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ملخص تنفيذي

ــة تتمثــل فــي وجــود  تواجــه مصــر أزمــة صحيــة عامــة ملّح
عجــز فــي العامليــن بقطــاع الرعايــة الصحيــة. أحــد األســباب 
ــي  ــن ف ــاظ بالعاملي ــدالت االحتف ــي مع ــز ف ــية للعج الرئيس
ــارات  ــاك خي ــة العمــل. وهن ــة هــو بيئ ــة الصحي قطــاع الرعاي
ــل  ــة العم ــودة بيئ ــين ج ــة لتحس ــام وزارة الصح ــددة أم متع
للعمالــة الصحيــة. فــي هــذا الملخــص، تــم اقتــراح ثــاث 

ــة:  ــارات مترابط خي

تعزيز الثقة المؤسسية. . 	
توفير الحوافز المالية وغير المالية )العينية(.. 	

إعــداد وتصميــم نظــام مــوارد بشــرية رقمــي يوّفــر . 	
خدمــات متعــددة. 

تــم  فقــد  المحيطــة،  االقتصاديــة  التحديــات  ظــل  فــي 
إعــداد الخيــارات المقترحــة بحيــث تكــون اقتصاديــة فــي 
التكلفــة. ويمكــن لواضعــي السياســات البــدء فــوًرا بإطــاق 
مبــادرات إصــاح وبنــاء الثقــة )بمراجعــة القوانيــن واللوائــح 
يمكــن  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن  وتعديلهــا(.  والممارســات 
ــا أيًضــا إنشــاء نظــام الكترونــي  لواضعــي السياســات تدريجًي
إلدارة المــوارد البشــرية فــي وزارة الصحــة والســكان، والذي 
ــات  ــن الخدم ــد م ــن العدي ــتفادة م ــن االس ــيتيح للعاملي س
التدريبــات  وتوفيــر  اإلداريــة  اإلجــراءات  تســهيل  مثــل 

باعتبارهــا حوافــز عينيــة.
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ــة تتمثــل فــي وجــود  تواجــه مصــر أزمــة صحيــة عامــة ملّح
ــًا  ــا فض ــة فيه ــة الصحي ــاع الرعاي ــن بقط ــي العاملي ــز ف عج
عــدد  يبلــغ  إذ  بهــم؛  االحتفــاظ  معــدل  انخفــاض  عــن 
األطبــاء العامليــن فــي قطــاع الصحــة العــام والممثليــن  
ــو  ــب.،2،1 وه ــو 108,000 طبي ــكان نح ــة والس ــي وزارة الصح ف
عــدد بالــكاد يلبــي احتياجــات مائــة مليــون مواطــن وفًقــا 
الصحــة  العجــز يجعــل قطــاع  هــذا  الدوليــة.3  للمعاييــر 
العامــة المصــري غيــر قــادر علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة ورؤيــة مصــر للصحــة فــي عــام 2030. لهــذا 
ــة  ــة الصحي ِفهــم عوامــل الدفــع والجــذب للقــوى العامل
رئيســية،  أســباب  أربعــة  وهنــاك  األهميــة.  بالــغ  أمــر 
جميعهــا تتعلــق ببيئــة العمــل، توضــح ســبب مغــادرة 

العامليــن لقطــاع الصحــة العــام:

اهتزاز ثقة عاملي الرعاية الصحية تجاه مؤسساتهم.. 1
الحاجة إلى حوافز أفضل )مالية وعينية(.. 2

الرعايــة . 3 بقطــاع  تحيــط  التــي  اإلداريــة  التعقيــدات 
المصــري. الصحيــة 

ــة بشــكل . 	 ــة الصحي ــي الرعاي ــاء قــدرات عامل ضعــف بن
ــي. منهج

ثــاث خيــارات سياســية مترابطــة قــد تحــّل  هنــاك 
: لمشــكلة ا

تعزيــز ثقــة عاملــي الرعايــة الصحيــة بــوزارة الصحــة . 1
والســكان

توفير الحوافز المالية وغير المالية )العينية(. 2

إنشاء نظام إلكتروني موحد إلدارة الموارد البشرية. 3

خيـــــار السياســة 	: تعزيــز الثقــة المؤسســية لــدى . 	
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة داخــل وزارة 

