلها 

باستخدام آلية التعامل مع 

النتيجة المرتبطة بالصرف 

2-5 

% من الشكاوى تم 60

التعامل معها وحلها 

باستخدام آلية التعامل مع 

النتيجة المرتبطة بالصرف 

2-6 

% من الشكاوى تم 80

التعامل معها وحلها 

باستخدام آلية التعامل مع 



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 57 صفحة

المؤشرات المرتبطة  

 بالصرف

 المؤشرات

 اإلطار الزمني إلنجاز النتائج المرتبطة بالصرف

 السنة صفر

 -2017سبتمبر  1

  2018ديسمبر  31

 1السنة 

2019 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 2السنة 

2020 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 3السنة 

2021 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 4السنة 

2022 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 5السنة 

2023 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

المنقحة من دليل التعامل 

مع الشكاوى الصادرة في 

2017. 

 )قابل للتوسع(

 

األولية واإلدارات الصحية في 

المحافظات المشاركة في 

 المشروع

 

 

وحدات الرعاية األولية 

واإلدارات الصحية في 

المحافظات المشاركة في 

المشروع باستخدام النسخة 

المنقحة من دليل التعامل مع 

الشكاوى الصادرة في 

2017. 

الشكاوى وفقاً للدليل الُمنقَّح 

 للتعامل مع الشكاوى

 

الشكاوى وفقاً للدليل الُمنقَّح 

 للتعامل مع الشكاوى

 

الشكاوى وفقاً للدليل الُمنقَّح 

 للتعامل مع الشكاوى

 

الشكاوى وفقاً لدليل التعامل 

 مع الشكاوى

 

 

 

إجمالي قيمة المؤشرات  

المرتبطة بالصرف= 

 ماليين دوالر3

 ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500 

المؤشر المرتبط بالصرف 

: تدعيم نظام الحوكمة 3

 واإلدارة الالمركزية 

 )قابل للتوسع(

النتيجة المرتبطة بالصرف  

3-1 

من اإلدارات % 20

الصحية المشاركة في 

المشروع حصلت على 

شهادة بتحسُّن أداء نظام 

  حوكمتها

 2-3النتيجة المرتبطة 

% من اإلدارات 40

الصحية المشاركة في 

المشروع حصلت على 

شهادة بتحسُّن أداء نظام 

  حوكمتها

النتيجة المرتبطة بالصرف 

3-3 

% من اإلدارات 60

الصحية المشاركة في 

ع حصلت على المشرو

شهادة بتحسُّن أداء نظام 

  حوكمتها

النتيجة المرتبطة بالصرف 

3-4 

% من اإلدارات 80

الصحية المشاركة في 

المشروع حصلت على 

شهادة بتحسُّن أداء نظام 

  حوكمتها

النتيجة المرتبطة بالصرف 

3-5 

% من اإلدارات 100

الصحية المشاركة في 

المشروع حصلت على 

نظام  شهادة بتحسُّن أداء

  حوكمتها

إجمالي قيمة المؤشرات  

 المرتبطة بالصرف=

 مليون دوالر 2.5

 ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  ألف دوالر 500  

المؤشر المرتبط بالصرف 

تحسين جودة خدمات  :4

وحدات الرعاية الصحية 

  األولية

 )قابل للتوسع(

ألف دوالر كحد  80وستحصل كل منشأة على مبلغ  عدد المنشآت الصحية التي استوفت متطلبات مؤشر جودة الخدمات. :1-4بالصرف النتيجة المرتبطة  

لت  المرتبط  1% أو أكثر من مجموع الدرجات على مؤشر جودة الخدمات، وأفادت بأن كل النتائج المرتبطة بالصرف في إطار المؤشر 80أقصى إذا سجَّ

 مليون دوالر(. 48منشأة ) 50ماليين دوالر لكل دفعة من  4والحد األدنى للمدفوعات هو  قت من قبل.بالصرف قد تحق



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 58 صفحة

المؤشرات المرتبطة  

 بالصرف

 المؤشرات

 اإلطار الزمني إلنجاز النتائج المرتبطة بالصرف

 السنة صفر

 -2017سبتمبر  1

  2018ديسمبر  31

 1السنة 

2019 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 2السنة 

2020 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 3السنة 

2021 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 4السنة 

2022 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 5السنة 

2023 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

عدد المنشآت الصحية التي حصلت على شهادة اعتماد طبقاً ألداة االعتماد الُمحدَّثة والتي استوفت من قبل متطلبات مؤشر  :2-4النتيجة المرتبطة بالصرف  

 والحد األدنى للمدفوعات هو مليون دوالر لكل دفعة من ألف دوالر عندما يتم اعتمادها. 20شأة كحد أقصى على مبلغ ستحصل كل من جودة الخدمات.

 مليون دوالر( 12) منشأة. 50

إجمالي قيمة المؤشرات  

 المرتبطة بالصرف=

 مليون دوالر 60

 مليون دوالر 60 

المؤشر المرتبط بالصرف 

زيادة زيارات الرائدات  :5

الريفيات لألسر )في 

المحافظات المشاركة في 

 المشروع(

  )غير قابل للتوسع(

النتيجة المرتبطة بالصرف  

5-1 

% من األسر زارتها 12

الرائدات الريفيات في االثنى 

 عشر شهرا الماضية

النتيجة المرتبطة بالصرف 

5-2 

% من األسر زارتها 17

الرائدات الريفيات في االثنى 

 عشر شهرا الماضية

النتيجة المرتبطة بالصرف 

5-3 

% من األسر زارتها 22

الرائدات الريفيات في االثنى 

 عشر شهرا الماضية

النتيجة المرتبطة بالصرف 

5-4 

% من األسر زارتها 27

الرائدات الريفيات في االثنى 

 عشر شهرا الماضية

النتيجة المرتبطة بالصرف 

5-5 

% من األسر زارتها 32

الثنى الرائدات الريفيات في ا

 عشر شهرا الماضية

إجمالي قيمة المؤشرات  

المرتبطة بالصرف= 

 ماليين دوالر3

 ألف دوالر 600 ألف دوالر 600 ألف دوالر 600 ألف دوالر 600 ألف دوالر 600 

المؤشر المرتبط بالصرف 

زيادة معدل انتشار  :6

  وسائل منع الحمل

 )جميع أرجاء البالد(

  )غير قابل للتوسع(

النتيجة المرتبطة بالصرف    

6-1 

% من النساء يستخدمن 62

 وسيلة لمنع الحمل

النتيجة المرتبطة بالصرف  

6-2 

% من النساء يستخدمن 65

  وسيلة لمنع الحمل

إجمالي قيمة المؤشرات  

 المرتبطة بالصرف=

 مليون دوالر 3.2

 مليون دوالر 1.6  مليون دوالر 1.6   



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 59 صفحة

المؤشرات المرتبطة  

 بالصرف

 المؤشرات

 اإلطار الزمني إلنجاز النتائج المرتبطة بالصرف

 السنة صفر

 -2017سبتمبر  1

  2018ديسمبر  31

 1السنة 

2019 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 2السنة 

2020 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 3السنة 

2021 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 4السنة 

2022 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 5السنة 

2023 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

المؤشر المرتبط بالصرف 

فحص اإلصابة : 7

 باألمراض غير المعدية

 )قابل للتوسع(

 ألف شخص هو 50التمويل الذي سيُقدَّم مقابل فحص كل  عدد األشخاص الذين تم فحص حالتهم وفقا للبروتوكول الوارد في دليل تشغيل المشروع.  :1-7النتيجة المرتبطة بالصرف 

  دوالر حتى الحد األقصى للمبلغ المخصص.ألف  500آالف دوالر. والحد األدنى للمدفوعات هو  10

إجمالي قيمة المؤشرات 

 المرتبطة بالصرف=

 ماليين دوالر 4

 ماليين دوالر 4

المؤشر المرتبط بالصرف 

: فحص للكشف المبكر 8

عن اإلصابة بالتهاب الكبد 

 الوبائي سي

 )قابل للتوسع(

على مستوى المجتمعات المحلية باستخدام االختبار السريع وفي مراكز الرعاية األولية والمستشفيات باستخدام االختبار عدد األشخاص الذين تم فحصهم  :1-8النتيجة المرتبطة بالصرف 

 اليينألف دوالر. والحد األدنى للمدفوعات هو ثالثة م 620ألف شخص هو مليون و 500المعملي و/أو االختبار السريع في أي مكان في مصر. والتمويل المقدم مقابل فحص كل 

 ألف دوالر حتى الحد األقصى للمبلغ المخصص. 240و

إجمالي قيمة المؤشرات  

المرتبطة بالصرف= 

 مليون دوالر 129.6

 مليون دوالر. 129.6

المؤشر المرتبط بالصرف 

زيادة اختبارات التأكيد  :9

بعد العالج من التهاب الكبد 

 الوبائي سي

 )غير قابل للتوسع( 

 بالصرفالنتيجة المرتبطة 

9-1 

% من المرضي خضعوا 70

الختبار التأكيد بعد العالج من 

التهاب الكبد الوبائي سي وذلك 

من العدد اإلجمالي للمرضى 

 الذين ُعوِلجوا.

النتيجة المرتبطة بالصرف 

9-2 

% من المرضي خضعوا 70

الختبار التأكيد بعد العالج 

من التهاب الكبد الوبائي سي 

وذلك من العدد اإلجمالي 

 للمرضى الذين ُعوِلجوا.

النتيجة المرتبطة بالصرف 

9-3 

% من المرضي 70

خضعوا الختبار التأكيد بعد 

العالج من التهاب الكبد 

الوبائي سي وذلك من العدد 

اإلجمالي للمرضى الذين 

 ُعوِلجوا.

النتيجة المرتبطة بالصرف 

9-4 

% من المرضي خضعوا 75

الختبار التأكيد بعد العالج 

الكبد الوبائي سي من التهاب 

وذلك من العدد اإلجمالي 

 للمرضى الذين ُعوِلجوا.

النتيجة المرتبطة بالصرف 

9-5  

% من المرضي خضعوا 75

الختبار التأكيد بعد العالج 

من التهاب الكبد الوبائي سي 

وذلك من العدد اإلجمالي 

 للمرضى الذين ُعوِلجوا.

النتيجة المرتبطة بالصرف 

9-6  

ضعوا % من المرضي خ80

الختبار التأكيد بعد العالج 

من التهاب الكبد الوبائي سي 

وذلك من العدد اإلجمالي 

 للمرضى الذين ُعوِلجوا.
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المؤشرات المرتبطة  

 بالصرف

 المؤشرات

 اإلطار الزمني إلنجاز النتائج المرتبطة بالصرف

 السنة صفر

 -2017سبتمبر  1

  2018ديسمبر  31

 1السنة 

2019 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 2السنة 

2020 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 3السنة 

2021 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 4السنة 

2022 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

 5السنة 

2023 

 ديسمبر( 31 -يناير 1)

إجمالي قيمة المؤشرات  

المرتبطة بالصرف= مليونا 

 دوالر

 ألف دوالر 200 ألف دوالر 300 ألف دوالر 400 ألف دوالر 500  ألف دوالر 400 ألف دوالر 200

 دوالر مليون 211.3 
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 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 61 صفحة

 جدول بروتوكول التحقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف

 جهة التحقق المستقلة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

1 

المؤشر المرتبط 

وضع  :1بالصرف 

أدوات وآليات 

 الجودة

 )غير قابل للتوسع(

  1-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

تحديث المبادئ التوجيهية العتماد 

 وحدات الرعاية الصحية األولية

وزارة الصحة 

 والسكان

التحقُّق من أن وزارة الصحة استكملت وضع  –السنة صفر 

المبادئ التوجيهية الوطنية العتماد الجودة لمراكز الرعاية الصحية 

 األولية وأصدرتها رسميا.

