قطاع الصحة في ليبيا الواقع و التحديات

مقدمة
تواجه املؤسسات الحكومية الخدمية جملة من
التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

وعلاى ضااوء مااا سابق ،يتعاار هااذا التقريار لواقااع قطااا
الصاحة وتقياايم أداء مكوناتااه ألاساسايةوذلك ماان خااالل

والتقنية ،مما يحتم على هذه املنظمات مواجهة هذه

خمسة عناصر أساسية.

التحديات من خالل اتخاذ الترتيبات الالزمة آلاخذة

ا
أول :واقع قطاع الصحة.
ا
ثانيا ااا :الانقسا اااا السياد ا ا ع و داقيا ا ا ق ا ا القطا اااع

بمفاهيم الحوكمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها
بكفاءة وفعالية .و قد صاحب هذه التحديات املطالبة
بتجديد أساليب إلادارة العامة ،وتبني إستراتيجيات
ومداخل مختلفة ترفع من مستوى أداء ألاجهزة
الحكومية الخدمية من خالل التعامل إلايجابي مع
التحديات ،وترشيد إلانفاق ،وسرعة إلانجاز ،وتبسيط
إلاجراءات ،ذلك ألامر الذي يتناسب مع املدخل
الشمولي للتطوير إلاداري من خالل استغالل مواردها
بكفاءة والتحسين املستمر لجودة خدماتها وزيادة رضا
عمالئها .
قطا ااا الصا ااحة يا ااي ليبيا ااا مثا ااال للتحا ااديات التا ااي تواجا ااه
إلادارة الليبيااة والخاادمات العامااة املتدنيااة بدرجااة كبياارة
بساابب ال انقص الحاااد يااي املسااتلزمات الطبيااة وألادويااة،

الصحي
ا
ثالثا :مؤشرات ومعاييرأداء قطاع الصحة الليبع.
ا
رابع ااا :أب اارح التح ااديات الا ااع وايا ا القط اااع الص ااحي
الليبع.
ا
خامسا :أداء قطاع الصحة وفقا لتقديرات املواطنين
خا اام قا اااا  5102ما ا خا اام ا ا ااتعرا

أ ا ا نتا ااا

ا ا ا ااتبيان ايبيعي ا ا ااة الليبي ا ا ااة للي ا ا ا ا الص ا ا ااحية ف ا ا ااي
الوليات املتحدة ألامريكية لتقياي عقاادة بنااء الن ااا
الصحي في ليبيا.
ا
اد ا :متطلبات النهو

بقطاع الصحة الليبع.

حي ا ا أدت الحا اار والانقس ا اااا السيا ا ا ي با ااين الفرق ا اااء
الليبيا ااين إل ا اى ت ا ااقزا القط ا ااا الص ا ا يّ ،
مم ا ااا اه ا اادد بكار ا ااة
إنسانية قد تمس أكثر من ملياون ماوا ن .وياي لال هاذه
التغيرات والتحوالت شديدة الخطورة تظهر الحاجة إلى
قي ا ا ا ا ا ا ااا أداء املنظوم ا ا ا ا ا ا ااة الص ا ا ا ا ا ا ااحية ي ا ا ا ا ا ا ااي ليبيا ا ا ا ا ا ا ااا
بص ا ااورة دوري ا ااة هه ا ااد رف ا ااع مس ا ااتواها وتحسا ااين أدائها ااا
ومجاههة التحديات واملخا ر.
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ا
أول :واقع قطاع الصحة الليبع
تقادا الخاادمات الصااحية يااي ليبيااا بشااكل مجاااني ،ور اام
انتش ااار املؤسس ااات الص ااحية ي ااي اف ااة املن ااا ق والق اارى
وألاريااا  ،إال أ هااا عانااس منااذ ساانوات ويلااة ماان نقااص
الاادعم وإلادارة ،وتعاااعز اجزهااا يااي لاال الاضااطرابات
ألامنيا ا ااة والص ا ا اراعات املس ا ا ا حة الت ا ا ااي عطلا ا ااس معظا ا اام
الخدمات ،حي تم إ الق العديد من املراكاز الطبياة و

يكلية الوحارة
يتكون الهيكل التننظيمي لديوان وزارة الصحة من
التقسمات التنظيمية الاتية:
 .0عدارة التخطيط الصحي.
 .5عدارة املشروقات.

املستشفيات خاصة ياي مناا ق الاشاتبا ات مماا صاعبس

 .3عدارة ايبودة و ممة املريض.

املهمة على املوا نين.

 .4عدارة الرقاية الصحية ألاولية.

يوجد يي ليبيا نحو 021مستشفى وعيادة عامة يي

 .2عدارة شؤون املستشفيات.

أنحاء البالد كما هو موضح يي الشكل أدناه ،و يفتقر
معظمها إلى التجهيزات واملستلزمات الطبية والصيانة
واحتاجس املستشفيات إلى  202مليون دينار ليبي العاا

 .6عدارة شؤون ايخدمات الصحية لليناطق.

 ،2102حي أنفق املصر املركزي  041مليون دينار
فقط من إجمالي املبلغ املطلو  ،كما تدهور ألاوضا
بمختلز املستشفيات ،ال سيما يي الجنو الليبي
ً
واملنا ق النائية نظرا لشح املوارد املالية ،وذلك ر م أن
بعض الخدمات الطبية يي املستشفيات املوجودة يي
ر ليبيا كعالج الكلى وإلاسعافات وبعض العمليات
الجراحية جيدة إلى حد ما ،إال أن باقي املستشفيات يي
باقي املنا ق تواجه تحديات صعبة.1

 .7عدارة املختبرات ومصارف الدا.
 .8عدارة التيريض.
 .9عدارة القطاع ايخاص.
 .01عدارة الص ا ا ا ا اايدلة واملع ا ا ا ا اادات والت ي ا ا ا ا ا ات
واملستلزمات الطبية.
 .00عدارة الشؤون إلادارية وايخدمات.
 .05عدارة الشؤون املالية.
 .03عدارة املوارد البشرية.
 .04عدارة إلاقما والتوقية والتثقيف الصحي.
 .02عدارة النفقات الصحية.
 .06عدارة التفتيش و املتابعة.

