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لقد أصدرت التكليف بإعداد هذا التقرير اخلاص بالصحة يف العامل، تلبية حلاجة أبدهتا البلدان الغنية والبلدان 
الفقرية عىل حٍد سواء، أال وهي التوجيه العميل حول سبل متويل الرعاية الصحية. والغرض هو حتويل البينات التي 
مجعت من الدراسات التي أجريت يف خمتلف املواقع، إىل قائمة اختيارات جلمع موارد كافية، وإلزالة احلواجز املالية 
التي تعرقل إتاحة اخلدمات، والسيام أمام الفقراء. وكام يشري العنوان الفرعي، فإن الرتكيز ينصب بشكل ثابت عىل 

التحرك جتاه التغطية الشاملة، وهو هدف تتمحور حوله النقاشات الدائرة حول إيتاء اخلدمة الصحية.
االقتصادي  باالنكامش  اتسم  أكثر إحلاحاً، يف وقت  املجال  التوجيه واإلرشاد يف هذا  إىل  احلاجة  باتت  ولقد 
وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، مع تشيخ السكان، وازدياد األمراض املزمنة، وتوافر املعاجلات اجلديدة األكثر 

تكلفة. وكام يوضح هذا التقرير، عىل نحو مناسب، فإن تزايد الطلب من 
اجلمهور للحصول عىل رعاية عالية اجلودة وميسورة التكلفة، يزيد بشكل 

أكرب من الضغط السيايس لوضع خيارات لسياسات تتسم باحلكمة.
ويف وقت تشح فيه األموال، فإن نصيحتي للبلدان هي: قبل البحث عن 
مواضع خلفض اإلنفاق عىل الصحة، ابحثوا أوال عن فرص لتحسني الكفاءة. 
فجميع النظم الصحية، يف كل مكان، يمكنها أن تستفيد من املوارد بشكل 
أفضل، سواء من خالل اتباع ممارسات رشاء أفضل، أو من خالل استخدام 
أوسع نطاقًا للمنتجات اجلنيسة، أو بتوفري حوافز أفضل ملقدمي الرعاية، أو 

بتبسيط إجراءات التمويل وغريها من اإلجراءات اإلدارية األخرى.
وتوضح التقديرات يف هذا التقرير أن ما يرتاوح بني 20% و 40% من 
التقرير  الكفاءة. ويشري  بسبب عدم  الصحية هتدر حاليًا  النفقات  مجيع 
إىل عرشة جماالت حمددة، يمكن من خالل اتباع سياسات وممارسات أفضل 
فيها، أن يزيد مردود اإلنفاق، زيادة هائلة يف بعض األحيان. وإن استثامر هذه 
املوارد استثامرًا أكثر حكمة، يمكن أن يعني البلدان عىل التحرك حترًكا أقرب 

كثريًا جتاه التغطية الشاملة، دون حاجة هذه البلدان إىل زيادة اإلنفاق.
ويف ما خيتص بالسبيل إىل التغطية الشاملة، فإن التقرير يشري إىل أن االعتامد املتواصل عىل املدفوعات املبارشة، 
بام يف ذلك رسوم اخلدمات التي يدفعها املستفيدون، يمثل العقبة الكأداء األكرب التي تعرتض سبيل التقدم يف هذا 
االجتاه. وهنالك بينات وافرة تظهر أن مجع األموال عن طريق الدفع املسبق املطلوب يمثل القاعدة األكثر كفاءة واألكثر 
إنصافًا لزيادة تغطية السكان باخلدمات. وبالفعل، فإن مثل هذه اآلليات تعني دعم الغني للفقري، ودعم السليم 

رسالة من املديرة العامة
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الدكتورة مارغريت تشان
املديرة العامة

ملنظمة الصحة العاملية

للسقيم. ويتضح من خالل التجارب واخلربات، أن تأثري هذا األسلوب يكون أكرب ما يكون عندما تأيت املدفوعات من 
عدد كبري من الناس، عىل أن يتم جتميع هذه األموال يف ما بعد لتغطية تكاليف الرعاية الصحية لكل الناس.

وال ينبغي ألي شخص حيتاج إىل الرعاية الصحية، عالجية كانت أم وقائية، أن يتعرض ملخاطر اإلفالس 
من جراء ذلك.

البينات، فإن ما حتتاجه البلدان هو متويل مستقر وكاٍف من أجل الصحة، غري أن توافر الثروة  وكام تشري 
اإلنفاق  يف  املتشاهبة  املستويات  ذات  فالبلدان  الشاملة.  التغطية  من  يقربنا  كي  مسبقًا  رشطًا  يمثل  ال  الوطنية 
التي ختص  القرارات  املجال. وتفيد  استثامراهتا يف هذا  اختالفًا مذهاًل من  نتائج صحية خمتلفة  الصحي حتقق 

السياسات يف تفسري الكثري من هذا االختالف.
ويف نفس الوقت، ما من حزمة بذاهتا من اخليارات اخلاصة بالسياسات يمكن أن تأيت بنتائج جيدة يف مجيع 
املواقع. وكام حيذر التقرير، فإن أي اسرتاتيجية فعالة للتمويل الصحي حتتاج إىل أن تكون منجزة حملياً. فالنظم 
الصحية هي نظم متكيفة معقدة، ويمكن لعنارصها املختلفة أن تتفاعل بطرق غري متوقعة. وبتغطيته لإلخفاقات 
واالنتكاسات، إىل جانب النجاحات، يساعد هذا التقرير البلدان عىل توقع املفاجآت غري السارة ومن ثم تالفيها. 
وبام أن عمليات املفاضلة تعد أمرًا حتمياً، فإن القرارات حتتاج إىل إحداث التوازن الصحيح بني نسبة السكان 

الذين تشملهم التغطية، ونطاق اخلدمات املغطاه، والتكاليف التي ستتم تغطيتها.
إال أنه، وبرغم هذه التحذيرات، وغريها، فإن الرسالة الشاملة توحي بالتفاؤل. فجميع البلدان، يف مجيع مراحل 
التنمية، يمكنه اختاذ خطوات فورية للتحرك جتاه التغطية الشاملة واملحافظة عىل ما حققته من إنجازات. والبلدان 
التي تعتمد السياسات الصحيحة يمكنها حتقيق تغطية جيدة ورسيعة باخلدمات، ومحاية ضد املخاطر املالية يف أي 
مستوى كان من مستويات اإلنفاق. وإن متنيايت املخلصة هي أن تقدم التجارب والنصائح العملية التي يعرضها هذا 
التقرير التوجيه واإلرشاد املطلوب لراسمي السياسات كي يمضوا قدمًا يف االجتاه الصحيح. وال ريب يف أن السعي 

لبلوغ التغطية الشاملة هو هدف نبيل ومثري لإلعجاب، كام أنه هدف يمكن بلوغه وحتقيقه يف كل مكان.
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ملاذا التغطية الشاملة؟
إن حفظ الصحة وتعزيزها هو أمر أسايس ملعافاة اإلنسان ولتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتامعية مستدامة. وقد أدرك املوقعون عىل إعالن أملا آتا، منذ ثالثني عاماًً، هذا األمر 
حيث الحظوا أن توفري الصحة للجميع يمكن أن يسهم يف حتقيق جودة أفضل للحياة، 

كام يسهم يف إحالل السالم واألمن العامليني.
والناس يف معظم البلدان أيضًا يضعون الصحة، عىل نحو غري مثري للدهشة، يف 
أعىل سلم أولوياهتم، حيث ال يسبقها يف ذلك غري الشواغل واهلموم االقتصادية، مثل 
البطالة، وانخفاض األجور وارتفاع تكاليف املعيشة )1، 2( وعىل ذلك، فإن الصحة كثريًا 

ما تصبح قضية سياسية حيث حتاول احلكومات إرضاء تطلعات شعوهبا.
خارج  السبل  هذه  بعض  ويقع  وتعزيزها.  الصحة  حلفظ  كثرية  سبل  وهنالك 
الناس، ويعيشون، ويعملون،  ينشأ يف ظلها  التي  “فالظروف  الصحي.  القطاع  حدود 
ويشيخون” تؤثر تأثريًا قويًا عىل الكيفية التي حييا هبا الناس ويموتون )3(. والتعليم، 
والسكن، والغذاء، والعمل، كلها عوامل تؤثر عىل الصحة. وإن إصالح مظاهر اجلور يف 

ذلك، من شأنه أن حيد أيضًا من اجلور يف الصحة.
غري أن احلصول عىل اخلدمات الصحية يف الوقت املناسب )أ( – والتي هي عبارة 
عن جمموعة من اخلدمات التعزيزية، والوقائية، والعالجية، والتأهيلية - ُيعد أمرًا حاساًم 
نظام  بدون  السكان،  قليلة من  قلة  باستثناء  باإلمكان حتقيق ذلك،  أيضاً. ولن يكون 
متويل صحي جيد األداء، والذي حيدد ما إذا كان لدى الناس القدرة عىل االستفادة من 

اخلدمات الصحية عندما حيتاجوهنا، وحيدد أيضًا ما إذا كانت اخلدمات موجودة أصال.
عام  يف  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  األعضاء  الدول  التزمت  لذلك،  منها  وإدراكًا 
2005، بتطوير نظم التمويل الصحي لدهيا، مما جيعل اخلدمات الصحية متاحة لكل 

هذه  تكاليف  بدفع  قيامهم  عن  تنجم  مالية  مصاعب  يواجهون  جيعلهم  وال  الناس 
اخلدمات )4( وقد ُعِرِف هذا املرمى بالتغطية الشاملة، ويطلق عليه، يف بعض األحيان، 

التغطية الصحية الشاملة.

ملخص تنفيذي
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وسعيًا وراء بلوغ هذا املرمى، تواجه احلكومات ثالث مسائل أساسية:
كيف يمكن متويل مثل هذا النظام الصحي؟  )1

كيف يمكن محاية الناس من العواقب املالية العتالل الصحة ودفع   )2

تكاليف اخلدمات الصحية؟
كيف يمكن التشجيع عىل االستخدام األمثل للموارد املتاحة؟  )3

ويتعني عىل احلكومات أيضًا ضامن كون التغطية عادلة، مع إجياد وسائل 
موثوقة لرصد وتقييم التقدم املحرز يف هذا االجتاه.

ويف هذا التقرير، توضح املنظمة كيف يمكن للبلدان تعديل نظم التمويل 
تلك  استمرار  وضامن  الشاملة،  التغطية  صوب  أرسع  بوترية  للتحرك  لدهيا 
اإلنجازات التي حتققت. وجيمع التقرير البحوث اجلديدة والعرب املستخلصة 
التنفيذ  املمكنة  اإلجراءات  من  جمموعة  يف  ويضعها  واخلربات،  التجارب  من 
والتي يمكن للبلدان، يف مجيع مراحل التنمية، أخذها يف االعتبار، وتكييفها 
بام يالئم احتياجاهتا. ويقرتح التقرير سباًل يمكن من خالهلا للمجتمع الدويل 

أن يدعم اجلهود يف البلدان املنخفضة الدخل لتحقيق التغطية الشاملة.
الركود االقتصادي، ويف ظل  العامل طريقة، يف ظل هذا  يتلمس  ويف حني 
الرعاية  التامس  عىل  املتزايد  والطلب  االقتصادات،  وكذلك  األمراض  عوملة 
احلاجة لوجود  فإن  السكان،  بتشيخ  منها،  املرتبطة، يف جزء  املزمنة  لألمراض 
للتمويل، مل تكن يف يوم من األيام أشد  تغطية صحية شاملة، والسرتاتيجية 

مما هي عليه اليوم.

أين نحن اآلن؟
إن قرار مجعية الصحة العاملية رقم 58-33 الذي صدر عام 2005 يؤكد أن كل 
شخص ينبغي أن يكون قادرًا عىل احلصول عىل اخلدمات الصحية وأال يتعرض 
ملصاعب مالية من جراء ذلك. وال يزال العامل، يف هذين اجلانبني، بعيدًا جدًا 

عن بلوغ التغطية الشاملة.
وعىل جانب التغطية باخلدمات، فإن نسبة الوالدات التي تتم حتت إرشاف 
عاملني صحيني مهرة، يمكن أن تتدنى إىل 10% فقط يف بعض البلدان، عىل 
سبيل املثال، بينام تقرتب هذه النسبة من 100% يف البلدان ذات النسبة األقل 
يف وفيات األمومة. ويف داخل البلدان نفسها، هنالك تفاوتات مشاهبة لذلك، 
حيث حتصل النساء الثريات، بوجه عام، عىل معدالت مشاهبة من التغطية، يف 
أي مكان يعشن فيه، بينام تفتقد الفقريات ذلك. ويكون حظ النساء ضمن فئة 
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العرشين باملئة األكثر ثراًء بني السكان، يف الوالدة حتت إرشاف عاملني صحيني 
مهرة، أكثر بعرشين ضعفًا من النساء الفقريات. 

املنخفضة  البلدان  بلدًا من   49 األثرياء والفقراء يف  الفجوة بني  وإن رأب 
امرأة، من اآلن وحتى عام   700000 أكثر من  ينقذ حياة  أن  الدخل من شأنه 
2015 )5(. ويف السياق نفسه، فإن األطفال األثرياء يعيشون أطول من األطفال 

الفقراء. وإن سد الفجوة يف التغطية لطيٍف من اخلدمات املقدمة لألطفال دون 
سن اخلامسة، والسيام يف جمال التطعيم الروتيني، من شأنه إنقاذ حياة أكثر من 

16 مليون طفل.

باخلدمات.  التغطية  املؤثر عىل  الوحيد  العامل  ليس هو  الدخل  أن  غري 
ففي مواقع كثرية يستفيد املهاجرون، واألقليات العرقية، والسكان األصليون 
باخلدمات بشكل أقل من الفئات السكانية األخرى، حتى ولو كانت حاجتهم 

إىل تلك اخلدمات أكثر.
اخلدمات،  من  الناس  يستفيد  عندما  أنه  هو  العملة،  من  اآلخر  والوجه 
فإهنم عادة ما يتحملون تكاليف مرتفعة، وأحيانًا تكون باهظة، وذلك عندما 

يدفعون تكاليف الرعاية التي يتلقوهنا.
ففي بعض البلدان يعاين نحو 11% من السكان من هذا النوع من املصاعب 
املالية الوخيمة كل عام، كام أن نحو 5% ُيدفعون إىل هاوية الفقر. وعىل الصعيد 
العاملي، يعاين نحو 150 مليون شخص من نكبات مالية كل عام بينام ُيدفع 

نحو 100 مليون إىل ما دون خط الفقر.
القائمني عىل  املفروضة عىل املرىض )وغالبًا عىل  املالية األخرى  والعقوبة 
رعايتهم( هي فقدان الدخل. ففي معظم البلدان، يمكن لألقارب تقديم بعض 
أشكال الدعم املايل، رغم صغر حجمه، ألفراد األرسة عند مرضهم. أما املزيد 
من التمويالت املالية الرسمية حلامية هؤالء الذين ال تسمح حالتهم املرضية 
هلم بالعمل، فهو أمر أقل شيوعاً، حيث إن واحدًا فقط من كل مخسة أشخاص 
يتضمن كذلك  يوفرها ضامن اجتامعي شامل،  لديه محاية  الذي  العامل هو  يف 
تغطية لفقدان األجر يف حال املرض. فضاًل عن أن أكثر من نصف سكان العامل 
يفتقدون ألي شكل من أشكال احلامية االجتامعية الرسمية، بحسب منظمة 
العمل الدولية. وترتاوح نسبة األشخاص الذين يتمتعون بالتغطية يف بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء، ويف جنوب آسيا بني 5 و 10% فقط، بينام ترتاوح نسبة 

التغطية يف البلدان املتوسطة الدخل بني 20% و %60.
احلامية  لضامن  شاملة  جهود  من  مهاًم  جزءًا  الصحي  التمويل  ويمثل 
االجتامعية يف الصحة. وعىل ذلك، فإن املنظمة تعد الوكالة الرائدة، باالشرتاك 
مع منظمة العمل الدولية، يف مبادرة األمم املتحدة ملساعدة البلدان عىل إنشاء 
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برامج للحامية االجتامعية، تتضمن نوع احلامية من املخاطر املالية الذي جتري 
الدخل  بتعويض  املتعلقة  نطاقًا  األوسع  واجلوانب  التقرير،  هذا  يف  مناقشته 

والدعم االجتامعي يف حال اإلصابة باملرض )6(.

كيفية اإلصالح
هنالك ثالث مشكالت أساسية متداخلة حُتد من قدرة البلدان عىل التحرك 
لالقرتاب من التغطية الشاملة. أما أول هذه املشكالت فهو توافر املوارد. فام من 
بلد، مهام كان مستوى ثرائه، استطاع أن يضمن حصول كل فرد فيه، بشكل 
التدخالت،  من  تدخل  أو  التكنولوجيات،  من  تكنولوجيا  مبارش، عىل كل 
التي يمكن أن حتسن صحته أو تطيل حياته. ومن جهة أخرى، فإن بضع 
خدمات فقط هي املتاحة للجميع يف البلدان الفقرية. وأما احلاجز الثاين أمام 
التغطية الشاملة، فهو االعتامد املفرط عىل املدفوعات املبارشة يف نفس الوقت 
الرعاية. وهذه تشمل املدفوعات املبارشة لألدوية  الناس إىل  الذي حيتاج فيه 
وأتعاب االستشارات واإلجراءات. وحتى لو كان لدى الناس نوع ما من التأمني 
االجتامعي، فقد يتعني عليهم اإلسهام يف ذلك بشكل من أشكال املدفوعات 

املشرتكة، أو التأمني املشرتك، أو يف شكل مستقطعات.
وإن االلتزام املتمثل يف الدفع املبارش لقاء اخلدمات عند احلاجة إليها، سواء 
كان الدفع يتم بشكل رسمي أم غري رسمي )من حتت الطاولة(، يمنع املاليني 
من الناس من تلقي الرعاية الصحية عندما حيتاجوهنا. ويمكن أن يؤدي ذلك، 
بالنسبة ملن يلتمسون العالج، إىل مواجهة صعوبات مالية وخيمة، أو حتى 

الوقوع يف هاوية الفقر.
وأما العقبة الثالثة التي تقف يف وجه التحرك الرسيع جتاه التغطية الشاملة 
فتتمثل يف عدم الكفاءة واجلور يف االستفادة من املوارد. فوفقًا لتقرير متحفظ، 
جيري إهدار ما بني 20% و 40% من املوارد اخلاصة بالصحة. وإن احلد من هذا 
اهلدر يمكن أن حيسن بشكل كبري من قدرة النظم الصحية عىل تقديم خدمات 
عالية اجلودة وبالتايل حتسني الصحة. وإن حتسني الكفاءة عادة ما جيعل األمر 
مالية  اعتامدات  عىل  للحصول  املربرات  لتقديم  الصحة  لوزارة  بالنسبة  أيرس 

إضافية من وزارة املالية.
األقل.  عىل  ظاهريًا  نسبياً،  بسيط  الشاملة  التغطية  إىل  فالسبيل  إذن، 
ويتعني عىل البلدان مجع أموال كافية، واحلد من االعتامد عىل املدفوعات املبارشة 
لتمويل اخلدمات، وأن حتسن من الكفاءة ومن املساواة. وتتناول األقسام التالية 

من هذا التقرير هذه اجلوانب باملناقشة.
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وقد أظهر العديد من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، عىل 
الشاملة ليس حقًا مقصورًا  التغطية  التحرك صوب  العقد املنرصم، أن  مدى 
الربازيل،  خطت  املثال،  سبيل  فعىل  فقط.  املرتفع  الدخل  ذات  الدول  عىل 
وشييل، والصني، واملكسيك، ورواندا، وتايلند، خطوات كبرية مؤخرًا يف معاجلة 
هذه املشكالت الثالث املذكورة آنفاً. كام أدخلت الغابون طرقًا مبتكرة جلمع 
األموال من أجل الصحة، بام يف ذلك فرض رضيبة عىل استخدام اهلاتف النقال. 
وكذلك، أدخلت كمبوديا صندوقًا للعدالة الصحية يغطي النفقات الصحية 

ن لبنان من كفاءة وجودة شبكة الرعاية األولية لديه. للفقراء. وأيضاً، حسَّ
ويف الوقت ذاته، فإن من الواضح أن بوسع كل بلد أن يفعل املزيد، يف ما 
خيتص بواحد عىل األقل من هذه املجاالت الثالثة األساسية. وحتى البلدان 
ذات الدخل املرتفع أصبحت تدرك اآلن أنه يتعني عليها االستمرار يف إعادة 
التكاليف اآلخذة يف االرتفاع  التي متيض هبا قدمًا يف مواجهة  الكيفية  تقييم 
سبيل  عىل  أملانيا،  أدركت  فقد  كذلك.  االزدياد  يف  اآلخذة  الناس  وتطلعات 
املثال، أن تشيخ سكاهنا يعني تدين نسبة متلقي الرواتب واألجور بني جمموع 
السكان، مما يزيد من صعوبة متويل نظام التأمني الصحي االجتامعي اخلاص 
هبذه الفئة، من املوارد التقليدية املتأتية من اشرتاكات التأمني القائم عىل األجور. 
ونتيجة لذلك، اضطرت احلكومة إىل ضخ أموال إضافية من اإليرادات العامة 

إىل هذا النظام.

حشد موارد كافية من أجل الصحة
عىل الرغم من أن الدعم املايل الداخيل للتغطية الشاملة سيكون حاساًم لضامن 
استمرارها، فمن غري الواقعي أن ننتظر من البلدان املنخفضة الدخل أن حتقق 
التغطية الشاملة دون مساعدة يف املدى القريب. وسيتعني عىل املجتمع الدويل 
تقديم الدعم املايل واجلهود الداخلية يف البلدان األكثر فقرًا من أجل التوسع 

الرسيع يف إتاحة اخلدمات.
املحتملة.  التكلفة  معرفة  بمكان  األمهية  فمن  ذلك،  حيدث  ولكي 
املرامي  لبلوغ  املطلوبة  باألموال  خيتص  ما  يف  مؤخرًا  متت  التي  فالتقديرات 
اإلنامئية لأللفية، وضامن احلصول عىل التدخالت احلاسمة، بام يف ذلك تلك 
اخلاصة باألمراض غري السارية يف 49 بلدًاَ من البلدان املنخفضة الدخل، تشري 
إىل أن هذه البلدان يف املتوسط )غري املرجح( ستحتاج إىل إنفاق ما يزيد قلياًل 
عىل 60 دوالرًا أمريكيًا لكل فرد، بحلول عام 2015، وهو ما يتجاوز بكثري مبلغ 
32 دوالرًا أمريكيًا التي تنفقها هذه البلدان يف الوقت احلارض. وهذا الرقم  الـ 



ن

 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

اخلاص بعام 2015 يتضمن تكلفة توسعة النظام الصحي، حتى يمكنه تقديم 
جمموعة التدخالت املحددة.

وعىل ذلك، فإن اخلطوة األوىل باجتاه التغطية الشاملة، تتمثل يف التحقق 
من أن البلدان األكثر فقرًا لدهيا هذه األموال، وأن التمويل يزداد زيادة مطردة 

عىل مدى السنوات القادمة لتيسري عملية النهوض املطلوبة.
التقديري  األدنى  احلد  أكثر من  تنفق حاليًا  التي  البلدان  أنه، حتى  غري 
الصلة  ذات  لأللفية  اإلنامئية  املرامي  فبلوغ  االسرتخاء.  يمكنها  ال  املطلوب، 
غري  األمراض  عىل  تركز  التي  احلاسمة،  التدخالت  إتاحة  وضامن  بالصحة، 
مها  ما   - هنا  الواردة  التقديرية  التكلفة  يف  املشمولة  التدخالت   – السارية 
الطلب عىل مزيد من  النظام،  إال بداية، حيث سيتبع ذلك حتاًم، مع حتسن 
اخلدمات، وعىل جودة أفضل أو مستويات أعىل من احلامية ضد املخاطر املالية. 
الطلبات  لتلبية  األموال  عن  بحثها  تواصل  املرتفع  الدخل  ذات  والبلدان 
الذي  الرسيع  التطور  تكاليف  ودفع  لدهيا،  السكان  من  املتزايدة  والتطلعات 

تشهده التكنولوجيات الصحية واخليارات املتنوعة لتحسني الصحة.
الصحة عىل  أجل  من  األموال  من  مزيد  جلمع  رؤية  البلدان  مجيع  ولدى 
وهنالك  أيضاً.  بذلك  والشعوب  احلكومات  التزام  رشيطة  الداخيل،  الصعيد 
ثالث طرق متاحة للقيام بذلك، فضاًل عن خيار رابع لزيادة تنمية املعونات 

وجعل أثرها أفضل عىل الصحة.
1(  زيادة فعالية حتصيل اإليرادات: من املمكن أن يشكل جتنب رفع 

الرضائب وعدم كفاءة حتصيل الرضائب واشرتاكات التأمني 
مشكالت خطرية حتى يف بعض البلدان ذات الدخل املرتفع. 

وهنالك توثيق جيد للصعوبات العملية التي تواجه حتصيل 
الرضائب واشرتاكات التأمني الصحي، والسيام يف البلدان التي 

هبا قطاع غري رسمي كبري. وإن حتسني كفاءة حتصيل اإليرادات من 
شأنه أن يزيد من األموال التي يمكن استخدامها لتقديم اخلدمات 

أو لرشائها نيابة عن السكان. وقد قامت اندونيسيا بتجديد نظام 
الرضائب فيها جتديدًا كاماًل مما حقق مكاسب هائلًة لإلنفاق 

احلكومي العام، ولإلنفاق عىل الصحة بوجه خاص.
2(  إعادة حتديد أولويات امليزانيات احلكومية: عادة ما تعطي احلكومات 

سبيل  فعىل  ميزانياهتا.  ختصيص  عند  نسبيًا  متدنية  أولوية  الصحة 
لبلوغ  تسعى  التي  األفريقية  الدول  من  عدد  رؤساء  اتفق  املثال، 
 %15 البلدان  تنفق هذه  2001، عىل أن  أبوجا عام  اهلدف، يف إعالن 
املنطقة، ممن  بلدًا يف   19 من ميزانياهتا احلكومية عىل الصحة، إال أن 
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وقَّعت عىل اإلعالن، ختصص اآلن مبالغ أقل مما كانت ختصصها يف 
عام 2001. ومع ذلك، فإن مجهورية تنزانيا االحتادية ختصص %18.4 
األرقام  )هذه   %16.6 ختصص  ليبرييا  أن  كام  للصحة،  ميزانيتها  من 
تشمل مسامهات الرشكاء اخلارجيني التي توجه من خالل احلكومة، 
فيمكن  واحدة،  كمجموعة  ُأخذت  ما  وإذا  عزهلا(.  يصعب  والتي 
للبلدان الـ 49 املنخفضة الدخل مجع 15 بليون دوالر أمريكي إضايف 
حصة  بزيادة  وذلك  داخلية  مصادر  من  الصحة  أجل  من  عام  كل 

الصحة يف إمجايل اإلنفاق احلكومي بمقدار %15.
3(  التمويل االبتكاري: لقد تركز االهتامم، حتى اآلن، بشكل كبري عىل 

مساعدة البلدان الغنية عىل مجع مزيد من األموال من أجل الصحة 
املعنية  املستوى  الرفيعة  العمل  الفقرية. وقد قامت فرقة  يف األماكن 
بالتمويل الدويل االبتكاري للنظم الصحية، بإدراج فرض رضائب 
النقد  استبدال  معامالت  وعىل  اجلوي،  السفر  تذاكر  عىل  متزايدة 
األجنبي، وعىل التبغ، وذلك ضمن قائمتها املتعلقة بسبل مجع عرشة 
العامل.  يف  الصحة  أجل  من  سنويًا  إضافيًة  أمريكي  دوالر  باليني 
واملنخفضة  الدخل  واملتوسطة  الدخل  املرتفعة  البلدان  عىل  وينبغي 
اآلليات من  الدخل، عىل حد سواء، األخذ يف االعتبار بعض هذه 
عىل  رضيبة  فرض  وإن  الداخيل.  الصعيد  عىل  األموال  مجع  أجل 
مبالغ  مجع  إىل  يؤدي  أن  يمكن  األجنبي  النقد  استبدال  عمليات 
ضخمة يف بعض البلدان. فاهلند، عىل سبيل املثال، لدهيا سوق هائلة 
بليون دوالر   34 لنحو  يومية  يشهد حركة  األجنبي  النقد  الستبدال 
من  احلجم  هذا  عىل   %0.005 مقدارها  رضيبة  فرض  وإن  أمريكي، 
التجارة يمكن أن يغل نحو 370 مليون دوالر أمريكي يف السنة، إذا 
تشمل  أخرى،  خيارات  وثمة  مالئم.  السبيل  هذا  أن  اهلند  رأت  ما 
سندات جمموعات الشتات )تباع للمغرتبني(، وفرض رسوم تكافل 
النقال.  اهلاتف  مكاملات  مثل  واخلدمات،  املنتجات  من  طيف  عىل 
ولكل رضيبة نوع ما من األثر التصحيفي عىل االقتصاد، وسوف تتم 
الذين لدهيم مصالح مكتسبة. وسيكون  أولئك  قبل  معارضتها من 
القتصاداهتا،  مالءمة  األكثر  الرضائب  تلك  تنفيذ  احلكومات  عىل 
اآلخر،  اجلانب  وعىل  السيايس.  بالدعم  حتظى  أن  يرجح  والتي 
منفعة  بالصحة،  الضارة  املنتجات  عىل  ُتفرض  التي  للرضائب  فإن 
من  احلد  خالل  من  السكان  صحة  حتسني  حيث  من  مزدوجة 
استهالكها، وتؤدي يف نفس الوقت إىل مجع مزيد من األموال. ومن 
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شأن زيادة رضيبة املكوس عىل التبغ بواقع 50% أن تؤدي إىل استدرار 
البلدان  من  بلدًا   22 يف  إضافية  كأموال  أمريكي  دوالر  بليون   1.42