 1-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

سيُصَرف مبلغ مليون دوالر عند التحقُّق من 

 إنجاز أداة االعتماد

  2-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

استكمال عملية مسح خدمات وحدات 

 الرعاية األولية

التحقُّق من أن وزارة الصحة والسكان استكملت  –السنة صفر 

عملية مسح خدمات مراكز الرعاية األولية وأصدرت تقريرا بذلك 

 الدولي.في المحافظات المستهدفة على نحو مقبول للبنك 

 2-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

سيُصَرف مبلغ مليون دوالر عند التحقُّق من 

 إنجاز التقرير.

  3-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

تنفيذ تقييم احتياجات وحدات الرعاية 

 األولية

التحقُّق من أن وزارة الصحة نفَّذت تقييماً  –السنة صفر 

لالحتياجات في المحافظات المستهدفة وأعدت تقريرا مفصَّال 

 مقبوالً للبنك يشرح احتياجات لكل مراكز الرعاية الصحية األولية 

 3-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

سيُصَرف مبلغ مليون دوالر عند التحقُّق من 

 إنجاز التقرير.

 4-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

تنفيذ تقييم الحتياجات مراكز الرعاية 

 األولية من أجل إعادة االعتماد

ً لالحتياجات – 3السنة  التحقُّق من أن وزارة الصحة نفَّذت تقييما

للبنك  في المحافظات المستهدفة وأعدت تقريرا مفصَّال مقبوالً 

األولية التي فقدت وضعية الدولي يشرح احتياجات مراكز الرعاية 

  .2016اعتمادها ابتداء من 

 4-1النتيجة المرتبطة بالصرف 

سيُصَرف مبلغ مليون دوالر عند التحقُّق من 

 إنجاز التقرير.
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 86 من 62 صفحة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

2 

المؤشر المرتبط 

 :2بالصرف 

النسبة المئوية 

للشكاوى التي تم 

التعامل معها وحلها 

في المنشآت التي 

يستهدفها المشروع 

للنسخة طبق ا 

المنقحة من دليل 

التعامل مع الشكاوى 

 .2017الصادرة في 

 

 1-2النتيجة المرتبطة بالصرف 

توزيع دليل التعامل مع الشكاوى على 

كل الموظفين على مستوى وحدات 

الرعاية األولية واإلدارات الصحية في 

 المحافظات التسع المستهدفة

 )غير قابل للتوسع(

 

 2-2النتيجة المرتبطة بالصرف 

إتمام التدريب لكل الموظفين على 

مستوى وحدات الرعاية األولية 

واإلدارات الصحية في المحافظات 

المستهدفة على آلية التعامل مع 

الشكاوى باستخدام الصيغة المنقحة 

لدليل التعامل مع الشكاوى )قابل 

 للتوسع(

وزارة الصحة 

 والسكان

 

الموظفين تلقوا التحقُّق مع وزارة الصحة من أن  -السنة صفر

( كما ورد في 2016دليل التعامل مع الشكاوى )الذي أُِعد في 

  دليل تشغيل المشروع.

 

 

 

 

التحقُّق مع وزارة الصحة من أن الموظفين تلقوا تدريبا  -1السنة 

على األداة الجديدة للتعامل مع الشكاوى )التي صدرت في 

نسبة تُحتسب ال ( كما وردت في دليل تشغيل المشروع.2016

المئوية بقسمة عدد الموظفين على مستوى المكاتب اإلدارية في 

وحدات الرعاية األولية واإلدارات الصحية في المحافظات 

المستهدفة الذين تلقوا تدريبا على آلية التعامل مع الشكاوى على 

إجمالي عدد الموظفين على نفس المستوى وفي نفس المحافظات 

 المستهدفة.

 1-2بالصرف  النتيجة المرتبطة

ألف دوالر عند التحقُّق  500سيُصَرف مبلغ 

 من إنجاز التقرير.

 

 

 

 

 

 2-2النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل كل نقطة مئوية زيادة على تحقيق نسبة 

آالف دوالر بحد  10% سيُصَرف مبلغ 50

  ألف دوالر. 500أقصى 



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 
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المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

 إلى 3-2النتائج المرتبطة بالصرف 

2-6 

للشكاوى التي تم التعامل النسبة المئوية 

معها وحلها باستخدام آلية التعامل مع 

الشكاوى )طبقًا للنسخة المنقحة من دليل 

التعامل مع الشكاوى الصادرة في 

 ( )قابل للتوسع(.2017

التحقُّق من نسبة الشكاوى التي تم التعامل معها  :5-2السنوات 

شكاوى بوزارة وحلها باستخدام سجالت اإلدارة العامة للقضايا وال

وتُحتسب هذه  الصحة والسكان والوثائق على مستوى المحافظة.

النسبة بقسمة عدد الشكاوى التي تم تلقيها والتعامل معها وحلها 

باستخدام الدليل المنقح للتعامل مع الشكاوى على إجمالي عدد 

  الشكاوى التي تم تلقيها في المحافظات المستهدفة.

 3-2 النتيجة المرتبطة بالصرف

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 4-2النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 5-2النتيجة المرتبطة بالصرف 

ئوية سيُصَرف مقابل كل زيادة قدرها نقطة م

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 6-2النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 64 صفحة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

3 

المؤشر المرتبط 

تدعيم  :3بالصرف 

نظام الحوكمة 

 واإلدارة الالمركزية

 )قابل للتوسع(

إلى  1-3النتائج المرتبطة بالصرف 

3-5 

نسبة اإلدارات الصحية المشاركة في 

المشروع التي حصلت على شهادة 

 تحسين نظام حوكمتها

تدريب وزارة 

الصحة 

  والسكان

التحقق من النسبة المئوية لإلدارات الصحية من  – 5-1السنوات 

إجمالي عدد اإلدارات الصحية في المحافظات المستهدفة التي 

  حصلت على شهادة تحسين أداء نظام حوكمتها.

 

تحصل اإلدارة الصحية على شهادة تحسين أداء نظام الحوكمة 

 )أ( تقع في المحافظات التي يستهدفها المشروع؛ حينما:

)ب( يستكمل بنجاح موظفان اثنان على األقل على مستوى 

اإلدارة وثالثة موظفين في مناصب تتعلق بالجوانب المالية 

اقدية من اإلدارة الصحية نفسها والمنشآت التابعة لها والتع

التدريب على الجوانب المالية والتعاقدية وفقاً للمستوى المقبول 

للبنك الدولي؛ )ج( تطبق أدوات تقنية ذكية لمتابعة/ صيانة 

موجودات المشروع، وأن كل المديريات الصحية التسع التي 

المركزية تقوم في  يستهدفها المشروع ووزارة الصحة والسكان

 كل األوقات )وفق ما يراه البنك الدولي مقبوالً( بما يلي:

)أ( تقديم تقارير فصلية لتأكيد تنفيذ الموازنة وفقا للموازنات 

المعتمدة إلى وزارة الصحة والسكان؛ )ب( تنفذ أنشطة إعالنية 

مرضية، ونشر المعلومات عن ترسية العقود وقيمتها ووقت 

 فيذ المشروع.تنفيذها وسير تن

 1-3النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 2-3النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 3-3لصرف النتيجة المرتبطة با

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 4-3النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية سيُصَرف 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 

 5-3النتيجة المرتبطة بالصرف 

نقطة مئوية سيُصَرف مقابل كل زيادة قدرها 

ألف  500ألف دوالر بحد أقصى  25مبلغ 

  دوالر.

 



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 65 صفحة

4 

المؤشر المرتبط 

تحسين  :4بالصرف 

جودة خدمات وحدات 

الرعاية الصحية 

 األولية

 )قابل للتوسع(

 

  1-4النتيجة المرتبطة بالصرف 

عدد المنشآت الصحية التي استوفت 

  متطلبات مؤشر جودة الخدمات.

 

 

 

 

زيارات 

ميدانية لمراكز 

الرعاية 

الصحية 

األولية 

وبيانات وزارة 

الصحة 

  والسكان

التحقُّق من خالل أسلوب علمي مقبول للبنك  -5-1السنوات 

الدولي الختيار عينة عشوائية من أن عددا ُمحدَّدا من مراكز 

قائمة  ىاستوفالرعاية األولية عرضته وزارة الصحة للتحقُّق 

ودة الخدمات كما هو ُمبيَّن في دليل مؤشرات الرقم القياسي لج

  تشغيل المشروع.

 

ستقترح وزارة الصحة والسكان دفعةً من مراكز الرعاية األولية 

( تم 2تقع في المحافظات المستهدفة و) (1) التي تتسم بأنها:

ويجب أن تتألَّف  تحديدها سلفا للحصول على دعم من المشروع.

اية األولية وال يزيد على وحدة للرع 50كل دفعة مما ال يقل عن 

وحدة للرعاية الصحية  600وحدة ليصبح اإلجمالي  150

ثم يتم التحقُّق من الدفعات طبقا  األولية تندرج تحت كل الدفعات.

ألساس مناسب الختيار العينة من أجل اعتماد الدفعة المعنية 

  بكاملها أو عدم اعتمادها.

 

وحدات الرعاية األولية  وحتى يتسنَّى التحقُّق من دفعة معينة من

% من الوحدات في 80من أجل اعتمادها، ال بد أن يستوفي 

% على األقل أو أكثر من مجموع الدرجات 80العينة إنجاز 

  على مؤشر جودة الخدمات.

  1-4النتيجة المرتبطة بالصرف 

ألف  80وستحصل كل منشأة على مبلغ 

لت  % أو أكثر 80دوالر كحد أقصى إذا سجَّ

مجموع الدرجات على مؤشر جودة من 

الخدمات، وأفادت بأن كل النتائج المرتبطة 

المرتبط  1بالصرف في إطار المؤشر 

والحد األدنى  بالصرف قد تحققت من قبل.

ماليين دوالر لكل دفعة من  4للمدفوعات هو 

 مليون دوالر كحد أقصى(. 48منشأة ) 50
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المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

  2-4النتيجة المرتبطة بالصرف 

 

المنشآت الصحية التي حصلت عدد 

بقاً ألداة االعتماد على شهادة اعتماد ط

التي استوفت من قبل متطلبات الُمحدَّثة 

 مؤشر جودة الخدمات.

 

زيارات 

ميدانية لمراكز 

الرعاية 

الصحية 

األولية 

وبيانات وزارة 

الصحة 

 والسكان

التحقُّق من خالل أسلوب علمي مقبول للبنك  -5-1السنوات 

ختيار عينة عشوائية من أن دفعة مراكز الرعاية األولية الدولي ال

تم اعتمادها على النحو الذي يتسق في اإلجراءات والجوهر مع 

أداة االعتماد الوطنية لمنشآت الرعاية الصحية األولية التي 

ُوِضعت بدعم من المشروع كما هي مبينة في دليل تشغيل 

  المشروع.