ــكان ــة والس الصح

الثقــة المؤسســية  هــي إيمــان الفــرد أو المجموعــة بــأن 
المنظمــة ســتبذل جهــوًدا حقيقيــة لاللتــزام بالتعهــدات 
ترتبــط  المؤسســة  فــي  الثقــة  المعلنــة.	  الضمنيــة 
بتحســن األداء والرضــا الوظيفــي والرغبــة فــي البقــاء فــي 

 8  7  6 المؤسســة.5 
رغــم أن التغييــرات التــي مــن شــأنها تعزيــز الثقــة يمكــن 
أن تكــون اقتصاديــة فــي التكلفــة، فــإن تجاهل تلــك الثقة 
ــات  ــي األزم ــيما ف ــة، والس ــا للغاي ــون مكلًف ــن أن يك يمك
ــاء الثقــة علــى  ــا )كوفيد-19(.9يمكــن بن مثــل جائحــة كورون
أســاس الشــعور بالهويــة المشــتركة، واللوائح الســليمة، 

واألدوار المحــددة، والقيــادة القويــة.10

ــاع القــرار للنظــر بجديــة فــي  فــي هــذا الســياق، ندعــو ُصّن
تعزيــز ثقــة القــوى العاملــة الصحيــة فــي وزارة الصحــة 
والســكان بهــدف تحســين بيئــة العمــل وكطريقــة مثلــى 
ــذي  ــن لمتخ ــي. إذ يمك ــاع الصح ــي القط ــاظ بعامل لالحتف

ــام بذلــك فــي خطوتيــن رئيســيتين:  القــرار القي

تصحيــح مســار الثقــة: حــل مشــكالت الثقــة القائمــة . 	
ــن العاملين. بي

بنــاء الثقــة: المبــادرة بخلــق وتعزيــز ثقافــة الثقــة فــي . 	
وزارة الصحــة والســكان بمختلــف قطاعاتهــا.

يمكن تنفيذ هذه الخطوات على مستويين:

مســتوى قانونــي: تنــاول ومراجعــة القواعــد واللوائــح . 1
وإجــراءات التشــغيل الموحــدة )الحاليــة والســابقة(.

مســتوى فعلــي: معالجــة مســتوى االلتــزام بالقواعــد . 2
وتقييــم حــاالت اإلحبــاط ونقــص الثقــة الناتــج عــن 

عــدم اإللتــزام.
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يلــزم إجــراء »تقييــم  متطلبــات الثقــة« مــن أجــل تحديــد المســائل الرئيســية التــي تســتلزم التدخــل والتعديــل. وبمجــرد 
االنتهــاء مــن التقييــم، يمكــن لواضعــي السياســات تصميــم تعديــالت محــددة لتصحيــح مســار الثقــة أو بنائهــا. وبعــد 
التصميــم، يمكــن البــدء فــي التنفيــذ وتقييــم النتائــج. هــذا الحــل ممكــن وفّعــال بالنظــر إلــى القيــود االقتصاديــة، إال انــه 

يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج عكســية وغيــر مقصــودة إذا تــم تنفيــذه بشــكل خاطــئ أو بــدون تعهــد وإرادة حقيقييــن.

خيار السياسة 	: توفير مزيج من الحوافز المالية والعينية	 

ــبة  ــة. وبالنس ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــل ف ــة العم ــز بيئ ــل تعزي ــن أج ــة م ــة ضروري ــز العيني ــة والحواف ــز المالي ــر الحواف تعتب
ــوزارة  ــل ال ــا تعم ــة. وبينم ــنوات الماضي ــدى الس ــى م ــاه عل ــترعت االنتب ــد اس ــاء ق ــور األطب ــادة أج ــإن زي ــة، ف ــز المالي للحواف
علــى إدخــال زيــادات تدريجيــة فــي هيــكل األجــور، فــإن خيــار السياســة يجــذب االنتبــاه نحــو سياســات األجــور األخــرى التــي 
يمكــن أن تحّســن بيئــة العمــل وترفــع مســتوى توفيــر الخدمــات. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تصميــم نظــام المكافــآت 
المرتبطــة بــاألداء فــي مستشــفيات القطــاع العــام التــي ال تخضــع لقانــون التأميــن الصحــي الشــامل الجديــد، حيــث انــه مــن 
الصعــب تأجيــل تحســين أجــور الطاقــم الطبــي الــى أن يتــم تطبيــق نظــام التأميــن الصحــي الشــامل الجديــد. هــذا الترتيــب 
يســتلزم تغييــرات هيكليــة فــي نظــام معلومــات الرعايــة الصحيــة مــن أجــل متابعــة أداء األطبــاء وضمــان تطبيــق معاييــر 