ذلك  كل  ُخصص  ولو  بيانات.  عنها  تتوافر  التي  الدخل  املنخفضة 
من  بأكثر  احلكومي  الصحي  اإلنفاق  زيادة  إىل  أدى  لكان  للصحة، 
25% يف عديد من البلدان، وبواقع 50% يف تقدير أبعد. وكذلك، فإن 

التجزئة يمكن  40% من سعر  رفع الرضائب عىل الكحوليات حتى 
بلدًا  عرش  باثني  اخلاصة  التقديرات  وُتظهر  أكرب.  تأثري  ذا  يكون  أن 
من البلدان املنخفضة الدخل، التي تتوافر عنها بيانات، أن معدالت 
االستهالك يمكن أن تنخفض بأكثر من 10%، بينام يمكن لإليرادات 
من الرضائب أن ترتفع بام يزيد عىل ثالثة أضعاف، حتى مستوى يبلغ 
إمكانية رفع  البلدان. وإن  38% من إمجايل اإلنفاق الصحي يف تلك 

البلدان.  متوفرة يف كثري من  الكحوليات  التبغ وعىل  الرضائب عىل 
وحتى لو أن جزءًا فقط من العائدات ُخصص للصحة لكانت إتاحة 
يدرس  البلدان  من  عدد  وثمة  عظياًم.  حتسنًا  حتسنت  قد  اخلدمات 
اآلن فرض رضائب عىل منتجات أخرى من املنتجات الضارة، مثل 
املرشوبات التي حتتوي عىل السكر، واألطعمة التي ترتفع فيها نسبة 

امللح أو الدهون غري املشبعة )7، 8(.
4(  املساعدات االنامئية من أجل الصحة: عىل الرغم من أن مجيع 

البلدان، الغنية منها والفقرية، يمكنها عمل املزيد من أجل 
زيادة مصادر التمويل الصحي أو تنويعها، فإن ثامنية فقط 

من البلدان الـ 49 املنخفضة الدخل املشار إليها آنفًا هي التي 
لدهيا فرصة الستدرار األموال املطلوبة لبلوغ املرامي االنامئية 

لأللفية، بحلول عام 2015، من املصادر الداخلية وحدها. إذن، 
فالتكافل العاملي مطلوب. ويسلط نقص التمويل الذي تواجهه 

هذه البلدان املنخفضة الدخل، الضوء عىل احلاجة إىل احرتام 
البلدان ذات الدخل املرتفع اللتزاماهتا بشأن املساعدات االنامئية 

الرسمية، وأن تعضد هذه االلتزامات بجهود أكرب لتحسني 
فعالية املعونات. وباعتبار أن التمويل االبتكاري يمكنه تكملة 
املساعدات االنامئية الرسمية، وإذا ما أوفت البلدان، عىل نحو 

فوري، بتعهداهتا الدولية احلالية، لكان التمويل اخلارجي للصحة 
يف البلدان املنخفضة الدخل قد ازداد بأكثر من الضعف ما بني 

عشية وضحاها، ولكان النقص التقديري لألموال املطلوبة لبلوغ 
املرامي االنامئية لأللفية قد زال فعليًا.
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إزالة املخاطر املالية واحلواجز التي تعيق إتاحة 
اخلدمات

عىل الرغم من أمهية وجود متويل كاف، إال أنه سيكون من املستحيل االقرتاب من 
التغطية الشاملة لو أن الناس أخذوا يعانون من مصاعب مالية أو أنه حيل بينهم 
وبني االنتفاع باخلدمات بسبب اضطرارهم لدفع تكاليف هذه اخلدمات يف احلال. 
وعند حدوث ذلك، يتحمل األشخاص املرىض مجيع املخاطر املالية املرتبطة بدفع 
تكاليف الرعاية، ويتعني عليهم تقرير ما إذا كان يمكنهم حتمل تكاليف تلقي 
الرعاية. وكثريًا ما يعني ذلك، االختيار ما بني دفع تكاليف اخلدمات الصحية 

وبني دفع ثمن أشياء أخرى أساسية، مثل الطعام أو تعليم األطفال.
السعر  نفس  يدفع  اجلميع  فإن  مفروضة،  رسوم  هنالك  تكون  وعندما 
للتكافل  رسمي  تعبري  هنالك  وليس  االقتصادي.  وضعه  عن  النظر  برصف 
من  جتعل  النظم  هذه  مثل  وإن  والفقري.  الغني  بني  أو  والسليم  السقيم  بني 
املستحيل توزيع التكاليف عىل كامل دورة احلياة: دفع املسامهات عندما يكون 
الشخص صغريًا يف السن ويتمتع بالصحة، ويعتمد عىل تلك املسامهات يف 
حال اإلصابة باملرض يف فرتة الحقة من حياته. وعىل ذلك، فإن إمكانية مواجهة 
حتقيق  معه  يستحيل  مما  مرتفعة،  تكون  الفقر  هاوية  يف  والوقوع  مالية  نكبة 

التغطية الشاملة.
ومجيع البلدان تقريبًا تفرض شكاًل من أشكال املدفوعات املبارشة، والتي 
البلدان،  فقر  ازداد  كلام  أنه  رغم  التكاليف،  يف  املشاركة  أحيانًا  عليها  يطلق 
ارتفعت نسبة إمجايل اإلنفاق الذي ُيمولَّ هبذه الطريقة. ونجد أبلغ األمثلة عىل 
ذلك يف البلدان الثالثة والثالثني األكثر فقراً، التي زادت املدفوعات املبارشة من 

اجليب فيها عىل 50% من إمجايل اإلنفاق الصحي يف عام 2007.
تشجيع  هو  املبارشة  املدفوعات  عىل  االعتامد  لتقليل  الوحيد  والسبيل 
السبيل  وهو  املسبق،  الدفع  وأسلوب  املخاطر،  جتميع  لعملية  احلكومات 
الذي اختاره معظم البلدان التي أصبحت أقرب ما يكون إىل حتقيق التغطية 
للسكان،  متاحة  والتجميع  املسبق  الدفع  آليات  تكون  وعندما  الشاملة. 
يصبح مرمى التغطية الصحية الشاملة أكثر واقعية، حيث يرتكز ذلك عىل 
مدفوعات سددت مقدمًا للمرض، ومجعت بطريقة ما واستخدمت يف متويل 
للمريض  والتأهيل  – العالج  للتغطية  خاضع  فرد  لكل  الصحية  اخلدمات 

وللعاجز، والوقاية والتعزيز لكل فرد.
إىل  الفقر  هاوية  يف  الوقوع  أو  املالية  النكبات  مواجهة  فرص  تتدنى  ولن 
 %20 –  15 إىل  املبارشة  املدفوعات  انخفضت  إذا  مستويات ال تكاد تذكر، إال 
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من إمجايل اإلنفاق الصحي. نعم إنه هدف صعب، وهو هدف يمكن للبلدان 
الغنية أن تتطلع إليه، غري أن البلدان األخرى قد ترغب يف وضع أهداف أكثر 
يف  الواقعة  البلدان  وضعت  املثال،  سبيل  فعىل  القصري.  املدى  عىل  تواضعًا 
إقليمي املنظمة جلنوب رشق آسيا وغرب املحيط اهلادي مؤخرًا لنفسها هدفًا 

لنسبة ترتاوح بني 30% و %40.
ويمكن لألموال أن تتأتى من مصادر خمتلفة – رضائب الدخل، والرضائب 
أو  األعرض،  القاعدة  ذات  املضافة  القيمة  رضائب  أو  األجور،  عىل  القائمة 
رضائب املكوس التي تفرض عىل التبغ والكحوليات، أو اشرتاكات التأمني. 
واملصادر ليست بقدر أمهية السياسات التي توضع إلدارة نظم الدفع املسبق. 
فهل ينبغي جعل هذه املسامهات إجبارية؟ إذن من الذي ينبغي عليه الدفع؟ 
وكم يدفع ومتى؟ وما الذي يمكن أن حيدث لألشخاص الذين ال يستطيعون 
املسامهة ماليا؟ وينبغي اختاذ قرارات أيضًا بشأن التجميع، فهل ينبغي حفظ 
من  أكثر  أو  صندوق  يف  أم  املوحدة،  احلكومية  اإليرادات  من  كجزء  األموال 
التأمني الصحي، سواء كانت هنالك صناديق اجتامعية، أم خاصة،  صناديق 

أم جمتمعية أم صناديق استثامر صغرية؟
وهناك ثالثة دروس عامة أظهرهتا جتارب البلدان، والتي ينبغي أخذها يف 

االعتبار عند صياغة مثل هذه السياسات.
وأول هذه الدروس، أن هنالك نسبة من السكان، يف كل بلد، تكون فقرية 
جدًا لدرجة عدم استطاعتها املسامهة من خالل رضائب الدخل أو اشرتاكات 
عة، أي اإليرادات احلكومية  التأمني. وهم حيتاجون إىل إعانة من األموال املجمَّ
لة من  العامة. ويمكن ملثل هذه املساعدة أن تتخذ شكل إتاحة اخلدمات املموَّ
قبل احلكومة، أو من خالل دعم اشرتاكات التأمني هلم. وعادة ما يكون لدى 
البلدان التي تتاح لسكاهنا مجيعًا جمموعة من اخلدمات، معدالت مرتفعة نسبيًا 

عة – بنسبة 5 – 6% من الناتج املحيل اإلمجايل. من األموال املجمَّ
الغني  الشخص  فإن  وإال  إجبارية،  املسامهات  جعل  ينبغي  ثانياً، 
والشخص السليم صحيًا سوف يؤثران االنسحاب، ولن يكون هنالك متويل 
الطوعية  التأمني  أنظمة  أن  ورغم  واملرىض.  الفقراء  احتياجات  لتغطية  كاف 
يمكنها مجع بعض األموال يف غياب أساليب الدفع املسبق والتجميع الواسعة 
االنتشار، كام يمكنها املساعدة يف تعريف الناس بفوائد التأمني، إال أن قدرهتا 
حمدودة عىل تغطية طيف من اخلدمات ألولئك الذين هم، من شدة فقرهم، 
غري قادرين عىل دفع االشرتاكات. ومن ثم، فإن اخلطط الطويلة األمد لتوسعة 
عات  ر يف جممَّ املصغَّ والتأمني  املجتمعي  التأمني  وإدماج  املسبق،  الدفع  نطاق 

أوسع نطاقاً، هي من األمور املهمة.
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لعدد  الصحية  لالحتياجات  احلامية  توفر  التي  املجتمعات  تعد  ثالثاً، 
صغري من األفراد، غري قابلة للتطبيق عىل املدى البعيد، حيث يمكن لبضعة 
بالنسبة للصناديق  أن تقيض عليها متاماً. وكذلك هو احلال  أحداث مرضية 
املتعددة، التي يكون لكل منها إدارته اخلاصة ونظم معلوماته املستقلة، فهي 
ما  املنال. وعادة  أمرًا صعب  العدالة  بالفاعلية، وجتعل حتقيق  تتسم  أيضًا ال 
يرغبون يف  نسبياً، ممن ال  أغنياء  رفيعة ألشخاص  مزايا  الصناديق  أحد  يوفر 

األخذ بأسلوب شمولية اإلعانات للفقراء ذوي الصحة املتدنية.
أموال  هنالك  تكون  عندما  اإلعانات  شمولية  أسلوب  انتهاج  ويمكن 
متعددة، غري أن ذلك يتطلب إرادة سياسية، وقدرات تقنية وإدارية. ففي هولندا 
وسويرسا، عىل سبيل املثال، تنتقل األموال من أنظمة التأمني التي ينضم إليها 
أشخاص ذوو احتياجات صحية حمدودة )ويتحملون تكاليف أقل( إىل تلك 
باألمراض  اإلصابة  خماطر  لدهيم  ترتفع  أشخاص  إليها  ينضم  التي  األنظمة 

ويكونون بحاجة إىل خدمات أكثر.
ع،  وحتى عندما يعتمد التمويل، يف جزئه األكرب، عىل الدفع املسبق واملجمََّ
فإن احلاجة ستكون قائمة لعمليات املفاضلة بني نسب السكان التي ستتم 
تغطيتها، ونطاق اخلدمات التي سيجري توفريها، ونسبة التكاليف اإلمجالية 

التي يتعني الوفاء هبا )الشكل 1(.
الوضع  احلالية”  عة  املجمَّ “األموال  عنوان  حيمل  الذي  اإلطار   ويصور 

حيث  افرتايض  بلد  يف  الراهن 
السكان  نصف  تغطية  تتم 
اخلدمات  نصف  بنحو  تقريبًا 
املمكن تقديمها، إال أن أقل من 
اخلدمات  هذه  تكاليف  نصف 
عة. ولكي  ُيستوىف من أموال جممَّ
التغطية  من  االقرتاب  يمكن 
مد  القطر  عىل  ينبغي  الشاملة، 
مزيدًا  لتشمل  التغطية  نطاق 
من  مزيدًا  يقدم  وأن  الناس،  من 
اخلدمات، ويدفع قسطًا أكرب من 

التكاليف.
لدهيا  التي  البلدان  ويف 
اجتامعية  صحية  محاية  آليات 
قائمة منذ أمد بعيد، مثل تلك 

ثالثة أبعاد تؤخذ يف االعتبار عند التحرك صوب التغطية الشاملة  الشكل 1. 

التكاليف 
املبارشة: 

نسبة 
التكاليف 

املغطاة

السكان: الذين تشملهم التغطية

بام يشمل 
اخلدمات 

األخر

متتد إىل غري 
املشمولني بالتغطية

احلد من تقاسم 
التكاليف 
والرسوم

عة احلالية األموال املجمَّ

اخلدمات: اخلدمات 
املشمولة بالتغطية

املصدر: متت مالءمتها من )9، 10(.
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عة احلالية معظم الفراغ، غري  املوجودة يف أوروبا أو يف اليابان، متأل األموال املجمَّ
أنه ما من بلد من البلدان ذات الدخل املرتفع، التي يقال عمومًا أهنا حققت 
 %100 ولنسبة   %100 بنسبة  للسكان  فعلية  تغطية  يقدم  الشاملة،  التغطية 
من اخلدمات املتاحة، ولنسبة 100% من التكاليف – بدون قائمة انتظار. إذن 
فكل بلد يمأل اإلطار بطريقته اخلاصة، ويفاضل بني نسبة اخلدمات ونسبة 

عة. التكاليف التي يتم الوفاء هبا من األموال املجمَّ
ومع ذلك فإن السكان مجيعهم يف كل هذه البلدان، هلم احلق يف االستفادة 
وكل  والتأهيلية(.  والعالجية  والتعزيزية  )الوقائية  اخلدمات  من  جمموعة  من 
فرد يتمتع فعليًا باحلامية من املخاطر املالية الوخيمة، بفضل آليات التمويل 
القائمة عىل الدفع املسبق والتجميع. واألسس هي نفسها، حتى وإن اختلفت 
ومقدمي  السكان،  بني  ما  املتفاعلة  التطلعات  تشكلها  حيث  التفصيالت، 

اخلدمات الصحية، والبيئة السياسية، وتوافر األموال.
الشاملة،  التغطية  حتقيق  صوب  سريها  يف  خمتلفة  سباًل  البلدان  وتتخذ 
التي متيض هبا، كام ستلجأ إىل  تبدأ منها، والكيفية  التي  للنقطة  وذلك وفقًا 
 .)1 )الشكل  يف  املوضحة  الثالثة  املحاور  عىل  مضيها  مع  خمتلفة،  خيارات 
فعىل سبيل املثال، عندما يكون اجلميع، يف ماعدا علية القوم، مستبعدين من 
كل  يغطي  نظام  جتاه  الرسيع  التحرك  فإن  الصحية،  اخلدمات  من  االستفادة 
فرد، غنيًا كان أم فقرياً، يمكن أن يمثل أولوية، حتى لو كانت قائمة اخلدمات 
عة، صغرية نسبياً. ويف  والنسبة املغطاة من التكاليف من خالل األموال املجمَّ
غضون ذلك، فإنه يف ظل نظام عريض القاعدة، وعدم وجود مستبعدين سوى 
بضعة جيوب قليلة، فقد يتخذ القطر يف البداية أسلوبًا حمدد األهداف، يتم من 
خالله حتديد أولئك املستبعدين، واختاذ خطوات للتحقق من أهنم مشمولون 
املزيد من اخلدمات  تغطية  للبلدان  بالتغطية. ويف مثل هذه احلاالت، يمكن 

للفقراء أو تغطية نسبة أعىل من التكاليف.
واخلالصة أن التغطية الشاملة تتطلب التزامًا بتغطية مجيع السكان، بنسبة 
100%، وأن يتم إعداد اخلطط الالزمة لبلوغ هذه الغاية منذ البداية، حتى لو كان 

حتقيق اهلدف لن يتم بشكل فوري.

حواجز أخرى تعرقل احلصول عىل اخلدمات الصحية
إن إزالة احلواجز املالية الكامنة يف نظم املدفوعات املبارشة من شأهنا أن تساعد 
الفقراء عىل احلصول عىل الرعاية، غري أهنا لن تضمن ذلك. وُتظهر الدراسات 
التي أجريت مؤخرًا حول سبب عدم إكامل الناس املعاجلة من األمراض املزمنة، 
أن تكاليف االنتقال وفقدان الدخل يمكن أن يكونا مانعني، أكثر من الرسوم 
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املفروضة، من تلقى اخلدمة. أضف إىل ذلك أنه لو مل تكن اخلدمات متوافرة عىل 
اإلطالق، أو مل يكن مكان تقديمها قريبًا، فلن يتمكن الناس من االستفادة منها، 

حتى لو كانت تقدم باملجان.
خالهلا  من  يمكن  التي  السبل  باستكشاف  البلدان  من  العديد  ويقوم 
حيث  املرشوطة،  النقدية  التحويالت  أدت  فقد  احلواجز.  هذه  عىل  التغلب 
يتلقى الناس أمواالً إذا فعلوا أشياء معينة لتحسني صحتهم )عادًة ما ترتبط 
بعض  وتشمل  احلاالت.  بعض  اخلدمات يف  من  االستفادة  زيادة  إىل  بالوقاية( 
االنتقال،  تكاليف  لتغطية  مبالغ  وإرجاع  قسائم،  تقديم  األخرى  اخليارات 
تكون  ما  )وعادًة  الفقرية  األرس  ألفراد  تتيح  التي  الصغرية  االئتامنات  وخطط 
النساء(، الفرصة لكسب املال، والتي يمكن استخدامها بطرق متعددة، بام يف 

ذلك التامس اخلدمات الصحية أو احلصول عليها.

تعزيز الكفاءة والقضاء عىل اهلدر
إن مجع أموال كافية من أجل الصحة أمر حتمي ال مفر منه، بيد أن جمرد احلصول 
عىل املال لن حيقق التغطية الشاملة، كام لن حتققها إزالة احلواجز املالية املعرقلة 
للحصول عىل اخلدمات املقدمة من خالل أسلوب الدفع املسبق والتجميع. 

فاملطلب النهائي هو ضامن استخدام املوارد بالكفاءة املطلوبة.
مجيع  يف  قائمة  املوارد  نفس  باستخدام  املزيد  لتحقيق  الالزمة  والفرص 
البلدان. فاألدوية املرتفعة الثمن تستخدم عادة عندما تصبح رخيصة، وهنالك 
خيارات أخرى موجودة وهي عىل نفس القدر من الفاعلية، فهنالك استخدام 
مفرط للمضادات احليوية واحلقن يف كثري من األماكن، وهنالك أيضًا ختزين 
يسء وهدر، عالوًة عىل وجود تفاوتات كبرية يف األسعار التي تتفاوض بشأهنا 
األدوية،  عىل  الرضوري  غري  اإلنفاق  تقليص  وإن  املوردين.  مع  الرشاء  وكاالت 
واستخدامها استخدامًا أكثر مالءمة، وحتسني أساليب مراقبة اجلودة، يمكن 

أن يوفر للبلدان ما يصل إىل 5% من إنفاقها الصحي.
ومن املعروف أن األدوية مسؤولة عن ثالثة من األسباب الشائعة وراء عدم 
الكفاءة التي يوضحها هذا التقرير. ويمكن تصنيف احللول اخلاصة باألسباب 

الستة األخرى حتت العناوين التالية:
واخلدمات  التكنولوجيات  من  ممكنة  استفادة  أقىص  عىل  احلصول  ■ 

الصحية.
حفز العاملني الصحيني. ■ 
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حتسني كفاءة املستشفيات. ■ 

احلصول عىل كل الرعاية من أول مرة بتقليل األخطاء الطبية. ■ 

القضاء عىل اهلدر والتخلص من الفساد. ■ 

التقييم النقدي لتحديد اخلدمات املطلوبة. ■ 

وهنالك هدر للموارد املنفقة عىل الصحة ترتاوح نسبته، مع التحفظ، ما 
بني 20% و 40%، وهي موارد يمكن توجيهها نحو حتقيق التغطية الشاملة.

ويمكن جلميع البلدان، أيًا كان مستوى دخلها، اختاذ خطوات للحد من 
عدم الكفاءة وهذا أمر يتطلب تقيياًم مبدئيًا لطبيعة وأسباب عدم الكفاءة عىل 
املستوى املحيل، استنادًا إىل التحليل الوارد يف هذا التقرير. وأحيانًا تعود عدم 
الكفاءة إىل عدم كفاية اإلنفاق الصحي، وليس وفرته. فعىل سبيل املثال، يؤدي 
انخفاض الرواتب إىل جلوء العاملني الصحيني إىل العمل يف وظائف إضافية، 
يف نفس الوقت، دعاًم لدخلهم، مما يقلل من ناتج عملهم يف وظائفهم األصلية. 

إذن، فمن الرضوري تقييم التكاليف واألثر املحتمل للحلول املمكنة.
أجور  تدفع من خالهلا  التي  الطريقة  احلوافز ضمن  إدخال  املمكن  ومن 
مقدمي اخلدمة. فأسلوب دفع األتعاب مقابل اخلدمة، يشجع عىل اإلفراط يف 
من  التكاليف  عنهم  تسدد  الذين  أو  الدفع،  عىل  للقادرين  اخلدمات  تقديم 
من  الكايف  القدر  تقديم  وعدم  والتأمني(،  الرضائب  )مثل  عة  املجمَّ األموال 

اخلدمات لغري القادرين عىل الدفع.
ولقد متت جتربة العديد من البدائل، وكلها هلا مميزاهتا وعيوهبا. وإذا كانت 
عىل  لزامًا  كان  فقد  اخلصوص،  هذا  يف  القاعدة  هي  اخلدمة  مقابل  الرسوم 
احلكومات والرشكات إدخال الضوابط لتقليص اإلفراط يف تقديم اخلدمات. 
وبنية  برشية  قدرات  ويتطلب  مكلفًا  الضوابط  هذه  تنفيذ  يكون  أن  ويمكن 
أساسية إضافية من أجل قياس ورصد االستخدام )ورشط االستخدام املمكن( 

للخدمات.
وقد تم، يف بعض املواقع األخرى، إحالل طريقة الدفع بحسب عدد األفراد 
حمل األتعاب مقابل اخلدمة وذلك عىل مستوى الرعاية الصحية األولية، أو بدفع 
األجور بحسب احلالة، مثل تصنيف احلاالت بحسب التشخيص عىل مستوى 
املستشفيات. وطريقة الدفع بحسب عدد األفراد يتم فيها دفع مبلغ ثابت عن 
كل فرد مدرج لدى مقدم اخلدمة أو املرفق يف كل فرتة زمنية، برصف النظر عن 
اخلدمات املقدمة. أما الدفع مقابل احلالة، فيتم بدفع مبلغ ثابت عن كل حالة، 

وبرصف النظر، مرة أخرى عن مدى شدة احلالة أو أمد املعاجلة يف املستشفى.
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كان  أنه  إال  اخلدمات،  تقديم  يف  لإلفراط  الدافع  يقلل  الطريقتني  وكال 
نسبة  دفع  )مثل  التشخيص  بحسب  احلاالت  تصنيف  بأن  جدل  هنالك 
ثابتة مقابل اإلجراء، برصف النظر عن طول فرتة بقاء املرىض باملستشفى( قد 
قبل  مبكر  وقت  يف  املستشفى  من  املرىض  إخراج  عىل  املستشفيات  يشجع 
التكاليف  دفع  إىل  يؤدي  مما  برسعة،  إدخاهلم  إعادة  ثم  عالجهم،  استكامل 

مرتني بدالً من مرة واحدة.
ويعد دفع أجور مقدمي اخلدمة عملية معقدة ودائمة التغري، األمر الذي 
من  كفاءة  أكثر  أنه  معتقدة  خمتلط،  دفع  نظام  تضع  أن  البلدان  ببعض  حدا 

طريقة الدفع املفرد.
عادًة  والتي  الرشاء،  خلدمات  كفاءة  أكثر  أساليب  إجياد  املمكن  ومن 
خالله  من  جيرى  الذي  التقليدي  فالنظام  االسرتاتيجي.  بالرشاء  توصف  ما 
احلكومات  )وختصص  يؤدوهنا  التي  اخلدمات  عن  اخلدمة  مقدمي  تعويض 
الوطنية ميزانيات ملستويات إدارية خمتلفة، والتي تعتمد يف جزء كبري منها، 
الرشاء  عليه  أطلق  السابقة(،  السنة  يف  متويل  من  تلقته  قد  تكون  ما  عىل 
ن اجلودة والكفاءة من خالل  السلبي. ويمكن للرشاء األكثر إجيابية أن حيسِّ
هي  ما  مثل  للسكان:  الصحية  االحتياجات  حول  رصحية  أسئلة  توجيه 
عىل  التطلعات  وهذه  االحتياجات  هذه  تلبي  التي  واخلدمات  التدخالت 
من  املناسبة  املجموعة  هي  وما  املتاحة؟  املوارد  مراعاة  مع  األكمل،  الوجه 
ينبغي  والتأهيلية؟ وكيف وممن  والعالجية،  والوقائية،  التعزيزية،  اإلجراءات 

رشاء وتقديم هذه التدخالت واخلدمات؟
والرشاء االسرتاتيجي ليس جمرد عملية اختيار ما بني الرشاء السلبي والرشاء 
اإلجيايب حيث ستقرر البلدان أين يمكنها العمل، استنادًا إىل قدرهتا عىل مجع، 
ورصد، وتفسري املعلومات الالزمة، وتشجيع وتطبيق معايري اجلودة والكفاءة. 
البلدان يف حتركها جتاه  الكفاءة، وكلام اقرتبت  السلبي يؤدي إىل عدم  والرشاء 

الرشاء اإلجيايب، زادت إمكانية كفاءة النظام.

التفاوتات يف التغطية
هنالك مسؤولية تقع عىل عاتق احلكومات لضامن قيام مجيع مقدمي اخلدمات، 
سواء يف القطاع العام أو اخلاص، بأداء العمل عىل نحو مالئم وصحيح، وأهنم 
يلبون احتياجات املرىض بأسلوب يتسم بالكفاءة وبالفاعلية لقاء التكاليف. 
وعىل احلكومات أيضًا أن تتحقق من توافر طيف من اخلدمات السكانية املرتكز، 
تركز عىل اإلجراءات الوقائية والتعزيزية، إىل جانب توافر خدمات مثل برامج 
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التبغ أو لتشجيع  االتصال اجلامهريي املصممة من أجل احلد من استهالك 
األمهات عىل أخذ أطفاهلن لتلقي التطعيامت.

واحلكومات أيضًا مسؤولة عن ضامن حصول كل فرد عىل اخلدمات التي 
حيتاجها، وأن احلامية تتوفر للجميع من املخاطر املالية املرتبطة باالستفادة من 
تلك اخلدمات، ويمكن لذلك أن يتعارض مع التوجه صوب حتقيق الكفاءة، 
حيث إن أفضل طريقة لتحقيق الكفاءة يف استخدام املوارد ليست هي األكثر 
تقدم  أن  كفاءة،  واألكثر  األفضل  من  يعد  املثال،  سبيل  فعىل  دائامً.  إنصافًا 
اخلدمات يف املناطق الكثيفة بالسكان، غري أن إيصال اخلدمات إىل الفقراء يف 

األماكن الريفية يتطلب إنشاء اخلدمات يف أماكن قريبة منهم.
قد  املجانية  العامة  اخلدمات  أن  تدرك  أن  أيضًا  احلكومات  عىل  ويتعني 
وإن  حتى  الفقراء،  من  أكثر  منها  يستفيدون  الذين  األغنياء  عليها  يستحوذ 
كانت حاجتهم إليها أقل. ويف بعض البلدان، يكون األغنياء فقط هم الذين 
حيصلون عىل مستوى مالئم من اخلدمات، ويف بلدان أخرى، ال ُيستبعد إال 
ون من خالل الفجوات يف أغلب النظم. وتتباين  الفقراء. وبعض الناس ينسلَّ
التي  للصعوبات  خاص  اهتامم  إيالء  وينبغي  اخلدمات،  من  االستبعاد  أنامط 
تواجهها املرأة والفئات العرقية وجمموعات املهاجرين للحصول عىل اخلدمات، 

واملشكالت اخلاصة التي تواجه السكان األصليني.

