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�ل مقدمة:
الصحية  الرعاية  خدمات  توفري  إىل  جاهدة  اليمن  تسعى 
جلميع  الصحية  الرعاية   توفري  بهدف  للسكان،  املقدمة 
اليت  اإلنسانية  احلقوق  من  كحق  متييز،  دون  املواطنني 
كفلها الدستور اليمين، والتزامًا دوليًا باملواثيق والتشريعات 
الدولية اليت نصت على هذا احلق وصادقت عليها اليمن. 

ومع ذلك يظل هذا اإلجناز دون املستوى املطلوب. 
املتعلقة  املؤشرات  ببعض  الصحي  الوضع  تقييم  ويرتبط 
واملواليد  والوفيات  االجتماعي  والنوع  السكاني  بالنمو 
واملؤشرات  واحلضر  الريف  يف  اجلغرايف  والتوزيع 
واألمية  والتعليم  اإلعالة  مثل  واالجتماعية  االقتصادية 
الصحية  بالكوادر  املتعلقة  واملؤشرات  األسرة،  وحجم 
تقييم  سيتم  كما  الصحية،  واملؤسسات  املرافق  ونسبة 
باملؤشرات الصحية يف  املقارنة  الوضع الصحي من خالل 

الدول األخرى.

إطار ) 4-1 ( إعالن املاتا )1978( للرعاية الصحية األولية

إعالن املاتا )1978( للرعاية الصحية األولية, هو إعالن يقضي 
وللمنظمات  للحكومات  األساسي  االجتماعي  الغرض  بأن 
كل  حصول  يكون  أن  جيب  كله,  الدولي  وللمجتمع  الدولية 
املواطنني حبلول عام 2000 على مستوى صحي يسمح هلم بأن 
يعيشوا حياة منتجة اجتماعيًا واقتصاديًا. ومبوجب إعالن املاتا 
العاملية »الصحة« بأنها »حالة االكتمال  عرفت منظمة الصحة 
اجلسدي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي وليس جمرد خلو 
من املرض والعجز«. والصحة مبفهومها اإلجيابي أحد الركائز 
اليت  البشرية  التنمية  وهي  اجلديدة  التنمية  ملفهوم  األساسية 
» توافر خيارات متعددة أمام الفرد من أجل حياة طويلة  تعين 
خالية من االعتالل واألمراض والعجز« . كما أكد تقرير التنمية 
البشرية لعام2000 أن توفري الرعاية الصحية ومستوى املعيشة 
الالئق, والتغذية الكافية واحلماية من املخاطر كلها من احلقوق 

اإلنسانية وليست أهدافًا إمنائية فحسب.

البنية التحتية للنظام الصحي:أواًل: 
التغطية  معدل  يف  بطيء  تطور  حدوث  من  الرغم  على 
باملوارد املادية والبشرية خالل الفرتة )2005-2010م( يف 
اليمن، إال أن هذا التحسن ال يتواكب مع النمو السكاني، 
يتفق  وال  للسكان،  الصحية  االحتياجات  مع  يتناسب  وال 
لتحقيق  العاملية  الصحة  منظمة  حددتها  اليت  املعايري  مع 
الصحية  الرعاية  »توفري  وهو  للنظام  األساسي  اهلدف 
األولية للجميع«، ويتضح ذلك من خالل مؤشرات الكفاءة 

والفعالية على النحو التالي:
• التغطية 	 معدل  ارتفع  باملستشفيات:  التغطية 

باملستشفيات احلكومية واخلاصة لكل 100 ألف نسمة 
إىل  2004م  عام  يف  واحد  مستشفًى  من  السكان  من 

يف  عمومي(  ومستشفى  ريفي،  )مستشفى  مستشفيني 
2010/2009م. ومع ذلك يظل هذا املعدل املنجز  عام 
أقل بكثري من املعدل املوصى به لتوفري الرعاية الصحية 
لكل  ريفية  مستشفيات   )5-4( بـ  يقدر  الذي  للجميع 
100 ألف نسمة من السكان، 10 مستشفيات يف املدن 

لكل 100 الف نسمة.
• يف 	 باألسَرة  التغطية  معدل  ارتفع  باألَسرة:  التغطية 

املستشفيات واملراكز احلكومية لكل 10 ألف نسمة من 
السكان من 6.8 سريرًا يف عام 2003م إىل 7.2 سريرًا 
أقل  يف عام 2009م، أي مبعدل منو سنوي 0.8% وهو 
املعدل  أن  كما   ،%3 للسكان  السنوي  النمو  معدل  من 
 2009 عام  يف  نسمة  ألف   10 لكل  سريرًا   7.2 العام 
منظمة  قبل  من  به  املوصى  األدنى  احلد  من  بكثري  أقل 
الصحة العاملية وهو 83 سريرًا لكل 10 ألف نسمة )أي 
نقص  يعكس  مما  فردًا(   120 يغطي  الواحد  السرير 

التغطية باألسرة خبدمات الرعاية العالجية.
• 	 ،2010 لعام  الصحي  اإلحصائي  التقرير  ويشري   

املستشفيات  يف  يتجاوز  ال  اإلشغال  معدل  أن  إىل 
ملقياس  جدًا  متدني  املعدل  وهذا   ،%60 الريفية 
»منظمة التعاون والتنمية االقتصادي« الذي يرتاوح 
من  اإلفادة  لضمان  والضروري   ،%  85-80 بني 

اقتصاديات احلجم الكبري.
• يوجد 	 األولية:  الصحية  الرعاية  مبرافق  التغطية  معدل 

والوحدات  باملراكز  التغطية  معدل  يف  بطيء  ارتفاع 
وحدة  أو  مركزًا   1.8 من  واخلاصة  احلكومية  الصحية 
لكل 10 الف نسمة يف عام 2004م إىل 2 مراكز يف عام 
2009، أي مبعدل منو سنوي 1.8%  وهو أقل من النمو 
السكاني السنوي، مما يعكس تدهورًا يف معدل التغطية 
هذا  أن  عن  فضاًل  األولية،  الصحية  الرعاية  خبدمات 
املعدل املنجز )2 مراكز أو وحدة( أقل بكثري عن املعدل 
األولية  الصحية  الرعاية  لتوفري  به  املوصى  املعياري 
للجميع والذي يقدر بـ  52 مركزًا صحيًا ريفيا لكل 10 

ألف نسمة. 
• معدل التغطية باألطباء وهيئة التمريض: ارتفع معدل 	

)املمرضات  التمريض  وهيئة  األطباء  بعدد  التغطية 
 2.3 من  نسمة  ألف   10 لكل  والقابالت(  واملمرضني 
طبيبًا، 5.9 ممرضًا يف عام 2004 إىل 2.9 طبيبًا، 
سنوي  منو  مبعدل  أي   ،2009 عام  يف  ممرضًا   7.3
إال  التمريض،  هليئة   %3.9 لألطباء،   %4 يساوي 
من  بكثري  أقل  نسمة  ألف   10 لكل  األطباء  معدل  أن 
بـ )10 أطباء لكل  احلد األدنى املقبول دوليًا واملقدر 

10 ألف نسمة(.
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يف  السكان  إىل  الصحية  والوحدات  املراكز  نسبة   )1-4( شكل 