الجــودة.11
ال يقــل التصميــم الدقيــق للحوافــز العينيــة أهميــة عــن الحوافــز الماليــة. 12 هــذا الخيــار يدعــو صانعــي السياســات إلــى تصميــم 
ــج  ــرف »برام ــا تعت ــم، بينم ــة والتقيي ــة الفعال ــة للمتابع ــر الزاوي ــراف حج ــج اإلش ــل برام ــر األداء. تمث ــراف وتقدي ــج لإلش برام
تقديــر األداء« بالعمــل الــذي تــم إنجــازه بشــكل جيــد. مــن شــأن هــذه البرامــج أن تنشــئ تواصــًا ثنائــي االتجــاه بيــن األطبــاء 

وســتضمن ســماع أصواتهــم وآرائهــم وتقديــر عملهــم. كمــا تشــمل الحوافــز العينيــة التدريــب والتطويــر.

6

تقييم متطلبات الثقة

عملية متكررة

هل هناك طرق لتعزيز مراقبة 
)أو متابعة( االتزام بالقواعد من 

أجل تعزيز الثقة في النظام وفي 
النظام اإلداري؟

هل هناك طرق لبناء مزيد من 
الثقة لدى العاملين من خالل إزالة 

سياسات مقننة أو تغييرها أو 
إضافة سياسات مقننة؟

هل هناك مشكلة ثقة نتيجة 
وجود قواعد حالية أو نصوص 

عتيقة أو عدم وجود نصوص من 
األساس؟

هل هناك حاالت إحباط عامة 
معلنة ومشاكل ثقة نتيجة عدم 

االلتزام باللوائح أو القوانين؟

تصحيح مسار الثقة
حل مشاكل الثقة الحالية

المستوى القانوني

المستوى الفعلي

نهج إيجابي

المستوى القانوني

المستوى الفعلي

نهج سلبي

بناء الثقة:
تعزيز ثقافة الثقة

	

	 4

	 5

6

7

11         س. كاشين، س. تشارشي، أ. برفين JLN / GIZ دراسات حالة حول ابتكار نظام المكافآت للرعاية الصحية األولية: النظام اإلندونيسي ألجور األطباء في الرعاية الصحية 

األولية مع معايير األداء. واشنطن العاصمة: شبكة التعّلم المشتركة. 2017.
12       آي. ماثاوير، آي. إيمهوف - تحفيز العاملين في المجال الصحي في إفريقيا: دور الحوافز العينية وأدوات إدارة الموارد البشرية. مجل Hum Resour Health. 2006؛ 4:24. 

.pmid: 16939644
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خيار السياسة 	: إنشاء نظام إلكتروني موحد إلدارة الموارد البشرية	 

يتميــز النظــام اإللكترونــي الموحــد إلدارة المــوارد البشــرية بعــّدة مزايــا بالنســبة للعامليــن بقطــاع الرعايــة الصحيــة وصانعــي 
السياســات علــى حــد ســواء؛ إذ أنــه يعمــل علــى: 

 فتــح قنــوات اتصــال جديــدة بيــن مقدمــي الخدمــات الطبيــة فــي القطــاع الصحــي العــام والمســؤولين )طريقــة لتنفيذ . 1
األول(. الخيار 

 تســهيل اإلجــراءات اإلداريــة التــي تهــدر وقــت وجهــد القــوى العاملــة الصحيــة، وتمكينهــا مــن آداء واجباتهــا بشــكل . 2
أفضــل.

توفيــر التدريبــات المشــتركة وفــرص التعّلــم لجميــع العامليــن فــي ســبيل بنــاء مهاراتهــم ورفــع كفاءاتهــم باســتمرار . 	
)كل ذلــك مرتبــط بالحوافــز العينيــة(. 

إبــاغ وزارة الصحــة والســكان بمعــدالت رضــا مقدمــي الخدمــات الطبيــة حتــي يتمكــن المســؤولين مــن اتخــاذ قــرارات . 	
مستنيرة. 