برنامج للعمل
ليس هنالك من بلد يبدأ من الصفر يف ما خيتص بالطريقة التي ُيموِّل هبا الرعاية 

الصحية. فاجلميع لديه شكل من أشكال النظام القائم، والبد أن ينطلق منه 
ويبني عليه، وفقا للقيم السائدة، والقيود املفروضة، والفرص املتوافرة. وينبغي 

أن تستنري هذه العملية باخلربات والتجارب الوطنية والدولية يف هذا املضامر.
أو  الصحة  أجل  من  األموال  جلمع  املزيد  فعل  البلدان  جلميع  ويمكن 
املدفوعات  التمويل اخلاصة هبا، حتى تقلل من اعتامدها عىل  لتنويع مصادر 
املبارشة من خالل تعزيز أسلوب الدفع املسبق والتجميع، مع استخدام األموال 

استخدامًا أكثر كفاءة وبشكل منصف، برشط وجود اإلرادة السياسية.
العدل  وحتقيق  الكفاءة  تعزيز  يف  الريادة  للصحة  تكون  أن  ويمكن 
للحد  الكثري  فعل  الصحة  جمال  يف  القرار  أصحاب  وبإمكان  واإلنصاف. 
من الترسبات، مثل ما يتضح، بشكل بارز يف الرشاء. وبإمكاهنم كذلك اختاذ 
خطوات حتتذي هبا القطاعات األخرى، بام يشمل التنظيم والترشيع، لتحسني 

إيتاء اخلدمات وضامن كفاءة النظام بوجه عام. 
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غري أن جمرد االنتقاء من قائمة خيارات، أو “استرياد” ما أثبت جدواه يف 
التمويل  اسرتاتيجية  تكون  أن  يتعني  حيث  كافياً،  يكون  لن  أخرى،  مواقع 
األوضاع  عن  بعيدًا  الشاملة  التغطية  باجتاه  ُتدفع  وأن  حمليًا  منجزة  الصحي 
وتفهم  لتحليل  قدراهتا  من  البلدان  تطور  أن  حتمي  أمر  هو  إذن،  القائمة. 
تكييف  يمكنها  حتى  القائم  النظام  يف  الضعف  ومواطن  القوة  مواضع 
السياسات،  هذه  وتنفيذ  لذلك،  وفقًا  أوضاعها  لتالئم  التمويل  سياسات 

ورصدها وتعديلها مع مرور الوقت.

تيسري إجراء التغيري ودعمه
تركز الدروس املستفادة املذكورة آنفًا عىل التحديات التقنية إلصالح التمويل 
التقني ليس جمرد عنرص واحد من عنارص وضع  الصحي. غري أن اجلانب 
السياسات وتنفيذها، حيث إن وجود جمموعة متنوعة من اإلجراءات املرافقة 

التي تيرس التفكري والتغيري، يعد أمرًا رضوريا.
التي  الصحي  التمويل  قرارات  اختاذ  عملية  يف  اإلجراءات  هذه  وُترصد 
وجتدر  خمططاً.  منها  أكثر  دلياًل  تكون  أن  واملقصود   .)2 )الشكل  يوضحها 
املالحظة أنه عىل الرغم من أن العمليات التي نتصورها تبدو كأهنا منفصلة 

نظرياً، إال أهنا تتداخل وتتطور بشكل متواصل.
البلدان  عىل  فقط  تنطبق  ال  بالوصف  املتناولة  السبعة  واإلجراءات 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، حيث حتتاج أيضًا البلدان ذات الدخل 
املرتفع، التي حققت مستويات مرتفعة من التغطية ومن احلامية ضد املخاطر 
ألهدافه  التمويل  نظام  حتقيق  لضامن  متواصل  بشكل  ذايت  تقييم  إىل  املالية، 
التطور،  الدائمة  والتكنولوجيات  والعالجية،  التشخيصية  املامرسات  وجه  يف 

والطلب املتزايد، والقيود املالية.
وتنفيذها،  الصحي  للتمويل  اسرتاتيجية  إعداد  فإن  آخر،  جانب  وعىل 
هو عملية متواصلة من التكييف واملالءمة، أكثر منها تقدم مستمر جتاه نوع 
من اإلتقان االفرتايض. وينبغي أن تبدأ بإعالن واضح للمبادئ والغايات التي 
يف  الشاملة  الصحية  التغطية  معنى  – تفّهم  التمويل  نظام  بموجبها  يسري 
 البلد املعني. وهذا يمهد السبيل لتحليل الوضع )اإلجراء 2(. أما اإلجراء 3،
التي يرجح أن يتغري هبا، مع مرور الوقت،  فهو حيدد الغطاء املايل والكيفية 
ويشمل النظر يف نسبة األشخاص الذين يدفعون تكاليف اخلدمات مبارشة 
من جيوهبم اخلاصة، وكم ُينفق يف القطاع الالحكومي. واإلجراء 4 يتطرق إىل 
القيود املحتملة عىل إعداد وتنفيذ خطط التحرك اقرتابًا من التغطية الشاملة، 
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بينام يغطي اإلجراء 5 واإلجراء 6 صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات التفصيلية.
البلد  يستعرض  عندما   )7 )اإلجراء  تكتمل  نتصورها،  كام  والدورة، 
تقييم  بإعادة  بام يسمح   ،)1 املحددة )اإلجراء  أهدافه  الذي أحرزه جتاه  التقدم 
االسرتاتيجيات ومن ثم عمل خطط جديدة ملعاجلة أي مشاكل. إهنا عملية 
إعادة  يغذي  الذي  للنظام  العملية  والواقعيات  املتواصل،  التعلم  عىل  ترتكز 

التقييم والتعديل املستمر.

عملية اختاذ قرارات التمويل الصحي الشكل 2. 

التكاليف 
املبارشة: 

نسبة 
التكاليف 

املغطاة

السكان: الذين تشملهم التغطية

بام يشمل 
اخلدمات 

األخر

متتد إىل غري 
املشمولني بالتغطية

احلد من تقاسم 
التكاليف 
والرسوم

عة احلالية األموال املجمَّ

اخلدمات: اخلدمات 
املشمولة بالتغطية

اإلجراء 1
وضع الرؤية

اإلجراء 7
الرصد والتقييم

اإلجراء 2
حتليل الوضع

اإلجراء 5
االسرتاتيجية من

أجل التغيري

اإلجراء 4
تقييم القيود

اإلجراء 6
التنفيذ

اإلجراء 3
التقييم املايل
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والبد لنظم التمويل الصحي أن تتكيف، ليس فقط ألن هناك جماالً دائاًم 
للتحسن، بل ألن البلدان التي ختدمها هذه النظم تتغري أيضا: أنامط األمراض 

تتطور، واملوارد تنحرس وتتدفق، واملؤسسات تتطور وتنحدر.

خطوات عملية للرشكاء اخلارجيني
لن يتمكن العديد من أكثر البلدان فقرًا، كام ُذكر آنفًا، ولسنوات عديدة، من متويل 
نظام يتيح التغطية الشاملة – حتى تلك التي لدهيا حزمة متواضعة من اخلدمات 
الصحية – وذلك من موارده الداخلية. وحتى يتاح ألكثر البلدان فقرًا النهوض 
بوترية أرسع، ينبغي عىل الرشكاء اخلارجيني زيادة مسامهاهتم للوفاء بالتزاماهتم 
الدولية التي سبق التعهد هبا. وهذا العمل وحده يمكن أن يسد تقريبًا كل الفجوة 
التمويلية، التي سبق حتديدها للبلدان التسعة واألربعني املنخفضة الدخل، وينقذ 

حياة ما يزيد عىل ثالثة ماليني شخص قبل حلول عام 2015.
التقليدية  الرسمية  اإلنامئية  املعونات  من  املتأتية  املوارد  استكامل  ويمكن 
من مصادر متويل ابتكارية، كام اقرتحت فرقة العمل الرفيعة املستوى. ويمكن 
موضع  يف  بحثها  سبق  والتي  األموال  جلمع  االبتكارية  الطرق  بعض  تطبيق 
الطرق جيرى  الدويل. وبعض هذه  املستوى  التقرير، وذلك عىل  سابق من هذا 
األلفية ملؤسسة  الشامل  اخلري  محلة  بينته  الذي  النحو  عىل  بالفعل   تطبيقه 
Millennium Foundation̓(. وجدير بالذكر أن  s MassiveGood campaign(
كثريًا من آليات التمويل االبتكاري ال تتطلب توافق آراء دولياً. فلو أن كل بلد من 
البلدان ذات الدخل املرتفع أدخل جمرد خيار واحد من اخليارات التي سبق بحثها 
هنا يف هذا التقرير، ألمكن مجع أموال إضافية بمعدالت هائلة لدعم حترك أكثر 

رسعة جتاه التغطية الشاملة يف البلدان التي هي يف أشد االحتياج إليها.
يف  التمويل  نظم  تقوية  يف  املساعدة  كذلك  اخلارجيني  للرشكاء  ويمكن 
والتي  متعددة  متويل  قنوات  حاليًا  يستخدمون  فاملانحون  املتلقية.  البلدان 
تؤدي إىل إضافة مبالغ طائلة إىل تكاليف املعامالت سواء عىل املستوى القطري 
أو عىل املستوى الدويل. وإن حتقيق التناغم واالنسجام بني النظم من شأنه أن 
يضع حدًا آلليات التدقيق والرصد والتقييم الكثرية، التي تتنافس مع النظم 
الداخلية التي تضم حماسبني ومدققني وإكتواريني، كام أهنا ستتيح مزيدًا من 
الوقت أمام وزارة الصحة وغريها من املسؤولني احلكوميني، إلنفاقه يف مد مظلة 

التغطية الصحية.
ولقد أحرز املجتمع الدويل تقدمًا بتبنيه إلعالن باريس بشأن فعالية املعونة، 
واملبادرات  الدولية  الصحية  الرشاكة  وتسعى  أكرا.  عمل  برنامج  بعده  ومن 
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بيد  العمل.  وبرنامج  اإلعالن  يف  ُوضعت  التي  املبادئ  تنفيذ  إىل  الصلة  ذات 
أن هنالك الكثري الذي ينبغي عمله. وقد أبلغت فييت نام أنه يف عام 2009 
كان هنالك ما يزيد عىل 400 بعثة مانحني الستعراض املرشوعات الصحية أو 
القطاع الصحي. وستقوم رواندا بتقديم تقارير سنوية إىل العديد من املانحني، 
حول 890 مؤرشًا صحياً، 595 منها تتعلق بمرض اإليدز واملالريا وحدمها، بينام 

جيرى إعداد مبادرات عاملية مع األمانة العامة للمنظمة.

رسالة أمل
إن الرسالة األوىل األساسية هلذا التقرير اخلاص بالصحة يف العامل هي أنه ليست 
هنالك “عصا سحرية” لتحقيق التغطية الشاملة. ومع ذلك، فإن طيفًا عريضًا 
من اخلربات والتجارب من شتى أرجاء العامل يشري إىل أنه بوسع البلدان امليض 
قدمًا بوترية أرسع مما سارت عليه يف املايض، أو اختاذ إجراءات حلامية املكاسب 
التي حتققت. ومن املمكن مجع أموال إضافية وتنويع مصادر التمويل، ومن 
املمكن كذلك االبتعاد عن املدفوعات املبارشة، باجتاه الدفع املسبق والتجميع 
)أو أن تضمن أن اجلهود املبذولة الحتواء زيادة اإلنفاق ال تتجه، يف احلقيقة، إىل 
االعتامد عىل املدفوعات املبارشة( وأن تصبح أكثر كفاءة وأكثر فاعلية وتتوخى 

العدالة يف استخدام املوارد.
التي  البلدان  من  استخلصت  قد  والعرب  وراسخة،  واضحة  املبادئ  إن 
هذه  من  لالنطالق  الوقت  حان  وقد  التنفيذ.  حيز  يف  املبادئ  هذه  وضعت 
يفعل  ألن  بلد  لكل  جماالً  هنالك  ألن  عليها،  والبناء  املستفادة  الدروس 
هذا استمرار  ضامن  أو  الشاملة،  التغطية  صوب  التقدم  وترية  لترسيع  شيئًا 
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مالحظات
يستخدم مصطلح “اخلدمات الصحية” يف هذا التقرير ليتضمن التعزيز، والوقاية، واملعاجلة، والتأهيل.  )أ( 

أو معاجلة  الطفولة  التطعيامت يف مرحلة  )مثل  األفراد  تستهدف  التي  اخلدمات  املصطلح  ويشمل هذا 
السل( واخلدمات التي تستهدف السكان )مثل احلمالت اإلعالمية املضادة للتدخني(.





 الفصل األول  |  أين نحن اآلن؟ 



رسائل أساسية
حتسني الصحة أمر حيوي ملعافاة اإلنسان، كام أنه عنرص أسايس من أجل تنمية  ■ 

اقتصادية واجتامعية مستدامة. والوصول إىل “أعىل مستوى صحي يمكن بلوغه”، 
وفقًا ملا هو منصوص عليه يف دستور املنظمة، يتطلب دفعًا جديدًا أو متواصاًل جتاه 

التغطية الشاملة يف عديد من البلدان، كام يتطلب إجراءات قوية حلامية املكاسب 
التي حتققت يف بلدان أخرى.

لكي يمكن بلوغ التغطية الشاملة، فإن البلدان حتتاج إىل نظم متويل متكن الناس  ■ 
من االستفادة من مجيع أنواع اخلدمات الصحية – التعزيزية، والوقائية، والعالجية، 

والتأهيلية – دون حتمل مصاعب مالية.
هنالك ماليني من الناس ال يستطيعون اليوم االستفادة من اخلدمات الصحية  ■ 

بسبب اضطرارهم لدفع تكاليف هذه اخلدمات عند تلقيها. والكثري من أولئك 
الذين ينتفعون باخلدمات يعانون من مصاعب مالية، بل إهنم قد يدفعون إىل هاوية 

الفقر بسبب اضطرارهم لدفع تلك التكاليف.
التحول عن املدفوعات املبارشة لدى تلقي اخلدمات واالستعاضة عنها بالدفع  ■ 

املسبق، خطوة مهمة لتفادي املصاعب املالية املرتبطة بدفع تكاليف اخلدمات 
الصحية. وجتميع األموال الناشئة عن ذلك يزيد من إتاحة اخلدمات املطلوبة 

ويوزع األخطار املالية النامجة عن اعتالل الصحة بني السكان.
لن تستطيع األموال املجمعة تغطية نسبة 100% من السكان، بنسبة 100% ■ من 

التكاليف وبنسبة 100% من اخلدمات املطلوبة، وسيكون عىل البلدان االستمرار يف 
اختاذ خيارات صعبة بشأن أفضل السبل الستخدام هذه األموال.

عىل املستوى العاملي، الزلنا بعيدين عن بلوغ التغطية الشاملة، غري أن البلدان عىل  ■ 
خمتلف مستويات الدخل، أحرزت مؤخرًا تقدمًا مهاًم باجتاه هذا املرمى بجمعها 
مزيدًا من األموال من أجل الصحة وجتميعها بشكل أكثر فعالية من أجل توزيع 

املخاطر املالية، مما زاد من كفاءهتا.

2



3

لقد وقع احلادث يف السابع من ترشين األول/أكتوبر عام 2006، حيث طار نارين بنتاالكارن 
من فوق دراجته البخارية وهو يقطع مرسعًا أحد املنحنيات، واصطدم بشجرة، وتلقى 
رأسه، غري املحمي، قوة الصدمة بالكامل. ووجده قائدو السيارات بعد فرتة من وقوع 
ص األطباء احلالة بأهنا إصابة وخيمة بالرأس  احلادث وأخذوه إىل مستشفى قريب. وشخَّ
وأحالوه إىل مركز لعالج اإلصابات عىل بعد 65 كيلو مرتًا، حيث تأكد التشخيص. وأظهر 
مسح شعاعي وجود جتمع دموي حتت األم اجلافية وانفتاق التلفيفني الدماغيني، الشيص 
وحتت املنجيل. وأصيبت مججمة بنتاالكارن بكسور يف مواضع متعددة وبرز منها دماغه 
وانزاح من مكانه، وكان ما يزال ينزف، وقرر األطباء إجراء جراحة له. وُنقل إىل قسم 
الطوارئ حيث أزال أحد اجلراحني جزءًا من مججمته لتخفيف الضغط، كام أزال خثرة 
دموية أيضًا. وبعد مخس ساعات، ُوضع املريض عىل جهاز التنفس وُأخذ إىل وحدة العناية 
املركزة، وظل هبا 21 يومًا. وبعد تسعة وثالثني يومًا من دخوله إىل املستشفى، ُشفي بالقدر 

الذي سمح بخروجه.
وإن ما يلفت النظر يف هذه القصة ليس ما ترويه بشأن قدرة الطب احلديث عىل 
إصالح البدن املكسور، بل إن ما يلفت النظر حقًا هو أن هذا األمر مل يقع يف ُقطر ينتمي 
فيها من  الفرد  يبلغ نصيب  التي  امليدان االقتصادي،  والتنمية يف  التعاون  إىل منظمة 
اإلنفاق عىل الصحة ما يقرب من 4000 دوالر أمريكي، لكنه وقع يف تايلند، وهو قطر 
ينفق 136 دوالرًا أمريكيًا عىل الفرد، أي جمرد 3.7% من الناتج املحيل اإلمجايل )1(. كام أن 
املريض ال ينتمي إىل النخبة احلاكمة، وهي النوع من األشخاص الذين – كام سيبني هذا 
التقرير – يغلب أن يتلقوا معاجلة جيدة أينام كانو يعيشون. لقد كان بنتاالكارن جمرد 

عامل غري نظامي، يكسب مخسة دوالرات فقط يف اليوم.
“والقوانني يف تايلند” كام ذكر الدكتور ويتايا تشادبنتشاتشاي، اجلراح الذي أجرى 
حج القحف لبنتاالكارن يف مستشفى كون كاين اإلقليمي، يف املقاطعة الشاملية الرشقية 
من القطر، “تقتيض أن ُتقدم الرعاية املعيارية جلميع املرىض الذين يتعرضون إلصابات 
برصف النظر عن أوضاعهم”. وبحسب ما ذكره الدكتور تشادبنشتشاي، فإن األطباء ال 
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هيتمون بمن يدفع تكاليف املعاجلة، مهام كانت مكلفة، ألن هنالك تغطية، يف 
تايلند، لتكاليف الرعاية الصحية جلميع األشخاص.

ويف وقت يراجع فيه العديد من البلدان، بام فيها قوى اقتصادية عظمى 
خالله  من  يمكن  الذي  السبيل  األمريكية،  املتحدة  والواليات  الصني  مثل 
الصحية  التغطية  قضية  فإن  للسكان،  الصحية  الرعاية  متطلبات  تلبية 
عىل  هتيمن   – تكاليفها  تدفع  وكيف  تكلف،  وكم  هي،  ما   – الشاملة 
اخلاص  التقرير  هذا  ويف  الصحية.  اخلدمة  إيتاء  حول  تدور  التي  املناقشات 
بالصحة يف العامل، نبحث القضية من منظور التمويل، ونقرتح سباًل يمكن 
خدمات  إتاحة  من  حتّسن  أن  والفقرية،  منها  الغنية  للبلدان،  خالهلا  من 
صحية ذات جودة عالية، دون أن يواجه الناس فيها مصاعب مالية بسبب 

اضطرارهم لدفع تكاليف الرعاية )اإلطار 1-1(.
 وتتمثل املجاالت الثالثة احلاسمة للتمويل الصحي يف ما ييل:

مجع أموال كافية من أجل الصحة.  )1

وتقليص  اخلدمات  عىل  احلصول  تعرقل  التي  املالية  احلواجز  إزالة   )2

املخاطر املالية النامجة عن اعتالل الصحة.
االستفادة بشكل أفضل من املوارد املتاحة )اإلطار 1-1 يوضح هذا   )3

األمر بالتفصيل(.

إن اخلدمات الصحية تكلف ماالً، حيث البد، بشكل أو بآخر، من دفع 
اإلنفاق  املستشفيات. ويبلغ  أجور األطباء واملمرضات وأثامن األدوية، ورسوم 
الصحي العاملي يف الوقت احلايل نحو 5.3 تريليون دوالر أمريكي يف العام )1(. 
ومع استمرار ارتفاع عبء األمراض السارية عىل نحو مستعٍص، يف أنحاء خمتلفة 
– أمراض القلب، والرسطان،  من العامل، وتزايد انتشار األمراض غري السارية 
الصحية سوف  النفقات  فإن  – يف كل مكان،  السمنة  مثل  املزمنة  واحلاالت 
تواصل ارتفاعها. ومن شأن األدوية األكثر تطوراً، واإلجراءات التي تستحدث 

من أجل معاجلة هذه األمراض أن تؤدي إىل تفاقم هذا االجتاه وازدياد حدته.
وقد يبدو منطقياً، يف ضوء ذلك، أن تكون البلدان الغنية قادرة عىل توفري 
خدمات صحية ميسورة التكلفة. كام أن البلدان التي أصبحت أقرب ما يكون 
إىل بلوغ التغطية الشاملة لدهيا، بصفة عامة، املزيد إلنفاقه عىل الصحة. فبلدان 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، عىل سبيل املثال، ال متثل سوى 
86% من إمجايل اإلنفاق الصحي العاملي.  18% من سكان العامل، ولكنها تنفق 

وبضعة بلدان فقط من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
هي التي تنفق أقل من 2900 دوالر أمريكي عىل الفرد كل عام.
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ما الذي يفعله نظام التمويل الصحي: تفسري تقني اإلطار 1-1. 
التمويل الصحي ليس جمرد مجع لألموال من أجل الصحة، إنه موضوع أكرب بكثري من ذلك، وهو يتعلق أيضًا بحق الذين يطلب 

منهم الدفع، ومتى يدفعون، وكيف تنفق األموال التي جتمع.
حتصيل اإليرادات هو ما يربطه معظم الناس بالتمويل الصحي: الطريقة التي جتمع هبا األموال لدفع نفقات النظام الصحي. ويتم 
عادة تلقي األموال من األرس ومن اهليئات والرشكات، وأحيانًا من املسامهني من خارج القطر )يطلق عىل ذلك "مصادر خارجية"(. 
ويمكن حتصيل املوارد عن طريق فرض رضائب عامة أو رضائب نوعية، ومسامهات التأمني الصحي اإلجباري أو الطوعي، أو 

املدفوعات التي تدفع مبارشة من املال اخلاص للمرىض، مثل رسوم استخدام اخلدمات، ومن التربعات.
ع، وليس األشخاص الذين يسقطون مرىض، املخاطر  التجميع هو مجع املوارد املالية وإدارهتا بحيث يتحمل مجيع األعضاء يف املجمَّ
املالية النامجة عن االضطرار لدفع تكاليف الرعاية الصحية. والغرض الرئييس من التجميع هو توزيع املخاطر املالية املرتبطة باحلاجة 
إىل االنتفاع باخلدمات الصحية. وإذا ما كان ينبغي جتميع األموال، فالبد من أن تدفع دفعًا مسبقًا، قبل حدوث املرض – من خالل 
ول من املدفوعات املسبقة وُيضم  الرضائب و/أو التأمني، مثاًل. وتتضمن مجيع نظم التمويل الصحي عنرصًا من عنارص التجميع يمَّ

إىل املدفوعات املبارشة من األفراد إىل مقدمي اخلدمات، والتي يطلق عليها أحيانًا املشاركة يف حتمل التكاليف.
امليزانيات مبارشة  بتوفري  الرشاء هو عملية دفع مقابل اخلدمات الصحية. وهنالك ثالث طرق رئيسية لذلك أوهلا قيام احلكومة 
التأمني.  العامة، وأحيانًا، مسامهات  التابعني هلا )تكامل الرشاء واإليتاء( باستخدام اإليرادات احلكومية  ملقدمي اخلدمة الصحية 
وتتمثل الطريقة الثانية يف الدفع إلحدى وكاالت الرشاء املستقلة مؤسسيًا )مثل صندوق تأمني صحي أو سلطة حكومية( من أجل 
م(. أما الطريقة الثالثة فتتمثل يف الدفع املبارش من األفراد إىل مقدمي  رشاء اخلدمات نيابة عن السكان )انفصال املشرتي عن املقدِّ

اخلدمة. ومعظم البلدان تستخدم توليفة من هذه الطرق معا.
ويمكن، من خالل هذه املجاالت العامة، دفع أجور مقدمي اخلدمات الصحية بطرق عديدة خمتلفة، والتي سيجري تناوهلا بالتفصيل 
يف الفصل الرابع. ويتضمن الرشاء أيضًا حتديد اخلدمات التي ينبغي متويلها، بام يشمل خليطًا من اخلدمات الوقائية، والتعزيزية، 

والعالجية، والتأهيلية. وسيتم التعرض لذلك بمزيد من التفصيل يف الفصل الثاين.
املسميات يمكن أن تكون مضللة. إن كل بلد يتخذ اخليارات اخلاصة به يف ما يتعلق بكيفية حشد اإليرادات، وكيفية جتميعها وأيضًا 
كيفية رشاء اخلدمات. وإن تقرير بلدان عديدة مجع جزء من اإليرادات من أجل الصحة من اشرتاكات التأمني الصحي اإلجباري ال 
ع وحيد – صندوق تأمني صحي وطني مثاًل – بينام يكون لدى  ع األموال بنفس الطريقة. فبعض البلدان لدهيا جممَّ يعني أهنا كلها جتمِّ
عات متنافسة تديرها رشكات تأمني خاصة. وحتى عندما يكون لدى البلدان نظم جتميع  عات متعددة، وأحيانًا جممَّ بلدان أخرى جممَّ
متشاهبة، فإن اختياراهتا بشأن كيفية توفري أو رشاء اخلدمات تتباين تباينًا كبريًا. وقد تكون طريقة عمل اثنني من النظم التي ترتكز 
ارتكازًا كبريًا عىل التأمني الصحي، خمتلفة يف ما خيتص بكيفية جتميع األموال واستخدامها لضامن حصول السكان عىل اخلدمات. 
وينطبق اليشء نفسه عىل اثنني من النظم التي يطلق عليها النظم القائمة عىل الرضائب. وهذا هو السبب يف أن التصنيف التقليدي 
لنظم التمويل كنظم قائمة عىل الرضائب، أو تأمني صحي اجتامعي – أو نظام بيفرييدج مقابل نظام بسامرك – مل يعد مفيدًا يف عملية 

رسم السياسات.
ومن األمهية بمكان النظر بعني االعتبار لالختيارات التي تتخذ عند كل خطوة تتم عىل طول الطريق، ابتداء من مجع اإليرادات، مرورًا 
بتجميعها، وحتى إنفاقها، حيث إن تلك االختيارات تقرر ما إذا كان نظام التمويل يتسم بالفعالية، والكفاءة، والعدل املطلوب. 

وتتناول الفصول التالية هذه االختيارات بشكل مفصل.
الناس هم حمور االهتامم. ومن املهم أن نتذكر، يف خضم هذا العمل التقني، أن الناس هم حمور هذا األمر، فمن ناحية هم الذين 
يقدمون األموال املطلوبة لدفع تكاليف اخلدمات، ومن الناحية األخرى، أن السبب الوحيد جلمع هذه األموال هو حتسني صحة 

هؤالء الناس ومعافاهتم. والتمويل الصحي وسيلة تفيض إىل غاية، وليس غاية يف حد ذاته.
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األقل دخالً.  البلدان  دائام مقصورة عىل  تكون  األقل ال  التغطية  أن  غري 
ن بشكل ضخم من التغطية باخلدمات  وتعد تايلند مثاالً مدهشًا لقطر حسَّ
واحلامية من املخاطر املالية العتالل الصحة، عىل الرغم من أنه ينفق أقل كثريًا 
عىل الصحة من البلدان ذات الدخل املرتفع. وقد متكن من ذلك بتغيري الطريقة 
التي جيمع هبا األموال من أجل الصحة وبتخليه عن املدفوعات املبارشة، مثل 
األكثر  العنرص  هو  ذلك  كان  وربام  )اإلطار 2-1(.  اخلدمات  استخدام  رسوم 
حساًم لتطوير النظم الصحية من أجل التغطية الشاملة؛ حيث ال تزال بلدان 
كثرية تعتمد اعتامدًا هائاًل يف متويل نظمها الصحية عىل املدفوعات املبارشة من 

األفراد ملقدمي اخلدمات الصحية.

