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 مواجهـــــة التحــــدي

 
ر                   .  يؤدي غياب توفر الرعاية الصحية إلى انتشار الفقر بين الماليين من الناس سنوياً  طوي بحث في ت ة ال ي م ومن هنا، تظهر أه

ارسات   مما يدعو وبشكل ملّح إلى تترآز هذه الظاهرة في الدول النامية .   سياسة تحسين تمويل الرعاية الصحية للجميع  تبادل المم
 . األفكار المتداولة حاليًا بشأن  توسعة الرعاية الصحية إضاءاتولتحقيق ذلكُ يقّّدم هذا العدد من.  الجيدة بين تلك الدول

 
 هانس هورست آونكوليفسكي، األمين العام 
 
  

  
 

ال                     ى جدول أعم ساخنة عل ضايا ال م الق صحية إحدى أه أصبحت الحماية ال
 . السياسات االجتماعية

ة                      ار االلتزامات الدولي ن االعتب د األخذ بعي وال يثير ذلك األمر الدهشة عن
 .لتحقيق تحسينات عالمية في مستويات الصحة بما في ذلك محاربة الفقر

ة                ـ ي ة صح ـ ي م أمـا القضيـة األخرى، فهـي ارتفـاع خطـر ظهور أوبئـة عال
شار األمراض                        "   جديدة"  ت ور، مع عودة ان طي زا ال ون مثل السارس، وأنفل
وبغض النظر عن    .     المعدية آالكوليرا، والحمى الصفراء، والسل" القديمة" 

ان             ذلك، يبقى توفير الحماية الصحّية غير المكلفة صعبًا بالنسبة لمعظم سك
ون                   .     العالم دخل ن ي ذي م ال ال وآمؤشر على هذا التحدي، يقّّدر عدد سكان الع

ة       100حالة الفقر بـ   اي رع ر ال  مليون شخص سنويًا بسبب عدم إمكانية توفي
 . الصحية بأسعار مقبولة

 
ظم                        ن ل ة ل صادي ت ة االق ف ل ك ت ار ال ب وإلى جانب التكلفة البشرية، البد من اعت

و         2020فعلى سبيل المثال، بحلول عام :  الصحية المتخلفة  م راجع ن ت ي ، س
ى             %     20الدخل القومي    دز األعل عدالت االي .  في الدول اإلفريقية حيث م

د                     دي ع اك ال ن قى ه وبالرغم من زيادة الوعي حول أهمية تحسين الصحة، تب
 .من التحديات العملية فيما يخّص توسعة الحماية الصحية

 :فـــي هذا العــــدد

ة                 - عة التغطي رتبط بتوس دي الم ي التح ر ف النظ
 الصحية 
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ل                                  ـث ـم ـت ـم دي اـل ـح ـت و اـل ة ـه ـي اـم ـن دول اـل ـل ة ـل ـب ـس ـن ومن القضايا الجوهرية باـل
بتوفيرالحد األدنى من المنافع الصحية الالزمة للسكان، واختيار نموذج أو          
نماذج التمويل المناسبة وضمان البنى التحتية المؤسسية والموارد البشرية         

 .الالزمة لتقديم المنافع بكفاءة وفعالية
 

 تّقدم الدول واإلنفاق على الرعاية الصحية
 

وى                     ـت ـس ـم ل ـب وـي ـم ـت في الغالب، يتأثر المبلغ الذيُ ينفق على الصحة وآلية اـل
اق                    .     تّقدم الدولة  ـف ع اإلـن ـف ا ارـت ـم ـل ى، ـآ وبشكل عام، آلما آانت الدولة أغـن
ي              .     الصحي واـل ع ـح % 10وفي المتوسط، تنفق الدول ذات الدخل المرتـف

% 6من الناتج المحلي اإلجمالي على الصحة، في حين تسجل تلك النسبة            
ا دون                  ـم ـخـفض ـل ـن ة           %   5في الدول متوسطة الدخل وـت ـي دـن ـت دول ـم ي اـل ـف