ــًرا فــي تحقيــق جــودة بيئــة العمــل للعامليــن بقطــاع الرعايــة الصحيــة. فضــًا  جميــع هــذه الخدمــات تســهم إســهاًما كبي
ــا يعــد أمــًرا بالــغ األهميــة، كمــا أنهــا  عــن أن إنشــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة شــاملة تقــوم بتوفيــر هــذه الخدمــات تدريجًي
ــة  ــوزارة فــي الحــّد مــن البيروقراطي ــة ال ــى رغب ــذ البدائــل األخــرى المقترحــة. إن إنشــاء نظــام إلكترونــي يؤكــد عل أداة لتنفي
)ويدخــل ضمــن أهــداف الحكومــة المصريــة بوجــه عــام( فضــًا عــن رفــع العــبء اإلداري عــن العامليــن بقطــاع الرعايــة 
الصحيــة. كمــا ســتتيح األدوات االلكترونيــة للمســؤولين تلقــي الماحظــات بشــكل أفضــل وتزويــد القــوى العاملــة الصحيــة 
بالمهــارات الازمــة. إن خيــار السياســة يتيــح لــوزارة الصحــة رفــع كفــاءة أدائهــا الداخلــي وســيؤدي إلــى تحســين بيئــة العمــل 

دون تحيــز.

الخالصـــة
ــي  ــاعدين ف ــن والمس ــاظ بالعاملي ــة لاحتف ــة جوهري ــة أهمي ــة الصحي ــوى العامل ــل الق ــة عم ــين بيئ ــل تحس ــا، يحم وختاًم

ــام.  ــاع الع ــي القط ــيما ف ــة، والس ــة الصحي ــاع الرعاي قط

في ملخص هذه السياسة، نقترح ثاثة بدائل مترابطة للسياسة:

يمكــن لواضعــي السياســات المبــادرة بتصحيــح مســار الثقــة وبناؤهــا علــى الفــور )مــن خــال مراجعــة اللوائــح 
والقوانيــن والممارســات وتعديلهــا( كحــّل اقتصــادي فــي التكلفــة.

	. تعزيز الثقة

 	. نظام إدارة الموارد
البشرية اإللكتروني

	. الحوافز المالية
والحوافز العينية

برامج اإلشراف
وتقدير األداء

 تحسين بيئة
 العمل واالحتفاظ

بالعاملين
في قطاع الرعاية

الصحية

قنوات التواصلالتدريب والتطوير
الرقمية 

 تسهيل اإلجراءات
اإلدارية

 مبادرات تصحيح
مسار الثقة وبناءها

 المكافآت المرتبطة
باألداء
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قياس  معدالت الثقة . 1
إذا ما تم تطبيقه بشكل 

خاطئ، ربما يسبب عواقب 
غير مرغوبة ونتائج عكسية 

بين العاملين.

تستلزم الحوافز المالية . 2
والعينية تدخالت منهجية 

تتطلب دعًما سياسًيا.

قد يجعل سوء البنية التحتية . 3
الفنية )االتصال باإلنترنت 

واألجهزة والبرامج( وضعف 
المهارات االلكترونية لدي 

العاملين من الصعب االعتماد 
على منصة الموارد البشرية 

عبر اإلنترنت.

التحديات لمحتملة:
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ــا  ــات تدريجًي ــي السياس ــن لواضع ــك، يمك ــع ذل ــن م بالتزام
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــي إلدارة الم ــام الكترون ــاء نظ ــا إنش أيًض
حــُل  اإللكترونــي  النظــام  هــذا  والســكان.  الصحــة  وزارة 
القــرار  صانعــو  ســيمنح  حيــث  المــدى.،  قصير-متوســط 
األولويــة للخدمــات اإللكترونيــة بنــاًء علــى تقييــم االحتياجــات 
اســتراتيجية  المقدمــة  للخدمــات  اختياراتهــم  أن  لضمــان 
وذات صلــة باحتياجــات وتفضيــات القوى العاملــة الصحية. 
يمكــن أن يكــون النظــام الرقمــي أداة واحــدة، مــن بيــن 

أدوات أخــرى، لتنفيــذ البدائــل األخــرى المقترحــة )تعزيزالثقــة 
والحوافــز العينيــة مثــل التدريــب( بالتزامــن مــع تســهيل 
العمليــات اإلداريــة للعامليــن لــدى وزارة الصحــة والســكان. 
إن المكافــآت المرتبطــة بــاألداء تقتضــي إصاحــات هيكليــة 
بــل ويمكــن اعتبارهــا خيــاًرا طويــل األجــل نحــو تحســين بيئــة 
العمــل واالحتفــاظ بالعامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة.

»جميع المراجع األكاديمية المشار إليها في هذا الموجز يمكن الرجوع إليها في ورقة السياسات«
ملتقى السياسات العامة - كلية الشئون الدولية و السياسات العامة بالجامعة األمريكية بالقاهرة 

https://gapp.aucegypt.edu/public-policy-hub