حمافظات اجلمهورية عام 2009
مستوى  على  والبشرية  املادية  املدخالت  توزيع  حيث  ومن 
توزيع  سوء   )1-4( الشكل  من  فيتضح  احملافظات 
املدخالت املادية والبشرية مبا ال يتناسب مع أعداد السكان 

واحتياجاتهم الصحية يف احملافظات على النحو التالي: 
بنسبة  احملافظات  بعض  متتاز  املستشفيات:  توزيع  سوء 
وحلج  وشبوة  مأرب  مثل  سكانها،  عدد  من  أكرب  مرافق 
بها  املستشفيات  نسبة  تبلغ  اليت  وحضرموت  وعمران 
عدد  إمجالي  من  و%7.4   %6.5  ،%6.5  ،%6.1
مستشفيات اجلمهورية على التوالي، يف حني تشكل نسبة 
إمجالي  من   %4.5  ،%3.7  ،%2.4  ،%1.2 سكانها 
ذلك  من  العكس  وعلى  التوالي،  على  اجلمهورية  سكان 
تنخفض نسبة املستشفيات يف بعض احملافظات مثل أمانة 
العاصمة واحلديدة وحجة وإب لتصل إىل %3.9، %6.5، 
7.4% من إمجالي عدد مستشفيات اجلمهورية   ،%4.8
على التوالي، يف حني تصل نسبة سكانها إىل 9%  و%11، 
على  اجلمهورية  سكان  إمجالي  من   %10.8  ،%4.5
التوالي، مبعنى أن معدل التغطية يف مأرب واملهرة وشبوة 
ألف   100 لكل  4%،3%،2% مستشفيات  أعلى مبقدار 
نسمة من املتوسط العام للجمهورية، باملقابل جند أن الرقم 

يقل كثريًا يف بقية احملافظات عن املتوسط العام. 
نسبة  بلغت  حيث  الصحية:  والوحدات  املراكز  توزيع  سوء 
حضرموت  حمافظة  يف  الصحية  الوحدات  أو  املراكز 
الصحية  والوحدات  املراكز  عدد  إمجالي  من   %16.4
إمجالي  من   %5.3 سكانها  عدد  يبلغ  حني  يف  للجمهورية 
املراكز  نسبة  أن   جند  حني  يف  هذا  اجلمهورية،  سكان 
وإب،  وعدن،  العاصمة،  أمانة  يف  الصحية  والوحدات 
 ،%6.6  ،%0.7،%1.3 إىل  تصل  وتعز  واحلديدة، 
يف  والوحدات  املراكز  عدد  إمجالي  من  و%8   %9.3
 ،%9 سكانها  نسبة  تبلغ  حني  يف  التوالي  على  اجلمهورية 
سكان  إمجالي  من  و%12.1   %11  ،%10.9  ،%3

اجلمهورية على التوالي.
أمانة  من  كل  متتاز  احملافظات:  بني  األطباء  توزيع  سوء 
تصل  أطباء  بنسبة  حضرموت  حلج،  عدن،  العاصمة، 
إمجالي  من   %6.6  ،%5.9  ،%13.3  ،%24.4 إىل 
و  التوالي،  على  2009م  لعام  اجلمهورية  يف  األطباء 
احلديدة  حمافظات  يف  األطباء  نسبة  أن  جند  باملقابل 
 ،%5.85  ،%4.3 إىل  تصل  وصعدة  وحجة  وإب 
اجلمهورية. أطباء  إمجالي  من   %0.8  ،%1.9"
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�ل حمافظات  يف  السكان  إىل  البشرية  املوارد  نسبة   )2-4( شكل 
اجلمهورية عام 2009

الريف  بني  الصحية  باخلدمات  التغطية  نسبة  يف  التفاوت 
2003م  لعام  األسرة  صحة  مسح  نتائج  تظهر  واحلضر:  
وجود تفاوت كبري يف نسب التغطية باخلدمات الصحية بني 
الريف  يف  التغطية  نسبة  تنخفض  حيث  واحلضر،  الريف 
إىل 20% مقارنة بـ80% يف احلضر، أي أن نسبة السكان 
يف   %80 إىل  تصل  الصحية  اخلدمات  من  احملرومني 

املناطق الريفية، ويعزى ذلك إىل الكثافة السكانية يف تلك 
السكان،  إمجالي  من   %72 يقارب  ما  متثل  اليت  املناطق 
أن  جند  املقدمة  الصحية  اخلدمات  جودة  ناحية  ومن 
معظم املرافق احلكومية يف الريف تعاني من نقص التمويل 
وتدريب العاملني الصحيني مما أدى يف احملصلة إىل تفاوت 

واضح يف املستوى الصحي للسكان بني الريف واحلضر.

سياسة اإلنفاق على القطاع الصحي: ثانيًا: 
املوازنة  وعجز  املالية  املوارد  حمدودية  من  الرغم  على 
العامة، تسعي اليمن إىل توفري خدمات رعاية صحية فَعالة 
تقييم  وسنحاول  السكان.  من  املتزايدة  لألعداد  وجيدة 
ضوء  يف  اليمن  يف  الصحة  على  للدولة  اإلنفاق  سياسات 

معايري ثالثة أساسية وهي: الكفاية والعدالة والكفاءة.

 معيار الكفاية: . 1
يتبني من  اجلدول )4-1(  اخنفاض اإلنفاق احلكومي على 
من  اإلمجالي  احمللي  الناتج  من  كنسبة  الصحي  القطاع 
1.9%  يف عام 2004 إىل 1.7% يف عام 2010، أي بنسبة 

10.5% خالل الفرتة ذاتها،  واخنفضت نسبته  اخنفاض 
 2004 عام  يف   %6.2 من  احلكومي  اإلنفاق  إمجالي  من 
 %11.3 2010، أي مبعدل اخنفاض  5.5% يف عام  إىل 
خالل الفرتة ذاتها، وانعكس ذلك يف اخنفاض نصيب الفرد 
لعام  الثابتة  )باألسعار  الصحة  على  احلكومي  اإلنفاق  من 
2003م( من 14 دوالرًا يف عام 2004 إىل 11 دوالرًا يف عام 
2010، مبقدار اخنفاض يساوى 6.3% خالل ذات الفرتة.
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جدول )4-1( تطور مؤشرات كفاية ختصيص اإلنفاق احلكومي 

على الصحة خالل الفرتة 2004م- 2010م

السنوات

نسبة اإلنفاق 
الصحي 

احلكومي من 
الناتج احمللي 

اإلمجالي

نسبة إمجالي 
اإلنفاق 

احلكومي 
على الصحة 
من إمجالي 
اإلنفاق العام

نصيب الفرد 
من   اإلنفاق  

احلكومي على 
الصحة باألسعار 

الثابتة لعام 
2003م =100 

بالريال

نصيب الفرد من   
اإلنفاق  العام على 
الصحة باألسعار 

الثابتة لعام 
 )100 2003م= 

بالدوالر

6.22،58314%1.9%2004م

4.82،41113%1.6%2005م

4.92،60313%1.5%2006م

4.12،56713%1.5%2007م

6.42،69113%1.5%2008م

6.42،87614%1.8%2009م

5.52،41911%1.7%2010م

متوسط معدل 
1.61.093.94-1.5-النمو السنوي

املصدر: وزارة املالية، نشرة إحصائية مالية احلكومة 

القطاع  على  احلكومي  اإلنفاق  أن   )2-4( اجلدول  ويبني 
الناتج احمللي اإلمجالي أقل من بعض  الصحي كنسبة من 
الدول النامية مثل تونس واألردن البالغ حوالي %3،%5.4 
منظمة  بها  أوصت  اليت  النسبة  من  وأقل  التوالي،  على 
»توفري  وهو  االجتماعي  اهلدف  إلجناز  العاملية  الصحة 
الناتج احمللي.  الصحة للجميع« املقدرة بـ 5% من إمجالي 
ال  الصحي  القطاع  على  احلكومي  اإلنفاق  أن  عن  فضاًل 
يتناسب مع حجم السكان، حيث جند أن نصيب الفرد من 
11 دوالرًا  يعادل  اليمن  اإلنفاق احلكومي على الصحة يف 
دوالرًا،   463 حوالي  البالغ  واألردن  تونس  من  أقل  وهو 