 

ةً من مراكز الرعاية األولية ستقترح وزارة الصحة والسكان دفع

التي اعتمدت من خالل الهيئة الوطنية المصرية لجودة واعتماد 

المنشآت الصحية وأن كل وحدات الرعاية األولية في الدفعة تتسم 

( تم 2(تقع في المحافظات التي يستهدفها المشروع؛ )1) بأنها:

في دليل تشغيل تحديدها سلفا للحصول على دعم من المشروع 

(حصلت على شهادة باستيفاء متطلبات مؤشر جودة 3؛ )مشروعال

ويجب أن تتألَّف كل دفعة مما  الخدمات في إطار المشروع نفسه.

وحدة  150وحدة للرعاية األولية وال يزيد على  50ال يقل عن 

وحدة للرعاية الصحية األولية تندرج  600ليصبح اإلجمالي 

 ألساس طبقا دفعاتال من التحقُّق ثم يتم تحت كل الدفعات.

 عدم أو بكاملها المعنية لبيان امتثال الدفعة العينة الختيار مناسب

  مبينة من حيث اإلجراءات والجوهر.امتثالها آللية االعتماد ال

 2-4النتيجة المرتبطة بالصرف 

ستحصل كل منشأة يتم التحقُّق منها كحد 

ألف دوالر عندما يتم  20أقصى على مبلغ 

والحد األدنى للمدفوعات هو مليون  اعتمادها.

مليون  12منشأة ) 50دوالر لكل دفعة من 

 دوالر كحد أقصى(.



 
  البنك الدولي
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 86 من 67 صفحة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

5 

المؤشر المرتبط 

زيادة  :5بالصرف 

زيارات الرائدات 

الريفيات لألسر )في 

المحافظات 

 المستهدفة(

 )غير قابل للتوسع(

 

 إلى 1-5النتائج المرتبطة بالصرف  

5-5 

التي زارتها النسبة المئوية لألسر 

الرائدات الريفيات في االثنى عشر شهرا 

 الماضية

وزارة الصحة 

 والسكان

التحقُّق من أن النسبة المئوية لألسر التي زارتها  :5-1السنوات 

رائدات ريفيات في االثني عشر شهرا الماضية وصلت إلى 

 المستوى المستهدف أو تجاوزته.

 1-5النتيجة المرتبطة بالصرف 

الوصول إلى المستوى المستهدف مقابل 

  ألف دوالر. 600% سيتم صرف 12البالغ 

 

 2-5النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف 

  ألف دوالر. 600% سيتم صرف 17البالغ 

 

 3-5النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف 

  الر.ألف دو 600% سيتم صرف 22البالغ 

 

 4-5النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف 

  ألف دوالر. 600% سيتم صرف 27البالغ 

 

 5-5النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف 

  ألف دوالر. 600% سيتم صرف 32البالغ 
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 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 68 صفحة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

6 

المؤشر المرتبط 

 زيادة  :6بالصرف 

 معدل انتشار وسائل

 منع الحمل

)جميع أرجاء 

  البالد(

 )غير قابل للتوسع(

 1-6النتيجتان المرتبطتان بالصرف 

 2-6و

 النسبة المئوية التي تحقَّقت

المسح السكاني 

الصحي 

والمسوح 

السكانية التي 

تُمثل عينة 

 وطنية

: التحقُّق من نسبة معدل انتشار استخدام وسائل منع 5و 3السنتان 

تقديرها على أساس المسح السكاني الصحي الحمل التي يتم 

ويجب تنفيذ المسح في السنتين الثالثة  والمسوح السكانية.

  والخامسة.

 1-6النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف 

% لمعدل انتشار استخدام وسائل 62البالغ 

  مليون دوالر. 1.6منع الحمل سيتم صرف 

 

 2-6بالصرف  النتيجة المرتبطة

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف 

% لمعدل انتشار استخدام وسائل 65البالغ 

  مليون دوالر. 1.6الحمل سيتم صرف منع 

 

7 

المؤشر المرتبط 

الفحص  :7بالصرف 

للكشف المبكر عن 

اإلصابة باألمراض 

 غير المعدية

 )قابل للتوسع(

 1-7النتيجة المرتبطة بالصرف 

عدد األشخاص الذين تم فحص حالتهم  

وفقا للبروتوكول الوارد في دليل تشغيل 

  المشروع.

بيانات وزارة 

الصحة، 

وفحوص 

عشوائية 

ألفراد تم 

اختبار حالتهم، 

وبيانات طرف 

  ثالث

التحقُّق من عدد األشخاص الذين تم فحص  :5-السنوات صفر

الدم ومؤشر حالتهم لبيان مستوى ضغط الدم ومستوى السكر في 

كتلة الجسم لديهم على مستوى المجتمع المحلي، ومن خالل فرق 

متنقلة في وحدات الرعاية األولية والمستشفيات في أي مكان في 

مصر على النحو وباستخدام أساليب االختبار المبينة في بروتوكول 

  فحص اإلصابة باألمراض غير المعدية في دليل تشغيل المشروع.

 

التحقُّق المستقلة من البيانات عن طريق األساليب  وستتحقَّق جهة

فحص وثائق وزارة الصحة ذات الصلة؛ و)ب( فحوص  التالية:

عشوائية على األنشطة؛ و)ج( تتبُّع حالة أفراد تم فحص حالتهم 

 والتواصل معهم.

 

 1-7النتيجة المرتبطة بالصرف 

ألف  50التمويل الذي سيُقدَّم مقابل فحص كل 

ف دوالر. والحد األدنى آال 10شخص هو 

ألف دوالر حتى الحد  500للمدفوعات هو 

 ماليين دوالر. 4األقصى البالغ 
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 86 من 69 صفحة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

8 

المؤشر المرتبط 

الفحص  :8بالصرف 

للكشف المبكر عن 

اإلصابة بالتهاب 

 الكبد الوبائي سي

 )قابل للتوسع(

 1-8النتيجة المرتبطة بالصرف 

عدد األشخاص الذين تم فحص حالتهم 

المجتمع المحلي باستخدام  على مستوى

أسلوب االختبار السريع وفي وحدات 

الرعاية األولية والمستشفيات باستخدام 

أسلوب الفحوص المعملية و/أو االختبار 

 السريع في أي مكان في مصر.

 

 

بيانات وزارة 

الصحة، 

وفحوص 

عشوائية 

ألفراد تم 

اختبار حالتهم، 

وبيانات طرف 

 ثالث

األشخاص الذين تم فحص حالتهم للكشف عدد  :5-السنوات صفر

المبكر عن اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي على مستوى 

المجتمع المحلي باستخدام أسلوب االختبار السريع وفي وحدات 

الرعاية األولية والمستشفيات باستخدام أسلوب الفحوص المعملية 

وأي شخص ال  و/أو االختبار السريع في أي مكان في مصر.

ن فحص حالته إال مرة واحدة إلجراء اختبار الفحص يمك

  األولي.

 

وستتحقَّق جهة التحقُّق المستقلة من البيانات عن طريق األساليب 

فحص وثائق وزارة الصحة ذات الصلة؛ و)ب( فحوص  التالية:

عشوائية على األنشطة؛ و)ج( تتبُّع حالة أفراد تم فحص حالتهم 

 ف ثالث.والتواصل معهم؛ و)د( تقارير طر

  :1-8النتيجة المرتبطة بالصرف 

 التمويل الذي سيُقدَّم مقابل فحص كل

ألف  620ألف شخص هو مليون و 500

ماليين  3دوالر. والحد األدنى للمدفوعات هو 

ألقصى البالغ ألف دوالر حتى الحد ا 240و

  مليون دوالر. 129.6



 
  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 70 صفحة

 
المؤشرات المرتبطة 

 بالصرف

تعريف/وصف إنجاز النتائج المرتبطة 

 بالصرف

 بروتوكول التحقق من إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف

مصدر 

 البيانات

استنادا إلى الوثائق الُمقدَّمة وكذلك استعراضها المستقل ستقوم 

 جهة التحقق المستقلة حسبما تقتضيه الحاجة بما يلي

  صيغة الصرف

9 

المؤشر المرتبط 

زيادة  :9بالصرف 

بعد اختبارات التأكيد 

العالج من التهاب 

 الكبد الوبائي سي

 )غير قابل للتوسع(

 

إلى  1-9النتائج المرتبطة بالصرف 

9-3 

% من المرضي خضعوا الختبار 70

التأكيد بعد العالج من التهاب الكبد 

الوبائي سي وذلك من العدد اإلجمالي 

 للمرضى الذين ُعوِلجوا.

 

 4-9النتيجتان المرتبطتان بالصرف 

 5-9و

من المرضي خضعوا الختبار % 75

التأكيد بعد العالج من التهاب الكبد 

الوبائي سي وذلك من العدد اإلجمالي 

 للمرضى الذين ُعوِلجوا.

 

 6-9النتيجة المرتبطة بالصرف 

% من المرضي خضعوا الختبار 80

التأكيد بعد العالج من التهاب الكبد 

الوبائي سي وذلك من العدد اإلجمالي 

 وِلجوا.للمرضى الذين عُ 

 

 

بيانات وزارة 

الصحة، 

وفحوص 

عشوائية 

ألفراد تم 

اختبار حالتهم، 

وبيانات طرف 

 ثالث

التحقُّق من عدد األشخاص الذين خضعوا  :5-السنوات صفر

الختبار التأكيد وتأكَّد شفاؤهم من التهاب الكبد الوبائي من إجمالي 

 عدد الذين عولجوا في إطار المشروع وذلك باستخدام أساليب

  اختبارات التأكيد الُمبيَّنة في دليل تشغيل المشروع.

 

وستتحقَّق جهة التحقُّق المستقلة من البيانات عن طريق األساليب 

فحص وثائق وزارة الصحة ذات الصلة؛ و)ب( فحوص  التالية:

عشوائية على األنشطة؛ و)ج( تتبُّع حالة أفراد تم فحص حالتهم 

 ثالث.والتواصل معهم؛ و)د( تقارير طرف 

 1-9النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 

 ألف دوالر. 200% سيتم صرف 70

 

 2-9النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 

 ألف دوالر. 400% سيتم صرف 70

 

 3-9النتيجة المرتبطة بالصرف 

لمستهدف البالغ مقابل الوصول إلى المستوى ا

 ألف دوالر. 500% سيتم صرف 70

 

 4-9النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 

 ألف دوالر. 400% سيتم صرف 75

 

 5-9النتيجة المرتبطة بالصرف 

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 

 ألف دوالر. 300% سيتم صرف 75

 

 6-9بالصرف  النتيجة المرتبطة

مقابل الوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 

  ألف دوالر 200% سيتم صرف 80
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ر الُمركَّب لجودة الخدمات2الملحق  : الُمؤّشِ  

الدرجات  المستهدف المؤشر 

 )النقاط(

 وسيلة التحقُّق مصادر البيانات: كيفية الحساب

نسبة األطفال الذين خضعوا الختبار  1

أثناء الفحص الطبي الهيموجلوبين 

 في العام األول

عدد األطفال الذين أُجري لهم اختبار نسبة الهيموجلوبين  5  60-69%

عند الفحص الطبي في العام األول مقسوما على عدد 

المتوسط في  األطفال الذين خضعوا لفحص العام األول.