32حسب نوعها
عدد المستشفايات و المراكز الطبية
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التخصصية المركزية

العامة

القروية

 .07مكتب الشؤون القانونية.
 .08مكتب املرايعة الداخلية .
 .09مكتب التعاون الدولي.
 .51مكتب شؤون اللبان املركزية للعمج.
 .20مكتب الوحير.
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كما يتكون قطا الصحة من مجموعة من مكونات

العمل ،كم ذكر التقرير أن املبالغ املسيلة للقطا يي

ومؤسسات تتبع وزارة الصحة وهي التالية :

حسا املرتبات بلغ  2,011,220,221دينار ليبي خالل
ً
سنة . 2101ومما يزيد الامر سؤا هو عدا مطابقة

 .0م لس التخصصات الطبية.
 .5ي احإلامداد الطبع.
 .3ي احخدمات إلا عاف.
 .4املركزالوطنع ملكافحة ألامرا .
 .2مركز املعلومات والتوثيق الصحي.
 .6مركز نيية القوى العاملة الطبية.
 .7املبلس الوطنع لتحديد املسئولية الطبية.

ألارقاا الو نية لكثير من املولفين بالقطا والتي يبلغ
عدد هذه الارقاا الغير مطابقة حوالي  22,411رقم من
إجمالي عدد املولفين  ،ناهيك عن الازدواجية
الحاصلة يي الكادر الوليفي والتي بلغ عددهم 1,142
حالة من إجمالي املولفين.
إال أن هذه الارقاا تعتبر ير دقيقة حسب ما ذكر
تقرير ديوان املحاسبة لسنة  2104والسبب يعود إلى

 .8مركزطرابلس الطبع.
 .9مركزبنغاحي الطبع.

عدا وجود بينات متكاملة و مو وقة عن القوة

 .01مركز بها الطبع.

البشرية ،وال يوجد كذلك إدارة أو جهة مختصة تتوفر

 .00عدارات ايخدمات الصحية باملناطق.

لداها قاعدة بيانات عن إدراة املستشفيات و املراكز ،

 .05املستشفيات واملراكزالطبية والتخصصية
املعتيدة.

كما أن هناك عزوفا عاما يثير الشبهة عن تقديم
العاملين للرقم الو ني الخاص ههم.

التكدس الوظيفي

ايخدمات الصحية

من أهم التحديات التي يعاني منها قطا الصحة هو
نفقات مرتبات العاملين بالقطا و الناتج من تكد

أما بالنسبة لخدمات التي يحتاجها املوا نين فيوجد
حوالي  2مليون موا ن ليبي يحتاجون لخدمات صحية

املولفين يي جميع إلادارات بالوزارة والجهات التابعة

أساسية مثل أدوية ألانسولين واللقاحات و سيل

للوزارة والسبب يعود يي ذلك الى زيادة يي حاالت

الكلى ،يقابل هذا إ الق نحو لثي مستشفيات البالد

التعيين خالل الاعواا السابقة كما ورد يي تقرير ديوان

و ها يي وضع ال يؤهلها لتقديم خدماتها على أكمل

املحاسبة لسنة  2104الذي ذكر أنه لم يتم التقيد
بالقانون رقم  02لسنة  2101بشقن عالقات العمل،

وجه ،بسبب مغادرة ألا قم الطبية ألاجنبية والتي تمثل
 %11من العناصر الطبية والتمريض؛ وتراجع

حي تجاوزت التعيينات يي قطا الصحة أكثر من

املخصصات املالية لسبب تراجع إلايرادات العامة.

 %011حي بلغ عدد املظفين يي ديوان الوزارة 412

يي

مولفامن إجمالي مولفي القطا بالكامل البالغ
 021,191مولز دون أن يكون هناك تغيير يي حجم

وأصبح من املعتاد أن تشاهد الكالشينكو
املستشفيات ،بعد تدهور الوضع ألامني بشدة مما أدى
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إلى هرو

ألا باء وأ قم التمريض بعد تزايد

يي لل تقليص إلانفاق الحكومي على مخصصات

الاعتداءات عليهم ،وتردي الوضع الص ي.

العالج.4

وتنفق ليبيا على القطا الص ي قرابة ستة مليارات
دينار سنويا ( 4.1مليارات دوالر وفقا ألسعار الصر

و ان ديوان املحاسبة قد ذكر يي تقريره السنوي خالل
العاا  ،2104أن الدولة الليبية صرفس خالل الث

الرسمية) يذهب جزء منها إلى مرتبات العاملين يي

سنوات معس  2.1مليار دينار على ألادوية

القطا  ،وجزء آخر على صيانة املباني وألاجهزة

واملستلزمات الطبية.وحسب تقارير رسمية ،يشتكي
الليبيون خالل السنوات املاضية ،من نقص حاد يي

واملعدات ،يي حين يصل حجم إلانفاق على العالج يي
الخارج حوالي مليار دوالر سنويا.ويقدر بعض خبراء
القطا الص ي ،أن الليبيين ينفقون نحو خمسة
ً
مليارات دوالر سنويا يي دول الجوار لتلقي العالج،
ً
فعال عن تعر الكثير منهم لعمليات احتيال

فاملبالغ املنفقة على دعم الادوية ال تقابلها خدمات

ممنهجة ،يي يا رقابة املكاتب الصحية بالخارج ،بل

تعادل هذا الانفاق بسبب ضعز كفاءة وفاعلية

وفسادها مقابل عموالت مالية.2

إلادارة السياسية الدوائية وهو ما أسهم يي مالزمة

وألهرت البيانات الرسمية أن ميزانية جهاز إلامداد
الطبي الحكومي املختص بقدوية املستشفيات العامة
ً
فقط تبلغ سنويا نحو  111مليون دينار ليبي .3وتبلغ
الديون املستحقة على جهاز إلامداد الطبي للشر ات
الخاصة املوردة لألدوية نحو  0.4مليار دينار للعاا
املاض ي ،حسب تقرير ديوان املحاسبة.
كما تسبب النقص الحاد يي ألادوية املدعومة بمختلز
أنواعها يي املستشفيات العامة يي ليبيا ،يي إنعاش