التوالي.  434 دوالرًا على 

على  احلكومي  اإلنفاق  وفاعلية  كفاءة  مؤشرات  جدول)2-4( 
الصحة  يف اليمن مقارنة مع بعض دول العامل

ماليزياُعمانتونساألردناليمنالبيان

اإلنفاق احلكومي 
على الصحة كنسبة 

من الناتج احمللي 
اإلمجالي

%1.7%5.4%3.0%1.7%1.9

نصيب الفرد من 
اإلنفاق احلكومي 

على الصحة 
)بالدوالر مكافئ

) PPP

15434463688604

متوسط العمر 
املتوقع للحياة عند 

الوالدة
63.973.174.376.173.7

متوسط السنوات 
املتوقع للحياة مع 

التمتع بالصحة 
عند الوالدة

546366

معدل وفيات 
األطفال دون 

اخلامسة لكل 
1000 مولود حي

692120126

معدل وفيات 
األمهات لكل 

100،000 مولود 
حي

365621006462

قيمة دليل التنمية 
0.4390.6810.6830.744البشرية 

ترتيب دليل التنمية 
البشرية )بني 169 

دولة ( 
133828157

املصدر : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام2010.

اإلنفاق  كفاية  حمدودية  إىل  يشري  سبق  ما  فإن  عليه  وبناًء 
احلكومي على الصحة العامة يف الوقت الراهن، فضاًل عن 
للفئات  الصحية  باخلدمات  التغطية  يف  التوسع  متطلبات 
الفقرية واحملدودة الدخل يف ظل وجود عبئني رئيسني هما: 
عبء النمو السكاني املتمثل يف ارتفاع معدل املواليد، وعبء 
انتشار األمراض املعدية املرتبطة بالفقر واألمية وحمدودية 
الوعي لدى اجملتمع، فضاًل عن األمراض املزمنة وإن كانت 
غري معدية إال أن عالجها مرتفع التكاليف ويتطلب أجهزة 
الدولة على حنو يعكس  طبية وختصصات غري متوفرة يف 
بني  الصحية  اخلدمات  مستوى  يف  الفجوة  حجم  اتساع 
اليمن ودول العامل، وينجم عن ذلك استنزاف أموال طائلة 

تصرف يف العالج خارج الوطن. 
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�ل  معيار كفاءة اإلنفاق احلكومي على القطاع . 2
الصحي: 

لإلنفاق  الداخلية  الكفاءة  ضعف   )3-4( الشكل  يبني 
حيث  2010م،  عام  يف  الصحي  القطاع  على  احلكومي 
االستثماري  لإلنفاق  جدًا  ضئيلة  نسبة  سوى  ختصص  مل 
الصحية  املرافق  )من  ثابتة  أصول  اكتساب  يف  واملتمثل 
واألسرة واألجهزة واملعدات الطبية اجلديدة أو إصالحات 
جوهرية إلطالة أعمار املباني واألجهزة( أو اكتساب أصول 
إمجالي  من   %26.4 نسبته  تتجاوز  مل  حبيث  مالية، 
املوازنة الفعلية للصحة، يف حني استحوذ اإلنفاق اجلاري 
وذلك  الصحة،  موازنة  إمجالي  من  على حوالي  %73.6 
احلكومية،  الصحية  باملرافق  التغطية  حمدودية  يفسر 
والتكنولوجيا  واألسرة  الطبية  التجهيزات  إىل  وافتقارها 
اجلاري  اإلنفاق  جانب  ويف  والتشخيصية.  العالجية 
ختصص نسبة 20.4% لإلنفاق اجلاري على املستلزمات 
العلمي  والبحث  والتدريب  والصيانة  واخلدمية  السلعية 
من  واملرتبات  األجور  على  اإلنفاق  نسبة   %44.4 مقابل 
وينطوي  الصحة،  قطاع  على  احلكومي  اإلنفاق  إمجالي 
على  واملرتبات  األجور  حلماية  اجلارية  التكاليف  تقليص 
املخاطر التالية: أن يصبح الصرف على قطاع الصحة قليل 
الكفاءة كلما نقصت املستلزمات الطبية؛ وحيدث نفور بني 
العاملني الصحيني؛ وأن حيدث عجز يف األدوية يؤدى إىل 
التحتية  البنية  متانة  تتدهور  وأن  اجلمهور؛  ثقة  تقويض 
ملخاطر  الصحة  وتتعرض  الصيانة.  نقصت  كلما  الراهنة 
كلما  أو  العالج،  حساب  على  اخلدمات  تقلصت  كلما 

خسرت العيادات الريفية مزاياها أمام مستشفيات املدن.
العام على  توزيع اإلنفاق  )4-3( سوء  الشكل  كما يظهر 
اخلدمات الصحية األكثر فاعلية، حيث جند أن اإلنفاق 
أن  حني  يف   ،%43.4 بلغ  املستشفيات  خدمات  على 
اإلنفاق على مراكز الرعاية الصحية األولية واألمومة ال 
يتجاوز نسبة 13.9% من إمجالي موازنة الصحة، كما 
التكنولوجية  األجهزة  خدمات  على  اإلنفاق  يستحوذ  ال 
البحث  على  واإلنفاق  وتوفريها،  واألدوية  الطبية 
واالقتصاد  العامة  الصحة  حبوث  جمال  يف  والتطوير 
إمجالي  من   %0.03  ،%1.7 على  سوى  الصحي 
اإلنفاق العام على التوالي، بينما يستحوذ اإلنفاق على 
 %37.5 األعمال اإلدارية يف وزارة الصحة على حوالي 

من إمجالي موازنة الصحة.