 آخر شهرين قبل التحقُّق

 سجل بيانات عيادات الرضع •

 المعمليةسجل البيانات  •

 مراجعة السجالت •

 فحوص عشوائية معملية •

مي الخدمات •  10 %70≤ مقابلة مع ُمقد ِ

متوسط عدد زيارات متابعة النمو  2

لألطفال في العام الثاني من حياتهم 

شهرا ( 13-24)   

عدد األطفال الذين يحضرون زيارات متابعة النمو في  5  1-1.4

متوسط عدد المواليد العام الثاني لحياتهم مقسوما على 

األحياء شهريا للعام السابق )المتوسط للشهرين األخيرين 

 قبل التحقُّق(.

 مراجعة السجالت • سجل متابعة األطفال •

 فحص عشوائي لعيادات الرضع •

*≥ 1.5 10 

 نسبة النساء الالتي أتممن 3

متابعة أثناء لزيارات على األقل ل 4

 الحمل

زيارات  4عدد النساء الالتي أتممن الحمل وأكثر من  5-{}- 50-59%

عدد النساء الالتي إجمالي لمتابعة الحمل مقسوما على 

  أتممن حملهن )المتوسط للشهرين األخيرين(

سجل الوالدة في وحدات  •

 صحة األسرة

 مراجعة السجالت •

 
≥60 10 

عدد مرات االنتفاع بمنشآت  4

 الرعاية الصحية

 % أو 10زيادة نسبتها 

 % من المستوى المستهدف45

مقسوما على  1إجمالي عدد مرات االنتفاع بكل الخدمات  5

)عدد السكان الذين تستهدف وحدة الرعاية األولية خدمتهم 

 ً الفترة بمقارنة %( في الشهرين األخيرين 20في  مضروبا

 نفسها من العام السابق.

 السجالتمراجعة  • كل السجالت ذات الصلة •

 % أو  20زيادة نسبتها 
 % من المستوى المستهدف60

10 
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عدد األيام التي لم يوجد فيها في  5

 المنشأة طبيب في نوبة خدمة
متوسط عدد األيام التي لم يوجد فيها في المنشأة طبيب في  5 4 – 3

نوبة خدمة ألي سبب )عدا العطالت( في الشهرين األخيرين 

   قبل التحقُّق
 سجالت الحضور والغياب •

مراجعة سجالت الحضور  •

 والغياب
 مقابلة مع الموظفين المختصين •
  سجل العيادات الخارجية •

< 3 10 

النسبة المئوية للمرضى بأمراض  6

مزمنة )كالسكري وارتفاع ضغط 

متابعة حالتهم  تالدم( الذين تم

وتلقوا العالج الالزم في الشهرين 

 األخيرين.

مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم الذين تم متابعة  عدد 5 50-60%

حالتهم وتلقوا العالج ثالث مرات على األقل خالل األشهر 

الستة الماضية مقسوما على إجمالي عدد مرضى السكري 

 وارتفاع ضغط الدم المسجلين.

سجل المرضى بأمراض  •

 مزمنة
 مراجعة السجالت •
محادثة هاتفية مع اثنين على  •

  األقل من المرضى
>60% 10 

عدد الزيارات التفقدية الموثقة  7

لوحدات الرعاية األولية في 

 الشهرين األخيرين

عدد كل الزيارات التفقدية الموثقة )من اإلدارات الصحية أو  5 3-5

 المحافظة أو الوزارة المركزية( في الشهرين األخيرين
 سجل الزيارات التفقدية  •
 تقارير الزيارات •

 مراجعة السجالت •
 مراجعة عينة من التقارير •
 10 6≤ مقابلة مع الموظفين المختصين •

تستخدم المنشأة اإلجراءات  8

المنصوص عليها في الدليل الجديد 

للتعامل مع الشكاوى في معالجة 

 شكاوى المرضى

مراجعة كل اإلجراءات التي تستخدمها المنشأة في معالجة  10 تتبع اإلجراءات بشكل كامل

  المرضىشكاوى 
 سجالت الشكاوى •
الفتات لشرح إجراءات  •

 التعامل مع الشكاوى

 مراجعة السجالت •
 مراجعة التقارير •
 0 ليس بشكل كامل مقابلة مع الموظفين المختصين •

عدد األيام التي شهدت نفاد  9

المخزون من قائمة العقاقير 

 الرئيسية

ستُراَجع قبل قائمة العقاقير الرئيسية للشهرين األخيرين  5 3-5

نفاد المخزون من أي عقار في القائمة سيُحتسب من  التحقُّق

  على أساس متوسط الشهرين األخيرين

 مراجعة السجالت • سجالت الصيدليات •
مقابالت مع الموظفين  •

 المختصين
 

< 3  10 

الصيادلة وفنيو المعامل العاملون  10

في مراكز الرعاية األولية حصلوا 

في العامين  على تدريب فني

  األخيرين

كل الصيادلة وفنيي المعامل سيتم سؤالهم عن تلقيهم تدريبا  5 الصيادلة فحسب

 فنيا في العامين األخيرين
  مقابالت مع الموظفين •
  شهادات إتمام التدريب •
 إخطار حضور التدريب •

 مقابالت مع الموظفين  •
  شهادات إتمام التدريب •
 10 وفنيو المعاملالصيادلة  إخطار حضور التدريب •

تُطبِّق مراكز الرعاية األولية تدابير   11

غير ضارة بالبيئة في استخدام 

  الطاقة والحفاظ على المياه

تستخدم مراكز الرعاية األولية 

مصابيح الليد في كل أغراض 

 اإلضاءة

معاينة مراكز الرعاية األولية لمعرفة نوع جري تس 5

وسيصدر بشأنها تقرير  اإلضاءة.المصابيح المستخدمة في 

 إيجابي إذا كانت كل المصابيح من نوع الليد الموفر للطاقة.

معاينة الخزانات التي تستخدم في حفظ المياه للتأكد جري توس

 من اتخاذ التدابير الصحيحة لضمان سالمتها

المشاهدة لمعرفة نوع  •

المصابيح المستخدمة في 

 مراكز الرعاية األولية
  ات المياهمعاينة خزان •

المعاينة لمعرفة نوع المصابيح  •

 المستخدمة
 معاينة خزانات المياه •
تستخدم مراكز الرعاية األولية  مقابالت مع الموظفين  •

مصابيح الليد وتتبع القواعد 

الموضوعة للحفاظ على سالمة 

 خزانات المياه
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 ( خدمات رعاية ما قبل الوالدة؛4( خدمات تنظيم األسرة؛ )3( خدمات الطوارئ؛ )2( خدمات العيادات الخارجية؛ )1نشمل حصول جميع المنتفعين على ) كل الخدمات: -1

  ( خدمات طب األسنان.7( الخدمات المعملية؛ )6( تحصين األطفال؛ )5)

. زيارة 0.2زيارة للفرد في المتوسط سنويا أو  2.4: الهدف السنوي هو قا  لبروتوكول وزارة الصحة والسكانمستوى االنتفاع المستهدف لكل مركز للرعاية الصحية األولية طب

 % من السكان شهريا(20للفرد شهريا )أي 

 :معايير النجاح

  %(.80درجة )أي  96هو  درجة. وحد النجاح لكل مركز 120سيُعَطى كل مركز من مراكز الرعاية األولية درجة تقدير من بين إجمالي محتمل قدره  •

 % لكل منهم.80% على األقل من المراكز في العينة على أكثر من 80وبالنسبة لدفعة كاملة من مراكز الرعاية األولية فإن معيار اجتياز االختبار يتطلب أن يحصل  •

 

تتابع اإلدارات الصحية مؤشرات  12

األولية أداء جميع مراكز الرعاية 

التي تخضع إلشرافها مرة واحدة 

على األقل كل ربع سنة، وتضع 

 خطط تحسين األداء لها.

تُحتسب مؤشرات األداء ويتم 

 عرضها في اجتماع شهري
تجري مراجعة اإلدارة الصحية المعنية للتأكد من وجود  5

مؤشرات األداء الشهرية لكل مراكز الرعاية األولية التي 

وسيجري فحص عينة من خطط تحسين  تخضع إلشرافها.

وستُطبَّق درجات التقييم المطلوبة على مراكز  األداء.

  الرعاية األولية التي تخضع إلشراف تلك اإلدارة.

محاضر االجتماع الشهري  •

 في اإلدارة الصحية
عينة من مؤشرات األداء  •

 لمراكز الرعاية األولية
 مقابالت مع الموظفين •
 عينة من خطط تحسين األداء •

 مقابالت مع الموظفين  •
 مراجعة المحاضر •
مراجعة عينة من مؤشرات  •

 األداء وخطط تحسين األداء
 

تُحتسب مؤشرات األداء 

وتُعرض في اجتماع شهري 

 وتوضع خطط لتحسين األداء
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 : نظام االعتماد في مصر3الملحق 

وتقيس هذه المعايير التي  العتماد الرعاية الصحية معايير اعتماد الجودة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية،لقد طور البرنامج المصري 
نات  ِ ف وتتألَّ  لرعاية الجودة الُمبيَّنة أدناه بمزيد من التفصيل. الهيكلية والتنفيذيةتستند إلى المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية ِللرعاية الصحية الُمكو 

عملية  أدناه 1، يبين الشكل عملية االعتماد من عدة مراحل تضم معايير مختلفة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية )على سبيل المثال
 وتُشِرف على عملية االعتماد اللجنة التنفيذية لالعتماد التابعة لوزارة الصحة والسكان. اعتماد المستشفيات(،

 ة اعتماد المستشفيات. مراحل عملي1الشكل 

 

 معايير اعتماد المستشفيات

 تهدف معايير اعتماد المستشفيات إلى تقييم المنشآت في الفئات التالية )مع أمثلة للمعايير في كل فئة(:

، مثل وضع السياسات للتعريف بحقوق المريض، وعمليات الموافقة الواعية، واحترام حقوق وواجبات المريض وأخالقيات المنشأة .1
 خصوصية المريض، والسرية والكرامة، والحصول على الموافقة عند االقتضاء، إلخ؛ 

متثال ، مثال وْضع السياسات واإلجراءات لتنسيق الرعاية بين مختلف الخدمات والبيئات وقياس االوصول المريض وتقييم المرضى .2
 للسياسات المذكورة وحفظ السجالت الطبية المناسبة وتوثيق العالج؛ 

، مثل استخدام المبادئ تقديم الرعاية، والخدمات التشخيصية وبنوك وخدمات نقل الدم، واإلجراءات الجراحية، وتوعية المريض واألسرة .3
والصدمة، والرضوض المتعددة، ووضع السياسات واإلجراءات التوجيهية الطبية في حاالت الطوارئ األساسية، مثل عالج آالم الصدر، 

 لفحص الدم ومناولته، وتوفير موظفين مؤهلين في أقسام الطوارئ واألشعة والمختبرات على مدار اليوم؛ 

األدوية، مثل وضع واستخدام قائمة العقاقير األساسية، ووضع السياسات لضمان سالمة وصف األدوية، وتخزينها، وصرف  إدارة األدوية .4
 واالمتثال للسياسات المذكورة؛ 
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، مثل وضع السياسات واالمتثال بها من أجل خفض مخاطر السقوط، وحاالت العدوى المتصلة بالقسطرة، إلخ، واإلبالغ سالمة المرضى .5
 الصحيح لنتائج الفحوص المعملية المهمة؛ 

وى يشرف عليه موظفون ُمؤهَّلون، وااللتزام بالممارسات المهمة مثل ، مثل برنامج لمكافحة العدمكافحة العدوى ومتابعتها والوقاية منها .6
 نظافة األيدي، واحتياطات العدوى من المالمسة، وسالمة التخلص من األجسام الحادة؛ 

 مثل وْضع برامج التفتيش على المنشآت وتوثيقها؛  سالمة المنشآت والبيئة المحيطة، .7

دات هوية فريدة للمرضى، والسجل الطبي المالئم للمريض، ، مثل التحقُّق من حفظ اإدارة المعلومات .8 لسجالت الطبية مع استخدام ُمحد ِ
 وتوثيق العالجات واإلجراءات التي يتم اتخاذها، وكل األوامر الموقعة من الطبيب المختص وتوثيقها توثيقا كافيا؛ 

نة مختصة بتحسين األداء تضم أعضاء من مختلف تحسين األداء، مثل وضع خطة لتحسين أداء المنشأة، وعقد اجتماع شهري للج .9
 التخصصات، إلخ؛ 

 إدارة المنشأة، مثل تعريف نظام الحوكمة، وهياكل القيادة والتخطيط، ووضع السياسات، واإلشراف المالئم، إلخ؛  .10

تعيين، وفرص توفير التوعية ، مثل التحقُّق من المهارات المالئمة وقت الالموارد البشرية، وخدمات التمريض وموظفو الكوادر الطبية .11
 الطبية المتواصلة، إلخ؛ 

مثل التواصل المجتمعي الُمحدَّد بشكل واضح، وبرامج التوعية التي تتركَّز على رسائل الوقاية المهمة، ومنها  المشاركة المجتمعية، .12
 التطعيمات، والتدخين، وممارسة الرياضة، إلخ.