 املدفوعات املبارشة
للمدفوعات املبارشة انعكاسات خطرية عىل الصحة. فجعل الناس يدفعون يف 
املكان الذي يتلقون فيه اخلدمة، يثنيهم عن االنتفاع باخلدمات )والسيام اخلدمات 
التعزيزية والوقائية( ويشجعهم عىل 
وهذا  الصحية.  الفحوص  تأجيل 
يعني عدم تلقيهم للمعاجلة يف وقت 
مبكر، عندما تكون إمكانية الشفاء 
هي األوفر حظاً. وتشري التقديرات إىل 
أن نسبة مرتفعة من فقراء العامل البالغ 
بليون شخص ال   1.3 عددهم نحو 
حيصلون عىل خدمات صحية ألهنم، 
ببساطة، ال يستطيعون دفع تكلفتها 
عندما حيتاجوهنا )2( فهم يواجهون 
أو  الفقر،  هاوية  إىل  االندفاع  خطر 
شدة  من  ألهنم،  الفقر  من  مزيد  إىل 

مرضهم، ال يستطيعون العمل.
ُتضعف  املبارشة  واملدفوعات 
حيث  لألرس،  املالية  األوضاع  أيضًا 
الذين  الناس  من  العديد  يضطر 
دفع  إىل  املعاجلة  التامس  إىل  يسعون 
مما  تقديم اخلدمة  تكاليفها يف مكان 
مالية  مصاعب  من  يعانون  جيعلهم 

6

ما هي املدفوعات املبارشة؟ اإلطار 2-1. 
تفرض الرسوم أو األتعاب، يف الصحة، لدفع أجور االستشارات التي جترى مع املهنيني 
الصحيني، أو رسوم اإلجراءات الطبية أو االستقصائية، أو سداد ثمن األدوية وغريها 

من املستلزمات، أو الفحوصات املختربية.
وبحسب القطر، فإن هذه الرسوم ُتفرض من قبل احلكومة، أو اهليئات احلكومية، أو 

اهليئات الدينية، أو املرافق الصحية اخلاصة.
وأحيانًا تكون رسومًا ذات طابع رسمي، وأحيانًا تكون غري رسمية، أو ما يطلق عليه 

مدفوعات "من حتت الطاولة". ويف أحيان أخرى يتواجدان معًا.
وحتى عندما تكون هذه الرسوم مغطاة بالتأمني، يكون املرىض عمومًا مطالبني باملشاركة 
يف التكاليف. وعادة ما يكون ذلك يف صورة تأمني مشرتك، أو مدفوعات مشرتكة و/أو 
مستقطعات – مدفوعات يتعني عىل الشخص اخلاضع للتأمني سدادها مبارشة من ماله 

اخلاص عند تلقي اخلدمات، بسبب كون هذه التكاليف غري مغطاة بخطة التأمني.
واملستقطعات هي مبالغ النفقات التي يتعني دفعها مبارشة من املال اخلاص للمريض 
قبل قيام رشكة التأمني بتغطية أي نفقات عىل اإلطالق. ويعكس التأمني املشرتك نسبة 
النفقات الالحقة التي يتعني سدادها من املال اخلاص للشخص اخلاضع للتغطية، بينام 

توضع املدفوعات املشرتكة كمبلغ ثابت يتعني دفعه لكل خدمة تقدم.
ونحن نستخدم مصطلح املدفوعات املبارشة كي نحيط بكل هذه العنارص. غري أنه، 
وبسبب استخدام مصطلح الدفع من املال اخلاص الذي يقصد به غالبًا اإلحاطة بنفس 

األفكار، فإننا نستخدم كال املصطلحني عىل نحو تباديل.
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وخيمة نتيجة لذلك )3-6(. والتقديرات عن عدد األشخاص الذين يعانون من 
نكبات مالية )واملعرَّفة بإنفاق أكثر من 40% من دخل األرسة عىل الرعاية الصحية 
بعد تلبية االحتياجات األساسية( متوافرة عن 89 بلدًا تغطي ما يقرب من %90 
من سكان العامل )7(. ويعاين ما يصل إىل 11% من السكان، يف بعض البلدان، 
من هذا النوع من املصاعب املالية الوخيمة كل عام، وُيدفع ما يصل إىل 5% من 
السكان إىل هاوية الفقر بسبب اضطرارهم لدفع تكاليف اخلدمات الصحية 
لدى تلقيهم هلذه اخلدمات. وتوضح دراسات أجريت مؤخرًا أن هذه املدفوعات 
التي تسدد من األموال اخلاصة للمرىض دفعت نحو 100000 أرسة، يف كل من 
كينيا والسنغال، حتت خط الفقر يف سنة واحدة، كام واجه نحو 290000 أرسة 

نفس املصري يف جنوب أفريقيا )8(.
وتقع النكبة املالية يف مجيع البلدان عىل خمتلف مستويات دخلها، لكنها 
تقع أكثر ما تقع يف تلك البلدان التي تعتمد أكثر عىل املدفوعات املبارشة جلمع 
مليون شخص، يف خمتلف   150 نحو  الصحة )9(. ويتكبد  األموال من أجل 
املدفوعات  بسبب  عام،  كل  الصحية  للرعاية  باهظة  نفقات  العامل،  أنحاء 
املبارشة، مثل رسوم استخدام اخلدمات، بينام ُيدفع نحو 100 مليون حتت خط 

الفقر من جراء ذلك )7(.
الطبية  اإلجراءات  بسبب  بالرضورة  حيدث  ال  الباهظ  الصحي  واإلنفاق 
املرتفعة التكاليف، أو بسبب واقعة واحدة مكّلفة. فمدفوعات صغرية نسبيًا 
يمكن أن تؤدي إىل نكبة مالية بالنسبة لكثري من األرس )10(. ويمكن أن يدفع 
الورود املتواصل للفواتري الطبية باألشخاص املصابني بأمراض مزمنة أو بعجز، 

عىل سبيل املثال، إىل هاوية الفقر)13-11(.
وال يقترص تأثري املدفوعات املبارشة من األموال اخلاصة للمرىض عىل إثناء 

اخلدمات  من  االستفادة  عن  الناس 
الصحية، وعىل اإلرهاق املايل، بل إهنا 
تتسبب أيضًا يف عدم الفاعلية واجلور 
يف ما خيتص بالطريقة التي تستخدم 
هبا املوارد )اإلطار 1-3(. وهي تشجع 
للخدمات  املفرط  االستخدام  عىل 
يمكنهم  الذين  األشخاص  قبل  من 
منها  االستفادة  نقص  وعىل  الدفع، 
يستطيعون  ال  الذين  قبل  من 

)اإلطار 3-1(. 
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التمويل من أجل تغطية صحية شاملة اإلطار 3-1. 
نظم التمويل ينبغي أن تصمم تصمياًم حمددًا بحيث:

يشمل  )بام  حيتاجوهنا  التي  الصحية  اخلدمات  عىل  احلصول  األفراد  جلميع  تتيح  ■ 

فعالية  حتقق  التي  باجلودة  والتأهيلية(  والعالجية،  والتعزيزية,  الوقائية،  اخلدمات 
هذه اخلدمات؛

.) تضمن أال تعّرض االستفادة من هذه اخلدمات مستخدمها ملصاعب مالية )14 ■
يف عام 2008، اعتمدت مجعية الصحة العاملية باإلمجاع، قرارًا حيث البلدان عىل تطوير نظم 
التمويل الصحي لدهيا لبلوغ املرميني اللذين حتدد يف ذلك الوقت أهنام حيققان التغطية 
الشاملة )15(. وكلام زاد اعتامد البلدان عىل املدفوعات املبارشة، مثل رسوم استخدام 

اخلدمات، من أجل متويل نظمها الصحية، صعب عليها أكثر حتقيق هذه األهداف.



 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

عة  األموال املجمَّ
يعتمد التقدم عىل درب التغطية الشاملة عىل مجع أموال كافية من عدد كبري 
من األفراد، ويستكمل، عند الرضورة، من دعم املانحني واإليرادات احلكومية 
العامة، مع إنفاق هذه األموال عىل اخلدمات التي حيتاجها السكان. وكلام زاد 
عدد الناس الذين يتشاركون يف حتمل املخاطر املالية هبذه الطريقة، انخفضت 
التجّمع،  التي يتعرض هلا أي فرد. وعموماً، كلام كرب حجم  املالية  املخاطر 
زادت قدرته عىل مواجهة املخاطر املالية والتغلب عليها. وبنفس املنطق، فإن 
التجمعات التي يشارك فيها عدد قليل ستواجه، عىل األرجح، ما يطلق عليه 

اإلكتواريون “تذبذبات شديدة للغاية يف االستخدام ويف املطالبات” )16(.
ولكي يظل جتّمع ما باقيًا، البد من وضع األموال فيه، وهذا ما جيعل وجود 
نظام للدفع املسبق أمرًا مطلوباً. والدفع املسبق يعني ببساطة أن يدفع الناس 
عة عندما يصابون باملرض.  قبل أن يمرضوا، ثم يعتمدون عىل األموال املجمَّ
يمكنهم  الذين  للناس  املسبق  الدفع  عملية  لتنظيم  خمتلفة  طرق  وهنالك 
الدفع )أنظر الفصل الثالث(، غري أنه سيكون هنالك أناس، يف مجيع البلدان، 
غري قادرين عىل املسامهة املالية. والبلدان التي أصبحت أقرب ما يكون إىل بلوغ 
الصحية  االحتياجات  لتغطية  الرضائب  إيرادات  تستخدم  الشاملة  التغطية 

هلؤالء الناس، بام يضمن حصول كل فرد عىل اخلدمات عندما حيتاجوهنا.
التغطية  درب  عىل  سريها  يف  البلدان  قطعتها  التي  املسافات  وختتلف 
الشاملة، كام أن املراحل التي وصلت إليها يف تطويرها للنظم املالية هي أيضًا 
التطوير،  قيد  يزال  ال  رضائب  نظام  لدهيا  املثال،  سبيل  عىل  فرواندا،  خمتلفة. 
بناء  ُتقرر  تأمني صحي نشطة )اإلطار 1-4(. وقد  لدهيا ثالث هيئات  أن  كام 

عات، يف وقت الحق. عات أكرب من خالل إدماج لفرادى املجمَّ جممَّ

 املساعدات اخلارجية
تواجه البلدان األقل دخالً، والتي تكون هياكل الدفع املسبق فيها غري متطورة 
أو غري فعالة وتكون االحتياجات الصحية فيها بالغة العظم، تواجه عقبات 
كثرية يف سعيها جلمع أموال كافية عن طريق نظام الدفع املسبق والتجميع. 
ويكون من الرضوري، تبعًا لذلك، قيام املانحني الدوليني بتقديم دعمهم هلذه 
البلدان. وإن االستثامر يف تطوير نظم الدفع املسبق والتجميع، مقابل جمرد متويل 
املرشوعات أو الربامج من خالل قنوات خمتلفة، ليّعد واحدًا من أفضل السبل 
التي يمكن للامنحني من خالهلا مساعدة البلدان عىل التخيل عن فرض رسوم 

8



أين نحن اآلن؟

استخدام للخدمات، وحتسني إتاحة الرعاية الصحية واحلامية من األخطار املالية 
.)22 ،21(

وقد بدأ العديد من الوكاالت الثنائية، عىل مدى السنوات اخلمس املاضية، 
حتقيق  بغرض  فيها،  الصحي  التمويل  نظم  تطوير  عىل  البلدان  مساعدة  يف 
التي يمكن  الكيفية  أيضًا حتديد  الوكاالت  الشاملة. كام بدأت هذه  التغطية 
ملساعداهتا املالية اخلارجية دعم هذه العملية بدالً من إعاقتها. وينعكس ذلك 
وتسعى  أكرا.  عمل  وبرنامج  املعونة  فعالية  بشأن  باريس  إلعالن  تبنيها  يف 

الدولية  الصحية  الرشاكة 
إىل  هبا،  الصلة  ذات  واملبادرات 
تطبيق هذه املبادئ وترمجتها إىل 
عمل يف القطاع الصحي هبدف 
املانحة،  البلدان  دعم  حشد 
التنمية،  يف  الرشكاء  من  وغريها 
اسرتاتيجية  حول  لتتمحور 
تقودها  واحدة  وطنية  صحية 

البلدان )23، 24(.

عىل الدرب صوب 
التغطية الشاملة

خالل  البلدان،  من  كثري  يقوم 
التغطية  حتقيق  صوب  حتركها 
الشاملة، بإصالح الطريقة التي 
متول هبا الرعاية الصحية. ومن 
من  اثنان  البلدان،  هذه  بني 
أال  العاملية،  االقتصادات  أهم 
املتحدة  والواليات  الصني  ومها 

األمريكية.
احلكومة  أعلنت  فقد 
الصينية، يف نيسان/إبريل 2009 
خططها لتوفري خدمات صحية 
ومالئمة،  وفعالة،  “مأمونة 
جلميع  الكلفة”  وميسورة 
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التشارك يف حتمل خماطر املرض: التأمني الصحي املتبادل يف رواندا  اإلطار 4-1. 
من  واحد  يف  مدرجون  القطر  سكان  من   %91 أن  الرواندية  احلكومة  تقارير  تفيد 
األمراض ضد  الرواندي  التأمني  هو  األول   :)17( الصحي  التأمني  أنظمة  من   ثالثة 

إجباري  اجتامعي  صحي  تأمني  نظام  وهو   )Rwandaise Assurance Maladie(
طوعي،  أساس  عىل  اخلاص  القطاع  ملوظفي  أيضًا  متاح  وهو  احلكومة،  ملوظفي 
)Military Medical Assurance Scheme( ،والثاين هو نظام التأمني الطبي العسكري 

يوفر  الذي  واألهم،  لثالث  ا أما  العسكريني.  مجيع  احتياجات  يغطي  الذي 
األمراض ضد  املجتمعية  لتأمينات  ا جمموعة  فهو  للسكان،  لتأمينية  ا لتغطية   ا
أعضاؤها،  تبادلية  تأمني  أنظمة  )Assurances Maladies Communautaires(. وهي 
بشكل غالب، هم من يعيشون يف األماكن الريفية ويعملون يف القطاع غري الرسمي. 
وقد توسعت هذه األنظمة التأمينية املشرتكة برسعة عىل مدى السنوات العرش املاضية، 
وهي تغطي اآلن أكثر من 80% من السكان. ويأيت أكثر من 50% من متويل هذه األنظمة 
من اشرتاكات األعضاء، بينام يأيت النصف اآلخر من الدعم احلكومي عن طريق خليط 

من إجراءات الرضائب العامة ودعم املانحني )18(.
وال تغطي أنظمة التأمني مجيع النفقات الصحية: فاألرس ال يزال يتعني عليها دفع نسبة 
ليس  املتاحة  اخلدمات  نطاق  أن  الواضح  أن من  ماهلا اخلاص، كام  التكاليف من  من 
ممتدًا عىل النحو الذي هو عليه يف البلدان الغنية. ومع ذلك، فإن هلذه األنظمة أثر كبري. 
فقد قفز نصيب الفرد يف اإلنفاق عىل الصحة من 11 دوالرًا أمريكيًا يف عام 1999 إىل 
37 دوالرًا أمريكيًا يف عام 2009، وقد ُترمجت النسبة املتزايدة من السكان الذين تلقوا 

تغطية بنوع ما من التأمني الصحي، إىل زيادة يف االنتفاع باخلدمات الصحية واالستفادة 
منها. واألهم من ذلك كله، التحسن الكبري يف النتائج الصحية والتي تقاس، عىل سبيل 

املثال، بتناقص وفيات األطفال )19(.
ونظرًا حلداثة عهد هذا النظام، فال يزال يواجه حتديات تتمثل يف جعل املسامهات أكثر 
املقدمة،  اخلدمات  نطاق  وتوسيع  فقرًا،  األشد  بالنسبة لألشخاص  التكلفة،  يف  يرسًا 
أيضًا عىل  املالية. وتعمل رواندا  املغطاة، وحتسني اإلدارة  النفقات  والنسبة من إمجايل 
حتقيق االنسجام بني آليات التمويل املختلفة، ويتم ذلك بشكل جزئي، من خالل إعداد 

إطار عمل قانوين وطني حيكم أنشطة التأمني الصحي )20(.
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السكان يف احلرض ويف الريف )25(. وإذا ما تم تنفيذ ذلك بالكامل، فمن شأن 
التي كانت قد  القائمة عىل السوق  هذا اإلصالح أن ينهي اآلليات الصحية 
أُدخلت عام 1978. وكانت احلكومة، قبل ذلك، قد وفرت خدمات رعاية صحية 
أساسية، لكنها جمانية بصفة أساسية، وذلك جلميع السكان. غري أن األسلوب 
اجلديد القائم عىل آليات السوق أدى إىل زيادة كبرية يف املدفوعات املبارشة - من 
ما يزيد قلياًل عىل 20% من كامل اإلنفاق الصحي يف عام 1980 إىل 60% يف عام 
وكان  باهظة.  صحية  رعاية  نفقات  يواجهون  الناس  من  كثريًا  – تاركًا   2000

معنى األسلوب اجلديد أيضًا أن تعيش املستشفيات عىل الرسوم التي يدفعها 
املرىض، والتي مارست ضغطًا عىل األطباء لوصف أدوية وعالجات تستند إىل 
ره من إيرادات بدالً من استنادها إىل  ما يمكن هلذه األدوية والعالجات ان تدَّ

مبادئ النجاعة الرسيرية )اإلكلينيكية(.
وقد اختذت احلكومة خطوات للتعاطي مع هذه القضايا. وحتتل األنظمة 
تلبية  أجل  من   2003 عام  هبا  العمل  التي رشع يف  اجلديدة،  التعاونية  الطبية 
احتياجات سكان الريف، ونظام التأمني الطبي األسايس لسكان احلرض، الذي 
ُبدء يف جتريبه يف عام 2007 يف 79 مدينة، حتتل موضع القلب بالنسبة لعمليات 
اإلصالح األخرية. وتسعى احلكومة من خالل ذلك إىل احلد من االعتامد عىل 
املدفوعات املبارشة، وزيادة نسبة السكان الذين تتم تغطيتهم بالتأمني الرسمي 
إتاحة  نطاق  توسيع  وإىل   ،2011 عام  بحلول   %90 إىل   2003 عام  يف   %15 من 

اخلدمات واحلامية من األخطار املالية مع مرور الوقت )26(.
وسوف تؤدي اإلصالحات اخلاصة بالتمويل الصحي التي أجريت مؤخرًا يف 
الواليات املتحدة األمريكية إىل مد مظلة التأمني إىل نحو 32 مليون شخص مل يسبق 
أن خضعوا للتأمني، وذلك بحلول عام 2019 )27(. وستستخدم اسرتاتيجيات 
عديدة لتحقيق هذا اهلدف. ولن يكون بمقدور رشكات التأمني اخلاصة بعد اآلن 
رفض املتقدمني للتأمني استنادًا إىل وضعهم الصحي، عىل سبيل املثال، وسوف 

يتم دعم اشرتاكات تأمني حمدودي الدخل من األفراد والعائالت)28(.
وعىل جانب آخر، أحرز العديد من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
الدخل تقدمًا كبريًا أيضًا يف تطوير نظم التمويل هبا يف اجتاه التغطية الشاملة. 
وهنالك أمثلة لذلك معروفة معرفة جيدة مثل شييل )29(، وكولومبيا )6(، وكوبا 
)30(، ورواندا )20(، ورسيالنكا )31(، وتايلند )32(، ولكن هناك أيضًا الربازيل 
 ،)37( ومنغوليا   ،)36( وكريغيزستان   ،)35( وغانا   ،)34( وكوستاريكا   ،)33(
ومجهورية مولدوفا )38(. ويف ذات الوقت، قامت الغابون )39(، ومجهورية الو 
الديمقراطية الشعبية )40(، ومايل )41(، والفلبني )42(، وتونس )43( وفييت 
نام )44( بتوسيع نطاق أشكال عديدة من نظم الدفع املسبق والتجميع من 
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أجل زيادة احلامية من املخاطر املالية، والسيام بالنسبة للفقراء.
منظمة  بلدان  من  بلدًا   27 يوفر  الدخل،  ميزان  من  اآلخر  اجلانب  وعىل 
بمجموعة  املواطنني  جلميع  التغطية  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
من التدخالت، من أموال جممعة، بينام هنالك بلدان آخران – املكسيك من 
خالل نظام التأمني الصحي الطوعي الشعبي )Seguro Popular(، وتركيا، من 

خالل برنامج التمويل الصحي – يسريان يف هذا االجتاه )47-45(.
التغطية  صوب  يتحرك  البلدان  هذه  من  كاًل  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
الشاملة بطرق خمتلفة وبوترية خمتلفة كذلك. ففي بعض األحيان تتطور نظم 
هذه البلدان عىل مدى فرتات طويلة، والتي غالبًا ما تواجه فيها معارضة، ويف 

أحيان أخرى يكون الدرب أقرص والسري فيه أرسع )21، 48(.
أوائل  يف  رحلتها  املثال،  سبيل  عىل  كوريا،  مجهورية  استهلت  ولقد 
البنية  إقامة  عىل  الباكر  االستثامر  ركز  حيث  املايض،  القرن  من  الستينات 
بدعم  وحظي   1977 عام  يف  كبريًا  توسعًا  توسع  الربنامج  أن  إال  األساسية، 
قوي رفيع املستوى )49(. وتبع ذلك توسع مطرد يف أنظمة الرعاية الصحية 
 500 من  أكثر  هبا  يعمل  التي  بالرشكات  بدءًا  العمل،  أرباب  عىل  املرتكزة 
هبا  يعمل  التي  الرشكات  إىل  وصلت  أن  إىل  السلسلة  مع  ونزوالً  موظف، 
ليس  التي  تلك  إىل  األخرية  اآلونة  يف  وصلت  حتى  موظفاً،   16 األقل  عىل 
موظفو  ُأدخل   ،1981 عام  ويف  كامالً.  دوامًا  يعمل  واحد  موظف  سوى  هبا 
الدولة واملعلمون إىل هذا النظام، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا يف إذكاء الوعي لدى 
بقية السكان. وقد ساعد ذلك، بدوره، عىل وضع التغطية الشاملة يف قلب 
جدول األعامل السيايس عام 1988، عندما مثَّلت عملية االنتساب إىل برامج 
الرعاية االجتامعية قضية جوهرية يف احلملة االنتخابية. ويف عام 1989، مدت 
مظلة التغطية لتشمل بقية السكان – املعوزين، والعاملني حلساهبم اخلاص 
واملقيمني يف الريف )50(. ومنذ ذلك احلني سعى النظام ملد نطاق اخلدمات 

املقدمة ونسبة التكاليف التي يغطيها نظام التأمني.

احلفاظ عىل اإلنجازات القائمة
يمثل التحرك بوترية أرسع صوب التغطية الشاملة واحدًا من التحديات املاثلة، 
بيد أن ضامن استمرار ما حتقق بالفعل من مكاسب يمكن أن يكون عىل نفس 
القدر من الصعوبة. والعديد من البلدان قامت بتكييف نظم التمويل فيها 
يف مواجهة الظروف املتغرية. فغانا، عىل سبيل املثال، بدأت، عقب االستقالل 
عام 1957، يف توفري الرعاية الصحية لسكاهنا باملجان يف أماكن تقديم اخلدمة 
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من خالل املرافق التي متوهلا احلكومة. إال أهنا ختلت عن هذا النظام يف أوائل 
الثامنينات من القرن املايض، يف ظل القيود احلادة للموارد، قبل إدخاهلا أحد 

أشكال التأمني الوطني منذ عهد قريب )اإلطار 5-1(.
 وشييل أيضًا مرت بمراحل خمتلفة. فبعد تقديمها خلدمات صحية متول 
من قبل الدولة، عىل مدى 30 عاماً، آثرت، يف عام 2000، انتهاج أسلوب يشمل 
خليطًا من التأمني الصحي اخلاص/العام، يضمن اإلتاحة الشاملة ملعاجلة عالية 
عدد  يف  التوسع  تم  وقد  رصحياً.  حتديدًا  املحددة  احلاالت  من  ملجموعة  اجلودة 

احلاالت مع مرور الوقت. ومّثل الفقراء املستفيدين الرئيسيني من ذلك )29(.
وتواجه البلدان كلها طلبًا متزايدًا خلدمات أفضل، إىل جانب التهديدات 
التي متثلها األمراض والقائمة املتنامية من التكنولوجيات واألدوية التي غالبًا 
واألسعار  وحتسينها.  الصحة  عىل  احلفاظ  أجل  من  الثمن،  مرتفعة  تكون  ما 
من  أرسع  بشكل  ارتفاعها  تواصل 
يفرض  مما  الوطني،  الدخل  نمو 
مجاح  لكبح  احلكومات  عىل  ضغطًا 

التكاليف.

التغطية الشاملة: 
املساران

لقد أظهرت بلدان كثرية، يف مراحل 
متباينة من مراحل التنمية االقتصادية، 
جتاه  كبري  تقدم  إحراز  باإلمكان  أن 
بلوغ التغطية الشاملة، إال أنه ال يزال 
أمام العامل ككل طريق طويل يتعني 
اآلن،  نقف  أين  نعلم  ولكي  قطعة. 
فالبد أن نركز عىل عنرصين أساسيني 
من عنارص التغطية الشاملة، واللذين 
التقرير،  هذا  يف  هلام  التعرض  سبق 
للخدمات  املالية  اإلتاحة  ومها:  أال 
احلامية  ومدى  احلاسمة،  الصحية 
للناس  املقدمة  املالية  املخاطر  من 
اخلدمات  هذه  يستخدمون  الذين 

)اإلطار 3-1(.
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غانا: مراحل خمتلفة من إصالحات التمويل الصحي اإلطار 5-1. 
قامت غانا، بعد استقالهلا عام 1957، بتوفري الرعاية الطبية لسكاهنا من خالل شبكة مرافق 
للرعاية األولية. وجاء متويل هذا النظام من الرضائب العامة وحصل عىل أحد أشكال 
الدعم من مانحني خارجيني. ومل يتم فرض أي رسوم مقابل اخلدمات. ويف عام 1980، 
ونظرًا ملواجهتها أوضاعًا اقتصادية متدهورة، أضفى القطر الطابع التحرري عىل القطاع 
اخلاص يف إطار أشمل لإلصالحات اهليكلية. وقد أدى حترر القطاع الصحي إىل انفجار يف 
أعداد مقدمي الرعاية الصحية اخلاصة، والذي، مع اقرتانه بإدخال رسوم لتغطية جزء من 
التكاليف باملرافق احلكومية، أدى إىل انخفاض حاد يف االستفادة من اخلدمات الصحية، 
والسيام بني الفقراء. وغالبًا ما واجه األشخاص الذين سعوا إىل التامس املعاجلة الطبية، 

ودفعوا تكاليفها من أمواهلم اخلاصة، خماطر اإلفالس من جراء ذلك )15(.
ومنذ عهد قريب، بدأت املدفوعات من األموال اخلاصة للمرىض تقل كنسبة من إمجايل 
النفقات الصحية حيث حياول القطر عكس اجتاه هذه التطورات. وقد بدأت العملية 
باإلعفاء من رسوم استخدام اخلدمات بالنسبة ألمراض مثل اجلذام والسل، وكذلك 
بالنسبة للتطعيم ولرعاية احلمل. وتسقط غانا أيضًا الرسوم عن األشخاص ذوي الدخل 
الشديد االنخفاض. وُأدخل يف عام 2004 نظام تأمني صحي وطني وبحلول عام 2005، 
كان 67.5% من السكان قد ُسجل يف هذا النظام )35(. وخالل املدة من 2005 إىل 2008، 
زادت زيارات املرىض إىل مرافق رعاية املرىض اخلارجيني بنسبة 50% حيث ارتفعت من 
نحو 12 مليونًا إىل 18 مليونًا، بينام زادت حاالت اإلدخال إىل املستشفيات بنسبة %6.3، 

مرتفعة من 0.8 مليونًا إىل نحو 0.85 مليونًا.
املناطق،  املتبادل يف  الصحي  التأمني  أنظمة  من  نظام  يشكل كل  الراهن،  الوقت  ويف 
عًا منفصاًل للتشارك يف حتمل  والتي يتألف منها نظام التأمني الوطني، يمثِّل كل منها جممَّ
املخاطر. ويشكل هذا الترشذم مشكلة قائمة، شأنه يف ذلك شأن االستدامة، غري أن غانا 

ملتزمة بإصالح ما نجم عن ختليها عن التغطية الشاملة خالل العقود القليلة املاضية.
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أنحاء  مليون شخص، يف مجيع   150 ـ  ب يقدر  ما  فإن  قبل،  ذكر من  وكام 
العامل، يعانون من نكبة مالية كل عام، و 100 مليون يدفعون إىل هاوية الفقر 
يوضح  وهذا  الصحية.  اخلدمات  عىل  للحصول  املبارشة  املدفوعات  بسبب 
أوجه  من  واحد  – وهو  املالية  املخاطر  من  للحامية  االنتشار  الواسع  الغياب 
القصور التي تؤثر أكثر ما تؤثر عىل البلدان املنخفضة الدخل، إال أن تأثريها 
ال يقترص، بأي حال من األحوال، عىل تلك البلدان. ويعاين أكثر من 1% من 
التعاون  بلدان منظمة  تقريباً، يف ستة من  أربعة ماليني شخص  أو  السكان، 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، من اإلنفاق الباهظ، بينام تتجاوز الوقوعات يف 

ذلك مخسة من كل 1000 شخص، يف مخسة بلدان أخرى )7(.
إلفالس  الرئييس  السبب  متثل  الطبية  الديون  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الباحثون يف هارفارد، عام  املتحدة األمريكية. فقد خلص  الواليات  األفراد يف 
62% من  2008، إىل أن اعتالل الصحة أو الفواتري الطبية كانت مسؤولة عن 

العديد من  السابقة )52( وكان لدى  السنة  التي حدثت يف  حاالت اإلفالس 
تقدم من  التي  املزايا  أن  إال  الصحي  التأمني  أنواع  من  نوع  األشخاص  هؤالء 
يدفعها  التي  املرتفعة  الشخصية  النفقات  كافية حلاميتهم من  تكن  مل  خالله 
كانت  حيث  األخري،  االقتصادي  بالركود  مرتبط  غري  التطور  وهذا  املرىض. 
50% من حاالت اإلفالس يف الواليات  الفواتري الطبية قد تسببت بالفعل يف 

املتحدة األمريكية عام 2001.
رئيسياً،  شاغاًل  اآلن  الطبية  اإلفالسات  متثل  ال  العاملي،  الصعيد  وعىل 
الرسمية  االئتامنية  التسهيالت  أو ألن  كافية،  للرعاية  املالية  اإلتاحة  إما ألن 
ليست يف متناول معظم السكان )53، 54(. ومع ذلك، فإذا ظلت املدفوعات 
فمن  االئتامنية،  التسهيالت  عىل  احلصول  إمكانية  وزادت  مرتفعة  املبارشة 

املمكن أن يمثل ذلك مشكلة.
هو  املبارشة  باملدفوعات  املرتبطة  املالية  املصاعب  وقوعات  تقليص  وإن 
أن  إال  الشاملة.  التغطية  حتقيق  جتاه  املحرز  للتقدم  األساسية  املؤرشات  من 
دراسات البلدان تشري أحيانًا إىل وجود حاالت قليلة من النكبات املالية أو 
الوقوع يف هاوية الفقر من هذا النوع بني األشخاص األشد فقراً، ألهنم ببساطة 
غري قادرين عىل االستفادة من اخلدمات الصحية )55، 56(. كام يمثل املدى 
مهاًم  إليها مؤرشًا  التي حيتاجون  باخلدمات  الناس من خالله  يستفيد  الذي 