الصحة  قطاع  على  العام  لإلنفاق  النسيب  التوزيع   )3-4( شكل 
على مستوى اخلدمات الصحية لعام 2010م

ومن أهم مظاهر اخنفاض الكفاءة الداخلية النامجة سوء 
ختصيص اإلنفاق احلكومي على القطاع الصحي: 

األولية . 1 الصحية  الرعاية  خبدمات  التغطية  اخنفاض 
التقرير  يشري  حيث  والطفولة،  األمومة  ورعاية 
السكان  نسبة  أن  إىل   2009 لعام  الصحي  اإلحصائي 
احملرومني من اخلدمات الصحية تصل إىل 36% ترتكز 
الريفية، وأن نسبة األمهات احملرومات من  املناطق  يف 
اخلدمات التوليدية حتت إشراف كادر طيب ماهر تصل 

2009م.  إىل 64% يف عام 
تدهور نوعية اخلدمات الصحية احلكومية: حيث تظهر . 2

نتائج مسح ميزانية األسرة لعام 2006/2005 أن نسبة 
عند  الصحية  اخلدمات  على  حيصلون  الذين  السكان 
من   %60 بـ  املرض من املرافق الصحية اخلاصة تقدر 
احلكومة،  املرافق  من   %40 مقابل  السكان  إمجالي 
للحصول  يسعون  الذين  األفقر  األشخاص  نسبة  وأن 
املرض  املرافق اخلاصة عند  الصحية من  الرعاية  على 
من  عليها  حيصلون   %30.6 مقابل   %46.3 بـ  تقدر 
املرافق احلكومية، ويعد ذلك مؤشرًا على تدني الكفاءة 

أو وجود عجز يف الكوادر املؤهلة والتجهيزات الطبية.
املادية . 3 باملوارد  التغطية  معدل  يف  هائلة  فجوة  توجد 

إذ  العربية،  الدول  وبعض  اليمن  بني  والبشرية 
يف  األسرة  عدد  يف  تفاوتًا  أن   )2-4( اجلدول  يظهر 
التمريض  هيئة  وعدد  األطباء،  وعدد  املستشفيات، 

والقابالت يف اليمن وتلك الدول.
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 معيار العدالة يف اإلنفاق الكلي على الصحة:. 3

املالية  اإلسهامات  يف  العدالة  انعدام   )4-4( الشكل  يبني 
النحو  2009على  لعام  الصحة  على  الكلي  اإلنفاق  لتمويل 

التالي:

على   الكلي  اإلنفاق  متويل  ملصادر  النسيب  التوزيع   )4-4( شكل 
الصحة لعام 2009

إطار )4-2( متوسط العمر املتوقع للحياة عند امليالد

اليمين  للمواطن  امليالد  عند  للحياة  املتوقع  العمر  متوسط  إن 
أقل من دول مماثلة يف الدخل القومي, فاملواطن اليمين يعيش 
أقل من السوري بـ18 سنة, وأقل من التونسي بـ 13 سنة, وأقل 
 7 من  بأكثر  املصري  من  وأقل  سنة,   11 حبوالي  األردني  من 
سنوات. كما يشري مؤشر السنوات املتوقع للحياة عند الوالدة مع 
التمتع بالصحة اجليدة أن الشخص اليمين من املتوقع أن يعيش 
والعجز.  املرض  تامة خالية من  54 سنة يف صحة  الوالدة  منذ 
يعيش  أن  يتوقع  اليمين  املواطن  جند  مماثلة  دول  مع  باملقارنة 
سنوات حياة يف صحة جيدة أقل من املواطن السورى حبوالي 
20 سنة, وأقل من املواطن التونسي 12 سنة وأقل من االردني 
الضائعة  الصحية  احلياة  سنوات  متوسط  وأن  سنوات.  بـ9 
9 سنوات يعيشها املواطن  عند الوالدة يف اليمن تقدر حبوالي 
اليمين مع املرض أو العجز, كان بوسعه أن يعيشها لو متكن من 
احلصول على اخلدمات الصحية جبودة عالية, وبتكلفة مناسبة 
مؤشرًا  يعطي  املؤشر  هذا  فإن  وعليه  املناسب.  الوقت  ويف 
بضرورة اإلسراع بتخصيص جزء كبري من الدخل لالستثمار يف 
الصحة خلفض معدالت ومدة وشدة انتشار األمراض الرئيسة, 

وزيادة االستثمار يف حتسني نوعية احلياة للسكان .

• إىل 	 يؤدى  الصحة  لإلنفاق على  التمويل  آليات  تعدد  إن 
جتزئة السكان إىل شرائح تتفاوت قدراتها يف احلصول 
على الرعاية الصحية من ناحية، وعدم توجيه األموال 

إىل السكان األكثر احتياجًا من ناحية أخرى.

• على 	 اخلاصة  ميزانيتها  من  األسر  تنفقه  ما  ضخامة 
الصحة، حيث يبلغ هذا اإلنفاق مستويات عالية تتجاوز 
نسبة 62.4% من إمجالي اإلنفاق الكلي على الصحة، 
 ،%32 حوالي  احلكومي  اإلنفاق  يتجاوز  ال  بينما 
والتأمني   %5 حوالي  اخلريية  املنظمات  من  واإلنفاق 
شرحية  حيمل  مما   ،%0.9 حوالي  اخلاص  الصحي 
كبرية يف اجملتمع اليمين عبء اإلنفاق الصحي الباهظ 
التكلفة، وتتضمن تكاليف العالج يف املستشفيات قائمة 
التشخيص  تكاليف  من  ابتداًء  املصاريف،  من  طويلة 
باستخدام  الكشفية  أو  املخربية  سواء  أنواعها،  جبميع 
التطبيب  بتكاليف  وانتهاء  احلديثة،  الطبية  األجهزة 
واألدوية والعمليات اجلراحية ومتابعتها يف حال استلزم 
عبئًا  ذاتها  حد  يف  األدوية  فاتورة  وتعد  إجراءها.  األمر 
وخصوصًا  اليمنية،  األسر  معظم  كاهل  على  ثقياًل 
من  يفاقم  قد  حنو  على  اجملتمع  من  الفقرية  الشرائح 
ليزدادوا  املعيشي  مستواها  تردي  إىل  ويؤدي  معاناتها 
فقرًا على فقرهم. كما أن الفقر يف حد ذاته قد يؤدى إىل 
االعتالل الصحي، ألن األسر الفقرية ال ميكنها الوصول 
فقرها  حبكم  تسلك  أنها  أو  اجليدة،  الصحية  للرعاية 
الضار  واملعيشي  االستهالكي  السلوك  من  منوذجًا 
الصحية  اخلدمات  على  الطلب  كخفض  بالصحة، 
األغذية  واستهالك  املرض،  مع  والتعايش  الالزمة 
منخفضة الفائدة والكمية. وهكذا فإن العديد من األسر 
للفقر واالعتالل  الفكاك من احللقة املفرغة  لن ميكنها 
إىل  يدعو  ما  وهو  هلما.  فريسة  وقعت  ما  إذا  الصحي 
ضرورة تطبيق نظام التأمني االجتماعي الشامل للدفع 

املسبق. 

إطار )4-3( تقييم أداء النظام الصحي

العامة  الصحة  الصحي وسياسات  النظام  أداء  تقييم  لقد ظل 
خالل الفرتة املاضية على أساس معيار الفاعلية الذي يقاس من 
دون  للسكان,  الصحية  احلالة  مؤشرات  يف  التحسينات  خالل 
مراعاة معيار العدالة يف الصحة, مما أثر سلبًا على اجتاهات 
2010م  التنمية البشرية,. إذ يشري تقرير التنمية البشرية لعام 
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن اليمن خسرت 
من قيمة دليل التنمية البشرية نسبة 85% من قيمته بعد تعديل 

الفوارق بني اجلنسني.