 وليةمعايير االعتماد لمنشآت الرعاية الصحية األ

 تهدف معايير االعتماد لمنشآت الرعاية الصحية األولية إلى تقييم المنشآت في الجوانب التالية:

، مثل تحديد المنطقة التي تغطيها المنشأة، وتحديد مستشفيات اإلحالة ووسائل االنتقال، ووضع تحديد المجتمعات المحلية وإشراكها .1
 ممثلين عن المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات الخاصة بالمنشأة؛  اإلجراءات والسياسات الخاصة باإلحالة، وإشراك

بما في ذلك إدارة األمراض الشائعة، والتوعية الصحية، والتغذية، وبرنامج ُموسَّع مجال ممارسة منشآت الرعاية الصحية األولية،  .2
مثل تحديد الخدمات األساسية  ،الكشف المبكرللتطعيم، والرعاية الصحية للطفل، وصحة األم، والصحة اإلنجابية، والفحص من أجل 

والضرورية للمنشأة، وإدارة األمراض والحاالت المرضية طبقا للمبادئ التوجيهية السريرية، وتنفيذ برامج التوعية الصحية في المجتمع 
 ؛المحلي، إلخ

مثل وضع سياسات للتعريف بحقوق المريض، واحترام كرامة المريض وسريته  حقوق وواجبات المريض وأخالقيات المنشأة، .3
 وخصوصيته، وعمليات الموافقة الواعية، والحصول على الموافقة الواعية وتوثيقها؛ 

، مثل فحص المريض من قِبَل نفس الطبيب من أجل المتابعة الروتينية، وأوقات االنتظار المناسبة الوصول إلى الخدمات وتقييمات العمالء .4
 لالحتياجات المجتمعية، ووضع آليات اإلحالة المناسبة؛ 

ي الرعاية ، مثل اتباع المبادئ التوجيهية الطبية فتقديم الرعاية، والخدمات التشخيصية، واإلجراءات الجراحية، وتوعية المريض واألسرة .5
 الطارئة، وتقديم خدمات األشعة والمعامل وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وإتاحة اإلشراف أثناء ساعات العمل، إلخ؛ 

مثل وضع واستخدام قائمة العقاقير األساسية، ووضع السياسات لضمان سالمة وصف األدوية، وتخزينها، وصرف األدوية،  إدارة األدوية .6
 ياسات المذكورة؛واالمتثال للس

من أجل خفض مخاطر السقوط، وحاالت العدوى المتصلة بالقسطرة، إلخ، واإلبالغ ها ل، مثل وضع السياسات واالمتثال سالمة المرضى .7
 الصحيح لنتائج الفحوص المعملية المهمة؛ 
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أدوات الحقن لمرة واحدة، والتخلص السليم ، مثل المبادئ التوجيهية لنظافة األيدي، واستخدام مكافحة العدوى ومتابعتها والوقاية منها .8
 منها بعد االستخدام، وتحميل كل األدوية بطاقات تعريف مناسبة، إلخ؛ 

 مثل وْضع برامج التفتيش على المنشآت وتوثيقها؛ سالمة المنشآت والبيئة المحيطة، .9

دات هويإدارة المعلومات .10 ة فريدة للمرضى، وتدوين السجل الطبي المالئم للمريض، ، مثل التحقُّق من حفظ السجالت الطبية مع استخدام ُمحد ِ
 الطبيب المختص وتوثيقها توثيقا كافيا؛ التي يوقعهاوتوثيق العالجات واإلجراءات التي يتم اتخاذها، وكل األوامر 

حسين األداء تضم ، مثل وضع خطة لتحسين أداء منشأة الرعاية الصحية األولية، وعقد اجتماع شهري للجنة مختصة بتتحسين األداء .11
ق خاص بتحسين األداء، إلخ؛  أعضاء من مختلف التخصصات، وتكليف ُمنس ِ

 ، مثل تعريف نظم الحوكمة، وهياكل القيادة والتخطيط، ووضع السياسات، واإلشراف المالئم، إلخ؛إدارة المنشأة .12

ارات المالئمة وقت التعيين، وفرص توفير التوعية ، مثل التحقُّق من المهوخدمات التمريض وموظفو الكوادر الطبية الموارد البشرية، .13
 الطبية المتواصلة، إلخ.
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 : التحليل االقتصادي المفصَّل4الملحق 
 

يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية، ودعم الحكومة المصرية في جهودها للوقاية من  .1
 والجدير بالذكر أن لتحسين الصحة آثارا إيجابية عريضة على الرفاهة االجتماعية واالقتصادية للبالد. التهاب الكبد الوبائي سي ومكافحته.

عالوةً على ذلك، يخلق تدهور  ويُمِكن مالحظة هذه اآلثار في زيادة إنتاجية األيدي العاملة، والتغيرات الديموغرافية، ومستوى التحصيل العلمي.
دية لألسر المصرية، فإذا أصاب مرٌض أسرةً ال تتوفر لديها مدخرات مالية، فقد يجعل ذلك أبناءها في ضائقة األحوال الصحية مضاعفات اقتصا

ويرتبط تحسُّن األحوال الصحية أيضاً بتحسُّن المستوى التعليمي، وانخفاض معدل التغيُّب عن العمل،  بل قد يهوي بهم في دوامة الفقر المدقع.
معالجة تدن ِي جودة خدمات الرعاية الصحية في منشآت وزارة الصحة والسكان، سيعمل المشروع على مساعدة ول وتحسُّن األداء المعرفي.

وعليه، فإن الدعم المالي العتماد منشآت  الحكومة المصرية في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية على مستوى الرعاية األولية والثانوية.
   التي ستُنفَّذ من خالل تمويل مستند إلى النتائج سيكون رهناً باستيفاء مجموعة من مؤشرات جودة الخدمات.الرعاية الصحية سيكون الخطوة األولى 

 
 تحليل التكلفة والمنفعةأ. 
 

 نطاق التحليل
 
ل مؤداه أن من شأن زيادة جودة الرعاية في وحدات الرعاية الصحية األولية  .2 والمستشفيات ينطلق تحليل التكلفة والمنفعة من منطق للتدخُّ

المستهدفة أن يؤدي إلى نقصان معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات بين األمهات والرضع، والوفيات المتصلة بالتهاب الكبد الوبائي سي 
 واألمراض غير المعدية، ومن ثم إلى تحقيق مكاسب اقتصادية.

ويُستخدَم معدل  عاما. 12ى النتائج، وإطار زمني يغطي في هذا التحليل، يُستخدَم منظور اجتماعي مع عاملين رئيسيين يؤثران عل .3
الخصم ليعكس تفضيل المستفيدين من المشروع والحكومة للحصول على منافع المشروع عاجال وليس آجال )التفضيل الزمني(، ولتفسير الغموض 

 %.7ومعدل الخصم المستخدم في التحليل متفائل يبلغ  ة(.المتزايد الذي يحيط بتلق ِي المنافع المتوقعة في وقت أبعد في المستقبل )عالوة المخاطر
كل تدفقات تُحتَسب المنافع والتكاليف بالقيمة النقدية للدوالر األمريكي، ويتم تعديلها لمراعاة القيمة الزمنية للنقود، وبذلك يتسنَّى احتساب  .4

نقاط زمنية مختلفة( على أساس مشترك من حيث صافي قيمتها  المنافع وتدفقات التكاليف للمشروع بمرور الزمن )والتي تحدث في العادة في
  الحالية.

مليار جنيه تعادل  44( واإلنفاق الحكومي )2016مليار دوالر في  18.79بالنظر إلى إجمالي اإلنفاق على قطاع الصحة في مصر ) .5
وحدة  600ومن المتوقع أن يستهدف المشروع  حي.% من إجمالي اإلنفاق على القطاع الص3مليار دوالر(، فإن المشروع ال يمثل سوى  2.63

مستشفى لإلحالة تخدم المناطق المحيطة في المحافظات التسع في المرحلتين األولى والثانية لخطة تطبيق قانون  24للرعاية الصحية األولية و
مليون نسبة اإلناث  14كان في المحافظات التسع المستهدفة ويبلغ تعداد الس التأمين الصحي الشامل )بما فيها اإلسكندرية ابتداء من المرحلة الثالثة(.

ويعني هذا  فضالً عن ذلك، سيصل عدد السكان الذين تتاح لهم الخدمات الصحية إلى نحو خمسة ماليين مريض. %.46% والذكور 54فيهم 
سابات استُخِدم سعر صرف قدره جنيه واحد أو وفي كل الح تدفق سبعة آالف مريض على كل وحدة من وحدات الرعاية الصحية األولية الستمائة.

  دوالر. 0.06ما يعادل 
 

 المنافع الناتجة عن النهوض بمستوى الرعاية الصحية والتوعية الصحية من خالل الرائدات الريفيات ووحدات الرعاية األولية 
 
الرائدات الريفيات من خالل مجاالت تدخل يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات وحدات الرعاية الصحية األولية وتدعيم برنامج  .6

م  مختلفة، السيما صحة األم والطفل والتغذية وتنظيم األسرة. وللجوع تبعات هائلة، وسوء التغذية عبء ثقيل على االقتصاد في مصر )التقزُّ
% من إجمالي الناتج المحلي 1.9ي فقدان نحو والهزال ونقص المغذيات الدقيقة في األطفال(، ويُقدَّر أن فقر الدم بين النساء البالغات يتسبب ف

لها نظام الرعاية الصحية )برنامج األغذية العالمي  (. ويُعَزى هذا في معظمه 2013السنوي لمصر من خالل نقص اإلنتاجية والتكاليف التي يتحمَّ
قامت الرائدات الريفيات الالتي يتم التعاقد معهن  وإذا إلى نقص الوعي بين األمهات بشأن المغذيات األساسية أكثر مما يعزى إلى مستوى فقرهن.