أيضًا لصحة نظام التمويل.
نادرة،  املالية للخدمات الصحية  البيانات حول اإلتاحة  املعلوم أن  ومن 
إال أن ثمة معلومات متوافرة عن التغطية ببعض التدخالت األساسية، وتلك 
التي تعطي مؤرشات عن مدى إعاقة احلواجز املالية للناس عن االستفادة من 
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املثال، تطعيم  اخلدمات. فعىل سبيل 
باللقاح  اخلامسة  سن  دون  األطفال 
والشاهوق  والكزاز،  للخناق،  املضاد 
األرواح،  من  العديد  ينقذ   )DTP3(
الصحيني  العاملني  إرشاف  يعد  بينام 
يف  حاساًم  إجراء  الوالدات  عىل  املهرة 
إنقاذ حياة كل من الولدان واألمهات. 
عن  موسع  نحو  عىل  التبليغ  وجيرى 
نسبة األطفال الذين يتلقون التطعيم 
 ،DTP3 الـثالثي  باللقاح  الكامل 
ونسبة الوالدات التي تتم حتت إرشاف 

عاملني صحيني مهرة.
التغطية  الشكل 1-1  ويبني 
املبلغة عن كل من هذين التدخلني. 
ومتثل كل نقطة بيانات أحد البلدان، 
أو  كثرية،  بلدان  األفقي. وحتقق  املحور  األعىل عىل  إىل  األدنى  من  مرتبة  وهي 
كادت، تغطية بنسبة 100% بكل من هذين التدخلني رغم وجود تفاوت كبري 
عىل صعيد البلدان. فمن ناحية، هناك أقل من 40% من النساء، يف 16 بلداً، 
يلدن ولداهنن يف حضور أحد العاملني الصحيني املهرة ممن لديه املقدرة عىل 
التغطية  نسبة  وتنخفض  املضاعفات.  أحد  حدوث  حال  يف  حياهتن  إنقاذ 
بالتطعيم بلقاح الـ DTP3، يف سبعة من البلدان إىل أقل من 40%، األمر الذي 
يشري إىل أن مظاهر اجلور يف التغطية كبرية عىل صعيد البلدان، وتكون أكرب، يف 
ما يتعلق بالتدخالت التي تتطلب مزيدًا من عنارص البنية األساسية والعاملني 

املهرة )مثل الوالدات(، منها يف غريها من التدخالت )مثل التطعيامت( )57(.
 وتوجد مظاهر اجلور يف التغطية )ويف احلصائل الصحية( أيضًا داخل 
البلدان نفسها، حيث تبني املسوحات الديمغرافية والصحية وجود تفاوتات 
وتقع  دخالً.  األقل  البلدان  من  العديد  يف  املختلفة  الدخل  فئات  بني  هائلة 
تفاوتات أكرب، مرة أخرى، يف احلصول عىل خدمات العاملني الصحيني املهرة 
أثناء الوالدة أكثر مما حيدث يف تطعيم األطفال. ويف ما عدا استثناءات قليلة، فإن 
األغنياء، حتى يف البلدان املنخفضة الدخل، يتمكنون من احلصول عىل خدمات 
مشاهبة لتلك املتوافرة يف البلدان ذات الدخل املرتفع. ويكون الفقراء أكثر حرمانًاً 
دائاًم تقريبًا من األغنياء رغم تفاوت املدى يف ذلك. ويف بعض املواقع يمكن أن 
تنخفض التغطية باللقاح الـثالثي DTP3 بني الفقراء إىل نحو 10% مما يتلقاه 

أطفال األغنياء )58(.
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التغطية بإرشاف عاملني صحيني مهرة عىل الوالدات والتطعيم باللقاح  الشكل 1-1. 
الثالثي DTP3 ضد اخلناق والكزاز والشاهوق، بحسب القطر، وفقًا 
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وتتفاوت االستفادة من اخلدمات الصحية تفاوتًا كبريًا أيضًا عىل صعيد 
البلدان، وداخل كل بلد عىل حده )59، 60(. فقد أظهرت البيانات الواردة من 
52 بلداً، واملتضمنة يف املسح الصحي العاملي، والتي شملت مجيع مستويات 

التي سبقت  األربعة  األسابيع  االستفادة من اخلدمات خالل فرتة  أن  الدخل، 
إجراء املسح تراوحت بني أقل من 10% من السكان وبني أكثر من %30 )58(. 
ويف بعض املواقع، أبلغ األغنياء عن انتفاعهم هبذه اخلدمات أكثر من مرتني زيادة 
عن ما تلقاه الفقراء، عىل الرغم من حقيقة أن حاجة الفقراء هلذه اخلدمات أشد 

بكثري من حاجة األغنياء.
وعىل الرغم من أن البيانات الواردة توفر مؤرشًا للتغطية، إال أهنا ال تعطي 
املوجودة تشري إىل أن مظاهر اجلور  الرعاية. والبينات  داللة حول مدى جودة 
تكون واضحة حتى يف اخلدمات املعيارية املقدمة، وبتعبري آخر، فإن األمر ال 
يقترص فقط عىل استبعاد الفقراء يف البلدان إىل حد كبري من احلصول عىل هذه 
اخلدمات، بل إهنم، عندما يتلقوهنا، تكون عىل األرجح أقل، من حيث اجلودة، 

من تلك املقدمة لألغنياء )61(.
يغلب  ممن  املاليني  حيث  واقعية،  صورة  تقدم  الواضحة  املؤرشات  وهذه 
عليهم الفقر ال يستطيعون االستفادة من اخلدمات التي حيتاجوهنا، بينام تواجه 
ماليني أخرى صعوبات مالية وخيمة جراء دفعهم لتكاليف اخلدمات الصحية. 
ومن الواضع أن األسباب وراء التغطية املنخفضة وغري املنصفة ال تكمن كلها 
يف نظام التمويل، بل إن جدالنا يف هذا التقرير ينصب عىل أن التغطية يمكن أن 
تكون أعىل بكثري لو أن هنالك أمواالً إضافيًة، واعتامدًا أقل عىل املدفوعات املبارشة 

جلمع األموال، وكفاءة وفعالية أكرب. ومجيعها قضايا تتعلق بالتمويل.
والعديد من البلدان يرفع احلامية ضد املخاطر املالية إىل حد يتجاوز تلك 
التي يقدمها نظام التمويل الصحي، عن طريق توفري عنرص للضامن املايل عند 
عدم استطاعة الناس العمل ألسباب صحية – بسبب كوهنم مرىض أو بسبب 
والدة طفل، بالنسبة للمرأة. وجتمع منظمة العمل الدولية معلومات حول احلق 
يف احلصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر يف حال اإلصابة باملرض، وكذلك 
حول احلصول عىل إجازة أمومة مدفوعة األجر. ففي عام 2007، منح 145 بلدًا 
احلق يف احلصول عىل إجازة مرضية مدفوعة األجر، عىل الرغم من أن مدة اإلجازة 
ونسبة تعويضات الدخل اختلفت اختالفًا كبرياً، حيث أعاد 20% فقط من هذه 
البلدان الدخل املفقود بنسبة 100%، بينام قدمت غالبية البلدان نسبة ترتاوح بني 
50% و 75%. ويسمح معظم البلدان بإجازة مرضية مدفوعة األجر ملدة شهر أو 

أكثر يف السنة، بسبب مرض وخيم، إال أن 40 بلدًا حيدد املدفوعات بأقل من شهر 
.)62(
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احلصول  يف  احلق  الصناعية  البلدان  معظم  يعطي  نفسه،  السياق  ويف 
عىل إجازة أمومة مدفوعة األجر ملوظفات القطاع الرسمي، إال أن مدة اإلجازة 
ومستوى وطبيعة املدفوعات تتفاوت أيضًا تفاوتًا كبرياً. وحتى عىل الرغم من 
وجود حق نظري يف احلصول عىل إجازة أمومة مدفوعة األجر، فإن عددًا قلياًل 
التي تصدر عنها  البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل هي  فقط من 

تقارير عن الدعم املايل املقدم للنساء املستحقات )اإلطار 6-1(.
 وال تتوافر احلامية املالية ضد العجز عن العمل بسبب اإلصابة باملرض 
أو بسبب احلمل، بصفة عامة، إال للعاملني يف القطاع الرسمي. وإن أكثر من 
50% من السكان الذين هم يف سن العمل يف البلدان املنخفضة الدخل، عادة 

ما يعملون يف القطاع غري الرسمي دون احلصول عىل تعويض للدخل يف مثل 
هذه الفرتات.

ورغم أن هذا التقرير يركز عىل احلامية من املخاطر املالية املرتبطة باحلاجة 
اجلهود  من  مهاًم  جزءًا  يمثل  ذلك  فإن  الصحية،  اخلدمات  تكاليف  دفع  إىل 
العريضة من أجل حتقيق احلامية االجتامعية يف الصحة. وعىل ذلك، فإن منظمة 
الصحة العاملية تعد راعيًا مشرتكًا مع منظمة العمل الدولية، ومشاركًا نشطًا يف 
مبادرة األمم املتحدة ملساعدة البلدان 
احلامية  من  األدنى  احلد  توفري  عىل 
االجتامعية. ويشمل ذلك نوع احلامية 
من املخاطر املالية التي يناقشها هذا 
التقرير، واجلوانب األعرض لتعويض 
حال  يف  االجتامعي  والدعم  الدخل 

اإلصابة باملرض.

اختاذ اخليارات الصائبة
ليست هنالك طريقة وحيدة لتطوير 
نظام التمويل من أجل حتقيق التغطية 
الشاملة، حيث ينبغي جلميع البلدان 
مفاضالت  وعمل  خيارات،  اختاذ 
بحسب األولويات، وذلك يف ما خيتص 
عة.  املجمَّ األموال  استخدام  بطريقة 
وإن موازنة األولويات هي بمثابة حتد 
مستمر: فتوافر األموال يظل أمرًا نادراً، 
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احلامية من املخاطر املالية وتعويض الدخل: إجازة األمومة اإلطار 6-1. 
يولد  عندما  راحة  فرتة  للمرأة  يضمن  الذي  األمومة،  حلامية  األسايس  العنرص  يتمثل 
يف  العمل  استئنافها  إلمكانية  وضامن  وأرسهتا،  لدعمها  وسيلة  إىل  )إضافة  طفل  هلا 
ما بعد(، يتمثل يف تقديم مساعدة نقدية حتل حمل الدخل االعتيادي لألم خالل مدة 
حمددة أثناء احلمل وبعد الوالدة. وال حتل املنافع النقدية عادة حمل الدخل السابق، إال 
أهنا، مع ذلك، تكون بمثابة تدبري محاية اجتامعية مهاًم، والذي بدونه قد يسبب احلمل 
والوالدة مصاعب مالية لكثري من األرس. وإجازة األمومة ونظام تعويض الدخل الذي 
يأيت معها يمكن أن تكون هلام أيضًا نتائج صحية غري مبارشة. وبدون هذه الرتتيبات، 
قد تشعر املرأة أهنا مضطرة إىل العودة إىل العمل بأرسع مما ينبغي بعد الوالدة، يف وقت 

مبكر عن ما ُينصح به طبيًا.
ومعظم البلدان الصناعية ختصص موارد جديرة باالعتبار إلجازة األمومة. ففي عام 
 31000 2007 أنفقت النرويج أكثر من أي قطر آخر يف هذا املجال، حيث خصصت 

دوالر أمريكي لكل طفل، كل عام، بام وصل إمجاليه إىل 1.8 بليون دوالر أمريكي. وعىل 
النقيض من ذلك، مل تنفق غالبية البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل أي مبالغ 
عىل إجازة األمومة، عىل الرغم من أن العديد من هذه البلدان قد سن ترشيعات تضمن 
ه إىل حقيقة  ذلك. وقد يرجع السبب يف ذلك إىل عدم إنفاذ القوانني، إال أنه قد يكون مردُّ

أن إجازة األمومة، يف بعض البلدان، ال يرافقها أي قدر من تعويضات الدخل.

املصدر: منظمة العمل الدولية.
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بينام يطلب الناس املزيد، كام أن التكنولوجيات التي تستخدم لتحسني الصحة 
يف تزايد مستمر. ومثل هذه األمور املتعارضة جُترب راسمي السياسات عىل عمل 
مفاضالت يف ثالثة من املجاالت اجلوهرية )الشكل 1-2( : النسبة من السكان 
التي ينبغي تغطيتها؛ ونطاق اخلدمات التي ينبغي إتاحتها؛ والنسبة من إمجايل 

النفقات التي ينبغي الوفاء هبا.
عة احلالية” يصور الوضع يف   واإلطار الذي حيمل عنوان “األموال املجمَّ
أحد البلدان االفرتاضية حيث خيضع نحو نصف السكان للتغطية بنحو نصف 
اخلدمات املمكنة، بينام يتم الوفاء بأقل من نصف تكاليف تلك اخلدمات من 
عة. ولكي يمكن االقرتاب أكثر من التغطية الشاملة، يتعني عىل  األموال املجمَّ
القطر مد مظلة التغطية لتشمل مزيدًا من الناس، وتقدم مزيدًا من اخلدمات 

و/أو دفع جزء أكرب من التكاليف من األموال املجّمعة.
للحامية  راسخ  نظام  لدهيا  التي  األوروبية  البلدان  يف  أنه  بالذكر  وجدير 
ة  الصحية االجتامعية، نجد أن الصندوق الذي حيمل عنوان “األموال املجمعَّ
احلالية” يمأل املساحة بكاملها. إال أنه ما من بلد من البلدان ذات الدخل املرتفع، 
التي يقال عمومًا أهنا حققت التغطية الشاملة، يتم فيه تغطية السكان مجيعهم 
 %100 وبنسبة  توفريها  يمكن  التي  اخلدمات  من   %100 وبنسبة   %100 بنسبة 
من التكاليف، دون أن تكون هنالك قوائم انتظار. فكل بلد يمأل الصندوق 
بالتكاليف  ويفي  األولوية  بحسب  اخلدمات  بني  ويفاضل  اخلاصة،  بطريقته 
عة. وقد تتفاوت مدة انتظار تقديم اخلدمات تفاوتًا كبريًا من  من األموال املجمَّ

بلد آلخر، كام قد ال يتم تقديم بعض 
وقد  املرتفعة،  التكلفة  ذات  اخلدمات 
خمتلفة  بنسب  املواطنون  يساهم 
مدفوعات  شكل  يف  التكاليف  من 

مبارشة.
كل  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
عىل  حيصل  البلدان  هذه  يف  شخص 
)الوقائية،  اخلدمات  من  جمموعة 
والتأهيلية(،  والعالجية،  والتعزيزية، 
له  تتوافر  تقريبًا  شخص  كل  أن  كام 
الوخيمة،  املالية  املخاطر  من  احلامية 
بفضل الدفع املسبق وجتميع األموال. 
هي  ذلك  يف  األساسية  والدعائم 
نفسها حتى وإن اختلفت التفاصيل، 
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ثالثة أبعاد تؤخذ يف االعتبار عند التحرك صوب التغطية الشاملة  الشكل 2-1. 

التكاليف 
املبارشة: 

نسبة 
التكاليف 

املغطاة

السكان: الذين تشملهم التغطية

بام يشمل 
اخلدمات 

األخر

متتد إىل غري 
املشمولني بالتغطية

احلد من تقاسم 
التكاليف 
والرسوم

عة احلالية األموال املجمَّ

اخلدمات: اخلدمات 
املشمولة بالتغطية

املصدر: متت مالءمتها من )21، 65(.
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حيث إن ما يشكلها هو تطلعات السكان ومقدمو اخلدمات، والبيئة السياسية 
وتوافر األموال.

التغطية الشاملة،  البلدان سباًل خمتلفة يف سريها صوب  وسوف تسلك 
حيث يعتمد ذلك عىل من أين نبدأ، وكيف نبدأ، كام ستتخذ خيارات خمتلفة 
يف موازاة املحاور الثالثة املوضحة يف الشكل 1-2. فعىل سبيل املثال، يف األماكن 
التي يستبعد فيها حاليًا اجلميع من احلصول عىل اخلدمات الصحية، باستثناء 
الصفوة أو علية القوم، فإن التحرك الرسيع نحو إنشاء نظام يوفر التغطية لكل 
قائمة اخلدمات ونسبة  لو كانت  أولوية، حتى  يمثل  قد  والفقري،  الغني  فرد، 
نفس  ويف   .)66  ،21( نسبيًا  صغرية  املجمعة،  األموال  من  املغطاة  التكاليف 
مستبعدين  وجود  وعدم  القاعدة،  عريض  نظام  ظل  يف  القطر،  فإن  الوقت، 
سوى بضعة جيوب قليلة، قد ُيؤثر مبدئياً، اختاذ أسلوب حمدد األهداف يتم 
مشمولون  أهنم  من  للتحقق  خطوات  واختاذ  املستبعدين  حتديد  خالله  من 
املزيد من اخلدمات  تغطية  للبلدان  بالتغطية. ويف مثل هذه احلاالت، يمكن 

للفقراء و/أو تغطية نسبة أعىل من التكاليف.
يف  الشاملة  التغطية  درب  عىل  ختطو  التي  البلدان  من  الكثري  ويبدأ 
الرسمي،  القطاع  الذي يطلق عليه  القطاع  التي تعمل يف  الفئات  استهداف 
وذلك لسهولة حتديد هذه الفئات، غري أن هنالك جوانب سلبية هلذا األسلوب 
املحدد األهداف: حيث يمكن أن يقود إىل نظم مزدوجة ويزيد األوضاع سوءًا 
بالنسبة ألولئك الذين يرتكون دون تغطية، وعند حتقيق نجاح جزئي، يمكن 

أن يبطئ من الزخم املطلوب إلجراء مزيد من اإلصالحات اجلوهرية.
الفصل  يف  التفصيل  من  بمزيد  القضايا  هذه  مع  التعاطي  وسيتم 

الثالث.

امليض قدمًا
إن دستور منظمة الصحة العاملية يؤكد احلق األسايس لكل إنسان بأن يتمتع 
أفضل طريقة  هي  الشاملة  والتغطية  بلوغه.  يمكن  صحي  مستوى  بأعىل 
لبلوغ ذلك احلق، وهي متثل الدعامة األساسية ملبدأ الصحة للجميع الذي 
انطلق منذ أكثر من ثالثني عامًا يف إعالن أملا آتا. ويدرك اإلعالن أن حفظ 
اقتصادية  تنمية  أيضًا لضامن  أساسيني  يمثالن عنرصين  الصحة وتعزيزها 
واجتامعية مستدامة، ومها يسهامن يف حتقيق نوعية حياة أفضل، وكذلك حتقيق 
األمن والسالم االجتامعيني. وقد أعيد توكيد مبدأ التغطية الشاملة يف التقرير 
2008 املتعلق بالرعاية الصحية األولية، ويف  اخلاص بالصحة يف العامل لعام 
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قرار مجعية الصحة العاملية الالحق )69( وقد اعتنقت هذا املبدأ اللجنة املعنية 
باملحددات االجتامعية للصحة، 2008، وقرار مجعية الصحة العاملية الالحق 

حول ذلك املوضوع )68(.
وهذا التقرير يعيد التأكيد عىل هذه املبادئ القديمة العهد، وهي مبادئ 
ترسخت يف ظل معاناة البلدان مع نظم التمويل الصحي لدهيا. وبينام يتناول 
التقرير قضايا تقنية تتعلق بصفة حمددة بنظم التمويل الصحي، فإنه يضع 
عليه  الرتكيز  يتم  ما  وإن  األمر.  هذا  من  القلب  موضع  واإلنسانية  العدالة 
التنمية،  مراحل  مجيع  يف  البلدان،  مجيع  التفاؤل:  إىل  ويدعو  عميل  أمر  هو 
يمكنها اختاذ خطوات للتحرك بوترية أرسع جتاه التغطية الشاملة مع احلفاظ 

عىل اإلنجازات املحققة.
التغطية  نحو  السبيل  متهيد  لدى  تذكرها  ينبغي  ثالث  نقاط  وثمة 

الشاملة.
أن النظم الصحية هي “نظم تكيفية معقدة” ال يمكن التنبؤ بالعالقات   )1

املتداخلة فيها، كام أن عنارصها تتفاعل بطرق غري متوقعة. وحيتاج 
املشاركون يف النظام إىل التعلم والتكيف بشكل متواصل، يف مواجهة 
مقاومة التغيري )69( ورغم أننا نقدم مسارات خمتلفة لبلوغ التغطية 

الشاملة، فستظل البلدان يف حاجة إىل توقع حدوث ما ال يتوقع.
أن ختطيط مسار لبلوغ التغطية الشاملة يتطلب قيام البلدان أوالً بتقييم   )2

الصعيد  عىل  كاف  التزام  هنالك  كان  إذا  ما  وتبني  الراهن،  الوضع 
عليها.  واحلفاظ  الشاملة  التغطية  لتحقيق  واملجتمعي  السيايس 
وهذا السؤال يعني أشياء خمتلفة يف سياقات خمتلفة، غري أنه سيكفل 
التعرف عىل املواقف السائدة جتاه التضامن االجتامعي واالعتامد عىل 
الذات. وإن وجود تضامن اجتامعي بدرجة ما هو أمر مطلوب من 
نظام  أي  أن  حقيقة  ضوء  يف  الشاملة،  الصحية  التغطية  حتقيق  أجل 
مثايل للحامية املالية للسكان مجيعهم، يعتمد عىل مدى استعداد الغني 
لدعم الفقري، واستعداد السليم لدعم السقيم. وتشري البحوث التي 
لدهيا  يكون  املجتمعات  كل،  يكن  مل  إن  معظم،  أن  مؤخرًا  أجريت 
باحلصول  األمر  يتعلق  عندما  االجتامعي  التضامن  حول  ما  مفهوم 
من  الرغم  عىل  الصحية،  الرعاية  وتكاليف  الصحية  اخلدمات  عىل 
أن طبيعةوسياق هذه املشاعر تتباين من موقع آلخر )70(. وبعبارة 
أخرى، إن كل جمتمع لديه مفهوم خاص عن العدالة االجتامعية التي 

تضع حدًا ملقدار اجلور الذي يمكن قبوله )71(.
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عىل راسمي السياسات عند ذلك أن يقرروا نسبة التكاليف التي ستأيت   )3

املفاضالت  موازنة  وكيفية  البعيد،  األمد  عىل  عة  املجمَّ األموال  من 
– املفاضلة بني نسبة السكان، واخلدمات،  احلتمية عند استخدامها 
والتكاليف التي يمكن تغطيتها. وبالنسبة لتلك البلدان التي ينصب 
فإن  التي حتققت بشق األنفس،  املكاسب  تركيزها عىل احلفاظ عىل 
مواصلة الرصد والتكييف بام يالئم األوضاع سيكون أمرًا حاساًم يف 
تطورًا رسيعًا، وكذلك يف ظل  تتطور  التي  التكنولوجيات  مواجهة 

تغري اهلياكل العمرية، وأنامط األمراض.

وتبني الفصول الثالثة التالية الطرق العملية لتحقيق اآليت:
مجع مزيد من األموال من أجل الصحة، أو احلفاظ عىل التمويل يف مواجهة  ■ 

االحتياجات واملتطلبات املتنافسة؛
توفري أو املحافظة عىل مستوى مالئم من احلامية من املخاطر املالية حتى  ■ 
ال يعاق الناس الذين حيتاجون إىل اخلدمات عن التامس هذه اخلدمات، 
وحتى ال يتعرضوا لتكبد مرصوفات باهظة أو أن ُيدفعوا إىل هاوية الفقر 

من جراء ذلك.
حتسني الكفاءة وحتقيق اإلنصاف يف ما خيتص بالطريقة التي تستخدم هبا  ■ 
األموال، مع ضامن حترك األموال املتوافرة بصورة أكرب نحو بلوغ هدف 

التغطية الشاملة.

البلدان  جلميع  يمكن  التي  العملية  اخلطوات  األخري  الفصل  ويوضح 
أمثل، واالستفادة  كافية وحتقيق جتميع  أموال  أجل مجع  اختاذها من  والرشكاء 

من املوارد املتاحة بالفعالية املطلوبة عىل درب حتقيق التغطية الشاملة.  ■
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 الفصل الثاين  |  مزيد من األموال من أجل الصحة 



رسائل أساسية
ما من بلد أصبح بعد قادرًا عىل ضامن احلصول الفوري لكل الناس عىل مجيع  ■ 

اخلدمات التي حتافظ عىل صحتهم أو حتسنِّها. فكل البلدان تفتقر إىل املوارد بشكل 
أو بآخر، وهو أشد ما يكون يف البلدان املنخفضة الدخل.

بوسع كل البلدان مجع أموال إضافية من أجل الصحة، أو تنويع مصادر متويلها  ■ 
عىل املستوى املحيل، إذا ما رغبت يف ذلك.

من بني اخليارات املطروحة إيالء احلكومات أولوية أكرب للصحة يف خمصصات  ■ 
ميزانياهتا، وحتصيل الرضائب أو اشرتاكات التأمني بكفاءة أكرب، ومجع أموال 

إضافية من خالل التمويل االبتكاري بأنواعه املختلفة.
من بني اخليارات أيضًا فرض رضائب عىل املنتجات الضارة مثل التبغ والكحول.  ■ 

ن الصحة وُتزيد املوارد والتي يمكن  فهذه الرضائب حتد من استهالكها وحتسِّ
للحكومات إنفاقها عىل الصحة.

سيظل تدفق مساعدات املانحني رضوريًا ملعظم البلدان األكثر فقرًا، ملدة طويلة،  ■ 
حتى يف ظل هذه االبتكارات، ويمكن للبلدان املانحة أيضًا مجع مزيد من األموال 
بطرق ابتكارية لتوجيهها إىل البلدان األكثر فقرًا، إال أن عليها أيضًا القيام باملزيد 
للوفاء بالتزاماهتا الدولية املعلنة بشأن املساعدات اإلنامئية الرسمية، وتقديم مزيد 

من املعونات التي يمكن التنبؤ هبا عىل نحو أفضل، وألمد بعيد.
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حشد املوارد من أجل الصحة
يف عام 2009، أعلن املعهد الوطني الربيطاين للصحة واالمتياز الرسيري أن إدارة الصحة 
الوطنية مل تستطع توفري بعض األدوية املرتفعة الثمن ملعاجلة رسطان الكىل بسبب عدم 
فعاليتها لقاء التكاليف )1(. وقد استفز هذا اخلفض غضب بعض اجلمهور )2( إال أن 
املعهد دافع عن ذلك بوصفه جزءًا من تدابري صعبة غري أهنا رضورية لتوخي العدل يف 
توزيع املوارد ولرتتيب األولويات )3(. واحلقيقة أن األدوية والتكنولوجيات التشخيصية 

والعالجية اجلديدة أصبحت تتوافر بوترية أرسع مما تتوافر به املوارد املالية.
لدفع  املطلوبة  األموال  مجع  أجل  من  والفقرية،  منها  الغنية  البلدان،  كل  وتكافح 
بعض  تكون يف  )والتي  احتياجات ومطالب سكاهنا  الصحية من  اخلدمات  تكاليف 
يوفر جلميع  أن  ثرائه،  بلد، مهام كان مستوى  بمقدور أي  أمرًا خمتلفا( وليس  األحيان 
تطيل  أو  الصحة  حتسن  أن  يمكن  التي  التدخالت  أو  التكنولوجيات  مجيع  سكانه 
العمر. وعىل الرغم من أن النظم الصحية للبلدان الغنية قد تواجه عجزًا بامليزانية – 
اء تشيخ السكان وتقلص قوى العمل – فإن  عادة ما يتفاقم بفعل الضغوط املزدوجة جرَّ
اإلنفاق عىل الصحة يظل مرتفعًا نسبياً. وينفق كل من الواليات املتحدة والنرويج ما 
يربو عىل 7000 دوالر أمريكي عىل الفرد يف العام؛ كام تنفق سويرسا أكثر من 6000 دوالر 
أمريكي. ويبلغ متوسط ما تنفقه بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
كمجموعة، 3600 دوالر أمريكي. وعىل اجلانب اآلخرمن مقياس الدخل، جتاهد بعض 
البلدان من أجل جمرد ضامن توافر اخلدمات األساسية: 31 من الدول األعضاء يف منظمة 
الصحة العاملية تنفق أقل من 35 دوالرًا أمريكيًا عىل الفرد يف العام، وأربعة منها تنفق أقل 

من عرشة دوالرات، حتى عندما يتضمن اإلنفاق مسامهات الرشكاء اخلارجيني )4(.
غري أن هنالك جماالً لدى مجيع البلدان ملد مظلة احلامية من املخاطر املالية وإتاحة 
اخلدمات الصحية بصورة أكثر إنصافاً. فرواندا، يف ظل معدل قوامه نحو 400 دوالر أمريكي 
لنصيب الفرد من الدخل الوطني، توفر حزمة من اخلدمات األساسية ملواطنيها من خالل 
نظام للتأمينات الصحية بتكلفة ال تتعدى 37 دوالرًا أمريكيًا للفرد )4(. وعىل الرغم من 
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أن رواندا تستفيد من الدعم املايل الذي تقدمه جمموعة املانحني الدوليني، إال أن 
الدولة تلتزم أيضًا بنسبة 19.5% من إمجايل اإلنفاق السنوي، من أجل الصحة )4(. 
وهنالك 182 من الدول األعضاء يف املنظمة تقدم مستويات لنصيب الفرد من 
إمجايل الناتج املحيل، يمكن مقارنتها مع ما تقدمه رواندا، بل قد تفوقها )يف بعض 
احلاالت تفوقها بمراحل(. ورغم ذلك، فإن العديد من هذه الدول بعدت أكثر عن 
التغطية الصحية الشاملة )4(. والبد لذلك احلال أن يتغري. والبلدان، باستثناء 
قلة قليلة، ليس لدهيا سبب لتأخري حتسني إتاحة خدمات صحية عالية اجلودة 
وتزيد، يف ذات الوقت، احلامية من املخاطر املالية. وهذا األمر سيكلف ماالً، وعىل 

احلكومات أن تبدأ يف التفكري يف كم األموال املطلوبة، ومن أين ستأيت.