 الكفاءة اخلارجية للقطاع الصحي:. 4
من  عليها  ترتب  وما  هذه،  اإلنفاق  سياسة  انعكست  لقد 
الصحي  القطاع  ومادية، على خمرجات  بشرية  مدخالت 
ونوعية اخلدمات الصحية، وبالتالي على مستوى الصحة 



67

�ضل
 �أف

حة
و�ض

ول 
�أط

مر 
: ع

بع
لر�

ل �
ف�ض

�ل املتوقع  العمر  أن متوسط  الرغم من  العامة لألفراد. فعلى 
2010، أي  63 سنة يف عام  للحياة عند الوالدة ارتفع إىل 
بزيادة تصل إىل سنتني عما كانت عليه يف عام 2004. إال 
أن هذا املعدل هو أقل من املعدل العاملي املقدر بـ 69.3 سنة.

يف  األطفال  لوفيات  الرئيسية  األسباب  أعلى   )5-4( الشكل 
العمر )14-0(

كما أن معدل الوفيات اخلام مل يشهد اخنفاضًا كبريًا خالل 
2010م ، حيث اخنفض معدل الوفيات  2004م -  الفرتة 
من  9 حاالت لكل 1000 نسمة من السكان عام 2004م إىل 
2010م،  عام  السكان  من  نسمة   1000 لكل  حاالت   8.9

بنسبة اخنفاض 1% خالل الفرتة.
الدول  جمموعة  ضمن  تأتي  اليمن  أن  غرابة  ال  لذلك 
 -  133 ترتيبها  البشرية، حيث جاء  التنمية  املنخفضة يف 
يف  األعضاء  دولة   169 إمجالي  من   - متأخرة  رتبة  وهي 
اإلنفاق  كفاءة  اخنفاض  على  دليل  وهذا  املتحدة،  األمم 
إدارة  ضعف  بسبب  الصحي  القطاع  على  احلكومي 

اخلدمات الصحية.  
والنوع  املكان  حبسب  اخلام   الوفيات  يف  التباين  أن  كما 
االجتماعي ال يزال قائما: يف ظل ارتفاع احتماالت تعرض 
بسكان  مقارنة   %17.7 مبقدار  للوفاة  الريف  سكان 
األمراض  انتشار  منها  عوامل  لعدة  يعزى  وهذا  احلضر. 
املعدية واألمراض املتعلقة باألم والظروف احمليطة بالوالدة. 
من  وذلك يف ظل ارتفاع نسبة السكان يف الريف إىل %72 
وتفشي  الواسع  السكاني  والتشتت  السكان،  إمجالي 
الفقر بني السكان يف الريف يف مقابل عدم كفاية التمويل 
احلكومي على الصحة. وقد أدت هذه العوامل جمتمعًة إىل 
عدم تكافؤ الفرص يف التغطية باخلدمات الصحية األولية 

وخدمات الصحة اإلجنابية بني الريف واحلضر.
يتعرضون  الذكور  أن  جند  االجتماعي:  النوع  مستوى  وعلى 
له  تتعرضن  مما   %10.5 مبقدار  للوفاة  أعلى  الحتمال 
السلوكية  املمارسات  يف  التغريات  إىل  ذلك  ويعزى  اإلناث، 
جند  العمرية  الفئات  وحبسب  بالصحة.  املضرة  والغذائية 

األمراض  بسبب  الوفاة  الحتمال  يتعرضون  األطفال  أن 
له  يتعرض  مما   %110 إىل  تصل  أعلى  بنسبة  واإلصابات 
األطفال  من  تويف  حيث  سنة(،   59-15( العمر  يف  البالغون 
الوفيات  بسبب املرض واإلصابة ما نسبته 52% من إمجالي 
من   %30.3 منها  وفاة  حالة   184500 البالغة   2008 عام 
اخلامسة،%21.7   دون  العمرية  الفئة  يف  األطفال  وفيات 
ويليها  سنة،   )14-5( العمرية  الفئة  يف  األطفال  وفيات 
ثم   ،%24.8 بنسبة  سنة   )59-15( السن  يف  البالغون 

املسنون بعد العمر 60 سنة بنسبة %23.2.

• معدل وفيات األطفال دون اخلامسة:	
السنة  حيت  احلياة  قيد  على  األطفال  بقاء  معدل  شهد 
-2006 الفرتة  خالل  ملموسة  زيادة  العمر  من  اخلامسة 
2010م، حيث اخنفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة 
من  اخنفض  فقد  لكل 1000 مولود حي مبقدار %23،5، 
102 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2003م إىل 78 
الخنفاض  نتيجة  وذلك  2006م،  عام  حي  مولود  ألف  لكل 
معدل وفيات الرضع حديثي الوالدة دون الشهر، واألطفال 
خالل  التوالي  على  و%8  الرضع دون السنة مبقدار%1.4 
الوالدة  حديثي  الوفيات  معدل  اخنفض  كما  الفرتة،  هذه 
من 37.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2003م إىل 
37 حالة وفاة عام 2006م، واخنفض معدل وفيات األطفال 
الرضع من 75 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2003م 

إىل 69 حالة وفاة عام 2006م.

شكل )4-6( معدل وفيات االطفال دون اخلامسة )لكل ألف(

إال أننا نلحظ فروقا يف معدل وفيات األطفال دون اخلامسة، 
سواء على مستوى  النوع أو على مستوى الريف واحلضر:  
يتعرضون  الذكور  األطفال  أن  إىل  البيانات  تشري  حيث 
له  تتعرض  مما   %7.7 مبقدار  للوفاة  أعلى  الحتمال 
يف  يعيشون  الذين  األطفال  ان  كما  اإلناث،  من  نظرياتهم 
ميالدهم  عيد  قبل  للوفاة  أعلى  الحتمال  معرضون  الريف 
اخلامس مبقدار 51% مما يتعرض له األطفال يف احلضر، 
قبل  الوفاة  الحتماالت  معرضون  األفقر  األسر  وأطفال 
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اخلامسة من أعمارهم مبقدار أعلى بـ 215.5% )أكثر من 
أن  كما  األغنى،  األسر  أطفال  له  يتعرض  مما  ضعفني( 
أطفال األمهات األميات معرضون الحتمال أعلى للوفاة قبل 
له  يتعرض  مما   %116.4 اخلامسة من أعمارهم مبقدار 

أطفال األم األكثر تعليمًا. 

