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 املجاى الصحي املاهدت في ئسهام ألاوقاف واملإسساث 

  العالم في الصحي القعاع ًىاجه
 
  السعىدًت العسبُت اململنت وفي عمىما

 
 خصىصا

 ومسخدامه شاملت صحُت جىمُت ئلى الىصىى  حعُق قد التي الخددًاث مً مجمىعت
 الخدماث جهلفت في املتزاًد الازجفاع هى الخددًاث هره أبسش  أخد .مىاجهتها ًخم لم ئذا

 املجخمع قبل مً الصحُت الخدماث على املخىامي والضغغ  الصحُت
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العام والخاص وألاهلي ، : الثالر القعاعاث وال  ًمنً أن جىاجه هره الخددًاث ئال بخظافس الجهىد بين •
في جقدًم الخدماث الصحُت ووشهد للقعاع الىقفي في دوز مخفسد وقد مان للقعاع الىقفي في املاض ي 

ادي  .  الحاضس دوز مخميز ٍز

في سد الاخخُاجاث الصحُت بدوز مإزس ذلو أن القعاع الىقفي ًمخلو مً املقىماث ما ًمنىه مً القُام 
س بصىزة   .مسخدامتللمجخمع وجعٍى

في الخعسف على ظبُعت ئسهام املإسساث الىقفُت في املجاى الصحي في اململنت العسبُت السعىدي وزغبت •
 اشخملذ 

 
ت ( 80)فقد جم ئجساء دزاست اسخعالعُت على عُىت غير عشىائُت ئخصائُا مىظمت خيًر

مخخصصت في املىذ الخيري وقد اشخملذ العُىت مإسساث وقفُت ومإسساث أهلُت باعخباز أن أغلب 
وأجاب . مً العُىت املستهدفت% 48مىظمت بما ٌعادى ( 38)وقد اسخجابذ . ألاخيرة حعخمد على أصىى وقفُت

وفيما يلي على الاسدباهت املسسلت أخد قُاداث املىظماث املخاظبت لضمان دقت املعلىماث وصحتها ،  
 ألهم نتائج الدراسة

ً
 :  ملخصا
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ال ًىجد في اململنت العسبُت السعىدًت بدسب معلىماث الباخث وهخائج الدزاست مىظماث وقفُت •
 .  مخخصصت في املىذ على املجاى الصحي

 عىُتمً % 65وزد املجاى الصحي لأخد البىىد في وزُقت الىقف أو الخعت الاستراجُجُت في ألثر مً •
 .  الدزاست

مً ميزاهُاتها املخصصت للمىذ % 10مً عُىت الدزاست لم جمىذ للمجاى الصحي بألثر مً % 50ألثر مً •
 .  في الفترة الصمىُت ذاتها% 25مً العُىت لم جمىذ بألثر مً % 70خالى ألاعىام الثالر السابقت ، وألثر مً 

جىىعذ مصازف املىذ ضمً املجاى الصحي لعُىت الدزاست ئال أن أغلب املىذ الصحي لدي عُىت الدزاست •
ل الجمعُاث ألاهلُت الصحُت  )  ، جليها الععاء العُني % 60خالى ألاعىام الثالر السابقت جىجه ئلى جمٍى

ت ومعداث   %.  35والععاء املادي املباشس لألفساد % 38بيسبت ( أدٍو
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اسخقبل املىذ مً مىظماث عُىت الدزاست جهاث مخىىعت منها الحهىمي وألاهلي وألافساد ، ئال أن الجمعُاث ألاهلُت •

مً % 34، وجلقى ألافساد بشهل مباشس والجهاث الحهىمُت على خد سىاء % 76ماهذ ألثر الجهاث املمىىخت بيسبت 
 .  مىذ عُىت الدزاست

أوضحذ الدزاست أن املىظماث الىقفُت وألاهلُت املاهدت جىاجه عدد مً العىائق التي جدد مً إلاسهام الفاعل في •
مً عُىت الدزاست أن مصدز هره العىائق هي الجهاث الحهىمُت والشسماء مً % 42املجاى الصحي ، وجسي 

 .  الجمعُاث واملإسساث ألاهلُت
 على %( 68)ٌعخقد أغلب عُىت الدزاست •

 
أن سد الاخخُاجاث الصحُت للمجخمع هي مسإولُت مشترلت ولِسذ خنسا

 .  الجهاث الحهىمُت فقغ
 .  جسي أن مسخىي اظالعها على الاخخُاجاث الصحُت في اململنت ضعُف%( 48)قسابت الىصف مً عُىت الدزاست •
في املجاى الصحي غير ( املإسساث الىقفُت واملاهدت)أن ئسهام عُىت الدزاست %( 80)ًقس أغلبُت عُىت الدزاست •