الخدمات العالجية والدوائية بالر م انه ذكر يي تقرير
ديوان املحاسبة التعاني الدولة الليبية من مشا ل يي
ما يتعلق باإلنفاق على الادوية و املستلزمات الطبية ،

الفساد لهذا إلانفاق  ،حي
حديثة معتمدة تنظيميا.5

تفتقد الدولة لالئحة

وترتكز الخدمات الصحية املقدمة للموا نين على
العمالة ألاجنبية ،حي أدى تردي ألاوضا ألامنية يي
السنوات املاضية إلى هرو معظمها وعودتها لبلدا ها،
يي الوقس الذي تعاني فيه املؤسسات الصحية من
ضعز املوارد البشرية املحلية من أ باء وممرضين
ومساعدين.

6

نشاط الصيدليات الخاصة ،بعد اضطرار الكثير من
املرض ى إلى ال جوء للصيدليات الخاصة لشراء ألادوية،

4
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ملف ايبرح

كما أن الدولة قامس بتحويل مبالغ مالية ائلة إلى
بعثات يي دول أوروبية يعتبر العالج فيها باهظ

جدير بالذكر أن ملز الجرحى يي ليبيا يعد أصعب
ً
امللفات الشائكة وأكثرها فسادا ،منذ اندال ورة 01
فبراير ،إذ تراكمس ديون كبيرة لصالح مشايي

التكاليز ومعقد إلاجراءات ،وهو ما ال يتوفر لغالبية
الجرحى وال يستطيع الجريح الوصول إليها

ومؤسسات أجنبية يقع عبء سدادها على عاتق وزارة

دون املرور بوسا ات ومعاناة تزيد من آالمه وتقخر

الصحة يي الحكومات املتعاقبة ،7فر م إنفاق مليارات
الدوالرات على نفقات عالج الجرحى منذ  2100فإن
العديد من الدول ال تزال تطالب بمستحقات

مداواة جراحه.

مصحاتها ،وألن تركيا من الدول التي ال تزال تفتح
مستشفياتها ل جرحى الليبيين فإ ها تطالب الدولة
الليبية بنحو  91مليون يورو كتراكمات حتى هاية عاا
ً
ً
 ،2102كما أن جزءا كبيرا من ألازمة الحالية لجرحى
تابعين ل حكومة املنبثقة عن برملان برق يعود إلى ون
وزارة الصحة بالحكومة املؤقتة لم تستلم ميزانية عاا
 . 82102ويمثل ملز الجرحى تحديا كبيرا أماا الحكومة
املؤقتة وذلك يي لل ارتفا الرقم بسبب الحر
الدائرة ببنغازي حي قدرته لجنة الصحة بالبرملان
بنحو  21ألز جريح.
إن شكوى الجرحى من تعنس الجهات املختصة يي
إيفادهم للعالج ومما لتهم وإهدار حقوقهم تعبر عن
الحقيقة والواقع الناتج عن عدا دراسة امللز
وعشوائية إدارته واستشراء الفساد يي ال جان املكلفة
به .وتتمثل أهم مشا ل الجرحى يي إهمال الحكومات
املتعاقبة للملز والتعامل معه بشكل ير منعبط ،إذ
أن القائمين على ال جان أكثرهم ليسوا من ألا باء وال
دراية لهم بمتطلبات املسؤولية امللقاة على عاتقهم،
7تقرير لجنة الصحة البرلمانية وآلية معالجة متطلبات المرحلة في ليبيا .5102
 8العربي الجديد ،جرحى النزاعات في ليبيا ..فوضى االنقسام تحرمهم العالج01 ،
فبراير .5101

وقد أدى الانقساا السيا ي الحاصل يي البالد إلى زيادة
مقساة املرض ى والجرحى بعدما قرر برملان برق ّ
حل
افة لجان عالج الجرحى بالخارج يي شهر
أ سطس ،2102وهو القرار الذي جاء بعد تفش ي
لاهرتي الفساد املالي وإهدار املال العاا يي ملز عالج
جرحى الحر  ،واقتصر تنفيذ القرار على السفارات
وامل حقيات الصحية التابعة ل حكومة املؤقتة فقط،
بينما لم ترضخ للقرار السفارات املوالية للمؤتمر
الو ني بطرابلس والحكومة املنبثقة عنه.
وقد استلمس وزارة الصحة ملز الجرحى من بعض
ال جان التي شكلس يي السابق لإلشرا على ألامر يي
ً
بداية شهر سبتمبر  ،2102وفقا لقرار مجلس رئاسة
وزراء الحكومة املؤقتة ،وتم التعاقد مع مصحات
متخصصة لعالج الجرحى يي إلاسكندرية بمصر
واملستشفى العسكري باإلسكندرية و 1مصحات يي
تونس ،ولكن بعد  1أشهر من الاستالا تم سحب امللز
يي ديسمبر من وزارة الصحة وتسليمه لرئاسة ألار ان
لتتولى إدارته بشكل ذاتي ومباشر بواسطة لجان تابعة
لها ،بينما تختص وزارة الصحة حاليا فقط بملز
عالج املرض ى من املوا نين املدنيين كمرض ى ألاوراا
وبعض الحاالت التي ال يتوفر عالجها يي داخل ليبيا.