م، فمن المتوقع باستخدام معدل ف % 10ية متحفظ قدره اعلفي إطار المشروع ووحدات الرعاية الصحية األولية بتوعية النساء الحوامل بخطر التقزُّ
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  23مليون دوالر. 152أن تبلغ عوائد المشروع نحو 
 

  تنظيم األسرة للحد من النمو السكانيالمنافع الناتجة عن دعم خدمات 
 
سيدعم المشروع اتباع نهج أكثر تركيزا على استثارة الطلب على خدمات تنظيم األسرة من أجل تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى  .7

دوالر( يُنفَق  0.06مصري ) ويُقدَّر متوسط العائد على كل جنيه تحقيق التوازن األمثل المرجو بين معدالت النمو السكاني والنمو االقتصادي.
 2012/2013.24وتستند هذه النتائج إلى أرقام اإلنفاق الفعلية لسنة  (.2015دوالرات( )فؤاد ونصار  3جنيه ) 56.12على تنظيم األسرة بنحو 
ي استثمار نحو  إلى تحقيق وفر  25الصحية مليون دوالر في خدمات تنظيم األسرة التي تقوم على جهود المجتمعات المحلية والمنشآت 30وسيُؤد ِ

. ويمكن تقسيم المنافع إلى مليون دوالر 602عاما يُقدَّر بمبلغ  12( على مدى 26في النفقات الحكومية )اإلنفاق الحكومي على قاعدة سكانية أصغر
مليون دوالر(، وخدمات  123مليون دوالر(، ودعم المواد الغذائية ) 333مليون دوالر(، وخدمات تعليمية ) 99تقديم خدمات الرعاية الصحية )

النساء في المناطق الريفية، حيث ال تزال يزداد احتمال ذهاب عالوة على ذلك،  مليون دوالر( على قاعدة سكانية أصغر. 45أخرى للبنية التحتية )
% 48% و62لحضرية )معدالت الخصوبة مرتفعة، إلى منشآت صحية حكومية للحصول على وسائل منع الحمل مقارنة بالنساء في المناطق ا

  على الترتيب(.
 

  المنافع الناتجة عن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الثانوية
 
يها المشروع استمرارية الرعاية ذات الجودة للمرضى الذين يعالجون في مراكز الرعاية الصحية الثانوية .8  ،ستدعم المستشفيات التي يُغط ِ

ر الدم مثل رعاية ما قبل الوالدة، والوالدة، ورعاية ما بعد الوالدة للنساء، ودعم عالج المرضى الذين تم فحصهم للكشف المبكر عن اإلصابة بسك
  وارتفاع ضغط الدم في إطار المشروع ودعم توفير عالج المرضى الذين أثبت الفحص إصابتهم بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

 
 عدالت وفيات األمهات والرضعانخفاض م .أ

ة واالقتصادية يُعتبر مؤشر وفيات الرضع مؤشرا جيدا لألحوال الصحية للمحافظات ألنه شديد التأثُّر بالعوامل الهيكلية العامة مثل التنمية االجتماعي
األوضاع الصحية في المحافظات ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين  (.2014وظروف المعيشة األساسية )سارتوريوس وسارتوريوس، 

وسيساعد المشروع المستشفيات األربعة والعشرين على تقديم  % في التقديرات المتحفظة.5التسع من خالل تقليل معدل وفيات الرضع بنسبة 
حاالت الوالدة ، وبنية تحتية صحية، وتيسير الحصول على الرعاية في 27خدمات رعاية صحية على أيدي عاملين مهرة في عمليات الوالدة

ومن المتوقع أن يساعد هذا على تقليص مخاطر المضاعفات والعدوى لألم والطفل وتقليل أعداد الوفيات النفاسية في  الطارئة للنساء الحوامل.
لكل  وفاة 45.9% في وفيات األمهات )معدل وفيات األمهات 10خفض نسبته ووفق تقدير متحفظ، ستؤدي تدخالت المشروع إلى  المحافظات.

ويُقدَّر الوضع الراهن لوفيات األمهات  %.5( بنسبة 2015وفاة لكل ألف مولود حي،  19.4(، ووفيات الرضع )2016ألف مولود حي،  100
عالوةً على ذلك، يبلغ  28وفاة ألمهات.  179وفاة( ينتج عنها  1193% من إجمالي وفيات األمهات في مصر )15في المحافظات التسع بنسبة 

(، ومن 2017، تقرير اإلحصاءات الحيوية، 2016وفاة لرضيع )وزارة الصحة،  6697الوضع الراهن لوفيات الرضع في المحافظات التسع 

                                                           

% من مجموع السكان الذين تغطيهم 5ام مقسومة على أعو 5% من إجمالي الناتج المحلي تُخصم على مدى 1.9مليار دوالر تُمث ِل خسارة قدرها  6.39يُحتسب هذا كما يلي: ) 23
 %(.10 ية قدرهاعلوحدات الرعاية الصحية األولية مقسومة على معدل ف

 زمني قدرهالتحليل على مدى أفق طرح تحليل المنفعة والتكلفة عامال يتعلق بنطاق نسبة المنفعة، ومن ثم يتجاهل أثر انخفاض قيمة العملة والتضخم، وفضال عن ذلك أُجِري  24
 عاما. 12تم محاكاته في سيناريو إطار زمني قدره تعاما و 36

نسبة ُمعيَّنة من النساء المتزوجات في  حمالت التواصل، والتعاقد مع األطباء، وشراء وسائل منع الحمل )اللولب والوسائل التي تُحقن(، وضمان وجود مقدم الخدمات الصحية لتزويد 25
 ( باحتياجات تنظيم األسرة.2017مليون، تعداد عام  3.6في المحافظات التسع )عاما(  49-15سن اإلنجاب )

ن لكبسوالت إمبالنون لمنع اسنة لوسيلة اللولب وسنت 3.2إلى اثنين، وفترة الحماية من اإلنجاب  ا% وعدد المواليد التي يمكن تفاديها سيبلغ واحدً 0.8يبلغ معدل فشل موانع الحمل  26
 الحمل.

 (.2013ات األمهات تحدث أثناء الوالدة )النشار، % من وفي36 27

% من وفيات األمهات في مصر تحدث في هذه المحافظات التسع بالنظر إلى ارتفاع 15بسبب عدم توافر بيانات معدالت وفيات األمهات في المحافظات، من الصواب افتراض أن  28
 ألف(. 56/100معدالت وفيات األمهات في محافظات صعيد مصر )
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سبة للحياة، وبافتراض قيمة إحصائية منا ابتداًء من العام الثاني للمشروع. 29رضيعا 353المرتقب أيضا أن يساعد المشروع على إنقاذ حياة نحو 
ألف دوالر لكل سنة من سنوات العمر  15وبناًء على افتراض ُمتحف ِظ للغاية في السياق المصري ) من المتوقع أن يحقق المشروع منافع كبيرة.

يسكوسي مليون دوالر للمستفيدين من المشروع )ف 5.2شخصا سيؤدي إلى منفعة اقتصادية كلية قدرها  16288يتم إنقاذها(، فإن إنقاذ حياة 
  30(.2003وألدي، 

 
 2016. معدل وفيات الرضع في المحافظات التسع، 1الشكل 

 
 * الوفيات لكل ألف مولود حي

 .2016المصدر: وزارة الصحة والسكان، 
 

 المنافع الناتجة من الحد من األمراض غير المعدية .ب
 
أمراض القلب واألوعية الدموية والسكر والسرطان وأمراض التنفس وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تعد األمراض غير المعدية مثل  .9

ووجد مسح عوامل  % من كل الوفيات في البالد.82المزمنة اآلن السبب الرئيسي للوفاة في مصر. ويُقدَّر أن األمراض غير المعدية تساهم بنسبة 
السكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن معدل انتشار السكر الذي أجرته وزارة الصحة و 2012-2011خطر اإلصابة باألمراض غير المعدية 

 % في مصر، كما أن السمنة باتت مشكلة محلية متفاقمة. 40% ، ويبلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 17يبلغ 
والحد منها متدنية.  حيث سجل معدل انتشاره مستويات مرتفعة، لكن مستويات الوعي بعالجها تشيع مشكلة ارتفاع ضغط الدم في مصر، .10

مليون من ارتفاع متوسط،  1.6مليون يعانون من ارتفاع طفيف لضغط الدم، و 5.4مليونا( لتبيَّن أن  30عاما ) 35ولو أُجري فحص لكل من هم فوق 
لضغط الدم ال تتطلب وأوصت منظمة الصحة العالمية بأن حاالت االرتفاع الطفيف  (.2014مليون من ارتفاع حاد )المسح السكاني الصحي  0.7و

ألفا من حاالت ارتفاع ضغط الدم المتوسط والحاد الذين ال يجري بالفعل عالجهم  425ومن ثمَّ، سيعمل المشروع على عالج  31العالج على الفور.
% معرضون لإلصابة بأمراض القلب 8و  32ويعد ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والوفاة، %(.60)

%، من المتوقع أن يساعد المشروع 25ية متحفظ للتدخالت نسبته اعلوبافتراض معدل ف (.2016واألوعية الدموية )معهد القياسات الصحية والتقييم، 
مة الحياة اإلحصائية للمستفيدين من مليون دوالر باستخدام مقياس قي 120شخصا، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عائد قدره  7969على إنقاذ حياة 

 المشروع.

                                                           

 ويمكن بالحسابات التالية شرح عدد األرواح التي يتم إنقاذها: (.6697امرأة(، ووفيات الرضع ) 179استُخِدم عدد المواليد األحياء في مصر في تقدير عدد وفيات األمهات ) 29

 %(.10وفاة من الرضع مقسوما على  6697لمعدل وفيات الرضع )%( أما بالنسبة 5% على 20ألف مقسوما على  45.9/100مليون مولود حي مقسوما على معدل الوفيات النفاسية  2.6

هي متوسط العمر المتوقع بالسنوات(  LYهي قيمة السنة من العمر و VLY( حيث أن VL = VLY * LY( من القيمة اإلحصائية للحياة )0.5-0.9بالنظر إلى مرونة الدخل ) 30
ألف دوالر  50أـلف دوالر في الواليات المتحدة و 160 مقابلالر لكل سنة من سنوات العمر يتم إنقاذها في الهند ألف دو 20-آالف دوالر 10( يفترضان 2003فيسكوسي وألدي )

 للسنة من الحياة ذات الجودة على المستوى الدولي.

اقبة الوزن، والتكيف مع الضغوط، وتقليل استهالك الملح، يستطيع المشروع تطبيق نهج مجتمعي يشجع على نمط حياة صحي بما في ذلك اإلقالع عن التدخين، والنشاط البدني، ومر 31
 والنظام الغذائي الصحي.

 (.IDF% )1.1مرض السكر من النوع الثاني بنحو الوفيات المرتبطة ب % )معهد القياسات الصحية والتقييم( ونسبة7.5أمراض القلب واألوعية الدموية بواقع الوفيات المرتبطة بتُقدَّر نسبة  32
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تشهد مصر ازديادا سريعا في معدالت انتشار مرض السكر، مع ما لذلك من آثار ملموسة على اإلصابة باألمراض والوفاة وموارد الرعاية  .11
 مليون )حاالت ما قبل السكر( منهم 1.8مليون )مريض بالنوع الثاني للسكر( و 6.5مليوناً( لتبيَّن أن  30ولو أُجري فحص للجميع ) الصحية.