 .  مافي
مً عُىت الدزاست أن املجاى الصحي ًمنً أن ًهىن أخد املجاالث السئِست للمىذ في مىظماتهم ، واشترط % 70ًسي •

 .  العدًد منهم أن ذلو مسجبغ بىضىح الحاجاث واملعلىماث الدقُقت
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 أن فمع الصحي املجاى في واملاهدت الىقفُت املإسساث دوز  لخفعُل ماست الحاجت أن الدزاست هخائج مً ًخطح
 املإسساث ئدزاك أن ئال واسخقسازه صحخه تهدد ومسخقبلُت خالُت خقُقُت جددًاث مً ٌعاوي املجخمع
 الخصدي هي الىقفُت للمإسست املخىقع الدوز  وأن سُما ال املخىقع مً اقل الحاجاث لهره واملاهدت الىقفُت

 في الصحي للمجاى املخصص فان أخسي  جهت ومً .ومسخدامت مسهت بدلىى  املجخمع منها ٌعاوي التي للمشنالث
 عنها أباهذ أساسُت معلىماث زالزت ٌعنس ال الدزاست مدل واملاهدت الىقفُت املإسساث أغلب ميزاهُاث
 بين مشترلت مسإولُت حعد للمجخمع الصحُت الاخخُاجاث سد بأن  الدزاست عُىت اًمان  :وهي الدزاست
 لهره الاستراجُجُت والخعغ ألاوقاف وزائق بىىد لأخد الصحي املجاى ووجىد ، الىقفُت واملإسساث الحهىمت

 الفأى باب ًفخذ مما ئال .مافي غير واملاهدت الىقفُت املإسساث ئسهام أن الدزاست عُىت واعخقاد املإسساث
 الصحي املجاى لُهىن  والاسخعداد السغبت لديها الدزاست مدل واملاهدت الىقفُت املإسساث أغلب أن وألامل
   .السئِسُت املىذ مجاالث أخد
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 الخىصُاث
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دة إلاسالمُت الخجسبت ئن  الدوى  مً خىلىا فُمً لدوزها املعاصسة والشىاهد الصحي املجاى في لألوقاف الفٍس
ادي لدوز  زائعت فسصت السعىدًت العسبُت اململنت في ألاوقاف أمام أن للشو فُه مجاى ال بما ًدى  وئخدار ٍز
 املإسساث مً املأمىى  الدوز  لخدقُق الخىصُاث ألهم مىجص بعض ًلي وفُما ، ومسخدام مإزس خقُقي أزس

 :واملاهدت الىقفُت

مً الضسوزي أن جقىم املإسساث الحهىمُت املعىُت بالصحت وعلى زأسها وشازة الصحت بخمنين املإسساث •
 :  الىقفُت والىقفُت واملاهدت مً خالى

 جىفير املعلىماث الهافُت عً الاخخُاجاث الصحُت للمجخمع•

بىاء مجمىعت مً الحىافص املشجعت للمإسساث الىقفُت واملاهدت للمساهمت الفاعلت في املجاى الصحي لمقدم •
 .  في املجاى الصحي لمسخمثرللخدماث الصحُت أو 

ئوشاء مىصاث مخىىعت  لبىاء شساماث مإزسة في املجاى الصحي بين الجهاث الحهىمُت واملإسساث الىقفُت واملاهدت ، •
ص مفهىم املشازلت املجخمعُت الفاعلت بين مهىهاث القعاعاث الثالر  .  وحعٍص
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جبني املإسساث الىقفُت واملاهدت القائمت لسؤٍت استراجُجُت في املجاى الصحي حعخمد على املعلىمت •
ع  ت للقُام بمشاَز الصحُدت والسأي املخخصص ، وجىعنس على وسبت مافُت مً املىذ في امليزاهُاث السىٍى

 .  وبسامج ألثر خاجت وأزس

ًحشجُع زجاى ألاعماى • ت على جأسِس أوقاف صحُت جسلص على املجاى الصحي  واملىسيًر والشسماث الخجاٍز
 .  لخهىن ألثر قدزة على جفهم الاخخُاجاث الصحُت للمجخمع وجصمُم بسامج مىاسبت لسدها