قطاع الصحة في ليبيا  ..الواقع والتحديات
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ا

ثانيا :الانقساا السياد ع و داقيا ق القطاع املتقدمة لتنفيذ هذه القرارات ،مما سيزيد من تكد
املولفين بوزارة الصحة.
الصحي
من خالل تتبع القرارات التي نشرتها حكومة السيد عبد
مما الشك فيه أن تداعيات إلانقساا السيا ي الحالي
هللا الثني – صدرت عن رئاسة الحكومة ولم نتحصل
تطال افة قطاعات الدولة وت حق هها العرر وتهدد
على القرارات الخاصة بوزارة الصحة إن وجدت – فإن
تماسك بنية مؤسساتها وفعاليتها على املدى البعيد حتى
هذه القرارات تبدو مثيرة لالستغرا بالنسبة لعدد من
بعد إ هاء إلانقساا .
الخبراء والعاملين بقطا الصحة ممن تواصلنا معهم،
إن وجود حكومتين أدى إلى إ هاك قطا الصحة ودفع
فلم تسجل زيادات سكانية كبيرة يي املنا ق التي
باملنظمات الدولية املهتمة بالشؤون الصحية وإلا ا ية
شملتها قرارات الحكومة املؤقتة لتبرر هذا التوسع يي
إلى التدخل وتكرار إلاعالن عن خطورة املوقز الص ي
لل ألازمة الاقتصادية التي تعانيها البالد بحسب
يي ليبيا ،وتكفلس يي أكثر من مناسبة هذه الجهات
تعليقهم .ويصز الخبراء هذه القرارات بق ها ذات
بمحاوالت لسد النقص يي مخزون لقاحات ألا فال
بيعة سياسية خاصة مع عدا وضوح التكلفة املالية
وأدوية أمرا السكري والقلب وأمرا ألاوراا
الضخمة التي ستترتب على الخزانة العامة جراء تمويل
واملعدات الطبية املتخصصة وألاساسية يي إجراء
هذه املراكز أو أعمال إلانشاء الجديدة ،خاصة أن
العمليات الجراحية وإلاسعافات ،و يرها من املواد
بعض القرارات نصس على تحديد الشخصية إلاعتبارية
الطبية التي يؤ ر ياهها على صحة وحياة املوا نين
والذمة املالية املستقلة لهذه املستشفيات واملراكز
بشكل مباشر .
املتخصصة .
أدى وجود حكومتين إلى قياا ل منهما بعقد التزامات
ويلة املدى ستتحملها الدولة الليبية بعد إ هاء حالة
إلانقساا ،فعلى سبيل املثال الحكومة املؤقتة برئاسة
عبد هللا الثني – مقرها البيعاء – قامس بإصدار أكثر
من  12قرار بإعتماد مستشفيات قروية بسعة – 01
 21سرير يي أكثر من  12بلدة وقرية نائية ،بدون وجود
معايير واضحة استندت عليها يي تغيير بيعة عمل
الوحدات واملراكز الصحية القائمة إلى مستشفيات
قروية أو عامة أو حتى إنشاء مستشفيات جديدة يي
منا ق توجد هها مستشفيات قائمة ال تبعد عن هذه
التجمعات السكانية .ويتوقع أن تصدر قرارات بتعيين
والتعاقد مع مولفين جدد وأ قم بية يي املراحل

املنا ق التي صدرت قرارات باعتماد املراكز الصحية
فيها كمستشفيات قروية أو إنشاء مستشفيات عامة
ومراكز متخصصة هي :جرد – مزدة – درج –
ألاصابعة – الزنتان – الرجبان – القبة – ألابرق –
ونزريك – القرضة – بني وليد – قندولة – تمنهنس –
دريانة – بنس بية – مسة – بنينا – بالخائر – السواني
مراوة – بنغازي – أا الجرسان – املخيلي – القيقب– اجخرة – شهداء تساوة – العزيات – الحنية – بئر
الاشهب – كمبوت – الشا ي – سبها – الغريفة .
ويي نفس السياق ،حكومة إلانقاذ الو ني – مقرها
رابلس – لم تنشر القرارات املتعلقة بقطا الصحة
ولكن املؤكد أن كال السلطتين رتبس على الخزانة العامة
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التزامات مالية وإدارية ستشكل أعباء إضافية على عاتق
. 9حكومة الوفاق الو ني

 مرفق روابط لمجموعة من هذه-  موقع الحكومة المؤقتة:  المصدر9
:القرارات الصادرة بالشأن
1- https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.09/11700867_811881478931960_2519670026261075083_n.jpg?oh=6df67
4c72759c226f0589fb771482b89&oe=577F00D7
2-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.09/11209627_769728026480639_8520639674034716347_n.jpg?oh=9a10f
1205e98671ae259725d185f6cc9&oe=574B64E6
3-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.09/10999250_769728069813968_4553435509100139095_n.jpg?oh=2f6d1
dac142c811e496727b0286b42ff&oe=578308AE
4-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.08/s960x960/11731684_807085146078260_3343536779854711051_o.jpg
5-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.08/s960x960/11053095_807085112744930_7755910494939872923_o.jpg
6-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.08/s960x960/11263108_777850045668437_1534801322399038888_o.jpg
7-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.08/s960x960/12375245_881291145324326_876193930755641124_o.jpg
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ا
ثالثا :أبرح مؤشرات ومعايير أداء قطاع

أبرز المؤشرات المالية لوزارة الصحة
الليبية

الصحة الليبع
سيغطي هذا الجانب من التقرير أهم املؤشرات و
أبرزها يي تقييم قطا الصحة حسب ماورد يي املوقع
الرسمي لوزارة الصحة وهي التالي:
 أبرح املؤشرات املالية. -نسبة ألافراد الذي يعانون م ألامرا

املزمنة حسب

الفئات العيرية.
املزمنة بين ايبنسين.

 -نسبة عنشاربعض ألامرا

 -ر يب حالت إلاصابة باألمرا

املعدية ألق

02

مر .