 دوالرًا أمريكيًا 34تنفق معظم الدول ذات الدخل المتدني أقل من  .     الدخل
ل        .  للفرد الواحد على الصحة  دـخ ـت اـل ة ـب وقد أوصت منظمة الصحة العالمـي

 . األساسي من خالل وضع حد أدنى من اإلنفاق السنوي الالزم
 

وارد           ـم ـل ن           .     وفي نفس اإلطار، يجب تحقيق توزيع عادل ـل د ـم دـي ـع ي اـل ـف ـف
ة                            ـي طــب ق اـل راـف ـم ـل وال ـل ن األـم ر ـم ـي ـب الدول النامية، يتم تخصيص جزء ـآ

وبناءًًً عليه، تبقى الرعاية الصحية األولية      .     المتخصصة في المدن الكبيرة   
 .للغالبية من السكان غير آافية التمويل

 
ي                      اـف م الـش ـس ـل ـب ة اـل ـي دوـل دات اـل اـع ود        :     وفوق ذلك، ال تقّدم المـس ـي اك ـق ـن ـه ـف

مفروضة على التمويل الذي تقدّمه الجهات المانحة ألغراض اإلنفاق على          
ـسب          دز  /   أمراض معينة آالسل والمالريا وفيروس نقص المناعة المكـت االـي

 .مما يضعف إمكانية تمويل عالج الحاالت الصحية األخرى
 

وبالتالي، بالنسبة للدول المنخفضة الدخل، يمثل اإلنفاق من الجيب الفردي          
اق الصــحي      %   60ما نسبته    ـف ا             .     من إجمالي اإلـن ع ـم ك ـم ارض ذـل ـع ـت وـي

  .في الدول ذات الدخل المرتفع% 20نسبته 

ل               ات ذات الدـخ ضر بالمجموـع اق الشـخصي ـي وهناك اتفاق آبير بأن اإلنـف
م        المنخفض، وقد يقود األفراد لالبتعاد عن العالج أو وقفه، مما يؤدي لتفاـق

ة     دًا وآلـف د  .    الحالة المرضية والحاجة المستقبلية لرعاية طبية أآثر تعقـي وـق
 . يؤدي العجز الناتج عن الحالة المرضية لفقدان القدرة على الكسب

 
و يصعب إيجاد التمويل الالزم في العديد من الدول النامية حيث محدودية        
االعتماد على الضرائب أو عدم آفاية المعونات الدولية والتوجيه الخاـطئ        

 .لها بعيدًا عن أولوية احتياجات المعنيين
 

ا                     اله عندـم ذآورة أـع اذج الـم ن النـم ط ـم تخدام خلـي ة الـس تتوجه الدول النامـي
ة                ل والبنـي واق العـم ضريبي وأـس ُتقابل بتحديات أآبر مرتبطة بالتـحصيل اـل

ة           .    التحتية للخدمات الصحية  ساعدات الدولـي م الـم ة دـع ن إمكانـي وبالرغم ـم
ل       لإلنفاق الصحي بشكل آبير، إّال أن استخدام المناهج المتنوعة في التموـي

 تحــول دون ي  الــصحي والهياآــل المؤســسية ال يخلــو مــن الــصعوبات الــت            
 .تحقيق السياسة المتجانسة والمتكاملة

 
 توسعة الشمول في الدول النامية

 
ر           تي توـف ُينظر ألنظمة الرعاية الصحية الوطنية الممولة من الضرائب واـل
ا       التغطية الشاملة للسكان تحت مظلة مجموعة محددة من المنافع، على أنـه

ة        ة االجتماعـي ب           .   األآثر عدالة من الناحـي ا تتطـل ة، فإنـه ل بفعالـي ن لتعـم ولـك
ل          دول ذات الدـخ مصادر مالية آافية ومستدامة والتي نادرًا ما تتوفر في اـل

ذ   .     المنخفض فحين تتعثر التغطية لنقص اإليرادات الضريبية، البد من أـخ
 .التمويل القائم على االشتراآات بعين االعتبار