• خبدمات 	 التغطية  معدل  يف  التطور 
صحة الطفل والتطعيم:

اختذت احلكومة العديد من التدابري من أجل خفض معدل 
وفيات األطفال دون اخلامسة، وخفض عبء املرض الناجم 
عن األمراض املعدية من خالل تقديم خدمات صحية متكاملة 
واخلدمات  بالتطعيمات  التغطية  يف  بالتوسع  تبدأ  للطفل 
وإدخال  النمو،  ومراقبة  العالجية  والتعزيزية  الوقائية 
املوسع،  الروتيين  التحصني  برنامج  ضمن   )A(فيتامني
فضاًل عن التغطية باألدوية مثل حملول اجلفاف واملضادات 
احليوية. وتشري البيانات املتاحة يف الشكل )4-7( إىل ارتفاع 
معدل تغطية األطفال يف العمر سنة بلقاح احلصبة من %45 
معدل  وارتفاع  2009م،  عام  يف  يف عام 2003م إىل %69 
إىل   2003م  عام  يف    %33 التغطية باللقاح اخلماسي من 
48% يف  2009م، وارتفاع  معدل التغطية بلقاح السل من 
45% يف عام 2003 إىل )58%( يف عام 2009،  وارتفاع 
اإلرواء ملعاجلة اجلفاف من  تغطية األطفال مبحلول  معدل 
املصابني  إمجالي  من   %54 إىل  2003م  عام  يف   %24.5
باإلسهال يف عام 2006م، كما ارتفع معدل تغطية األطفال 
الذين تلقوا مضادات حيوية لعالج االلتهاب التنفسي احلاد 
 %38 إىل  2003م   عام  املصابني   إمجالي  من  من %31 
2006م، كما بلغ معدل التغطية  من إمجالي املصابني عام 
من  األطفال أقل من سنة بفيتامني )A إىل حوالي )%54( 

إمجالي  الوالدات احلية  يف عام 2009م.
بالتطعيمات  التغطية  معدالت  يف  فروق  هناك  ذلك  ومع 
التعليمي واالقتصادي، حيث تشري  النوع واملستوى  حبسب 
الفروق )معامل  ارتفاع ضئيل يف  )4-8( إىل  الشكل  بيانات 
املساواة( بني اجلنسني يف التغطية باللقاحات ضد أمراض 
الطفولة من 5.3% يف عام 2003 إىل 6% يف عام 2006، 
أي أن نسبة التغطية للفتيات أقل مبقدار 6% عن نظرائهن 
من البنني يف عام 2006، كما اخنفضت الفروق بني الريف 
من  التطعيمات  أكملوا  الذين  األطفال  نسبة  يف  واحلضر 
2006م. واخنفضت  4% يف عام  2003 إىل  38% يف عام 
عام  الفروق بني األمهات األميات واألكثر تعليمًا من %44  
األطفال  أن  يتضح  كما   .2006 عام  يف   %10 إىل   2003
مبقدار  أقل  األفقر  األسر  يف  التطعيمات  أكملوا  الذين 

2006م.  18% من نظرائهم يف األسر األغنى يف عام 

شكل )4-7( معدل التغطية خبدمات التطعيم )%( خالل الفرتة 
2009م 2003م - 

وفيات  ختفيض  يف  املستهدف  املستوى  حتقيق  فإن  وعليه 
 1000 لكل  وفاة  حالة   40.6 إىل  اخلامسة  دون  األطفال 
وفاة  أسباب  جتنب  يتطلب   2015 عام  حبلول  حي  مولود 
األول  الشهر  يف  الوالدة  حديثي  خاصة  الرضع،  األطفال 
الوفيات حديثي  وبالذات األسبوع األول، نظرًا ألن معدل 
الوالدة يف العمر )0-1( شهرًا والعمر )1-12( شهرًا بنسبة 
47.5%، 41% من معدل وفيات األطفال دون اخلامسة. 

الشكل )4-8( نسبة  األطفال يف العمر )12-24( شهرًا الذين 
أكملوا التطعيمات ضد أمراض الطفولة خالل 2003م- 2006م

• وفيات األمهات	
هي  الصحة  مؤشرات  يف  احلرجة  النقاط  أهم  إحدى  إن 
من  الرغم  فعلى  واألطفال.   لألمهات  الصحية  احلالة 
مازال  املؤشر،  هذا  حتسني  سبيل  يف  املتواضعة  اجلهود 
وفيات  معدل  يصل  اذ  مرتفعًا،  األمهات  وفيات  معدل 
األمهات لكل 100,000 والدة إىل 365 حالة وفاة، وتظهر 
الدراسة امللحقة مبسح صحة األسرة عام 2003 أن %72  
من وفيات األمهات حدثت بعد الوالدة أثناء فرتة النفاس، 
و%18  الوالدة،  أثناء  حدثت  األمهات  وفيات  من  و%10 
ذلك  ويعزى  احلمل.  فرتة  يف  حدثت  األمهات  وفيات  من 
ارتفاع نسبة حرمان األمهات من اخلدمات الصحية،  إىل 
حيث ارتفعت نسبة األمهات الالتي ال حيصلن على إشراف 
إىل  2003م   عام  يف   %59 من  الوالدة  أثناء  ماهر  طيب 
الالتي  األمهات  نسبة  بلغت  كما  2006م،  عام  يف   %64
 ،%53 أثناء احلمل حوالي  ال حيصلن على رعاية صحية 
جتدر  وهنا  2006م.  عام  يف   %57 حوالي  الوالدة  وبعد 
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�ل تكلفة  وارتفاع  السكاني  للتشتت  السليب  األثر  إىل  اإلشارة 
النقل وصعوبة الوصول إىل املرافق الصحية احلكومية اليت 
تقدم اخلدمات الصحية، وبالتالي حرمان نسبة كبرية من 
األمهات من الرعاية الصحية أثناء احلمل والوالدة وبعدها 
النساء  نسبة  يف  ضئيل  اخنفاض  حدث  بينما  الريف،  يف 
مبقدار  األسرة  تنظيم  وسائل  استخدام  من  احملرومات 
عام  يف   %77 من  اخنفض  حيث  الفرتة،  خالل   %6.5

.2006 72%  يف عام  2003م إىل 
املباشرة  غري  املؤشرات  تطور  اجتاهات  حتليل  وميكن 

لصحة األمهات على النحو التالي:
• اخنفاض معدل وفيات املواليد لكل 1000 مولود حي يف 	

 2004( الفرتة  خالل  املرافق الصحية مبقدار %44.8 
- 2009م(.

• )أقل 	 الوزن  ناقصي  للمواليد  املئوية  النسبة  اخنفضت 
املواليد  إمجالي  من   %33.3 2500جرام( مبقدار  من 
الذين ولدوا يف املرافق الصحية خالل الفرتة )2004م 
2009م(، وهذا ُيَعدَّ مؤشرًا غري مباشر على حتسن   -
احلالة الصحية والغذائية لألمهات أثناء احلمل، نتيجة 
املتكاملة  األولية  الصحية  الرعاية  نظام  احلكومة  لتبين 

لألم والطفل.
• 	 )%11( مبقدار  الكلية  اخلصوبة  معدل  اخنفض 

لتطبيق  النسيب  للنجاح  كمحصلة   الفرتة،  هذه  خالل 
اسرتاتيجية السكان.

• ارتفع معدل وفيات املواليد للفرتة احمليطة بالوالدة )بني 	
بعد  السابع  اليوم  نهاية  حيت  احلمل  من  أسبوعًا   22
خالل   %22.9 مبقدار  حي   مولود   1000 لكل  امليالد( 
النسيب  التحسن  من  الرغم  على  وذلك  الفرتة،  هذه 
املواليد بصفة عامة،  املتمثل يف اخنفاض معدل وفيات 
مما يشري إىل خطورة الفرتة احمليطة بالوالدة ألنها تتعلق 
مهارات  وتتطلب  الوقت،  ذات  يف  واملولود  األم  بصحة 

تشخيصية لألم احلامل قد ال تتوفر يف املناطق الريفية.