المؤشر
نسبة ما يخصص لوحارة الصحة م املي انية
العامة
معد إلانفاق ق الصحة م النا املح ي
إلاييالي
حصة الفرد م إلانفاق إلاييالي ق الصحة
نسبة عنفاق الدولة ق قطاع الصحة م عييالي
إلانفاق ق الصحة
حصة الفرد م مي انية وحارة الصحة بالدولر
نسبة الانفاق م ايبيب ق الصحة

القيمة
% 8.3
% 4.1
961
%93
895
%7

املصدر :وزارة لصحة الليبية

 نسبة عنتشارالتدخين. -وحيع املرض ى حسب أماك

املعتاد لقي الرقاية

الصحية.
حصينه ضد أمرا

 -نسبة ألاطفا الذي

الطفولة.

 مؤشرات التنيية الصحية في ليبيا. -مؤشرات التغطية بخدمات الرقاية الصحية ألاولية.

يتضح من الجدول السابق أن نسبة ما يخصص من
وزارة الصحة من امليزانية العامة تصل إلى ،%9.1
ويبلغ معدل إلانفاق على الصحة من الناتج املحلي
إلاجمالي حوالي  ،%4وتتكفل الدولة بحوالي  %21من
إلانفاق إلاجمالي على الصحة وذلك وفقا لألرقاا

بحسب بيانات البنك الدولي ،فإن إلانفاق على
ً
ً
الرعاية الصحية يعد مرتفعا كثيرا ،فقد تبين أن
نصيب الفرد من إلانفاق على الرعاية الصحية من
إجمالي إلانفاق يي العديد من الدول ال يتعدى 211
ً
ً
دوالر سنويا .و بقا ألرقاا البنك الدولي فقد سجل

الرسمية من وزارة الصحة وهذه ألارقاا تعتبر جيدة
مقارنة بمستوي إلانفاق الص ي يي باقي الدول
العربية.

نصيب الفرد من إلانفاق على الرعاية الصحية يي
ليبيا  411دوالرا.10
املصدر :آخر البياانت املتوفرة يف املرصد الصحي العامليhttp://www.who.int/gho/en/.

متوسط العمر المأمول عند الميالد
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدوالر
األمريكي)
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج
القومي اإلجمالي

57
344
3.4

http://goo.gl/Ju7kHy
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نسبة الأفراد الذين يعانون من
الأمراض المزمنة حسب الفئات
العمرية

يتضح من الشكل السابق أن نسبة ألافراد الذين
يعانون من ألامرا املزمنة تتركز يي الشرائح ا

يتضح من الشكل السابق أن نسبة انتشار بعض
ألامرا

املزمنة بين الجنسين تتركز أكثر يي إلاناث،

حي تصل نسبة ارتفا ضغط الدا يي إلاناث حوالي
 %4.4ويي الذ ور حوالي  ،%1.2وتبلغ نسبة إصابة
إلاناث بمر السكر حوالي  ،%4.2بينما تصل هذه
النسبة يي الذ ور حوالي  ،%1.1وتعد هذه النسب
منخفعة إذا ما تم مقارنتها بباقي الدول العربية.

ترتيب حالات الإصابة بالأمراض
المعدية لأعلى  51مرض في ليبيا
املصدر :وزارة لصحة الليبية

يتضح من الشكل السابق أن نسبة ألافراد الذين
املزمنة تتركز يي الشرائح

يعانوان من ألامرا
ً
العمرية ألاكبر سنا ،حي تصل إلى  %24.0يي الفئات
العمرية ألاكبر من  11سنة ،بينما تصل هذه إلى
 %1.1يي ألا فال ما دون  2سنوات.
نسبة انتشار بعض الأمراض المزمنة
بين الجنسين

ت

المرض

1
2
3
6
6
5
5
1
9
13

اإلسهال
اإلنفلونزا
التهاب الكبد الباني
الزحار األميبي
التهاب الحلق السبحي
الجديري
التهاب الكبد الفيروس (ج)
الدرن الرئوي
الدرن خارج الرئة
اللشمانيا (قرحة شرقية)
الحمى التيفودية وباراتيفوديه
(حاالت اشتباه)
التسمم الغذائي
الحصبة
االلتهاب السحائي البكتيري
الدوسنتاريا

11
12
13
16
16

عدد
الحاالت
5996
5656
1656
1133
1331
115
116
566
633
659
316
255
233
261
196

المصدر :المركز الوطني لمكافحة األمراض

املصدر :وزارة لصحة الليبية

يوضح الجدول السابق حاالت إلاصابة باألمرا
ً
املعدية و يظهر مر ألاسهال أكثر إنتشارا حي
يقدر عدد املصابين بحوالي  1222حالة و بعدها يقتي
مر إلانفلونزا با  1214حالة.
قطاع الصحة في ليبيا  ..الواقع والتحديات
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سبل التمويل والدعم الكايي من أجل الارتقاء
نسبة انتشار التدخين حسب الفئات
العمرية

باملنظومة الصحية يي ليبيا.

نسبة الأطفال الذين تم
تحصينهم ضد أمراض الطفولة

املصدر :وزارة لصحة الليبية

نالحظ من الشكل السابق ارتفا نسبة انتشار
التدخين بين الفئات العمرية من  11إلى  21سنة.
توزيع المرضى حسب المكان المعتاد
لتلقي الرعاية الصحية

املصدر :وزارة لصحة الليبية

ن حظ من الشكل السابق ارتفا نسب ألا فال
الطفولة والسيما

الذين يتم تحصينهم ضد أمرا
أمرا الدرن والشلل والحصبة  ،مما يتضح لنا أن
وزارة الصحة تمكنس من ر م الظرو الصعبة من
إيصال التطعيم الالزا أل لب الا فال وتحصينهم
بالتطعيمات املهمة ألمرا الطفولة بالر م من
الظرو الصعبة التي تمر هها البالد.