ولكن، كم تكلف التغطية الشاملة؟
إن التغطية الشاملة ليست شيئًا واحدًا يناسب اجلميع، كام أن التغطية لكل 
الناس ال تعني التغطية بكل شئ. وكام ذكر يف الفصل األول، فإن التحرك صوب 
التغطية الشاملة يعني التوصل ملعرفة السبيل األمثل لتوسيع نطاق التغطية 
أو املحافظة عليه يف ظل أبعاد ثالثة حاسمة: من الذي خيضع للتغطية من 
عة، وأي من اخلدمات هي التي ستشملها التغطية، والنسبة من  األموال املجمَّ
التكاليف التي ستتم تغطيتها. والبد لراسمي السياسات أن يقرروا، من واقع 

هذا اإلطار العام، كيفية مجع وإدارة األموال املطلوبة.
التي  األدوية  للمرىض  تايلند  توفرها  التي  املجانية  اخلدمات  وتتضمن 
يصفها الطبيب، والرعاية بالعيادات اخلارجية، والرعاية داخل املستشفيات، 
وخدمات الوقاية من األمراض، واخلدمات املعززة للصحة، عالوة عىل اخلدمات 
الرسطان،  لعالج  والكيميائية  اإلشعاعية  املعاجلة  مثل  تكلفة  األكثر  الطبية 
والعمليات اجلراحية، والرعاية احلرجة يف حاالت احلوادث واحلاالت الطارئة. 
من  أقل   - للفرد  فقط  أمريكيًا  دوالرًا   136 مقابل  ذلك  فعل  عىل  قادرة  وهي 
متوسط النفقات الصحية للبلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل التي 
تقف عند 153 دوالرًا أمريكيًا )4(. إال أن تايلند ال تقوم بتغطية كل شئ. فحتى 
وقت قريب، مل تكن مثالً، توفر املعاجلة التعويضية ملرىض الفشل الكلوي يف 
املرحلة النهائية )اإلطار 2-1(. وقد توقف بلدان أخرى اخلدمات يف غري ذلك 

من املجاالت.
 ولكي تعرف إىل أي مدى يمكنك توسيع نطاق التغطية يف أي من األبعاد 
الثالثة التي ذكرت، ينبغي أن يكون لديك فكرة عن تكاليف اخلدمات. ففي عام 
2001 قدرت اللجنة املعنية باالقتصاد الكيل والصحة أنه يمكن توفري اخلدمات 

األساسية مقابل 34 دوالرًا أمريكيًا للفرد )6(، وهو مبلغ مقارب ملا تنفقه رواندا 
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حالياً. إال أن احلسابات مل تشمل التكلفة الكاملة ملضادات الفريوسات القهقرية 
أو معاجلة األمراض غري السارية، كام أهنا مل تراع، بشكل كامل، االستثامرات التي 
إىل  التغطية  مظلة  مد  يمكن  حتى  الصحي  النظام  لتعزيز  مطلوبة  تكون  قد 

املناطق املنعزلة.
عهدًا  أحدث  تقدير  ويشري 
صحية  خدمات  تقديم  لتكاليف 
الصحة  منظمة  أصدرته  أساسية، 
العاملية لفرقة العمل الرفيعة املستوى 
املعنية بالتمويل الدويل املبتكر للنظم 
49 بلدًا من البلدان  الصحية، إىل أن 
خضعت  التي  الدخل  املنخفضة 
قلياًل  أقل  إنفاق  إىل  حتتاج  للمسح 
يف  للفرد  أمريكيًا  دوالرًا   44 من 
املتوسط )غري مرجح( وذلك يف 2009، 
دوالرًا   60 من  قلياًل  أكثر  إىل  ويرتفع 
 .)7(  2015 بحلول  للفرد  أمريكيًا 
توسيع  تكلفة  التقرير  هذا  ويشمل 
يمكنها  الصحية حتى  النظم  نطاق 
املحددة  التوليفة  عنارص  مجيع  إيتاء 
يشمل  كام  الصحية،  التدخالت  من 
األمراض  تستهدف  التي  التدخالت 
باحلاالت  السارية وتلك اخلاصة  غري 
اإلنامئية  املرامي  تتمحور حوهلا  التي 
وهذه  بالصحة.  املتعلقة  لأللفية 
متوسط  ببساطة، معدل  األرقام هي، 
49 يف كلتا  الـ  للبلدان  )غري مرجح( 
الفعلية  االحتياجات  أما  الفرتتني. 
فسوف تتفاوت من بلد آلخر: مخسة 
الدراسة  يف  املشمولة  البلدان  من 
ستحتاج إىل إنفاق أكثر من 80 دوالرًا 
أمريكيًا للفرد يف عام 2015، بينام ستة 
 40 من  أقل  إنفاق  إىل  منها ستحتاج 

دوالرًا أمريكيًاأ.
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تايلند تعيد رسم اخلط الفاصل يف التغطية بالرعاية الصحية اإلطار 1-2. 
عندما أدخلت تايلند، عام 2002، نظام التغطية الشاملة، والذي كان يطلق عليه آنذاك 
نظام الثالثني باهتًا، كانت تقدم رعاية صحية شاملة، مل تقترص عىل اخلدمات األساسية، 
بل تضمنت خدمات مثل املعاجلة اإلشعاعية، واجلراحة، والرعاية احلرجة يف حاالت 
الفشل  ملرىض  التعويضية  املعاجلة  تشمل  مل  ذلك،  مع  أهنا،  إال  والطوارئ.  احلوادث 
العام ملكتب األمن  نائب األمني  براتيب داناكيجتشاروين،  الدكتور  الكلوي. ويقول 
املعاجلة  “كان هنالك قلق من أن  التأمني الصحي  الذي يدير نظام  الوطني،  الصحي 
التعويضية ملرىض الفشل الكلوي يمكن أن تثقل كاهل النظام، حيث إن املخاطر الصحية 
الرئيسية التي تؤدي لإلصابة بأمراض الكىل، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مل تكن 
قد أصبحت بعد حتت السيطرة اجليدة”. ومعروف أن املعاجلة التعويضية ملرىض الفشل 
الكلوي مكلفة. فالديال الدموي )غسيل الكىل( يكلف نحو 400000 باهت )12000 
عتبة أضعاف  بأربعة  يتجاوز  وهو  تايلند،  يف  السنة  يف  مريض  لكل  أمريكي(   دوالر 

الـ 100000 باهت لكل سنة من سنوات العمر املعدلة حسب نوعية احلياة، واملحددة 
وفقًا حلزمة املزايا التي قررهتا اللجنة الفرعية لألدوية واملعاجلات التابعة ملكتب األمن 

الصحي، ضمن نظام التأمني.
ومع ذلك، فإن الدكتور داناكيجتشاروين يرى أنه كان ينبغي أن يغطي النظام أمراض 
الكىل من البداية. ويشاركه يف الرأي الدكتور فريوج تانغتشاروينساذين، مدير برنامج 
السياسات الصحية الدولية بوزارة الصحة العمومية، الذي يرى أن األمر ببساطة يتعلق 
بالعدل واإلنصاف فيقول “إن هنالك ثالثة أنظمة للرعاية الصحية يف تايلند” ويضيف 
بينام  النظام،  يشملها  مل  التي  فقط  الكلوي هي  الفشل  التعويضية ملرىض  املعاجلة  “إن 
األكثر  اخلُمسية  الرشحية  إىل  ينتمون  التأمني  أنظمة  تغطيهم  الذين  األشخاص  نصف 
فقرًا ضمن االقتصاد التايلندي”، وقد شاركه أناس آخرون يف هذا اإلحساس باجلور 
وانعدام العدالة، مثل سوبيل نوكساكول، وهو مريض يبلغ من العمر 60 عامًا، أنفق كل 
مدخراته عىل املعاجلة التعويضية للفشل الكلوي عىل مدى 19 عامًا، وقال “لقد متكنت 
من إدخار سبعة ماليني باهت، إال أن مدخرايت نفدت كلها”. وأسس نوكساكول، يف 
2000 نادي الكىل التايلندي، الذي رفع مستوى الوعي لدى مرىض الكىل يف ما  عام 
يتعلق بحقوقهم، ووضع ضغوطًا عىل مكتب األمن الصحي الوطني من أجل توفري 
العالج. وأخريًا، يف ترشين األول/أكتوبر 2008، أدخل وزير الصحة آنذاك، مونكول 

ناسونكال، املعاجلة التعويضية ملرىض الفشل الكلوي، ضمن نظام التأمني.

املصدر: مقتطف من )5(.
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دوالرًا   35 من  أقل  تنفق  التي   31 الـ  البلدان  عىل  ينبغي  أنه  يعني  وهذا 
املوارد  حشد  إىل  الرامية  اجلهود  عن  تتخىل  أال  الصحة  عىل  للفرد  أمريكيًا 
لالقرتاب أكثر من التغطية الشاملة، لكن سيتعني عليها تصميم عملية مد 
نطاق التغطية بحسب مواردها. وهذا يعني أيضًا أنه عىل الرغم من كوهنا قادرًة 
الذي سنوضحه  النحو  الداخيل - عىل  عىل مجع أموال إضافية عىل الصعيد 
إىل  جدًا  القريب  للمستقبل  بالنسبة  ستحتاج  فإهنا   – التاليني  القسمني  يف 
الوطني،  للنمو  نسبيًا  مرتفعة  معدالت  ظل  يف  وحتى  خارجية.  مساعدة 
 49 الـ  البلدان  ثامنية فقط من  فإن  أولوية للصحة،  تعطي  وميزانيات وطنية 
هي التي تتوافر هلا الفرصة لتمويل املستوى املطلوب من اخلدمات من موارد 

داخلية يف عام 2015 )7(.
وسيكون عىل بلدان كثرية، أكثر ثراء، أن جتمع أيضًا أمواالً إضافيًة لتلبية 
السكان،  بتشيخ  الصحة، مدفوعة بشكل جزئي  التطور عىل  الدائم  الطلب 
مستمراً،  تطورًا  تشهد  التي  اجلديدة  والتكنولوجيات  واإلجراءات،  وباألدوية، 
وذلك من أجل خدمتهم. ومن اجلوانب األساسية هلذه القضية املركبة، الفئة 
تضاؤل  شأن  ومن  البلدان.  بعض  يف  العمل  سن  يف  السكان  من  املتناقصة 
املسامهات املتأتية من رضائب الدخل أو استقطاعات التأمني الصحي القائمة 
يف  التفكري  إىل  السياسات  راسمي  تدفع  أن  الرواتب(،  )رضائب  األجور  عىل 

مصادر متويل بديلة.
مصادر  تنويع  أو  إضافية  أموال  جلمع  طرق  ثالث  عام،  بوجه  وهنالك 
التمويل: أوهلا جعل الصحة يف موقع أعىل عىل سلم األولويات ضمن اإلنفاق 
جديدة  متنوعة  مصادر  إجياد  والثانية  احلكومية؛  امليزانية  يف  والسيام  احلايل، 
بدورنا  ونحن  اخلارجي.  املايل  الدعم  زيادة  فهي  الثالثة  أما  الداخيل،  للتمويل 
نستعرض هذه اخليارات: فاخلياران األول والثاين مهامن بالنسبة للبلدان يف مجيع 
مراحل التنمية، سواء كانت بلدانًا غنيًة أم فقريًة. وخيتتم الفصل باألخذ بعني 
املنخفضة  للبلدان  بالنسبة  للصحة  املخصصة  اإلنامئية  املساعدات  االعتبار 

الدخل واملتوسطة الدخل.

ضامن ختصيص حصة عادلة من اإلنفاق احلكومي 
اإلمجايل عىل الصحة

حتى يف البلدان التي متثل املساعدات اخلارجية أمهية بالنسبة هلا، فإن إسهام 
هذه املساعدات يكون أقل كثرياً، بوجه عام، من األموال التي جتمع من أجل 
الصحة عىل الصعيد املحيل. ففي البلدان املنخفضة الدخل، عىل سبيل املثال، 
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كان متوسط اإلسهام )غري مرجح( من 
املصادر اخلارجية يف عام 2007، أقل 
اإلنفاق  إمجايل  من   %25 من  قلياًل 
مصادر  من  الباقي  وجاء  الصحي، 
داخلية )4(. ولذلك، فإن من األمهية 
بمكان ضامن استمرار، بل وزيادة املوارد 
االقتضاء،  عند  للصحة،  الداخلية 
حتى يف أشد البلدان فقرًا )8( ويأيت 
األمهية  من  القدر  نفس  عىل  ذلك 

بالنسبة لألماكن األعىل دخال.
التحسينات  متول  واحلكومات 
خالل  من  مبارشة،  بصورة  الصحية 
الصحي،  القطاع  يف  االستثامرات 
وبصورة غري مبارشة عن طريق اإلنفاق 
عىل املحددات االجتامعية – بتقليص 
تعليم  مستويات  بتحسني  أو  الفقر 
اإلناث، مثالً. وعىل الرغم من أهنا ال 
جتتذب إال العنرص املبارش فقط، فإن 

مهمة  رؤية  الصحي تضيف  للقطاع  املخصصة  اإلمجايل  اإلنفاق  النسبة من 
بني  كبريًا  تفاوتًا  يتفاوت  شئ  وهو  للصحة،  احلكومات  توليه  الذي  للقدر 
البلدان. ويوضح الشكل 2-1 متوسط حصة اإلنفاق احلكومي عىل الصحة 
بحسب أقاليم املنظمة يف املدة من 2000 إىل 2007، وهي آخر سنة تتوفر عنها 
خالل  من  املوجهة  اخلارجيني  الرشكاء  من  املسامهات  األرقام  وتشمل  أرقام. 
البلدان  بعض  قيام  بسبب  واملقام،  البسط  من  كل  يف  احلكومية  امليزانيات 

منفصلة. بتبليغها بصورة 
اهلادي،  املحيط  وغرب  وأوربا،  األمريكتني،  أقاليم  يف   واحلكومات 
والبلدان  األخرى.  األقاليم  ختصصه  مما  أكثر  املتوسط  يف  للصحة  ختصص 
األفريقية، كمجموعة، تزيد التزامها بالصحة مثلها مثل البلدان يف إقليم أوربا 
النسبية  آسيا، هبطت األولوية  اهلادي. ويف جنوب رشق  املحيط  وإقليم غرب 
2004-2005، لكنها أخذت ترتفع مرة أخرى،  التي تعطي للصحة يف احلقبة 
بينام تقلل احلكومات يف إقليم املنظمة لرشق املتوسط احلصة املخصصة للصحة 

وذلك منذ عام 2003.
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اإلنفاق احلكومي عىل الصحة كنسبة من اإلنفاق احلكومي اإلمجايل  الشكل 1-2 
مصنف بحسب أقاليم املنظمة، 2002-2007)أ(
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الوزارات ومجيع املستويات احلكومية، كام يشمل اإلنفاق من اشرتاكات التأمني الصحي 
االجتامعي اإلجباري.
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التباين  بعض  تفسري  ويمكن 
يف  بالتفاوت  األقاليم  بني  املوجود 
الصحة  وتكون  البلدان.  ثروات 
نسبة  عن  عامة،  بصفة  مسؤولة، 
كلام  احلكومي  اإلنفاق  من  أعىل 
شييل  يف  ولنا  ثراء.  البلدان  ازدادت 
حصة  ارتفعت  حيث  جيد،  مثال 
احلكومة من اإلنفاق عىل الصحة من 
16% بعد ذلك  1996 إىل  11% يف عام 

شهدت  فرتة  إبان  الزمان،  من  بعقد 
نموًا اقتصاديًا قويًا )9(.

ال  النسبية  القطر  ثروة  أن  غري 
يؤخذ  الذي  الوحيد  العامل  متثل 
الضخمة  فالتفاوتات  االعتبار.  يف 
الدخل  مستويات  ذات  البلدان  بني 
خمتلفة  مستويات  إىل  تشري  املتشاهبة 
الصحة.  جتاه  احلكومي  االلتزام  من 
عدة،  بطرق  ذلك  إيضاح  ويمكن 
ولكننا نستشهد هنا بمكتب املنظمة إلقليم أوروبا، الذي يضم بلدانًا من مجيع 
مستويات الدخل. ويف الشكل 2-2 ، يوضح املحور الرأيس النسبة املخصصة 
للصحة من إمجايل اإلنفاق احلكومي، ومتثل األعمدة عىل املحور األفقي بلدان 
اإلقليم مرتبة من املستوى األقل لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل إىل 

املستوى األعىل. 
 وتتفاوت اعتامدات امليزانية املخصصة للصحة يف اإلقليم األورويب من 
4% من اإلنفاق احلكومي اإلمجايل حتى تقريبًا 20%. والشئ املهم هنا أنه رغم 

أن األولوية التي تعطى للصحة يف امليزانيات العامة احلكومية تزيد بصفة عامة 
مع زيادة الدخل الوطني، إال أن بعض احلكومات ُتؤثر ختصيص نسبة مرتفعة 
من إمجايل اإلنفاق للصحة، عىل الرغم من املستويات املنخفضة نسبيًا للدخل 

الوطني، بينام ختصص بلدان أخرى، والتي تكون غنية نسبياَ، نسبًا أقل.
أن  الرغم من  فعىل  العاملي.  املستوى  أيضًا عىل  النمط  رؤية هذا  ويمكن 
أعىل  معدالت  حتقيق  مع  االزدياد  إىل  يميل  الصحة  نحو  احلكومات  التزام 
للصحة  الدخل ختصص  املنخفضة  البلدان  بعض  فإن  الوطني،  الدخل  من 
نسبًا أعىل من إمجايل اإلنفاق احلكومي، أكثر مما خيصصه نظراؤها من البلدان 
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احلصة املخصصة للصحة يف اإلنفاق احلكومي اإلمجايل يف اإلقليم  الشكل 2-2. 
األورويب للمنظمة 2007
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ذات الدخل املرتفع؛ فقد خصص 22 بلدًا من البلدان املنخفضة الدخل، عىل 
مستوى العامل، أكثر من 10% للصحة يف عام 2007، بينام، عىل اجلهة األخرى، 

خصص 11 بلدًا من البلدان ذات الدخل املرتفع أقل من %10.
ورغم أن اإلقليم اإلفريقي مل يعكس النتائج األدنى يف الشكل 2-1، إال أن 
املعدالت املنخفضة نسبيًا لالستثامرات املحلية يف الصحة يف عدد من البلدان 
فيه تبعث عىل القلق ألن التقدم األبطأ جتاه بلوغ املرامي اإلنامئية لأللفية كان 

يف البلدان األفريقية جنوب الصحراء )10، 11(.
ويف عام 2007 مل يلتزم بإعالن أبوجا 2001، الذي تعهد فيه الزعامء األفارقة 
بلداهنم  ميزانيات  من  األقل  عىل   %15 ختصيص  يف  يتمثل  هدف  “بوضع 
ليربيا،  هي  أفريقية  بلدان  ثالثة  سوى  الصحي”،  القطاع  لتحسني  السنوية 
ورواندا، ومجهورية تنزانيا االحتادية )12(. ومما خييب اآلمال، أن 19 بلدًا أفريقيًا 
خصصت للصحة، يف عام 2007، نسبة أقل، من إمجايل ميزانياهتا احلكومية، 

مما كانت ختصصه قبل إعالن أبوجا )4(.
ميزانياهتا،  أولويات  دراسة  إعادة  خيار  لدهيا  فاحلكومات  ذلك،  وعىل 
تغري  مع  تتباين  التمويل  احتياجات  أن  االعتبار. ورغم  الصحة يف  مع وضع 
من  الكثري  أن  إال  األمراض،  وأنامط  للسكان،  العمرية  والرتكيبة  التكاليف 
كثريًا  أكرب  اعتامدات  ختصيص  يمكنه  والفقرية  الغنية  البلدان  حكومات 
للصحة من املوارد املتاحة، واملكاسب التي يمكن حتقيقها من ذلك ضخمة. 
أن جتمع )عىل  الدخل  املنخفضة  للبلدان  فيمكن  أخذها كمجموعة،  ولدى 
األقل( 15 بليون دوالر أمريكي إضافيًا يف السنة من مصادر حملية عن طريق 
زيادة حصة الصحة من إمجايل اإلنفاق احلكومي إىل 15% )دون توافد املعونات 
اخلارجية(. وستكون زيادة التمويل عىل مدى الفرتة 2009–2015 لنفس البلدان 

يف حدود 87 بليون دوالر أمريكي)7(.
يف  للصحة  األولوية  البلدان  إعطاء  عدم  وراء  أسباب  ثالثة  وهنالك 
مرتبطًا  يكون  ربام  اآلخر  والبعض  سيايس،  وبعضها  مايل  بعضها  ميزانياهتا، 
أضف  بالكفاءة.  تتمتع  ال  الصحة  وزارات  بأن  املالية  وزارات  لدى  باعتقاد 
التي  الدرجة  تعكس  للصحة  احلكومات  توليها  التي  األولوية  أن  ذلك،  إىل 
هون لالهتامم هبا.  التي ُيوجَّ الناس، أو  هيتم هبا املوجودون يف السلطة بصحة 
ويعني التعامل مع قضية التغطية الصحية الشاملة، التعامل أيضًا مع الفقراء 
السياسية  حقوقهم  من  حيرمون  ما  عادة  الذين  األشخاص  وهم  واملهمشني، 

ويفتقرون إىل التمثيل.
قيام  وكذلك  مهمة،  سياسية  قضية  الصحة  جعل  أمهية  يؤكد  ما  وهذا 
باملساعدة  الشاملة،  التغطية  البارزون لقضية  املنارصون  املدين، ومعه  املجتمع 
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للتغطية  الصحي  التمويل  مسألة  بدفع  السيايس  القرار  أصحاب  إقناع  يف 
الشاملة إىل قمة جدول األعامل السيايس )13(. كام أن حتسني الكفاءة واملساءلة 
يمكن أيضًا أن يقنعا وزارات املالية واملانحني، بشكل متزايد، بحسن استخدام 

املزيد من األموال )وسنعود إىل ذلك يف الفصل الرابع(.
وال ريب أن معرفة اللغة التي يتحدث هبا االقتصاديون، ونوعية الرباهني 
التي تقنعهم باحلاجة إىل متويل إضايف، يمكن أيضًا أن تساعد وزارات الصحة 
يف تفاوضها مع وزارة املالية كام تساعدها كذلك عىل تفهم التعقيدات املصاحبة 
للتغريات يف الطريقة التي متول هبا الصحة ومن ثم اغتنام الفرص التي تظهر. 
فعىل سبيل املثال، من املهم أن تعمل وزارات الصحة عىل املشاركة يف النقاشات 
وبني  جهة،  من  املانحني،  أو  العاملية  املؤسسات  بني  جتري  التي  واملفاوضات 
وزارة املالية، من جهة أخرى، واملتعلقة بتخفيف الدين ودعم امليزانية العامة 
ولكن  فحسب،  األساليب  هذه  فهم  الصحة  وزارات  عىل  فليس   .)16–14(
أيضًا التمّكن من مناقشة هذه األمور والتفاوض بشأهنا مع وزير املالية بشكل 

أفضل من أجل نيل حصة من األموال املتاحة.

تنويع مصادر اإليرادات املحلية
هنالك سبيالن رئيسيان لزيادة التمويل املحيل للصحة: األول ختصيص مزيد 
من املوارد املالية القائمة للصحة، كام نوقش يف القسم السابق، واآلخر إجياد 

وسائل جديدة جلمع األموال أو لتنويع املصادر.
التأمني بكفاءة أكرب من شأنه  وال ريب أن حتصيل الرضائب واشرتاكات 
أن يزيد من فعالية مجع األموال. فتحسني حتصيل اإليرادات أمر قد يتعني عىل 
مجيع البلدان أن تفكر فيه، عىل الرغم من أنه قد يثري بعض اإلشكاالت لكثري 
من البلدان ذات الدخل األقل التي لدهيا قطاعات غري رسمية كبرية )17(. إال 
أن ذلك ال يعني أنه غري قابل للتحقيق. ورغم كوهنا مهمة معقدة، وعادة ما 
تكون شاقة، إال أن حتسينات كبرية قد حتققت يف عملية حتصيل الرضائب يف 
مواقع عديدة، بام يشمل البلدان التي هبا قطاعات غري رسمية كبرية، ولنا يف 

اندونيسيا مثال بارز يف هذا املجال )اإلطار 2-2(.
ومستوى  استثامرًا  إندونيسيا  جتريه  الذي  اإلصالح  نوعية   وتتطلب 
من التكنولوجيا والبنية األساسية أعىل مما هو متوافر لدى بعض البلدان، كام 
يتطلب أيضًا حتسني عملية حتصيل الرضائب من الرشكات واملؤسسات وليس 
األفراد فحسب. ويمكن أن يثري ذلك، مرة أخرى، إشكاالت يف البلدان املنخفضة 
الدخل التي هبا صناعات استخراجية. وإن ضعف االلتزام من قبل ثلة قليلة من 
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كبار دافعي الرضائب يمكن أن يؤدي إىل خسارة ضخمة يف اإليرادات.
ما  عادة   – بعيدة  مواقع  يف  للرشكات  أصول  ووجود  العوملة  تزايد  وإن 
تكون يف مأمن من الرضائب – يرفع من احتامل خسارة اإليرادات التي تتأتى 
خالل  من  أو  مقصودة،  غري  قانونية  ثغرات  خالل  من  سواء  الرضائب،  من 
بلدان  مجيع  وإن  األفراد.  قبل  من  رّسية  حلسابات  القانوين  غري  االستخدام 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تقبل اآلن املادة 26 من االتفاقية 
الرضيبية النموذجية هلذه املنظمة، بام يكفل تبادل املعلومات. وقد تم توقيع ما 
يربو عىل 360 اتفاقا حول تبادل املعلومات الرضيبية )19(. ويؤمل من الرشكات 
واملؤسسات العاملية التي تقدم خدماهتا إىل هذه البلدان أن تكون أكثر شفافية 
يف تعامالهتا املستقبلية، وأن حتصل البلدان التي تستضيفها عىل حصة أكثر 
إنصافًا من الرضائب املتحصلة، التي سيذهب بعضها، عىل النحو املأمول، إىل 

املدفوعات املخصصة للصحة.
االلتزام  عىل  التشجيع  أن  غري 
يتحقق  أن  يمكن  الرضائب  بسداد 
عندما يؤمن املواطنون بأهنم حيصلون 
حكوماهتم.  من  جيدة  خدمات  عىل 
وقد خلصت دراسة أجريت عام 2009 
عن  بالكشف  التهديد  كون  رغم  أنه 
أساسيًا  عاماًل  ومعاقبتهم  املتهربني 
املفاهيم  أن  إال  االلتزام،  حتقيق  يف 
املتعلقة بحسن اإلدارة هي أيضًا من 
االلتزام  وكان   .)20( املهمة  العوامل 
بتسوانا،  يف  ملحوظ،  بشكل  أعىل، 
حيث ساد املفهوم بأن اخلدمات التي 
بينام  جيدة،  كانت  احلكومة  تقدمها 
البلدان  بعض  يف  أقل  االلتزام  كان 
جودة  بأن  املفهوم  ساد  حني  املجاورة 

اخلدمات احلكومية كانت أقل.
املنخفضة  البلدان  تنزع  وسوف 
غري  قطاعات  هبا  التي  الدخل، 
املدى  يف  الرتكيز،  إىل  كبرية،  رسمية 
يسهل  التي  الرضائب  عىل  القريب، 
اخلاصة  تلك  مثل  حتصيلها،  نسبيًا 
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ا تزيد إيرادات الرضائب بتشجيع االلتزام اندونيسي اإلطار 2-2. 
يف  البرتولية  غري  الرضائب  حتصيل  كان   ،1998-1997 اآلسيوية  األزمة  قبل  حتى 
عام  يف  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   %9.6 إىل  تدنى  حيث  اهلبوط،  يف  آخذًا  اندونيسيا 
2000. وكان النظام الرضيبي معقدًا كام كانت إدارة الرضائب ضعيفة. ويف هناية عام 

هي  الغاية  وكانت  وإدارته،  الرضيبي  النظام  تبسيط  الرضائب  عام  مدير  قرر   ،2001

تشجيع االلتزام الطوعي حيث يقوم دافعو الرضائب بإجراء تقييم ذايت ألنفسهم ثم 
يسددون الرضائب عىل الدخل املعلن. ويشكل االلتزام الطوعي، عىل نحو نموذجي، 
90% من إمجايل اإليرادات الرضيبية لقطر ما، وهو يمثل أقل اخلطوط مقاومة بالنسبة 

للحكومات الساعية إىل زيادة غلَّتها من الرضائب. وعىل النقيض من ذلك، فإن إنفاذ 
التحصيل الرضيبي ينزع إىل أن يكون صعب املرتقى وكثيف العاملة وكثيف االستخدام 

لرأس املال، كام يغل عائدًا قلياًل نسبيًا.
الرضيبية بحيث تكون واضحة  واللوائح  القوانني  الرضائب بصياغة  وقام مدير عام 
الفساد.  مع  مطلقًا  التهاون  بعدم  تقيض  سياسة  وتبنَّى  باتساق،  وتطبق  املنال  وسهلة 
وأدخل مدير عام الرضائب أيضًا إجراءات حلل النزاعات برسعة ودون تكلفة ودون 
حتيز، وشجع عىل توخي الشفافية بجعل مجيع اإلجراءات التي تتخذها إدارة الرضائب 

خاضعة للتدقيق العام.
العملية  جعل  بسبب  منه،  جزء  يف  جاء،  والذي  الفاعلية  وكذلك  األداء  حتسن  وقد 
النتائج إجيابية، وزادت  جترى رقميًا، حيث كانت من قبل تتم ورقيًا. وهكذا جاءت 
11% من الناتج املحيل اإلمجايل غري البرتويل يف السنوات  9.9% إىل  غلة الرضائب من 
األربع التي تلت بدء التنفيذ. وكان معنى هذه اإليرادات اإلضافية إمكانية زيادة اإلنفاق 

احلكومي العام. وقد ارتفع اإلنفاق الصحي بوترية أرسع من غريه.