مليون شخص ال يجري  1.5(. ولذلك، سيحتاج 2015، وحجازي، 2016، 2014مليون ال يعلمون بحقيقة حالتهم )المسح السكاني الصحي،  3.6
 4,158على إنقاذ حياة %، من المتوقع أن يساعد المشروع 25ية متحفظ للتدخالت نسبته اعلوبافتراض معدل ف 33بالفعل عالجهم إلى تدخالت.

  مليون دوالر باستخدام مقياس قيمة الحياة اإلحصائية. 62شخصا، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عائد قدره 
 
 على االقتصاد الكلي سي عوائد االستثمار في معالجة التهاب الكبد الوبائي .ج
 

الوبائي سي مشكلة صحية عامة كبيرة في مصر التي (، تعد العدوى بفيروس التهاب الكبد 2015وفقا لتقديرات مسح الجوانب الصحية ) .12
بسبب التهاب الكبد الفيروسي  2015ألف وفاة في عام  40وحدثت أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس(. %7تسجل أكبر معدل لإلصابة به في العالم )

ألف  150عالوةً على ذلك، يصاب ما يُقدَّر بنحو يات.% من إجمالي الوف7.6سي، معظمها من خالل تليُّف الكبد، وسرطان الكبد الذي يُعَزى إليه 
 %(.0.2مصري بالعدوى سنويا من خالل الممارسات الطبية غير المأمونة )معدل االنتشار = 

 ولقياس أثر عوائد استثمارات المشروع في عالج التهاب الكبد الوبائي سي على االقتصاد الكلي، ينطلق التحليل من فرضية أن هناك أعباء .13
وتلتهم تكاليف العالج والرعاية لمرضى  (.2018ضخمة اللتهاب الكبد الوبائي سي على االقتصاد المصري ويمكن قياسها بعدة طرق )البنك الدولي، 

% 1.5 % من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وتؤدي الوفاة المبكرة إلى تدهور مستويات المعيشة بما يعادل0.07التهاب الكبد الوبائي سي 
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إبطال هذه اآلثار، وذلك إلى حد كبير مع تفاوتات بين اآلثار القصيرة  من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

  والمتوسطة األجل إلى الطويلة األجل ألن اآلثار تتكشف بسرعات مختلفة.
وتشير النتائج إلى أنه من المتوقع أن  ئي سي منافع اقتصادية للمستفيدين من المشروع.سيجلب تفادي الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الوبا .14

وباستخدام القيمة اإلحصائية المناسبة للحياة مع افتراض ُمتحف ِظ للغاية في السياق  وفاة. 233582تؤدي تدخالت المشروع العالجية إلى تفادي 
 34مليار دوالر 3.5لعمر يتم إنقاذها(، فإن هذا سيؤدي إلى منفعة اقتصادية كلية قدرها ألف دوالر لكل سنة من سنوات ا 15المصري )بواقع 

 (. 2003للمستفيدين من المشروع )فيسكوسي وعدلي، 

 مليون شخص كسيناريو للقضاء على المرض 40: النتائج على أساس فحص 1الجدول 

  5السنة   4السنة  3السنة   2السنة   1السنة  السنة صفر نتائج الدراسة

تحليل الحمض النووي للفيروس سي 
 )الوحدات(

5,327,396 5,069,295 4,477,357 3,787,756 3,218,758 2,747,911 

 410,748 492,997 593,506 716,320 605,513 247,672 عدد األشخاص الذين عولجوا

 3,066,756 2,656,007 2,163,010 1,569,504 853,185 247,672 عدد الذين عولجوا )تراكمي(

 34,499 36,620 38,661 40,438 41,646 41,717 الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد سي

 233,582 199,082 162,462 123,801 83,363 41,717  عدد الوفيات )تراكمي(

 450.4161 473.5592 497.6383 521.358 495.4824 413.7346 التكاليف المخصومة

 2852.189 2401.773 1928.213 1430.575 909.217 413.7346 التكاليف التراكمية

 

                                                           

ألف سرير تنتشر  80ة وأكثر من الصحة المصرية حاليا هي الجهة الرئيسية لتقديم خدمات الرعاية األولية والوقائية والعالجية في مصر، ولديها نحو خمسة آالف منشأة صحيوزارة  33
يعالجون في القطاع الخاص للرعاية الصحية من خالل اإلنفاق  وال توجد أنظمة رسمية إلحالة المرضى في منظومة الوزارة لتقديم الخدمات، ومعظم مرضى السكر في أنحاء البالد.

 وبعض المدن الكبرى األخرى. الشخصي من الجيب على الخدمة، أو في العدد المحدود من المستشفيات التعليمية، أو في المراكز القليلة المخصصة لعالج السكر في القاهرة

 % من إجمالي الناتج المحلي.0.8% و0.6ب في تحسين مستويات المعيشة يعادل ما بين لنتائج التي تظهر انخفاض معدالت الوفيات هي مكسا 34
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  بتجميع كل المنافع المذكورة آنفاً، يُعتقد أن منافع المشروع تفوق كثيراً التكاليف كما هو ُمبيَّن في الجداول أدناه. .15

ص للمنافع الناتجة عن تدخالت المشروع1الجدول   : ُملخَّ

بالمليون دوالر  المنافع
  أمريكي

 والتوعية الصحية من خالل الرائدات الريفيات ووحدات الرعاية األولية  الصحيةالمنافع الناتجة عن النهوض بمستوى الرعاية 

م وسوء التغذية  152  توعية النساء بشأن التقزُّ

 602  تعزيز خدمات تنظيم األسرة

 المنافع الناتجة عن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الثانوية

 5  تقديم خدمات ذات جودة لرعاية صحة األمهات وحديثي الوالدة والمراهقين واألطفال

 3,503 دعم الحكومة المصرية في الوقاية من التهاب الكبد الوبائي سي ومكافحته

 182  مكافحة األمراض غير المعدية

 4,444  المجموع

 
  عوائد المشروع فيما يلي: بحساب التكاليف المالية الستثمارات المشروع، يمكن تلخيص .16

 
%(7: عوائد المشروع )بمعدل خصم 3الجدول   

 
 تحليل الحساسية

ص  .17 لرسم أفضل السيناريوهات وأسوأها للمشروع مع مستويات مختلفة من وتيرة تحقيق المنافع ومعدالت خصم مختلفة، تُلخ ِ
  العوائد المحتملة للمشروع وصافي قيمته الحالية: الجداول التالية

 : معدالت خصم مختلفة للتدفقات المالية للمشروع4الجدول 

صافي التدفقات    السنة
  المالية

  القيمة الحالية 

  
  (%5مرتفع )   (%10منخفض )   (%7أساسي ) 

0  (130,235,945)  (130,235,945)  (130,235,945)  (130,235,945) 

1  (175,185,229)  (163,724,513)  (159,259,299)  (166,843,075) 

2 29,423,023  25,699,208  24,316,548  26,687,549  

3 58,175,523  47,488,556  43,708,131  50,254,204  

4 176,657,724  134,771,332  120,659,603  145,336,747  

  القيمة الحالية للتدفقات )بالدوالر األمريكي( المنافع/التكاليف

المنافع بسبب انخفاض معدالت الوفيات واإلصابة  المنافع:
باألمراض وتراجع معدالت النمو السكاني )انظر أعاله للمزيد 

  من التفاصيل(

 
 2030مليار دوالر حتى عام  4.4 التدفقات النقدية:
  %(7)معدل الخصم 

تكاليف االستثمارات باإلضافة إلى التكاليف  التكاليف: 
 من المتوقع أن تستقر التكاليف الجارية في نهاية الجارية.

 بعد ذلك.فترة االستثمار وأن تنمو بمعدل ثابت 

 2023مليون دوالر حتى عام  530 االستثمار:
 %(7)معدل الخصم: 

 مليار دوالر 2.29  صافي القيمة الحالية

 5.77 نسبة المنفعة والتكاليف

 %54  معدل العائد الداخلي )%(
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5 222,211,754  158,433,909  137,976,016  174,108,723  

6 933,289,365  621,890,111  526,817,516  696,434,894  

7 933,289,365  581,205,711  478,925,014  663,271,327  

8 933,289,365  543,182,908  435,386,377  631,686,978  

9 311,096,455  169,215,859  131,935,266  200,535,549  

10 311,096,455  158,145,663  119,941,151  190,986,237  

11 311,096,455  147,799,685  109,037,410  181,891,654  

صافي القيمة 
  الحالية

 
2,293,872,483  1,839,207,786  2,664,114,842  

نسبة التكلفة 
  إلى المنفعة

 
54% 54% 54% 

معدل العائد 
  الداخلي

 
5.77  4.97  6.40  

 

)بعد مرور قرابة  2021بوضع افتراضات بشأن منافع المشروع والعوائد المرتبطة به، من المتوقع أن تتحقَّق نقطة التعادل في منتصف  .18
 سيخضع هذا لوتيرة الصرف من حصيلة القرض والتزام الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ )وزارة الصحة والسكان(. ثالثة أعوام على بدء المشروع(.

  ويُظهر الشكل التالي نقطة التعادل بالنسبة للمشروع.

 ( بالمليون دوالر2019. التكاليف والمنافع المخصومة في سنة األساس )2الشكل 

 

 
 االستدامة المالية واآلثار على المالية العامةب. 

 
ومن المتوقع  من استدامته المالية. من المتوقع أن يساعد المشروع في األمد الطويل على تحقيق وفر في النفقات، وهو ما يزيد .19

 ية.أن تسهم المتابعة المستقلة الدقيقة، والتحقق من صحة وصالحية أنشطة المشروع في تعزيز المنافع االقتصادية، ومن ثمَّ االستدامة المال
 

يين، لكن التزامات انخفضت مساهمة الحكومة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية على مدى العقدين الماض .20
ومع أخذ الدستور الجديد للبالد في الحسبان، تبلغ مخصصات الموارد  اإلنفاق الصحي في اآلونة األخيرة قد تساعد على تغيير هذا االتجاه.

ة من ولذلك، من غير المتوقع أن تكون ألنشطة المشروع آثار سلبي % حالياً.1.5 مقابل% من إجمالي الناتج المحلي 3لقطاع الصحة 
د المشروع الطريق إلى التنفيذ السلس لقانون التأمين الصحي الشامل وبرنامج  النواحي المالية أو على المالية العامة. وعالوةً على ذلك، يُمه ِ

ولذلك، تبرز  ولن تتعاقد الهيئة العامة الجديدة للتأمين الصحي إال مع المنشآت الصحية المعتمدة. الحكومة القوي المراعي لمصالح الفقراء.
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( التزام الحكومة على أعلى المستويات بالحفاظ على 1) األهمية البالغة للتدابير التالية من أجل االستدامة المالية لهذا المشروع، وهي:
فية للوزارة ( بناء قدرات فنية وإدارية كا2مستويات الجودة التي تتحقَّق من خالل المشروع على نحو مستدام، السيما بعد انتهاء المشروع؛ )

 فيما يتعلق باالحتواء الفعال للتكاليف وضمان الجودة.
 
 مالءمة تقديم الخدمات عن طريق القطاع العامج. 

 
 يُمث ِل المستفيدون الذين يستهدفهم هذا المشروع نسبة من السكان الذين ال يشملهم غطاء التأمين الصحي في المحافظات التسع. .21

ولذلك، فإن أفضل  الفقيرة في القطاع غير الرسمي وال يتوفر لديهم أي شكل من أشكال الضمان االجتماعي.فمعظم هؤالء السكان من العمالة 
ويمكن تحقيق هذا عن طريق  سبيل لتلبية احتياجاتهم هي من خالل القطاع العام بسبب أوجه القصور القائمة في األسواق والتي تقصيهم.