 
ة              ون التغطـي دما تـك دًا عـن تعتبر أنظمة التأمين الصحي االجتماعية عادلة ـج
الوطنيــة واســعة، ممــا يمّكــن أصــحاب الــدخل المرتفــع عمليــًا مــن دعــم                      

ة             .     أصحاب الدخل المنخفض   صحية تـحت مظـل ة اـل ى التغطـي ومع ذلك تبـق
أنظمــة التــأمين الــصحي االجتماعيــة منخفــضة فــي العديــد مــن الــدول، مــع             

ة           .   مشكلة عدم تأدية االشتراآات    ة الكافـي ار النظـام للمروـن ويعود ذلك الفتـق
ـــة                ـــى تأدي ـــدرة عل ـــة واختـــالف الق ـــصحية المعني لمواجهـــة االحتياجـــات ال

 .االشتراآات ضمن المجموعات السكانية المتنوعة
 

تراآات              ن االـش ة ـم  إحدى الطرق البديهية لتوسعة الشمول لألنظمة المّموـل
تتمثــل بتوفــير المعونــات الحكوميــة للمجموعــات ذات الــدخل المنخفــض؛              
ومــن ثــّم  معرفــة آيفيــة تحديــد والحفــاظ علــى الــسجالت اإلداريــة للفقــراء               

ار ضـعف                   .   المستحقين ن االعتـب ذ بعـي د األـخ دًا عـن سؤال تعقـي ذا اـل ويزداد ـه
 . القدرات اإلدارية وانتشار العمالة غير النظامية في الدول النامية

 
راء،               ن الفـق وبالتأآيد، ليس جميع العاملين في االقتصاد غير النظامي هم ـم
ات                 صحية لمجموـع ة اـل د التغطـي تخدام لـم مما يشير لعدة مناهج ممكنة االـس

ير الرـسمي               ي القطـاع ـغ املين ـف م          –مختلفة من الـع ذين لديـه ك اـل ن أولـئ بـي
 .وأولئك غير القادرين –قدرة مالية على تأدية االشتراآات 

 
يــدافع البعــض عــن الــترويج لفــرض أقــساط فرديــة مرتبطــة بالمخاطــر                    
الــصحية لغــير الفقــراء،  ومــن المنــاهج األخــرى المقترحــة، إيجــاد أنظمــة              

ة        ات محلـي ن      .    تأمين صحي مدنية موجهة لمجتمـع ز إدارات التأمـي أو تعزـي
الــصحي االجتمــاعي علــى المــستوى المحلــي، وأحيانــًا مــن خــالل وآــالء              
الــشراآة فــي المجتمــع المحلــي مــن أجــل تحــسين تحــصيل االشــتراآات                   

  .والوصول بالخدمة إلى المزيد من المجموعات المستهدفة

 06إضاءات على السياسات االجتماعية  -  2

2 

2 

 : تمويل الرعاية الصحية
 

ف                 شر التكالي صحي لن ل ال دول للتموي اهج الخاصة بال ادًة المن سعى ع ت
ع المخاطر   "الصحية عبر المجموعات السكانية من خالل         ادًة،  "  تجمي وع

 :يتم استخدام أربع نماذج للتمويل 
 

ة          ي ن وط د                        –األجهزة الصحية ال وائ ف ى من ال درجة األول ة في ال ّول م م
 .الضريبية، حيث تقّدم الخدمات بشكل آبير من قبل المؤسسات العامة

 
ة                    اعي م ن الصحي االجت ي أم ت ادًة من الضرائب                –أنظمة ال ة ع ّول م م

ة                ظّم ن المفروضة على األجور، ويمكن تشغيل هذه األنظمة تحت مظلة م
خاص في                     ام وال ع ن ال وطنية واحدة أو عدة منظمات وبمشارآة القطاعي

 .تقديم الخدمات
 

تأمين صحي خاص ممّول عادًة بواسطة أقساط            –  خطط التأمين الصحي  
ن                                        مزودي د مع ال اق ع ت م ال ت حيث ي مخاطر ب حدد حسب ال ة ت اري اختي