• دون 	 األطفال  تغذية  مؤشرات  تطور 
اخلامسة:

ارتفعت النسبة املئوية للمواليد األحياء ناقصي الوزن عند 
يف   %22.8 2500جرام(  من  وزنهم عن  يقل  )أي  الوالدة 
ويعزي ذلك إىل  2009م،  عام  يف  عام 2003م إىل %32 
داخل  النمو  تأخر  بسبب  إما  السلبية،  العوامل  من  عدد 
أثناء  األم  تغذية  لسوء  نتيجة  املعسرة  الوالدة  أو  الرحم 
احلمل أو بسبب القامة الصغرية وراثيًا وتبلغ نسبة النساء 
يف   %27 التغذية حوالي  يعانني من سوء  الالتي  احلوامل 

عام 2003م.

كما ارتفعت نسبة األطفال دون اخلامسة املصابني بالتقزم 
2009م،  عام  يف   %58 إىل  2003م  عام  يف   %53 من 
عام  يف  وارتفعت نسبة املصابني منهم باهلزال من %12.4 
2003م إىل 15% عام 2009م، كما ارتفعت نسبة انتشار 
إىل  2003م  عام  نقص الوزن املعتدل واحلاد من %45.6 
الناجم  التغذية  2009م، ويعزى ذلك إىل سوء  46% عام 
)الربوتني والطاقة(، حيث تصل نسبة  املغذيات  عن نقص 
األفراد الذين ال حيصلون على احلد األدنى من السعرات 
احلرارية 12.5% خالل سنة مسح ميزانية األسرة يف عام 

  . 2006/2005م 
وبشكل عام ميكن القول: أن األطفال دون اخلامسة يعانون 
التقزم  انتشار  معدل  ألن  نظرًا  احلادة،  التغذية  سوء  من 
واهلزال بني األطفال يف اليمن يتجاوز احلد األدنى ملعايري 
التقزم احلاد،  منظمة الصحة العاملية وهي 30% النتشار 
مسح  نتائج  بيانات  وتشري  احلاد.  اهلزال  النتشار   %10
من  يقارب  ما  أن  إىل  2006/2005م  األسرة  ميزانية 
من  يعانون  سنة   )5-2( العمرية  لبفئة  يف  األطفال  ثلث 
األطفال  بني  اهلزال  انتشار  معدل  وأن  الشديد،  التقزم 
دون اخلامسة يقدر بـ10.2% وهو أعلى من املعيار العاملي 

لسوء التغذية العالية مبقدار %0.2.

واملعتدل(  )احلاد   التغذية  سوء  مؤشرات  تطور   )9-4( شكل 
لألطفال دون اخلامسة يف اليمن 

خالل الفرتة 2003م- 2009م )%(
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• الفروق يف سوء التغذية احلاد: 	

انتشار  معدالت  يف  واسع  تفاوت  وجود  إىل  البيانات  تشري 
سنة   )5-2( العمر  يف  األطفال  بني  احلاد  التغذية  سوء 
حبسب اجلنس ومكان اإلقامة واحلالة االقتصادية، حيث 
تزداد معدالت سوء التغذية احلادة بني األطفال يف املناطق 
الريفية مقارنة باملناطق احلضرية، ويزداد تعرض األطفال 
الوزن  بالتقزم واهلزال ونقص  الريف الحتمال اإلصابة  يف 
يتعرض  مما  و%34.3  41.3%و%5  أكثر مبقدار  احلاد 
أن  كما  التوالي،  على  احلضر  يف  األطفال  نظراؤهم  له 
األطفال  بني  احلاد  واهلزال  التقزم  انتشار  مستويات 
املستويات  عن   %5  ،%10.7 مبقدار  تزيد  الريف  يف 
ارتفاع  إىل  ذلك  ويعزى  العاملية،  التغذية  لسوء  املعيارية 
من  األدني  احلد  على  حيصلون  ال  الذين  السكان  نسبة 
احلرارية  السعرات  من  األدني  احلد  )أو  الغذائية  الطاقة 
املقدرة بـ 3200 سعرات حرارية( يف املناطق الريفية لتصل 
عدم  مبعامل  أي  احلضر،  يف   %4.3 مقابل  إىل %15.5 
املساواة يصل إىل 3.61 عام 2006/2005م، وهذا يعين 
أن السكان الذين ال حيصلون على احلد األدنى من الطاقة 
السكان  من  ونصف  ضعفني  من  أكثر  الريف  يف  الغذائية 

احلضر نتيجة لتدني دخوهلم وانتشار الفقر فيما بينهم .

• الوفيات النامجة عن اضطرابات سوء التغذية:	
التعرض  خماطر  ارتفاع  إىل  التغذية  سوء  يفضي  ما  عادة 
املبكرة،  والوفاة  والعجز  الصحة  العتالل  واملتكرر  املبكر 
اآلجلني  يف  متزايدة  اقتصادية  تكاليف  عليها  وينطوي 
ارتفع  2008م  2004م-  الفرتة  والطويل، وخالل  القصري 
اليمن  يف  التغذية  سوء  انتشار  عن  النامجة  الوفيات  عدد 
العبء  إمجالي  من   %7.6 نسبة  ومتثل  مبقدار%3.3، 

الكلي بسبب مجيع األمراض واإلصابات لعام 2008
عن  النامجة  الوفيات  ألسباب  النسيب  التوزيع  ويشري 
2008 إىل  الوالدة يف عام  التغذية قبل وبعد  أمراض سوء 

التالي: 
• سوء 	 بسبب  التغذية  سوء  وفيات  إمجالي  من   %71.7

تغذية األمهات أثناء احلمل.
• الربوتني 	 نقص  بسبب  الوفيات  إمجالي  من   %15.5

والطاقة واملغذيات الدقيقة )الفيتامني واحلديد واليود(.
• )اضطرابات 	 الغذائية  االضطرابات  بسبب   %12.7

الغدد الصم( .

• الفرتة 	 خالل  اليمن  يف  املراضة  تطور 
)2004م- 2009م(

شهد عبء املراضة املبلغ عنها يف املرافق الصحية يف اليمن 
2009م(، فقد  33% خالل الفرتة )2003م-  منوًا بنسبة 
 100000 لكل  باألمراض  إصابة  حالة   12934 من  ارتفع 
وتظهر  2009م،  عام  إصابة  حالة   17186 إىل  نسمة  
السارية  باألمراض  اإلصابة  معدل  ارتفاع  البيانات 
بالوالدة  احمليطة  والظروف  والطفيلية  املعدية  )األمراض 
وأمراض األمومة وسوء التغذية( مبقدار 3.8% خالل ذات 
2003م  عام  إصابة  حالة   9272 من  ارتفع  حيث  الفرتة، 
إىل حوالي 9625 حالة إصابة لكل 100000 شخص عام 
السارية  غري  باألمراض  اإلصابة  معدل  وارتفع  2009م. 
2009م(  )2003م-  الفرتة  خالل  املبلغ عنها بنسبة %48 
شخص   100000 لكل  إصابة  حالة   4458.6 إىل  ليصل 
عام  إصابة  حالة   )1799( حبوالي  مقارنة  2009م  عام 
2003م. كما ارتفع معدل اإلصابات باحلوادث املبلغ عنها 
-2003( الفرتة  خالل   %69 بنسبة  الصحية  املرافق  يف 

2003م  780 حالة إصابة عام  ارتفع من  2009م(، حيث 
إىل حوالي 1321 حالة إصابة لكل 100000 شخص عام 