املصدر: )18(
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بالعاملني يف القطاع الرسمي والرشكات، ورسوم االسترياد والتصدير، بأنواعها 
املتعددة، ورضيبة القيمة املضافة )VAT( )21(. وإن غانا، مثالً، تستويف 70–%75 
من  املمول  الوطني  الصحي  التأمني  لنظام  الالزمة  التمويل  متطلبات  من 
 %2.5 مقداره  وطني  صحي  تأمني  رسم  فرض  خالل  من  العامة،  الرضائب 
12.5%. ويتأتى باقي التمويل من  عىل رضيبة القيمة املضافة التي ال تتجاوز 
أموال عمومية أخرى، ومن عدد من الرشكاء يف التنمية، بينام ال متثل اشرتاكات 
التأمني، التي تعد املصدر التقليدي لإليرادات، سوى 3% من الدخل اإلمجايل. 
القيمة املضافة،  القائم عىل رضيبة  الوطني  التأمني  وقد أصبح بمقدور نظام 
عة املستدرة حملياً،  دعم زيادة يف إمجايل اإلنفاق الصحي من خالل األموال املجمَّ
ويف نفس الوقت خفف من اعتامد النظام عىل املدفوعات املبارشة، مثل رسوم 

استخدام اخلدمات، كمصدر للتمويل )22(.
للبلدان  العليا  الرشحية  من  واحدة  وهي  شييل،  أدخلت   ،2003 عام  ويف 
املضافة،  القيمة  رضيبة  ضمن   %1 مقدارها  أيضًا  زيادة  الدخل،  املتوسطة 
تنويع  إىل  مضطرة  نفسها  جتد  الغنية  البلدان  وحتى  الصحة.  لتمويل 
رضائب  الستقطاعات  التقليدية  األشكال  عن  بعيدًا  لدهيا،  التمويل  مصادر 
السكان يعني نسبة أقل من  القائم عىل األجور. وإن تشيخ  الدخل والتأمني 
األشخاص املوجودين يف العمل، مما جيعل املسامهات القائمة عىل األجور غري 
كافية لتغطية النفقات الكاملة الالزمة للرعاية الصحية. وأملانيا، عىل سبيل 
العامة  الرضائب  إيرادات  من  أموال  ضخ  يف  قريب،  عهد  منذ  بدأت،  املثال، 
إىل نظام التأمني الصحي االجتامعي من خالل صندوق مركزي جديد يطلق 
الوطني  الصحي  التأمني  نظام  فإن  وكذلك،   .)Gesundheitsfond( عليه 
30 عاماً، من صندوق االشرتاك االجتامعي املعمم الفرنيس ُيموَّل جزئياً، منذ 

 

عىل  ُتفرض  رضائب  يشمل  الذي   ،)Contribution Sociale Généralisée(
الرأساملية، باإلضافة إىل أشكال أخرى تقليدية من  العقارات وعىل املكاسب 

اإليرادات، مثل رضائب الدخل )23(.

استكشاف مصادر متويل حملية من أجل الصحة
لقد اختذ املجتمع الدويل، منذ عام 2000، عدة خطوات هامة جلمع مزيد من 
األموال لتحسني الصحة يف البلدان الفقرية. وهذه اخلطوات موضحة بإجياز هنا، 

ألهنا تقدم أفكارًا للبلدان من أجل مجع األموال عىل املستوى املحيل أيضا.
عىل  رسم  حتصيل  كانت  اختذت  التي  اخلطوات  أوىل  من  واحدة  وإن 
األدوية  لرشاء  الدويل  املرفق  لتمويل  استخدم  والذي  اجلوي  السفر  تذاكر 
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واملالريا  والسل  اإليدز  مكافحة  أدوية  لرشاء  عاملي  مرفق  وهو   ،)Unitaid(
اليوم، والذي،  25(، الذي قدم ما يقرب من بليون دوالر أمريكي حتى   ،24(
الدويل  للمرفق  أتاح  تقليدية،  األكثر  اإلنامئية  املساعدات  مع  ضمه  لدى 
دوالر  بليون   1.3 جمموعه  بام  بلداً،   93 يف  مرشوعات  متويل  األدوية  لرشاء 
إىل  للمرفق  الرشائية  القوة  أدت  الوقت،  نفس  ويف   .2006 عام  منذ  أمريكي 
خفض كبري يف أسعار عدة منتجات، مما زاد من الكميات املتوافرة لتحسني 
االبتكاري للتمويل  األلفية  مؤسسة  أطلقت  قرباً،  أكثر  عهد  ومنذ  الصحة. 

 

 )Millennium Foundation on Innovative Financing for Health( للصحة
رضيبة تضامن طوعية حتت مسمى اخلري الشامل )MassiveGood(، يمكن 
األدوية،  لرشاء  الدويل  املرفق  يقدمه  الذي  التمويل  تكملة  لألفراد  خالهلا  من 
عن طريق مسامهات طوعية يقدموهنا عند رشائهم منتجات خاصة بالسفر 

والسياحة )28، 29(.
وتشري التقديرات إىل أن بيع السندات املضمونة من قبل البلدان املانحة 
 والتي يتم إصدارها يف أسواق رأس املال الدولية، قد أدى إىل مجع ما يزيد عىل
2 بليون دوالر أمريكي منذ عام 2006 )29(. وتوجه هذه األموال إىل املرفق الدويل 
لتمويل اللقاحات املرتبط بالتحالف الدويل من أجل اللقاحات والتمنيع. وقد 
تعهدت حكومات ثامنية بلدان بتقديم األموال الالزمة للوفاء هبذه السندات 
عند حلول موعد استحقاقها، رغم أن إفضاء هذه اآللية إىل توفري موارد إضافية 
حُتشد من أجل الصحة يف العامل، هو أمر يعتمد اعتامدًا أساسيًا عىل ما إذا كان 
الوفاء هبذه السندات يشكل جزءًا من املعونات املستقبلية املقررة، أم أنه إضافة 
هلا. ومع ذلك، فإن هذه املدفوعات، ستتيح عىل األقل رصف املعونات بشكل 

فوري، ولن تؤدي إىل تأجيلها.
وقد قامت، منذ عهد أقرب، فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بالتمويل 
الدويل املبتكر للنظم الصحية، بمراجعة طيف أعرض من اخليارات من أجل 
تكملة التمويل التقليدي للمعونات الذي يتم عىل أساس ثنائي )30(. وقد 
خلصت فرقة العمل املذكورة إىل أن رضيبة املعامالت النقدية يمكن أن تؤدي 
إىل مجع الكم األعظم من األموال عىل املستوى العاملي: مبلغ سنوي يتجاوز 33 

بليون دوالر أمريكي، غري أهنا أوصت بعدة خيارات إضافية أيضًا )30، 31(.
ولقد ساعدت هذه التطورات عىل التحديد الدقيق ملصادر جديدة لألموال 
وحافظت عىل الزخم الرضوري لزيادة التضامن الدويل يف متويل الصحة. ومع 
ذلك، فإن املناقشات الدائرة حاليًا حول التمويل االبتكاري، جتاهلت حتى اآلن، 
حاجة البلدان إلجياد مصادر جديدة لألموال املحلية الستخداماهتا هي: البلدان 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل التي حتتاج ببساطة إىل مجع املزيد من األموال، 
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والبلدان ذات الدخل املرتفع التي حتتاج إىل االبتكار يف مواجهة التغريات احلاصلة 
يف االحتياجات الصحية، ويف الطلب عىل اخلدمات، ويف أنامط العمل.

قائمة  اجلدول 1-2  يقدم  منها،  الغرض  املناقشات  هذه  حتقق  ولكي 
خيارات للبلدان الساعية إىل زيادة أو تنويع مصادر التمويل املحيل فيها، وذلك 
استنادًا إىل األعامل التي ذكرت أعاله. ولن تكون كل اخليارات قابلة للتطبيق 
اخليارات  تلك  خالل  من  الدخل  استدرار  إمكانية  أن  كام  األماكن،  مجيع  يف 
بعض  نقدم  كنا  وإن  القطر،  بحسب  أيضًا  تتفاوت  سوف  للتطبيق،  القابلة 
االقرتاحات حول مستوى التمويل الذي يمكن حشده عىل الصعيد القطري. 
وعىل سبيل املثال، فعىل الرغم من أن رضيبة املعامالت النقدية التي اقرتحتها 
املعامالت  أن  املال، إال  مبالغ كبرية من  أن تؤدي إىل مجع  العمل يمكن  فرقة 
املالية واملنتجات التي سوف تقوم عليها ترتكز يف البلدان ذات الدخل املرتفع. 
ويف احلقيقة، هنالك عرشة من البلدان ذات الدخل املرتفع مسؤولة عن %85 
من التجارة التقليدية لرصف العمالت األجنبية )35(. ويف ضوء صغر حجم 
األعامل التجارية يف معظم البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، فإن هذه 
الرضيبة بالتحديد قد ال ينجح تطبيقها يف معظم تلك البلدان. غري أن هنالك 
األجنبية،  العمالت  لرصف  شأن  ذات  سوق  اهلند  فلدى  االستثناءات:  بعض 
يبلغ حجم التداول اليومي فيها نحو 34 بليونًا من الدوالرات األمريكية )35(، 
وإن فرض رضيبة عىل املعامالت النقدية مقدارها 0.005% عىل مثل هذا احلجم 
ل للهند نحو 370 مليون دوالر أمريكي كل عام، إذا  من التجارة يمكن أن يغِّ

ما رغبت يف تطبيقها.
 وعىل جانب آخر، فإن ما يطلق عليها رضائب التضامن عىل بضائع 
وخدمات نوعية متثل واحدًا من اخليارات األخرى التي تبرش باخلري، وهي تنطوي 
عىل قدرات مثبتة عىل استدرار الدخل، وتكاليفها اإلدارية زهيدة نسبياً، كام أهنا 
متتلك املقومات التي تضمن هلا االستمرار. ومن املمكن، يف ظل وجود الدعم 
السيايس، تطبيق هذه الرضيبة بالرسعة املطلوبة. أما رضيبة التضامن اإلجبارية 

عىل تذاكر السفر اجلوي، مثاًل، فقد حتتاج إىل 2-12 شهرًا لتطبيقها )30(.
وإن إدخال آليات تنطوي عىل فرض رضائب يمكن أن يكون ذا حساسية 
فقد  بمعارضة مستمرة من قبل مجاعات مصالح معينة.  سياسية وسيواجه 
قيد  أهنا  عىل  مثالً،  األجنبية،  العمالت  رصف  معامالت  عىل  الرضيبة  تؤخذ 
مثّبط للمصدرين/املستوردين. وعندما أدخلت  أو عامل  القطاع املرصيف  عىل 
األموال  مجع  أجل  من  األموال  حتويل  عىل  الرضيبة   ،2009 عام  يف  الغابون، 
الالزمة لدعم الرعاية الصحية للفئات املحدودة الدخل، اعرتض بعض الناس 
واصفينها بأهنا تقييد ألنشطة حتويل العمالت. إال أن الغابون فرضت رضيبة 
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اخليارات املحلية للتمويل االبتكاري اجلدول 1-2. 
إمكانية مجع اخليار

األموال)أ(
مالحظاتافرتاضات/أمثلة

رضيبة خاصة عىل الرشكات الكبرية 
والرابحة – رضيبة تفرض عىل بعض 
الرشكات االقتصادية الكبرية يف القطر

فرضت اسرتاليا مؤخرًا رضيبة عىل رشكات $$$ - $$
التعدين؛ وأدخلت الغابون رضيبة عىل رشكات 

اهلاتف النقال؛ وباكستان لدهيا رضيبة مفروضة منذ 
مدة طويلة عىل رشكات الصناعات الدوائية

حمكومة بالسياق

 رضيبة عىل معامالت رصف
العمالت – رضيبة عىل معامالت رصف 

العمالت األجنبية يف أسواق العملة

يمكن لبعض البلدان املتوسطة الدخل التي لدهيا $$$ - $$
أسواق مهمة يف جمال رصف العمالت، مجع موارد 

جديدة ضخمة

قد حتتاج إىل تنسيق مع 
أسواق مالية أخرى إذا 

كانت تتم عىل نطاق كبري
سندات الشتات – سندات حكومية 
لبيعها للمواطنني الذين يقيمون يف 

اخلارج

ختفض تكلفة االقرتاض بالنسبة للقطر )خصم $$
وطني(. تستخدم يف اهلند، وإرسائيل، ورسي النكا، 

رغم أهنا ال ختصص بالرضورة للصحة

البلدان التي لدهيا سكان 
كثريون خارج القطر

رضيبة عىل املعامالت املالية – رضيبة 
عىل معامالت احلسابات املرصفية أو عىل 

معامالت حتويل األموال

يف الربازيل كانت هنالك رضيبة مرصفية، يف $$
التسعينات من القرن املايض ُتفرض عىل املعامالت 

املرصفية، رغم أهنا استبدلت الحقًا برضيبة عىل 
تدفق رأس املال إىل/من القطر؛ وتطبق الغابون 

رضيبة عىل معامالت حتويل األموال

يبدو أن هنالك معارضة 
قوية من جمموعات املصالح 

هلذه الرضيبة أكثر من 
غريها )32(.

مسامهات تضامن طوعية خاصة باهلاتف 
النقال – تتيح مسامهات التضامن 

لألفراد والرشكات تقديم تربعات طوعية 
من خالل الفاتورة الشهرية للهاتف 

النقال.

حجم التعامل يف السوق العاملي خلدمات اهلاتف $$
املدفوعة مقدمًا يبلغ 750 بليون دوالر أمريكي. إذن، 

أخذ حتى ولو 1% من ذلك، سوف يؤدي إىل مجع 
أموال كثرية، وهو ممكن للبلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل والبلدان ذات الدخل املرتفع )33(. 

تكاليف التأسيس واإلدارة 
يمكن أن تكون يف حدود 

1–3% من اإليرادات )33(. 

رضيبة مكوس عىل التبغ – رضيبة 
 مكوس عىل منتجات التبغ 

رضيبة مكوس عىل الكحول – رضيبة 
مكوس عىل املنتجات الكحولية

رضائب املكوس عىل التبغ والكحول موجودة يف $$
معظم البلدان غري أن هنالك جماالً واسعًا لزيادهتا 
يف الكثري من البلدان دون أن تتسبب يف انخفاض 

اإليرادات

حتد من تعاطي التبغ 
والكحول وما ينتج عن 
ذلك من تأثريات إجيابية 

عىل الصحة العمومية
رضيبة مكوس عىل األطعمة غري 

الصحية )سكر، ملح( – رضيبة مكوس 
عىل املواد الغذائية غري الصحية ومكوناهتا

تقرتح رومانيا تطبيق رضيبة بنسبة 20% عىل $$
األطعمة الغنية بالدهون أو امللح، أو املحتوية عىل 

إضافات أو سكر )34(.

تقلل استهالك األطعمة 
الضارة وحتسن الصحة

ص هبا  بيع منتجات أو خدمات يرخَّ
مثل املنتج األمحر  

اخلاص بالصندوق الدويل حيث يرخص 
للرشكات ببيع املنتجات مع ختصيص 

نسبة من األرباح للصحة.

ص هبا أو $ بيع منتجات ذات أسامء جتارية يرخَّ
خدمات تذهب نسبة من أرباحها إىل الصحة

يمكن ملثل هذا النظام أن 
يفيد يف البلدان املنخفضة 
الدخل واملتوسطة الدخل 
بطريقة ال متثل تنافسًا مع 

الصندوق الدويل.
رضيبة سياحة – رضيبة سياحة تفرض 

عىل األنشطة التي ترتبط ارتباطًا كبريًا 
بالزوار الدوليني.

تلقى رسوم املغادرة يف املطارات قبوالً واسعًا $
ويمكن إضافة عنرص أو رضيبة خاصة بالصحة.

يمكن أن تتفاوت املكاسب 
تفاوتًا كبريًا بني البلدان 

اعتامدًا عىل قوة قطاع 
السياحة فيها.

 

)أ( $ إمكانية قليلة جلمع األموال؛ $$ إمكانية متوسطة جلمع األموال؛ $$$ إمكانية كبرية جلمع األموال.
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يف  تتعامل  التي  للرشكات  بالنسبة  الرضيبة  بعد  ما  أرباح  عىل   %1.5 بنسبة 
التحويالت النقدية، ورضيبة بنسبة 10% عىل رشكات تشغيل اهلاتف النقال. 
وقد أدت هاتان الرضيبتان يف ما بينهام إىل مجع ما يعادل 30 مليون دوالر أمريكي 
من أجل الصحة يف عام 2009 )36، 37(. وعىل نحو مشابه، تفرض احلكومة 
الباكستانية، منذ عدة سنوات، رضائب عىل رشكات الصناعات الدوائية وذلك 

لتمويل جزء من إنفاقها الصحي )38(.
ميزة  عىل  تنطوي  اإلثم،  رضائب  عليها  يطلق  ما  فإن  الوقت،  ذات  ويف 
من  باحلد  نفسه،  الوقت  يف  الصحة  وحتسني  األموال  مجع  يف  تتمثل  مزدوجة 
دراسات  أظهرت  فقد  الكحول.  أو  التبغ  مثل  الضارة  املنتجات  استهالك 
الرشائية،  القوة  ملراعاة  املعدلة  للتبغ،  الفعلية  التكلفة  أن  بلدًا   80 يف  أجريت 
انخفضت ما بني عامي 1990 و 2000. ورغم أنه طرأت بعض الزيادات عليها 
منذ عام 2000، إال أن فرصة كبرية ماثلة جلمع اإليرادات يف هذا املجال، وذلك 
بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  إليه  دعت  الذي  النحو  عىل 

مكافحة التبغ )39(.
ومن غري املمكن تقديم تقديرات، يف هذا التقرير، حول الكم من األموال 
وذلك  هذه،  االبتكاري  التمويل  آليات  من  أي  باستخدام  مجعه  يمكن  الذي 
املكاسب  بتحليل  قامت  العاملية  الصحة  منظمة  أن  إال  بلد عىل حدة.  لكل 
22 من البلدان  املمكن حتقيقها من خالل رفع الرضائب عىل التبغ وذلك يف 

الـ 49 املنخفضة الدخل التي تتوافر عنها بيانات كافية لعمل احلسابات. وترتاوح 
رضائب املكوس يف هذه البلدان بني 11% و 52% من سعر البيع بالتجزئة ألكثر 
أنواع السجائر شهرة، بام يمثل مدى إسميًا مقداره 0.03 – 0.51 دوالرًا أمريكيًا 
در أن زيادة بنسبة 50% يف رضائب املكوس  لكل عبوة سعة 20 سيجارة. ونحن نقِّ
يمكن أن تدر 1.42 بليون دوالر أمريكي كأموال إضافية هلذه البلدان – وهو 
مبلغ كبري جداً. ففي بعض البلدان مثل مجهورية الو الديمقراطية الشعبية، 
ومدغشقر، وفييت نام، يمكن أن متثل اإليرادات اإلضافية زيادة مقدارها %10 
أو أكثر يف اإلنفاق الصحي اإلمجايل، وزيادة تتجاوز 25% يف امليزانية احلكومية 
املخصصة للصحة، عىل افرتاض أن اإليرادات املجمعة قد خصصت بالكامل 
التدبري  هذا  فإن  أخرى،  بطريقة  ذلك  إىل  نظرنا  وإذا   .)3-2 )اإلطار  للصحة 
احلالية  املعدالت  ضعف  يتجاوز  قد  إضافيًا  متوياًل  حيشد  أن  يمكن  البسيط 

للمعونات اخلارجية املخصصة للصحة يف بعض البلدان.
واالقتصادية  الصحية  العواقب  حول  متزايد  دويل  قلق   وهنالك 
التسعري أن حتتل موقعها يف  املسكرات. ويمكن لسياسات  لتعاطي  السلبية 
قلب االسرتاتيجيات التي تعالج هذه اهلموم. فعىل سبيل املثال، زيدت أسعار 
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ثم زيدت   ،1985 20%، يف شهر آب/أغسطس  بواقع  الكحوليات يف موسكو 
مرة أخرى بواقع 25% يف العام التايل. وأسفر ذلك عن انخفاض هائل )%28.6( 

مدى  عىل  الكحوليات  استهالك  يف 
ذلك،  تلت  التي  شهرًا  عرش  الثامنية 
كام انخفضت انخفاضًا كبريًا حاالت 
ملعاجلة  للمستشفيات  اإلدخال 
والسلوكية  النفسية  اإلضطرابات 
الكحوليات،  بتعاطي  الصلة  ذات 
وتقلصت الوفيات النامجة عن تليف 
وغريها  الكحويل  والتسمم  الكبد، 
الصلة. وقد  العنف ذات  من حاالت 
 .1987 عام  يف  التدابري  هذه  انتهت 
وعندما كانت الوترية التي ارتفعت هبا 
أسعار الكحوليات يف الفرتة التي تلت 
ذلك أبطأ كثريًا من غريها من األسعار، 
اختذ الكثري من هذه االجتاهات اإلجيابية 

وجهة معاكسة )44(.
أجري  الذي  التحليل  ويظهر 
عنها  تتوافر  التي  البلدان  من  لعدد 
املرشوبات  استهالك  حول  بيانات 
عليها،  الرضائب  وفرض  الكحولية، 
رضائب  زيدت  إذا  أنه  وأسعارها، 
من  األقل،  عىل   %40 إىل  املكوس 
التجزئة، فمن املمكن استدرار  سعر 
تقلص  مع  كبرية  إضافية  إيرادات 
تعاطي  عن  النامجة  الضارة  التأثريات 
للبلدان اإلثني  املسكرات. وبالنسبة 
عرش التي ضمتها العينة، يمكن أن 
تنخفض معدالت التعاطي بأكثر من 
10%، بينام قد ترتفع إيرادات الرضائب 

إىل  يصل  بمعدل  أضعاف،  ثالثة  إىل 
38% من اإلنفاق الصحي اإلمجايل يف 

هذه البلدان )37(.
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هل نرهن أم ال نرهن؟ اإلطار 3-2. 
التي  تلك  هي  صة،  املخصَّ الرضائب  أحيانًا  عليها  يطلق  والتي  املرهونة،  الرضائب 
ختصص لربنامج بعينه أو الستخدام حمدد. ومن أمثلة ذلك رسوم رخصة التليفزيون 
التي تستخدم لتمويل اإلذاعة العمومية، ورسوم الطرق التي تستخدم لصيانة الطرق 
ورفع كفاءهتا. وكان السبيل الصحي ملؤسسة تعزيز الصحة بغرب اسرتاليا قد أنشئ يف 
عام 1991 عىل هذا األساس، حيث تم متويله يف البداية من زيادة الرضيبة عىل منتجات 
التبغ، بينام أسست مجهورية كوريا يف عام 1995 الصندوق الوطني لتعزيز الصحة والذي 
ل جزئيًا من رضائب التبغ )40(. وانشئ الصندوق التايلندي لتعزيز الصحة يف  كان يموَّ

ل من رسم إضايف عىل رضيبة التبغ والكحول قدره %2 )41، 42(. عام 2001، وُموِّ
التمويل، والسيام  وعادة ما حتبذ وزارات الصحة فرض هذه الرضائب ألهنا تضمن 
ألغراض تعزيز الصحة ولألغراض الوقائية. ومن الصعب بالنسبة هلذه األنشطة أن 
تتنافس مع اخلدمات العالجية يف ما يتعلق بالتمويل. ويرجع السبب، يف جزء منه، إىل 
أنه ُينظر إليها عىل أهنا أنشطة أقل إحلاحًا، ويف جزء آخر ألن مردودها ال يظهر إال عىل 
مدى بعيد، مما جيعلها أقل جذبًا الهتامم السياسيني الذين بينام تكون أعينهم مفتوحة عىل 

الدوائر االنتخابية أو صناديق التأمني، يكون اهتاممهم منصبًا عىل املعافاة املالية.
ونادرًا ما تؤيد وزارات املالية الرهن ألهنا تعتقد أنه يقوض واليتها يف ما يتعلق بتخصيص 
االعتامدات يف امليزانيات. ولدى البت يف األمور اخلاصة باإلنفاق، بعيدًا عن احلكومة، 
الدوائر  مع  التعامل  عىل  احلكومة  قدرة  تقيد  أن  يمكن  الرهن  رضيبة  إيرادات  فإن 

االقتصادية.
– مثل رضيبة  بعينه من أشكال الرضائب  العميل فإن رهن أي شكل  املستوى  وعىل 
التبغ – للصحة، ال يضمن زيادة التمويل احلكومي العام للصحة. ونظرًا لكون معظم 
اإليرادات احلكومية إيرادات قابلة لالستبدال بشكل أسايس، فمن املمكن معاوضة أي 
زيادة يف التمويل الصحي قد تأتى من رضائب مرهونة، عن طريق خفض تدفق األموال 
من بقية االعتامدات بامليزانية، وعىل ذلك، فسواء أدى الرهن إىل زيادة صافية يف التمويل 

املخصص للصحة أو لنشاط حمدد، فإن ذلك يظل مسألة جتريبية.
وإن انتهاج أسلوب واقعي بدالً من اإلرصار عىل الرهن، سيحقق، عىل األرجح، فوائد 
أكرب للصحة. وإذا ما أمكن إقناع احلكومات بتخصيص أي من مصادر التمويل اجلديدة 
التي نوقشت يف هذا الفصل للصحة بأكمله، لكان ذلك أفضل، وإذا مل تقتنع، فستظل 
هنالك إمكانية لزيادة يف التمويل الصحي ألن الصحة عادة ما حتصل عىل حصة من 
أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي. وحيث قد تكون هذه الزيادة أقل مما قد يتأتى يف حالة 
الرهن، فينبغي عىل منارصي الصحة التحقق من أن اإلرصار عىل الرهن ال يؤدي إىل 
معارضة وزارة املالية للرضيبة اجلديدة متامًا، حتى ال يمنع تلقي أي أموال جديدة عىل 

اإلطالق.
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وهذه املبالغ ليست هزيلة. ولو أن مجيع البلدان اختارت جمرد واحد من 
اخليارات املوضحة يف اجلدول 2-1 وأعطت للصحة أولوية أعىل يف امليزانيات 
أجل  من  األموال  من  ضخمة  مبالغ  مجع  املمكن  من  سيكون  احلكومية، 

الصحة.

املساعدات املالية اخلارجية
لقد كانت املساعدات اإلنامئية املخصصة للصحة التي تقدمها البلدان الغنية 
إىل البلدان الفقرية تتزايد بمعدل قوي قبل الركود االقتصادي العاملي الذي بدأ 
يف أواخر عام 2008. وقد شاهدت البلدان املنخفضة الدخل التمويل املتأيت من 
موارد خارجية يرتفع يف املتوسط من 16.5% من إمجايل إنفاقها الصحي يف عام 
2000، إىل 24.8% يف عام 2007 )4(. ووفقًا لقاعدة البيانات املوجودة لدى جلنة 

املساعدات اإلنامئية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإن 
ة من اجلهات املانحة الثنائية،  التزامات احلكومات املخصصة للصحة، املبلغَّ
قفزت من نحو 4 باليني دوالر أمريكي يف عام 1995 إىل 17 بليون دوالر أمريكي 

يف عام 2007 ثم إىل 20 بليونًا يف عام 2008 )أ(.
معلومات  قاعدة  ألن  نظرًا  ينبغي،  مما  كثريًا  أقل  تقديرًا  ذلك  يمثل  وقد 
خارج  أخرى  حكومات  من  ترد  التي  املسامهات  بجميع  حتيط  ال  اللجنة 
واهلند، وبعض  الصني،  مثل  االقتصادي،  امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة 
عن  فقط  تقارير  تصدر  هذه  املعلومات  قاعدة  أن  كام  األوسط،  الرشق  بلدان 
عدد حمدود من املؤسسات املتعددة األطراف وال تلم باألموال املقدمة من أطراف 
فاعلة أساسية يف امليدان الصحي مثل مؤسسة بيل ومليندا غيتس، وغريها من 
أن  حديثَا  أجريت  دراسة  وتشري  الالحكومية.  واملنظامت  اخلاصة،  املؤسسات 
ة من مجيع هذه املصادر يمكن أن تكون قد وصلت إىل نحو  املسامهة املجمعَّ
غ إىل منظمة التعاون والتنمية يف  21.8 بليون دوالر تقريباً، وهو ما يفوق ما تبلَّ

امليدان االقتصادي يف عام 2007 بنحو مخسة باليني دوالر أمريكي.
ومع ذلك، فإن ما ُيرتقب للبلدان املتلقية للمعونات يعد أقل إجيابية مما 
قد تشري إليه هذه األرقام، وذلك وفقًا ألربعة، عىل األقل، من الوسائل األساسية 

يف هذا املجال.
أوالً، عىل الرغم من زيادة الدعم اخلارجي، فإن اإلنفاق الصحي اإلمجايل يظل 
منخفضًا بشكل يدعو للشفقة – ال يكفي لتحقيق احلصول الشامل عىل جمرد 
حزمة من اخلدمات الصحية األساسية يف كثري من البلدان. وقد ذكرنا من قبل 
أن ثامنية فقط من البلدان الـ 49 املنخفضة الدخل، التي شملها حتليل فرقة 
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العمل الرفيعة املستوى، هي التي لدهيا اإلمكانية حلشد مجيع املوارد املطلوبة 
لبلوغ املرامي الصحية الواردة يف إعالن األلفية، من موارد حملية بحلول عام 
2015. أما بقية البلدان فهي بحاجة إىل مدخالت إضافية من مصادر خارجية 

ترتاوح بني دوالرين وواحد وأربعني دوالرًا للفرد، يف عام 2015.
ثانياً، رغم زيادة التمويل اخلارجي زيادة كبرية، فإن نحو نصف البلدان التي 
تقدم تقارير إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن ما تنفقه من 
التي  التي تتقدم عىل الدرب من أجل بلوغ األهداف  املساعدات اإلنامئية هي 
التزمت هبا عىل املستوى الدويل )من أجل التنمية الشاملة بام فيها الصحة( )46(. 
أما بقية البلدان فهي ختفق يف الوفاء بتعهداهتا، وبعضها يتخلف يف سريه عىل هذا 
الدرب بمسافات طويلة. وهذا التقدم البطئ نحو الوفاء بااللتزامات يدفع ثمنه 
اإلنسان عىل نحو باهظ، فثمة ثالثة ماليني روح يمكن إنقاذها قبل حلول عام 

2015 لو أن املانحني مجيعهم أوفوا بوعودهم )7(.