املصدر :وزارة لصحة الليبية

نالحظ من الشكل السابق أن املستشفيات العامة
تستحوذ على  %42.2من أماكن تلقي الرعاية
الصحية يي ليبيا ،ألامر الذي يلزا توفر ل سبل
الرعاية الصحية املتميزة يي هذه املستشفيات وتوجيه
قطاع الصحة في ليبيا  ..الواقع والتحديات
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أهم مؤشرات التنمية الصحية في ليبيا
المؤشر

The Value
القيمة

Indicators

ألا باء

009,11

N

Physicians

أ باء ألاسنان

191,0

N

Dentist

الصيادلة

090,1

N

Pharmacist

1,9,11

Nursing & Midwifery Personal

معدل ألا باء لكل عشرة آلا موا ن

11

Physicians

أ باء ألاسنان لكل عشرة آلا موا ن

,

Dentist

الصيادلة لكل عشرة آلا موا ن

,

Pharmacist

التمريض والقبالة لكل عشرة آلا موا ن

10

Nursing & Midwifery Personal

التمريض والقبالة
املعد لكل قشرة آلاف مواط ))Rate per 10,000 Population – R

املصدر :وزارة لصحة الليبية

ن حظ من الجدول السابق أن معدل ألا باء لكل
عشرة آال موا ن ليبي بلغ  21بيب ،بينما يوجد 1
أ باء أسنان لكل عشرة آال موا ن ،يي حين يبلغ
عدد الصيادلة لكل عشرة آال

صيادلة ،بينما يوجد  10ممر لكل عشرة آال
ً
موا ن ليبي ،وتعد هذه املؤشرات نسبيا مرتفعة
مقارنة بباقي الدول العربية ألاخرى.

موا ن حوالي 1
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أهم مؤشرات التغطية بخدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا

Indicator
Pop. With access to local health
services. Total (%)
Urban (%)
Rural (%)
Infants immunized against
tuberculosis (%)
Infants fully immunized with
DPT (%)
Infants fully immunized against
poliomyelitis (%)
Infants immunized against
measles (%)
Infants fully immunized against
hepatitis (%)
Pregnant women given doses
of tetanus toxoid (%)
Population with access to safe
drinking water (%)
Population with adequate
excreta disposal facilities (%)
Pregnant women attended by
trained personnel (%)
Deliveries attended by trained
personnel (%)
Infants attended by trained
personnel (%)
Married women (15-49) using
contraceptives (%)

The Value
القيمة

المؤشر

011
011

نسبة السكان الذين لديهم تغطية
بخدمات الرعاية الصحية األولية
الحضر
الريف

011

األطفال المحصنيين ضد السل

6.89

األطفال المحصنيين بالطعم الثالثي

6989

األطفال المحصنيين ضد شلل
األطفال

6986.

األطفال المحصنيين ضد الحصبة

6989

األطفال المحصنيين ضد إلتهاب الكبد
البائي

1.80

الحوامل المحصنات ضد الكزاز

6989

السكان يتوفر لديهم ماء صالح
للشرب

66819

سكان يتوفر لهم خدمات اإلصحاح

6.80

حوامل تحصلت على رعاية طبية

668..

والدات تمت تحت رعاية طبية

011

66
6686

حديثي الوالدة تحت رعاية مهنيين
مدربين
النساء المتزوجات يستخدمن وسائل
منع الحمل
 وزارة لصحة الليبية:املصدر
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ا
رابعا :أ

التحديات الاع واي قطاع

الصحة
العامة ،إذ ينقصها هي ألاخرى ّ
املعدات والتقنيات

يشكل واقع الرعاية الصحية والتقمين الص ي يي ليبيا
ملفا صعبا تعتريه الكثير من التحديات واملشا ل،

الحديثة.11
-تراكمات حر التحرير والتي ضاعفس من العبء

-تهالك البنية التحتية لقطا الصحة والذي يظهر

املالي والفني على قطا الصحة ويبرز يي مقدمة

يي اختالل قاعدة الخدمات الصحية من ناحية

التركة ملز الجرحى الذي استنز أموال ائلة من

عدد الوحدات الصحية وعدد ألا قم الفنية
والتجهيزات الالزمة.

مخصصات القطا أو تلك ألاموال املخصصة من
ميزانية الطوارئ والتي ان يمكن أن توجه إلصالح

الرؤية والافتقار إلى إستراتيجيات مالئمة

القطا وتطويره.
-أدى تراجع أداء القطا بدرجة كبيرة إلى معاعفة

وسد الفجوة بين القطا وبين املستفيدين من

تخو الرأي العاا وتقكيد عدا قته يي الخدمات

خدماته.

الطبية التي يقدمها ،ويشكل فقدان الثقة يي قطا

إشكال التمويل وإلادارة املالية الجيدة ملخصصاتالقطا بالشكل الذي يمنع الهدر ويعمن فعالية

الصحة تحدي كبير إذ يتطلب جهدا معاعفا

ويمكن ت خيص أهم التحديات فيما يلي:

 ياللنهو

بالقطا ومعالجة اختناقاته الرئيسية

التمويل.

ووقتا ير قصير حتى تستعاد قة الرأي العاا فيه.
خلل منظومة ألا را املساعدة والتي منهاالشر ات املتعاقدة مع وزارة الصحة والتي تحتكر
منافس لها من النجاح ،كما أن
السوق وتمنع أي
ٍ

 الفساد املتفش ي يي القطا والذي يجعله من أكثرالقطاعات هدرا لألموال واستنزافا للمال العاا
وفسادا يي منظومته إلادارية.
ترهل القطا وكبر حجمه من ناحية أعدادالعاملين فيه إذ يشكل قطا الصحة أكبر
القطاعات الخدمية من ناحية العمالة بعد قطا

نفوذها قوي جدا على املولفين بالوزارة وتشكل
أحد بؤر الفساد فيه.
ضعز الرقابة على حركة الدواء إذ اليوجد رقابةعلى الصيدليات ،بل أصبح سوق الدواء تجارة

التعليم ألامر الذي ينعكس سلبا على قدرات
القطا يي تقديم الخدمة الجيدة للموا نين.