 . المتخصصين لتقديم الخدمة
 

ة            ي ل ح م ا        -أنظمة التأمين الصحي المدنية الموجهة للمجتمعات ال ه م ّظ ن ت
مخاطر                    ع ال ي جم ت .  تجمعات أو مجموعات  صغيرة من األفراد آوسيلة ل

ويتم التمويل بواسطة اشتراآات اختيارية وقد يتم تقديم معونات عامة في     
  .بعض األحيان
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 التطورات الموازية
 

أمين صحي                         ة حول استحداث ت دول النامي د من ال ن العدي هناك توجه بي
ى مستوى        اري عل اجتماعي للعاملين بالقطاع الرسمي وتأمين صحي اختي

مي           صاد الرس ي االقت شة ف ات المهّم ة للفئ ات المحلي و  .    المجتمع وال تخل
ر                    ت توف اطر وإن آان ن المخ ة م ات المحلي ة للمجتمع ة الموجه األنظم

 .الفرصة الالزمة لتوسعة الشمول
 

ات              ة للمجتمع ة الموّجه ل األنظم أميني تجع ع الت ة التجم ادًة، محدودي وع
ررة أو             ات المتك المحلية ضعيفة في وجه تراآم التكاليف المرتبطة بالفعالي

وارث    ة بك ي             .    المرتبط ضمان االجتماع ة لل ة الدولي ت الجمعي د قام وق
ن                     ا بي سجمة م ط من اء رواب وشرآاؤها باقتراح آلية للتجاوب من خالل بن
األنظمة التشريعية وتلك الموجهة للمجتمعات المحلية، بحيث يقوم أعضاء        

 . تلك الصناديق بدعم أو إعادة تأمين بعضهم البعض
 

 تقديم الخدمات
 

ا         ديين صحّيين هم ة تح دول النامي ه ال ى     :  تواج ة إل راض المعدي ر األم أث
سلوآية،      جانب ازدياد األمراض غير المعدية، وبالرغم من دور األنماط ال
ة المرتبطة بالصحة،                   اك حاجة للتطرق للمحددات االجتماعي زال هن ال ي

 .عالوة على ذلك، تعتبر آفاية توفير العالجات تحديًا آخر مهمًا
 

ب                   ة، تتطل دول النامي ي ال ار ف ن االعتب ة بعي ات المالي ذ المعوق د أخ وبع
الخطوات األولى لمواجهة هذين التحديين، تعريف سلة رئيسية من المنافع      

ير من          .     وتطوير قائمة باألدوية الوطنية    ستمرة للكث ولكن تقف الهجرة الم
األخصائيين الصحيين من الدول النامية إلى الدول األآثر تقدمًا، عائقًا في            

 .وال يمكن المغاالة بهذا التحدي.  وجه تحقيق التطور في هذا االتجاه
 
 

 النظرة للمستقبل
 

ال، وتحسين صحة          من بين األهداف األلفية للتنمية، تخفيض وفيات األطف
ة        ق  .    األم، ومحاربة المرض وتحسين الحصول على األدوية الطبي ولتحقي

ام         ول ع ل الصحي            2015أهداف األلفية بحل ادة التموي اك حاجة لزي ، هن
ه،    .  بصورة واضحة، وليس هذا باألمر المباشر أو اليسير  وفي الوقت ذات

 :تشير الممارسات الفضلى إلى الحاجة لترآيز انتباه آل الدول لتحديد
 

 الحد األدنى من منافع الرعاية الصحية للجميع  -
 نماذج التمويل المناسبة للتشارك في    /نموذج  -

    المخاطر
 الهياآل التشريعية والمؤسسية الهامة  -
ة               - اء  أنظم الوسائل الكفيلة بالتغلب على التحديات التي تقف في وجه بن

 صحية متكاملة ومتجانسة ومستدامة
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Commission on Mutual Benefit Societies, World Social 
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