2009م.
وبناءًا على ما سبق من استعراض للواقع الصحي يف اليمن، 

فإن حتسني الوضع الصحي للسكان يتطلب اآلتي:
كنص . 1 الصحة«  يف  احلق  بــ«  سياسي  التزام  توفر 

اإلمنائية  باألهداف  االلتزام  جانب  إىل  دستوري، 
لأللفية، وهذا االلتزام جيب أن يسري يف كل مستويات 
االجتماعية  واملنظمات  احمللية  واجملالس  احلكومة 

واجلماهريية اليت تضمن التأييد الشعيب املستمر.
حبيث . 2 مهامها،  وتوسيع  الصحة  وزارة  دور  تعزيز 

دور  إىل  العالجية  للخدمات  املمّول  دور  من  تتحّول 
املوَجه األساسي لنشاط هذا القطاع. وبصورة مثالية، 
الذي ال حيّدد  املرجع  الصحة  وزارة  أن تصبح   ينبغي 
تقيد  يضمن  الذي  أيضًا  بل  واملعايري،  النظم  فقط 
من  قاعدة  على  واملعايري  النظم  بهذه  األطراف  سائر 

احملاسبة واملساءلة .
األّولية . 3 الصحية  الرعاية  مراكز  دور  وتعزيز  نشر 

الطبية  االستشارات  على  الضغط  ختفيف  أجل  من 
اخلاصة والرعاية العالجية والسعي إىل خفض فاتورة 
الرعاية الصحية وتوفري فرص االستفادة من اخلدمات 
خصوصًا  األفراد،  ولكافة  عادل   بشكٍل  الصحية 

املقيمني يف الريف. 
األمناط . 4 مع  متوافقًا  الصحية  الرعاية  نظام  يكون  أن 

السياسية واإلدارية واإلنتاجية، وإعادة تنظيم اهليكل 
إدماج  عملية  يسهل  ومبا  واالجتماعي  االقتصادي 
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�ل التنمية  نواحي  مجيع  يف  األولية  الصحة  الرعاية 
القطاعات  بني  والتعاون  واالجتماعية  االقتصادية 

األخرى.
حتقيق التكامل بني خمتلف مستويات النظام الصحي . 5

احلاالت  أو  املشاكل  وإحالة  ميسرة  إحالة  قنوات  عرب 
وهي  املناسب،  الوقت  يف  اختصاصها  تتجاوز  اليت 
مستويات  كل  إىل  الوصول  جلعل  الوحيد  الطريق 

الرعاية ميسورًا للجميع .
الصحية . 6 والربامج  الصحية  السياسات  تصميم 

عوامل  تكتسبها  اليت  النسبية  األهمية  أساس  على 
املخاطر الصحية وراء معظم املراضة والوفيات، ورفع 
املخصصات املالية لقطاع الصحة إىل النسبة املوصى 
الرعاية  لتوفري  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من  بها 
الصحية األولية للجميع وتقدر بـ 5% من الناتج احمللي 

اإلمجالي.
احلكومية . 7 املخصصات  توزيع  متويل  طرق  تعتمد  أن 

الوطنية  املصلحة  اآلتية:  املعايري  الصحة  لقطاع 
االجتماعي  والقبول  والعدالة  االقتصادية  والكفاءة 
الوطنية  املصلحة  فمعيار  واإلدارية،  املالية  واجلدوى 
خدمات  وتقديم  بتمويل  الدولة  تقوم  أن  يقتضي 
الرعاية  وتقديم  األسرة  تنظيم  ووسائل  التطعيمات 
الوقائية والعالجية ملكافحة األمراض املتوطنة وعالج 
فرض  يقتضي  الكفاءة  ومعيار  األمراض.  انتشار 
اهلدر  لتقليل  الطبية  والتسهيالت  األدوية  على  رسوم 
أجل  من  واملالية  اإلدارية  اجلدوى  معيار  و  والتبذير. 
تثبيط  يقتضي  املستفيدين  على  التكاليف  خفض 
مثل  الصحية  للخدمات  الضروري  غري  االستعمال 
االجتماعي  القبول  ومعيار  والتسهيالت.  األدوية 
الدوري  والفحص  املراقبة  يتطلب  الصحي  للنظام 
الوثيق لنظام الرعاية الصحية، ومعيار العدالة يتطلب 
املؤهلة  النسائية  الكوادر  وتوفري  بتمويل  الدولة  قيام 
وخدمات الصحة اإلجنابية والتوليد وخدمات الرعاية 
النفاس  وفرتة  وبعدها  والوالدة  احلمل  أثناء  الصحية 
لتقليل وفيات األمهات والرتكيز على الربامج ملكافحة 
مكافحة  خدمات  وتوفري  واألمهات،  النساء  أمراض 

أمراض الطفولة خصوصًا للفقراء واملناطق الريفية.
التوسع يف تطبيق برنامج اإلصالح الصحي ويأتي يف . 8

األساسية  الصحية  الرعاية  على  الرتكيز  ذلك  مقدمة 
واجلودة  املساواة  ضمان  مع  األمراض  من  والوقائية 
وحتسني  الصحية  اخلدمات  تقديم  يف  والشمولية 

الكفاءة واستمرارية اخلدمات .
يف . 9 واالعتماد  الشاملة  اجلودة  إدارة  معايري  تطبيق 

رفع  أجل  من  واخلاصة  العامة  الصحية  اخلدمات 

القبول  واستمرارية  التكاليف  وخفض  األداء  كفاءة 
االجتماعي.

عن . 10 املسئولة  واجلهات  اإلعالم  وسائل  دور  تفعيل 
مراقبة  إدماج  وضرورة  الصحي،  والتثقيف  التوجيه 
اجتاهات األمراض غري املعدية يف نظم الرصد الوبائي 

الوطين. 
الصحة . 11 ومتابعة  ورصد  وحتديد  ملراقبة  نظام  إنشاء 

املهنية يف وزارة العمل للقيام بعمليات التحليل وتفسري 
على  والسيطرة  التحكم  بغرض  البيانات  ونشر 
والقيام  بالعمل،  الصلة  ذات  واألمراض  اإلصابات 

بالتخطيط والتقييم الدوري للصحة املهنية . 
والتنسيق . 12 التعاون  لتحقيق  وآليات  اسرتاتيجيات  تبين 

الصحة  جمال  يف  واحلكومي  اخلاص  القطاع  بني 
القطاع  يف  األجور  ومراقبة  لضبط  آليات  وإجياد 
وحوافز  املواطنني،  استغالل  عدم  لضمان  اخلاص 

لتشجيع االستثمار يف الصحة. 
مع . 13 الفئات  مجيع  لتغطية  الصحي  التأمني  يف  التوسع 

تطبيق  وكذلك   ، واألمهات  لألطفال  األولوية  إعطاء 
احلمل  فرتة  يف  السيدات  على  الصحي  التأمني 

واإلجناب لتوفري خدمات األمومة اآلمنة.
الصحية . 14 اخلدمات  على  اإلنفاق  وهيكلة  تنظيم  إعادة 

ونشر  والشفافية،  واألداء،  الربامج  ملوازنة  وفقًا 
عالية  وبدقة  املناسب  الوقت  يف  املالية  البيانات 

وواضحة وتنطبق مع املعايري العاملية.
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