مفتوحةوكثير من العاملين يي مجال تجارة ألادوية
ليسوا منذوي الاختصاص ،يمارسون تجارة ألادوية

 يا أدنى درجات التنسيق بين وحدات القطاالعاا يي املدينة الواحدة وبين املدن وأيعا بين

مثل تجارة املواد الغذائية دون دراية بقساليب

القطا

الحكومي والقطا

الخاص ،وليسس

العيادات الخاصة بحال أفعل من املستشفيات

11

انظر لمزيد من التفصيل استطالعات الرأي التي أجراها
برنامج هنا ليبيا حول المشاكل التي تعاني منها المستشفيات ،و
دور وزارة الصحة:
https://hunasotak.com/article/18791
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حفظ وتخزين ألادوية،كما أن مايتعلق باألدوية
الفاسدة و املغشوشة و املنتهية الصالحية يتوقز

 -0فيما يتعلق بالحاجة إلى إعادة بناء القطا
الص ي انس الردود كما يلي:

على ضمير التاجر أو الصيدلي فقط لعدا وجود
جهة تحاسبه.
تداعيات الانقساا السيا ي و الجغرايي علىمؤسسات القطا والوحدات الطبية التابعة له
والتي يمكن أن يفض ي إلى تفكك املؤسسات
الصحية و ضعز سيطرتها وقدرتها على إيصال
الخدمات الصحية إلى مختلز أنحاء البالد ،وهو
تحدي واقع قابل للتطور بشكل سلبي جدا.

ا
خامس ا ا ااا :قي ا ا ااي أداء قط ا ا اااع الص ا ا ااحة وفق ا ا ااا
لتقديرات املواطنين

 -2فيمااا يتعلااق بشااكل النظاااا الص ا ي املر ااو

الص ا ا ي يا ااي ليبيا ااا وال ا اذي قاما ااس با ااه الجمعيا ااة الليبيا ااة

لادى املااوا نين ،فقاد وافااق  %11مان العينااة
علاى اعتمااد نظااا صا ي قاائم ياي دولاة أخااري
م ااع إجا اراء التعا ااديل علي ااه ،بينما ااا ي ااري نحا ااو

للمه اان الص ااحية ي ااي الوالي ااات املتح اادة ألامريكي ااة ،وق ااد

 %21م اان العين ااة ابتك ااار نظ اااا ص ا ي جدي ااد

ش ااارك في ااه نح ااو  0201م ااوا ن ،ت اام التوص اال للنت ااائج
التالية:

خاص بليبيا ،وذلك كما هو موضاح بالشاكل

ً
ووفقاا خخار اساتبيان أجاري لتقيايم إعاادة بنااء النظااا

التالي:
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 -1وافق حوالي  %10من العينة املمثلة على اعتماد
نظ اااا صا ا ي ق ااائم ي ااي دول أمريك ااا الش اامالية ،بينم ااا

 -2ويي إلاجابة على سؤال مسؤولية تمويل

يفع اال  %22م اان العين ااة علا اى اعتم اااد نظ اااا صا ا ي

القطا الص ي انس النتائج كما يلي:

ق ااائم ي ااي بريطاني ااا وإيرلن اادا ،وذل ااك كم ااا ه ااو موض ااح
بالشكل التالي:

 -4وحااول تس اااؤل عل اى م اان تقااع مس اائولية إع ااادة بن اااء
النظ اااا الصا ا ي الليب ااي ،ان ااس آلاراء ي ااي العين ااة ت اارى

ويرى نحو  %12.9من املشاركين يي العينة أن
مسئولية تمويل القطا الص ي تقع باألسا على
الحكومة الليبية.

أ ه ااا تق ااع عل اى وزارة الص ااحة بنس اابة  ، %11.1بينم ااا
يرى  %29.9أن مسئولية إعادة بنااء النظااا الصا ي
الليب ا ا ا ااي تق ا ا ا ااع عل ا ا ا اى الهيئا ا ا ااات الصا ا ا ااحية واملهني ا ا ااين
الصحيين.
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 -1أما دور الحكومة يي القطا الص ي فيراه املستطلعون كما يلي:

 -1وحول أنظمة التقمين الص ي وكيفية إدارتها يرى املستطلعون:
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 -9وحول سؤال على من تقع مسئولية تنظيم وضبط املهن الصحية:

يرى املستطلعون من ير ألا باء أن تنظيم املهن
الصحية هو دور الحكومة أو وزارة الصحة ،بينما
تباينس آراء ألا باء داخل ليبيا ما بين دور الحكومة
من جهة والهيئات املهنية املستقلة من جهة أخرى
ً
حي انقسمس آراؤهم بشكل متساوي تقريبا بين
هذين الخيارين ،يي حين يرى معظم ألا باء خارج
ليبيا أن مسئولية ضبط وتنظيم املهن الصحية يجب
أن تقوا به مؤسسات مهنية مستقلة عن الدولة.

ونستخلص من نتائج الاستبيان السابق إلى أن
الغالبية العظمي من املشاركين يرون ضرورة إعادة
بناء النظاا الص ي يي ليبيا وتبني نظاا ص ي قائم يي
أحد الدول املتقدمة مع إدخال بعض التعديالت
ً
عليه بما يتوافق مع الحالة الليبية وذلك بدال من
استحداث نظاا جديد خاص بليبيا على أن تقوا
الدولة بتوفير التمويل الالزا لتطوير قطا الصحة
دون تدخل مباشر يي تقديم الخدمات ،كما تباينس
آلاراء حول بعض املسائل الهامة ،ألامر الذي يستدعي
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توعية شاملة وتثقيز للموا نين واملهنيين على حد
سواء ههذه املسائل  ،م إجراء حوار واسع ومتبادل
بين الفئات املذ ورة لتقريب وجهات النظر واختيار

 ضرورة تحقيق الاندماج الكامل لفلسفة إدارة
الجودة الشاملة يي إستراتيجية املنشآت الصحية
وأن تستمد هذه إلاستراتيجية من املهمة ألاساسية

ألانسب منها.

ا
اد ا :متطلبات النهو

لها ،مع بذل الطاقات وإلامكانيات املادية والبشرية
يي سبيل تحقيق الجودة الشاملة والارتقاء بمستوى
الخدمات يي القطا الص ي ملنافسة الخدمات
العاملية.