العام التي يمكن استخدامها في الوصول إلى هؤالء السكان. وعلى وجه الدقة، فإن المحافظات استغالل أساليب االستهداف القائمة للقطاع 
جاذبة الستثمارات القطاع الخاص عالية الجودة التي تكون  -شأنها شأن محافظات أخرى-التي يستهدفها المشروع في صعيد مصر ليست 

هة في الغالب ألقسام العيادات الخارجية في المستشفيا القطاع العام الجهة الرئيسية لتقديم خدمات الرعاية يعد وفي أفقر المحافظات،  ت.موجَّ
عالوة على ذلك، من المتوقع أن يدعم  الصحية، السيما على مستوى الرعاية الثانوية، بفضل الموارد المادية والبشرية الالزمة للمشروع.

 ان ليتم التعاقد معها في إطار النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل.المشروع الحكومة المصرية في تأهيل منشآت وزارة الصحة والسك
 

ومع ارتفاع مستوى اإلنفاق الشخصي المباشر على الرعاية الصحية وما يقترن به من أوضاع الفقر يجد المصريون الفقراء  .22
األسواق، يجد الفقراء أنفسهم خارج نظام  وبسبب أوجه القصور الكامنة في أنفسهم تحت ضغوط مالية شديدة حينما يتعلق األمر بالمرض.

فهم يعجزون عن الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، ولذلك يُقت ِرون في اإلنفاق على  الرعاية الصحية في مصر.
لألقسام الداخلية والعيادات فالمصريون في أعلى شريحة خميسية من حيث الدخل يقومون بزيارات  الرعاية أو يتفادون الرعاية بشكل كامل.

وحينما يلجأ الفقراء  (.2011، خرونآوالخارجية للمستشفيات تعادل ضعفي زيارات نظرائهم في الخميس األدنى من حيث الدخل )رافع 
خرون آوللحصول على الرعاية الصحية، تُشكل النفقات من دخلهم الشخصي نسبة من إنفاقهم األسري أعلى مما ينفقه األغنياء )رافع 

ل نحو  (.2011 كارثية بسبب الرعاية الصحية، ويتكبَّد الفقراء أكثر من غيرهم وطأة هذه النفقات.  35% من المصريين نفقات7ويتحمَّ
والقطاع  ونتيجة لذلك، تعاني هذه الفئة المستهدفة من نواتج صحية أسوأ مما يحصل عليه السكان بوجه عام. (.2010خرون، آ)الجزار و
 زامه بالحد من التفاوتات من أجل أشد السكان ضعفا، في أفضل وضع لتصحيح هذا االختالل وتلبية احتياجات هؤالء السكان.العام مع الت

ومن خالل تطوير المنشآت الصحية المستهدفة كشرط لكي تتعاقد معهم الهيئة العامة الجديدة للتأمين الصحي، يتيح المشروع وسيلة فعالة 
 تكفل االستخدام األمثل لرؤوس أموال ثابتة غير مستغلة على المستويين األولي والثانوي. الستخدام األنظمة العامة

 
  المراجع

دات المحتملة  دراسة إيكولوجية باستخدام بيانات  –بِن سارتوريوس وكورت سارتوريوس، االتجاهات العالمية للوفيات بين الرضع والُمحد ِ
، متاح في الرابط التالي: 29 – 12، 2014صحة السكان، . قياسات 2011 – 1990بلدا للفترة  192من 

http://www.pophealthmetrics.com/content/12/1/29. 
 

 (.http://www.capmas.gov.eg/book.aspx، )2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، 
 

ونسرين السلطي وجاد شعبان، وآخرون، من يدفع؟ اإلنفاق الشخصي على هبة الجزار، ورعد فراس وشكري عرفة وعوض مطرية 
 .2010الصحة وآثاره على اإلنصاف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي، واشنطن العاصمة، 

 
 (، وزارة الصحة والسكان،2014، المسح السكاني الصحي في مصر )ICF Internationalالزناتي وشركاه، و 

ICF International ،2015. 
 

                                                           

ف النفقات الكارثية بأنها تكاليف تزيد على  35  % من إجمالي دخل األسرة.10تُعرَّ
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(، القاهرة، مصر، وزارة الصحة والسكان، الزناتي وشركاه، 2014فاطمة الزناني وآن واي، المسح السكاني الصحي في مصر )
 .Macro International ،2014و
 

 التالي:. متاح في الرابط 2016معهد القياسات الصحية والتقييم. العبء العالمي للمرض. موجز إعالمي عن مصر 
https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_repo

rt_egypt.pdf. 
 

: مصر. بيثيسدا، ماريالند: النظم 2007/2008. إدارة الحسابات القومية للصحة 20/20وزارة الصحة والسكان، مشروع النظم الصحية 
 .2010، مؤسسة إيه. بي. تي أسوسييتس، 20/20لصحية الصحية، مشروع النظم ا

 
 قيمة الحياة اإلحصائية: مراجعة هامة لتقديرات السوق في شتى أنحاء العالم. (.2002-2003ألدي جيه. )وفيسكوسي دبليو. كيه. 

  .w9487/10.3386مراجعة نقدية لتقديرات السوق في شتى أنحاء العالم. 
 

-http://www.wfp.org/content/egypt-cost-hunger-implicationsبرنامج األغذية العالمي، مستخرج من الرابط التالي: 
child-undernutrition-social-economic-development-june-2013. 

 
متاح في  [.2016يوليو  12] 2015التقرير اإلحصائي لمنظمة الصحة العالمية/مصر  منظمة الصحة العالمية وشركاء األمم المتحدة.

 .http://www.who.int/gho/countries/egy.pdf?ua=1الرابط التالي: 
 

 [. متاح في الرابط التالي:2016يوليو  18] 2014منظمة الصحة العالمية. األمراض غير المعدية / موجز إعالمي عن مصر 
http://www.who.int/nmh/countries/egy_en.pdf?ua=1. 
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شريحة الحسب ألمراض غير المعدية الفحص  التكلفة ةاعلي. تحليل ف5ق الملح

 عمريةال

 

تكمن عوامل الخطر األربعة التي ترتبط بالوفاة واإلصابة باألمراض في مصر في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وارتفاع ضغط  .1
ولذلك، يهدف المشروع  (.2016الصحية والتقييم، الدم، ومخاطر التغذية، وارتفاع سكر بالزما الدم أثناء الصيام. )معهد القياسات 

مليون شخص للكشف عن حالتهم من حيث ضغط الدم، وسكر الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ولن يتم تمويل العالج إال  20المقترح إلى فحص 
% من 15تي تبلغ نسبتها للحاالت التي يتم رصدها في المحافظات التسع على مستوى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية األولية وال

  المرضى الذين يتم رصدهم في عموم البالد.
 
ومن أجل تحسين القياس لمعرفة أنسب شريحة عمرية لفحص اإلصابة باألمراض غير المعدية في إطار المشروع من منظور  .2
أربع سنوات مع استخدام معدل خصم قدره ية التكلفة من منظور جهة الدفع على مدى فترة اعلية التكلفة، تم اختيار تحليل أساسي لفاعلف
د التحليل في أي شريحة عمرية يُحق ِق فحص األمراض غير المعدية أفضل النتائج )يرصد أكبر عدد من المرضى مقابل التكاليف  %.5 ويُحد ِ

 وفيما يلي ُملخَّص لهذا التحليل: الُمعيَّنة.

الواحدة تقل في الفئات العمرية التي ترتفع فيها نسبيا معدالت انتشار تكلفة الفحص للحالة  يحاول التحليل اختبار ما إذا كانت •
التدخل األول شمل مقارنة نتائج الفحص لشريحتين عمريتين مختلفتين،  1ويُعَرض ُملخَّص للنتائج في الجدول  ارتفاع ضغط الدم والسكر،

على أساس معدالت االنتشار حسب السن للسكر وارتفاع  عاما   90إلى  15التدخل الثاني شامال األعمار ، وعاما 90إلى  35األعمار 
وفي التدخل الثاني الذي تقل فيه معدالت  ضغط الدم، وقد استخرجت النتائج من المسح السكاني الصحي في مصر واألدبيات ذات الصلة.

  حاالت ذات تكلفة أكبر.اكتشاف اإلصابة لكن الفئة العمرية المستهدفة أكبر، من المتوقع أن يتم تحديد عدد أكبر من ال

التدخل وتبيَّن أن هذا المتوسط أقل في  ية التكلفة.اعلية من حيث التكلفة، تم حساب متوسط نسبة فاعلولتقييم أي التدخلين أكثر ف •
الفئة العمرية التدخل الثاني )فحص دوالر في  0.85 مقابلدوالر للحالة الواحدة  0.62إذ يبلغ  عاما( 90-35األول )فحص الفئة العمرية 

 عاما إلى تحديد 90-35بعبارة أخرى، من المتوقع أن يؤدي استثمار مليون دوالر في فحص الفئة العمرية  عاما(. 15-90
  عاما. 90-15مليون حالة إذا تم االستثمار في الفئة العمرية  0.96 في مقابلمليون حالة يجب معالجتها  1.6

 األمراض غير المعدية لية التكلفة لفحصاع: تحليل ف5الجدول 
 (90 -15) 2التدخل   (90- 35) 1التدخل  الفئة العمرية:

 62,337,256 29,592,072 36( عدد األشخاص الذين سيتم فحصهم )العدد
 15 19 معدل اكتشاف اإلصابة بمرض السكر النوع الثاني )النسبة المئوية(

 9,551,916 5,622,494 حاالت اإلصابة بالسكر النوع الثاني
معدل اكتشاف اإلصابة بارتفاع ضغط الدم المتوسط )النسبة 

  المئوية(
5 3 

 1,734,591 1,578,888 حاالت ارتفاع ضغط الدم المتوسط )العدد(
 1 2  معدل اكتشاف اإلصابة بارتفاع ضغط الدم الحاد )النسبة المئوية(

 725,090 694,801 حاالت ارتفاع ضغط الدم الحاد )العدد(
 النتائج المتوقعة للفحص حسب السن

 12,011,597 7,896,182 العدد اإلجمالي للحاالت المزمنة )العدد(
 تكلفة الفحص التقديرية لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم

 0.2 0.2 تكلفة وحدة الفحص )بالدوالر(
 12,467,451 5,918,414 التكلفة الكلية للفحص )بالدوالر(

 10,257,003 4,869,094 %5لتكلفة الفحص )بالدوالر( معدل خصم القيمة الحالية 
 أعوام من منظور جهة الدفع( 4% على مدى 5تحليل فعالية التكلفة )معدل خصم 
 0.85 0.62 متوسط نسبة فعالية التكلفة )بالدوالر/الحالة التي تم تحديدها(
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  البنك الدولي

 P167000نظام الرعاية الصحية في مصر رويطتمشروع 

 

 

 

 86 من 86 صفحة

 

عاما ويصل  35ويزيد معدل انتشار المرض زيادة سريعة من سن  مع السن.تزداد المخاطر النسبية لإلصابة بالسكر وارتفاع ضغط الدم 
 عاما. 60إلى ذروته في سن 

 

 (.2014المصدر: المسح السكاني الصحي لمصر )

 

 

 .المصدر: وزارة الصحة على أساس مسح سكاني لمرضى السكر