بقطاع الصحة

 تحتاج ليبيا إلى إستراتيجية شاملة للنهو
بالقطا الص ي بشكل عاا ،وخطة دقيقة

 إلزاا جميع املستشفيات العاملة ضمن القطا
الص ي بعرورة الاهتماا بتكاليز الجودة سواء

للسيطرة على مفاصل العمان الص ي ،والسياسة

انس تكاليز لاهرة أا مخفية والعمل على قياسها

الدوائية ،وصحة ألاسرة والرعاية الصحية ألاولية
باعتبارها ألاسا لتقديم الخدمات الصحية.
 ينبغي إعادة إعمار ما تم تدميره خالل الحر
من مستشفيات ومراكز صحية ،بالتوازي مع

12

وإلافصاح عنها بتقارير منفصلة .
 ضرورة تطوير الكادر الطبي من أ باء
وممرضين وفنيين بشكل يعمن تحسين أدائهم
ويقلل من الاعتماد على العمالة ألاجنبية التي تتسم

استمرار إمداد القطا باألدوية واملنتجات الطبية

بعدا الاستقرار وترفع من لفة إدارة القطا

الالزمة.

الص ي.

 إعطاء أهمية للسياسة الدوائية بحي يتم
وضع تشريعات ولوائح منظمة تراعي جميع مراحل
التعامل مع الدواء من شراء وتصنيع ووصز

 القانون الص ي الليبي لم يعد يواكب العصر
يي التشخيص والعالج والبح لذا يجب تطويره
بما يتوافق مع التقنيات والطرق الحديثة يي العالج

وصر .

خاصة يي مجال زر ألاععاء ونقل الدا.

 توفير امليزانيات الكافية لوزارة الصحة لتغطية
ّ
العجز من ألادوية واملستلزمات ،ومرتبات
املولفين.
 محاربة الفساد املالي الكبير املستشري يي
القطا الص ي ،ومحاربة الفساد يي املكاتب
الصحية يي الخارج حي أن ما تم إهداره من
موازنة الدولة يي هذه املكاتب يقدر بقكثر من تسعة
مليارات دوالر.

12

 عماد الحسين حمودة إبراهيم ،إطار محاسبي لقياس تكلفةالجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية في ليبيا ،دراسة
ماجستير ،الخرطوم  :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
،الدراسات التجارية  . 5102 ،متاح على الرابط التالي:
http://repository.sustech.edu/handle/12345678
9/12552
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 العمان الص ي التكافلي ( )social securityهو
مفتاح تطوير العناية باملوا ن من أجل صحته
الجسمانية والنفسية.13
 ضرورة حصر ساحة عالج الجرحى يي دولة
واحدة تخعع لرقابة دقيقة ومتابعة مستمرة؛ملنع
تشتس إلانفاق العاا ،تتسم بكو ها رخيصة
ً
التكاليز عالجا ومعيشة.
 إدخال املعلوماتية والحاسو لجميع الدوائر
سواء انس إدارية أو عالجية بما فيها التطبيب عن
بعد نظرا ملساحة ليبيا الشاسعة.

إليه إلادارة أو تنصر عنه باختيارها ،ولكن أصبح
يي الوضع الراهن ضرورة الستمرار بقائها.
خبراء يي املجال الص ي يعولون أكثر من أي وقس
مض ى على التقمين الص ي ويرون أنه الحل لراحة
املجتمع الليبي .وقد تعاقدت شر ات النفط
والاتصاالت والخطوط الجوية الليبية

واملصار
فقط فيما سبق مع شر ات التقمين لتقديم خدمات
ملولفي هذه القطاعات.
ويشمل التقمين الص ي املطبق حاليا جميع ألامرا ،
واهد

إلى توفير خدمة بية متكاملة للموا ن

بجودة عالية وتكلفة مقبولة ،لكن ال تزيد نسبة

خمصة

املستفيدين من التقمين يي البالد عن  %01من
السكان البالغ عددهم ستة ماليين نسمة ،وفقا

تواجه املنظومة الصحية يي ليبيا يي الوقس الحاضر

لتصريحات ممثل ليبيا السابق يي منظمة الصحة

تحديات كبيرة السيما على املوارد املخصصة لها يي

العاملية د .رضا العوكلي.

ضوء تردي ألاوضا

ألامنية و يا

التوافق

السيا ي ،ومن م ينبغي على هذه املنظمات
استغالل مواردها بكفاءة وفاعلية لتلبية احتياجات
املستفيدين املتغيرة واملتزايدة .ويقتض ي الاستخداا
ألامثل لهذه املوارد توافر البيانات الواضحة
والدقيقة حول تدفق املوارد وأ رها يي نوعية
الخدمات الصحية وأدائها،كما لم يعد تحسين ألاداء
ً
ً
وتجديد وتطوير املنظومة الصحية أمرا اختياريا ت جق

13

 مقترح إلصالح النظام الصحي بليبيا ...بقلم /د .نوريحويج ....ا.د .دمحم صالح العربي .متاح على الرابط
التاليhttp://goo.gl/k8SbyL:
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نبذة ق املن ية الليبية للسيا ات و إلا ترا ي يات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،ير ربحية و ير حكومية تقسسس يي ديسمبر
 2104يي رابلس ليبيا ،و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها يي إسطنبول يي يناير. 2102
تقوا املنظمة بإجراء ألابحاث و الدراسات التي تخص قعايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من
أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكر املنظمة
جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي .تهد
املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و قافة التميزة من أجل تطوير أداء
ً
املؤسسات الليبية .و تهد املنظمة أيعا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات
ل حكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوا املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات
و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة.
مكتب طرابلس
حاوية الد ياني – طرابلس  -ليبيا
صندوق البريد 3044
ا ف00218 21 340 75 86 :
فاكس00218 21 340 75 87 :
مكتب ع طنبو
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Istanbul Vizyon Park
Ofis Plaz.A3 BLK
K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye
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فاكس0090 212 603 27 48:
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