ثالثاً، إن املساعدات اإلنامئية ذات الصلة باألرقام املتعلقة بالصحة الواردة 
أعاله إنام متثل االلتزامات، بينام يكون املنرصف الفعيل أقل من ذلك. أضف إىل 
ذلك، أن بعض األموال التي يقوم املانحون بتبليغها كأموال منرصفة ال تصل 
إىل البلدان املتلقية كي تقوم بإنفاقها. ويف بعض األحيان تكرَّس نسبة كبرية 
بني  ما  احلال  التقني، حيث كان ذلك هو  بالتعاون  ملا يسمى  املعونات  من 
عامي 2002 و 2006. ومثال عىل ذلك، ما خرج من قاعدة معلومات اللجنة 
املساعدات  من   %40 من  أكثر  امتص  قد  التقني  الدعم  أن  تفيد  تقارير  من 
لتمويل  يذهب  ما  غالبًا  والذي  للصحة)ب(،  املخصصة  الرسمية  اإلنامئية 
املتلقية )47(.  املانح لتقديم مساعدة أو تدريب للبلدان  البلد  مواطنني من 
تبالغ  تقارير اإلنفاق  أن  أن يكون مفيداً، إال  التقني يمكن  الدعم  أن  ورغم 
لتحسني  استخدامها  املتلقية  للبلدان  يمكن  التي  األموال  توافر  تقدير  يف 

الصحة عىل الصعيد املحيل.
 وأخرياً، هنالك أيضا بواعث للقلق أثريت مؤخرًا من أن بعض املعونات 
التي تصل إىل البلدان ختضع لقيود يف الرصف. إن األهداف املالية وتلك ذات 
الصلة باالقتصاد الكيل واملتعلقة بالتضخم ومستوى االحتياطيات من النقد 
األجنبي تستند إىل مفهوم إدارة االقتصاد الكيل بحكمة. ويقول البعض إن 
املعونة  من  جزءًا  ألن  كامالً،  استغالالً  املنرصفة  املعونة  استغالل  يمنع  ذلك 
التي تصل إىل القطر ُيعتقد أنه حيجز من التداول لتجنب حدوث تضخم، 

أو يستخدم لزيادة االحتياطيات من النقد األجنبي )48، 50(.
وهنالك جدل كبري قائم حاليًا حول ما إذا كانت األهداف ذات الصلة 
تتسم  البلدان  تضعها  التي  األجنبي  النقد  من  واالحتياطيات  بالتضخم 
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يقدمها  التي  املعونات  إنفاق  من  البلدان  هذه  وتقيد  الشديدة،  بالرصامة 
52(. وعالوة عىل ذلك، ليس   ،51 املانحون من أجل الصحة والتنمية )39، 
ما  إذا  اإلضافية  اإلنفاق  نسبة  من  متوافرًا  يصبح  قد  كم  بعد،  الواضح  من 
إىل  الكيل. فاألعامل األخرية تشري  التخفيف من رصامة أهداف االقتصاد  تم 
اإلضافية  باألموال  مقارنتها  عند  قليلة  تكون  قد  اإلضافية  اإلنفاق  نسبة  أن 
التي قد تتدفق من احلكومات التي متنح الصحة أولوية أعىل عند ختصيص 

االعتامدات يف ميزانياهتا )53(.
وربام كانت إعادة دراسة احلكمة يف إدارة االقتصاد الكيل واحدًا من اخليارات 
التمويل عن طريق  يمثل  إنفاقه، كام  الذي يمكن  املعونة  لزيادة مبلغ  املتاحة 
االقرتاض خيارًا آخر. فالبلدان يمكنها إما أن تقرتض حتى تتمكن من اإلنفاق 
اآلن، أو أن تلجأ إىل ما أصبح يسمى مؤخرًا بالتيسري الكمي – طبع األموال 
لتمويل اإلنفاق احلايل. وال يمثل أي منهام اسرتاتيجية صاحلة للبقاء عىل املدى 
ه اآلن سيتعني سداده، بينام سيزيد طبع  البعيد ألن الدين الذي سيجري حتملُّ

النقد من ضغوط التضخم يف وقت ما.
ومن بني اخليارات األكثر قابلية لالستمرار، قيام الرشكاء اخلارجيني بتقليل 
التقلب الذي يعرتي تدفق معوناهتم، حيث إن ذلك سيتيح، عىل األقل، ختفيف 
القبضة من عىل السقوف املحددة للصحة يف امليزانية احلكومية واستخدام مزيد 
من املعونات لتحسني الصحة. وقد اُقرتح مؤخرًا جدول أعامل أكثر طموحًا يمكن 
من خالله للبلدان املانحة والبلدان املتلقية للمعونات مراجعة البنية الكاملة 
للمعونات وطريقة إدارهتا )54، 55(. واهلدف من وراء ذلك هو التخيل عن النظر 
إىل املعونات عىل أهنا صدقة، والتحرك، وفقًا ملا يقرره املانحون وحدهم، صوب 
نظام حيقق املسؤولية العاملية املشرتكة ويضمن تدفق التمويل عىل نحو يمكن 

التكهن به بشكل أكرب، وربام بكم أكرب، إىل السكان الذين هم يف حاجة إليه.

تأثري االنكامش االقتصادي عىل املساعدات اإلنامئية
ما يزال التأثري الدقيق لالنكامش املايل واالقتصادي الذي بدأ يف عام 2008 عىل 
املساعدات اإلنامئية املخصصة للصحة غري واضح. وهنالك شواغل من أن هذا 
االنكامش قد يكون عاماًل معرقاًل لتدفق هذه املساعدات يف وقت يشهد قناعة 

عاملية متنامية برضورة زيادة الدعم املايل اخلارجي املخصص للصحة.
النمو  مستوى  إظهار  إىل  العامة  الثنائية  اإلنامئية  املساعدات  وتنزع 
املساعدات  عىل  دائاًم  ينسحب  ال  ذلك  أن  إال  املانح،  البلد  يف  االقتصادي 
األزمات  بعض  خالل  معزل  يف  كانت  والتي  للصحة،  املخصصة  اإلنامئية 
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اإلنامئية املساعدات  انخفاض  رغم  مؤخراً،  وقعت  التي  االقتصادية 

 

من  دومًا  كانت  التي  احلكومات  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع   .)56( العامة 
املخصصة  اإلنامئية  املساعدات  التقليديني يف  الرئيسيني  الثنائيني  املسامهني 
للصحة هي اآلن مثقلة بديون أكرب بكثري من تلك التي محلتها من أزمات 
االنكامش السابقة، وهي تتحمل الكثري من تلك الديون من أجل التخفيف 
من آثار األزمة االقتصادية ولتحفيز النمو يف بلداهنا هي. وإن بعضًا من تلك 

احلكومات حتاول اآلن خفض ديوهنا عن طريق تقليص إنفاقها.
وتشري تقارير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أنه بينام 
الرسمية اإلنامئية  املساعدات  بشأن  بالتزاماهتم  بالوفاء  املانحني  بعض   يعد 
تأجيل  أو  بتخفيض  بالفعل  قام  قد  املانحني  كبار  بعض  أن  إال   ،2010 لعام 
العامة  الرسمية  املساعدات اإلنامئية  املنتظر أن تواصل  تعهداهتم )46(. ومن 
النمو خالل عام 2010 ولكن بمعدل أقل مما كان يتوقع ابتداء. وهذه أنباء غري 
سارة، ويؤمل أال حيافظ كبار املانحني فقط عىل املعدالت احلالية للمساعدات 
للوفاء  رضوريًا  يكون  الذي  احلد  إىل  يزيدوهنا  بل  الفقرية،  للبلدان  املقدمة 
يتعاملوا  أال  يؤمل  الدولية. وعىل نحو مشابه،  باملعونة  الصلة  بوعودهم ذات 
مع املعدالت املرتفعة للمديونية احلكومية لدهيم بخفض اخلدمات الصحية 

املحلية يف بلداهنم هم.
وحتى قبل االنكامش االقتصادي العاملي احلايل، كان هنالك سبب للقلق 
بشأن الطريقة التي تتحرك هبا املعونة الصحية حول العامل. ومن بني مظاهر 
مبادرات  ُتنسى  بينام  شهرية،  صحية  مبادرات  إىل  املعونة  توجيه  القلق  ذلك 
املالية  االلتزامات  تركزت   ،2006 و   2002 ما بني عامي  الفرتة  أخرى. فخالل 
لأللفية  اإلنامئية  املرامي  من  السادس  املرمى  عىل  الدخل  املنخفضة  للبلدان 
)مكافحة اإليذر واملالريا وغريمها من األمراض، بام فيها السل(، التي استهلكت 
46.8% من إمجايل املساعدات اخلارجية املخصصة للصحة. وأظهرت التقديرات 
أن ذلك مل يرتك سوى 2.25 دوالرًا أمريكيًا للفرد يف السنة لكل املرامي األخرى – 
صحة الطفولة واألمومة )املرمى الرابع واخلامس من املرامي اإلنامئية لأللفية(، 
والتغذية )املرمى األول(، واألمراض غري السارية وتعزيز النظم الصحية )47(. 
واألموال املطلوبة لتعزيز النظم الصحية وحدها تزيد عىل هذا الرقم – مطلوب 
2.80 دوالرًا أمريكيًا للفرد كل عام لتدريب مزيد من العاملني الصحيني، وهذا 

املبلغ ال يتضمن حتى التمويل الالزم لدفع رواتبهم )57(.
ولن تكون الصورة هبذه القتامة إذا ما أخذنا يف احلسبان اجلهود األخرية التي 
تبذل من قبل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتنميع، والصندوق العاملي 
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا لدعم تطور النظم الصحية وبناء القدرات. ومع 
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من  نسياهنا  يتواصل  الرئيسية  القضايا  هذه  نطاق  خارج  األمراض  فإن  ذلك، 
قبل املانحني، وكذلك هو احلال بالنسبة لقضايا النظم الصحية، مثل اإلدارة، 

واللوجستيات، واملشرتيات، والبنية التحتية، وتنمية قوى العمل )58(.
ويتجىل عدم التوازن يف ختصيص املعونة أيضًا عندما جيري حتليله بحسب 
بينام  البلدان، بصورة خاصة، بشكل جيد،  يتم متويل بعض  البلدان، حيث 
بعض البلدان األخرى ال تتلقى، يف واقع األمر، شيئاً. ويوضح الشكل 2-3 أن 
البلدان التي تلقت أكثر من 20 دوالرًا أمريكيًا للفرد من املساعدات اخلارجية 
املخصصة للصحة يف عام 2007 كانت هي البلدان املتوسطة الدخل، بينام تلقى 
5 دوالرات أمريكية للفرد. ويتلقى  معظم البلدان املنخفضة الدخل أقل من 
الكثري من البلدان األشد فقرًا قدرًا أقل كثريًا من املساعدات اإلنامئية املخصصة 
للصحة، مما يتلقاه اجلريان األكثر ثراء بكثري. فعىل سبيل املثال، تلقت ناميبيا، 
وهي بلد من الرشحية الدنيا للبلدان املتوسطة الدخل، نحو 34 دوالرًا أمريكيًا 
و  موزمبيق،  يف  أمريكية  دوالرات   10 ـ  ب مقارنة   ،2007 عام  يف  للصحة  للفرد 
4.40 دوالرًا أمريكيًا يف مجهورية الكونغو الديمقراطية، و 2.80 دوالرًا أمريكيًا يف 

مجهورية غينيا )4(. وقد يبدو أن عوامل أخرى كثرية، باإلضافة إىل احلاجة، هي 
التي تقرر ختصيصات املعونة.

من  العديد  تركيز  أن  إىل  املستوى  الرفيعة  العمل  فرقة  أشارت   وقد 
الرشكاء اخلارجيني عىل بضعة برامج وبلدان شهرية جاء عىل عكس ما دعت 
البلدان  إىل متكني  يسعى  الذي  املعونة،  فعالية  بشأن  باريس  إعالن  إليه روح 
املتلقية من صياغة وتنفيذ خططها الوطنية بحسب أولوياهتا الوطنية )59(. 
وقد دعت فرقة العمل يف تقريرها إىل التحول بعيدًا عن آليات التمويل الدولية 
التي تنطلق من تطبيقات املشاريع املعتمدة يف املقر العاملي للرشيك يف التنمية 
مالية  مسامهات  عىل  الرتكيز  إعادة  هو  املطلوب  إن   .)60( عاصمته  يف  أو 
املستندة  املعونات  استمرار  من  بدالً  الوطنية  الصحية  للخطط  عليها  متفق 
إىل الربامج. والنزال يف انتظار رؤية تأثري هذه املثل ظاهرًا يف األرقام الرسمية. 
ووفقًا لدراسة أُعدت للوكالة النروجيية للتعاون اإلنامئي، فإن عدد املرشوعات 
ذات الصلة بالصحة قد تضاعف، بدالً من أن ينخفض، إىل 20000 بني عامي 
اإلنفاق  يتجاوز متوسط  املشاريع صغريًا ال  2007. وكان معظم هذه  و   2002 

فيه 550000 دوالر أمريكي )61(. وتفرض احلاجة إىل إدارة ورصد ورفع التقارير 
البلدان  مرتفعة عىل  تكاليف معامالت  الصغرية  املشاريع  وافر من  عن عدد 

املتلقية.
وقد أكد إعالن باريس أيضًا عىل أن التمويل ينبغي أن يكون قاباًل للتنبؤ وأن 
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يكون بعيد األمد. وعندما ال تكون البلدان قادرة عىل التعويل عىل متويل ثابت 
ومستمر يكون من املستحيل، واقعياً، التخطيط للمستقبل. ففي بوركينا فاسو، 
تفاوت نصيب الفرد من املساعدة اإلنامئية املخصصة للصحة من 4 دوالرات 
أمريكية إىل 10 دوالرات أمريكية ثم انخفض مرة أخرى إىل 8 دوالرات أمريكية 
بني عامي 2003 و 2006. وهنالك عدد من البلدان املنخفضة الدخل يّمول ثلثا 
إنفاقها الصحي من موارد خارجية، األمر الذي جيعل من عملية التنبؤ بتدفق 

املعونة هاجسًا كبريًا يورث القلق لدهيا )4، 62(.
االلتزامات  عن  اخلروج  يف  بالفعل  التنمية  يف  الرشكاء  بعض  بدأ  وقد 
التقليدية القصرية األمد للمساعدات اإلنامئية الرسمية، وذلك يف الطريقة التي 
ينظمون هبا مسامهاهتم. وتعد عقود االحتاد األورويب اخلاصة باملرامي اإلنامئية 
لأللفية مثاالً عىل ذلك، حيث تقدم دعاًم للميزانية يتسم باملرونة ويستند إىل 
من  النوع  هذا  حيبذ  شخص  كل  وليس  سنوات.  ست  فرتة  مدى  عىل  األداء، 
ففي  ذلك،  ومع  املستقبلية،  املعونة  ميزانيات  عىل  قيودًا  يضع  ألنه  االلتزام 
برنامج عمل أكرا 2008، ويف جلنة املساعدات اإلنامئية ملنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي، التزم املانحون بتزويد البلدان املتلقية باملعلومات الالزمة 
عن “اإلنفاق يف فرتة الثالث إىل مخس سنوات املتجددة اخلاصة هبا و/أو خطط 

البداية  ذلك  يمثل  وربام   – التنفيذ” 
اللتزامات عىل مدى أبعد )59(.

خامتة
نظم  تكييف  إىل  البلدان  حتتاج 
من  مستمرة  بصفة  لدهيا  التمويل 
لنظمها  كافية  أموال  مجع  أجل 
من  كثرية  بلدان  وتواجه  الصحية. 
يف  انخفاضًا  املرتفع  الدخل  ذات 
نسبة السكان يف سن العمل، وتضطر 
اإليرادات  بدائل ملصادر  للتفكري يف 
رضائب  شكل  يف  وذلك  التقليدية 
الدخل واشرتاكات التأمني الصحي 
من العاملني ومن أصحاب أعامهلم. 
ويف الكثري من البلدان األقل دخالً، 
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يكون عدد العاملني يف القطاع غري الرسمي أكثر منهم يف القطاع الرسمي، مما 
جيعل حتصيل رضائب الدخل واشرتاكات التأمني الصحي القائم عىل األجور 

أمرًا صعباً. 
الصحة،  أجل  من  إضافية  أموال  جلمع  اخليارات  من  العديد  وهنالك 
البلدان، كام  وهي مقدمة يف قائمة باجلدول 2-1. وال تنطبق كلها عىل مجيع 
أن إمكانية استدرار الدخل واجلدوى السياسية لتلك اخليارات التي تصلح، 
الدخل  يكون  أن  يمكن  احلاالت،  بعض  يف  أنه  إال  القطر.  بحسب  تتفاوت 
إىل  يصل  وقد  كبرياً،  اخليارات  هذه  من  أكثر  أو  واحد  من  املستمد  اإلضايف 
أكثر بكثري من تدفقات املعونة احلالية. ومع ذلك، فإن هذه اآلليات االبتكارية 
واإلضافية ليست هي اخليار الوحيد، فكثري من احلكومات، يف البلدان الغنية 
والفقرية، ماتزال تعطي أولوية منخفضة للصحة عند ختصيص االعتامدات يف 
امليزانية. ومن املهم، تبعًا لذلك، إعداد وزارات الصحة إعدادًا جيدًا للتفاوض 
أن  الدولية. غري  املالية  املؤسسات  املالية والتخطيط، وكذلك مع  مع وزارات 
املزيد عىل  بوسع كل قطر عمل  أن  الفصل هي  يتضمنها هذا  التي  الرسالة 

الصعيد املحيل جلمع أموال إضافية من أجل الصحة.
عن  بديل  أنه  عىل  االبتكاري  التمويل  إىل  ُينظر  أن  ذلك  مع  ينبغي  وال 
تدفقات املساعدات اإلنامئية الرسمية من األمم املانحة. ويمكن تفهم الدعوة 
الشفافية  من  بمزيد  اخلارجية  األموال  الستخدام  املتلقية  للبلدان  املوجهة 
ثراء  األكثر  البلدان  تثني  أن  ينبغي  ال  الشواغل  هذه  مثل  أن  إال  والكفاءة، 
عن الوفاء بالوعود التي قطعتها عىل نفسها يف باريس ويف أكرا. وصحيح أن 
العمل اجلامعي الذي أفىض إىل إنشاء مرفق التمويل الدويل للتمنيع، ومؤسسة 
ن من حيث متويل السلع العامة العاملية، إال أنه ال  األلفية كان عماًل ال يثمَّ
ينبغي للبلدان انتظار مزيد من التعاون العاملي قبل أن ترشع يف العمل. وإذا ما 
حافظت حكومات البلدان املانحة عىل وعودها الدولية احلالية بشأن املعونة، 
وختصيص األموال بالطرق التي تدعم اخلطط الصحية الوطنية التي تقودها 
نحو  جيد  تقدم  إحراز  من  بالفعل  الدويل  املجتمع  يتمكن  فسوف  البلدان، 
قام كل  2015.وإذا  بحلول عام  املأمول حتقيقها  لأللفية  اإلنامئية  املرامي  بلوغ 
بلد من البلدان املانحة، عالوة عىل ذلك، بتبنى ولو خيار واحد من اخليارات 
اإلنامئية  املساعدات  لتكملة  اإليرادات  استخدام  مع  هنا،  املذكورة  االبتكارية 
القواعد من أجل حترك متواصل  البلدان قد أرست  الرسمية، فستكون هذه 

جتاه حتقيق التغطية الصحية الشاملة وحتسني الصحة يف املستقبل.  ■
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مالحظات
الفرقة العاملة الرفيعة املستوى أدرجت تدخالت ثبت أهنا تقلل من الوفيات  )أ( 

الوالدة؛  حاالت  اخلامسة،ورعاية  سن  دون  واألطفال  والولدان  األمهات  بني 
وخدمات الصحة اإلنجابية؛ والوقاية من األمراض املعدية الرئيسية وعالجها؛ 
مستعلنة؛  حاالت  ألي  امللطفة  والرعاية  واإلحالة،  واملعلومات،  والتشخيص، 

وتعزيز الصحة.
عادة ما يستخدم مصطلح املساعدات اإلنامئية الرسمية، لوصف املساعدات  )ب( 

صة  التي تقدم بصفة رسمية من قبل احلكومات. أما املساعدات اإلنامئية املخصَّ
إىل  باإلضافة  الرسمية  اإلنامئية  املساعدات  تشمل  حيث  أعم،  فهي  للصحة 
اإلقراض واالئتامن من بنوك إنامئية متعددة األطراف، وحتويالت من مؤسسات 

رئيسية ومنظامت ال حكومية.
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رسائل أساسية
األنظمة التي تتطلب مدفوعات مبارشة يف الوقت الذي حيتاج الناس فيه إىل  ■ 

الرعاية - بام يشمل رسوم استخدام اخلدمات واملدفوعات مقابل األدوية – تعيق 
ماليني من الناس عن احلصول عىل اخلدمات، وتؤدي إىل صعوبات مالية، أو حتى 

الوقوع يف هاوية الفقر، بالنسبة ملاليني أخرى.
يمكن للبلدان ترسيع وترية التقدم نحو التغطية الشاملة بتقليل االعتامد عىل  ■ 

املدفوعات املبارشة، وهذا يتطلب إدخال أو تعزيز صور الدفع املسبق والتجميع.
البلدان التي اقرتبت جدًا من حتقيق التغطية الصحية الشاملة جتعل مسامهة  ■ 

األشخاص الذين يمكنهم دفع تكاليف اخلدمات إلزامية، عن طريق فرض 
الرضائب و/أو اشرتاكات التأمني.

ع واحد،  األموال اإلجبارية املدفوعة مقدمًا، ينبغي وضعها، كحل مثايل، يف جممَّ ■ 
بدالً من إبقائها يف صناديق منفصلة. وهناك إمكانية متزايدة لتوفري احلامية املالية 

من مستوى معني من األموال املدفوعة مقدمًا، بتقليل الترشذم، األمر الذي جيعل 
حتقيق مرامي املساواة أمرًا أكثر يرسًا.

األنظمة الطوعية، مثل التأمني الصحي املجتمعي، أو التأمني البالغ الصغر،  ■ 
يمكنها أن تظل تلعب دورًا مفيدًا عندما ال توفر املصادر اإلجبارية إال مستويات 

قليلة جدًا من املدفوعات املسبقة. فإذا كانت قادرة عىل إعادة توجيه بعض من 
مدفوعاهتا املبارشة إىل جممعات مدفوعة مسبقًا، فيمكنها توسعة نطاق احلامية إىل 

حد ما من املخاطر املالية النامجة عن اعتالل الصحة ومساعدة الناس عىل تفهم 
مزايا التأمني.

سيواجه بعض الناس عوائق مالية تعرقل حصوهلم عىل اخلدمات حتى لو ُألغيت  ■ 
املدفوعات املبارشة، وقد تظل تكاليف االنتقال باملواصالت وتوفري املأوى لتلقي 
املعاجلة، متثل عائقًا ويتعني عىل احلكومات النظر يف عدد من اخليارات، من بينها 

التحويالت النقدية املرشوطة، من أجل التقليل من هذه العوائق.
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املشكالت املتعلقة باملدفوعات املبارشة
من بني اجلوانب األساسية ألداء النظام الصحي، كيفية سداد تكاليف اخلدمات الصحية. 
ورغم كون مجع موارد كافية أمرًا ال مفر منه، من أجل إدارة النظام الصحي، فإن حتديد 
الكيفية التي تستخدم هبا تلك املوارد لرشاء السلع واخلدمات، أو بتعبري آخر، كيف 

يتم الدفع، هو أمر له نفس القدر من األمهية. ومن بني أكثر أشكال الدفع 
شيوعاً، عىل مستوى العامل، الدفع املبارش لرشاء األدوية واخلدمات الصحية 
عند احلاجة إىل هذه اخلدمات. والبلدان األشد فقرًا هي األكثر اعتامدًا عىل 

هذه الطريقة )1(.
الدخل  املنخفضة  البلدان  من   50 عىل  مؤخرًا  أجريت  دراسة  ففي 
واملتوسطة الدخل، ارتكزت عىل بيانات منظمة الصحة العاملية لإلنفاق 
الصحي، وعىل مسح تصنيفي للنظم الصحية، ومقابالت مع املستجيبني 

الرئيسيني للمسح، تبني أن ستة بلدان فقط مل تشرتط أي شكل من أشكال الدفع املبارش 
يف املرافق احلكومية )3(.

غري أن املدفوعات املبارشة ليست مقصورة عىل البلدان ذات الدخل األدنى أو التي 
تكون نظم التمويل الصحي فيها أقل تطورًا )الشكل 3-1(. وكان فرض الرسوم عىل 
املستفيدين من اخلدمات لدى طلبهم هلا هو اآللية املهيمنة جلمع األموال يف 33 بلداً، 
75 بلدًا  25% من مجيع األموال التي جتمع من أجل الصحة يف  وهي تسهم بأكثر من 
آخر )4(. وكام رأينا يف الفصل األول، فإن املدفوعات املبارشة تتخذ أشكاالً عديدة، بام 
من  وغريها  واألدوية  التدخالت،  مقابل  واملدفوعات  الطبيب،  استشارة  أتعاب  يشمل 
املستلزمات، وكذلك من أجل الفحوصات املختربية. كام يمكن هلذه املدفوعات أن تأيت 
لألشخاص  املشرتكة  املدفوعات  أو  املشرتك  التأمني  مثل  مستقطعات،  صورة  يف  أيضًا 

الذين تشملهم التغطية التأمينية.
املبارشة غري مالئمة إليتاء/استهالك  التي جتعل املدفوعات   ومن بني األسباب 
الرعاية الصحية أهنا تكبح اإلتاحة أو تثبطها. ويتمثل ذلك، بوجه خاص، يف األشخاص 

“رسوم استخدام 
اخلدمات الصحية 
تعاقب الفقري.”

 الدكتورة مارغريت تشان )2(.
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األكثر فقرًا الذين يكون لزامًا عليهم عادة، االختيار ما بني دفع املال من أجل 
الصحة أو دفعه من أجل رضورات أخرى مثل الطعام أو سداد اإلجيار. وبالنسبة 
لألشخاص الذين يعتقدون ببساطة أهنم البد أن يتلقوا املعاجلة، بسبب الكتلة 
املصاب  تنخفض  ال  التي  احلمى  بسبب  أو  مثالً،  الثدي  يف  احلجم  املتزايدة 
إىل  االنضامم  حتى  أو  الفقر  هاوية  يف  الوقوع  خماطر  هنالك  فإن   ، الطفل  هبا 
اخلدمات  استخدام  رسوم  فرض  أدخلت  قد  بوروندي  وكانت  املعوزين.  زمرة 
أشخاص  مخسة  كل  بني  من  أربعة  كان  بعامني،  ذلك  وبعد   ،2002 عام  يف 
الناس،  ويضطر   .)5( ممتلكاهتم  أصول  باعوا  أهنم  أو  بالديون  مثقلني  إما 
رعاية تكلفة  لدفع  ممتلكاهتم  بيع  إىل  أو  االقرتاض  إىل  البلدان،  من  كثري   يف 

صحتهم )6، 7(.
وإن معدل وقوع النكبة املالية املرتبطة باملدفوعات املبارشة لسداد تكلفة 
اخلدمات الصحية – أي نسبة األشخاص الذين يدفعون من أمواهلم أكثر من 
– يمكن  بالطعام  اقتطاع املرصوفات اخلاصة  بعد  40% من دخلهم كل عام، 

نحو  يزيد، عىل  املعدل  الوطني، وهذا  املستوى  11% سنوياً، عىل  إىل  يرتفع  أن 
نموذجي، عىل 2% يف البلدان املنخفضة الدخل. وربام يكون وقوع هذه النكبة، 
داخل البلدان نفسها، أقل ما يكون، عىل نحو غري مستغرب، بني األشخاص 
األكثر ثراء بصفة عامة، غري أن األشخاص األشد فقرًا ال يكونون دائاًم أكثر 
املايل  املفهوم  هبذا  معاناة،  الناس 
مالياً،  يستطيعون،  ال  ألهنم  املحدد، 
اخلدمات،  من  مطلقًا  االستفادة 
نفقات  يتجشمون  ال  وبالتايل 
صحية. وتشري أيضًا بحوث أجريت 
أحد  يكون  التي  األرس  أن  إىل  مؤخرًا 
التي  وتلك  بالعجز،  مصابًا  أفرادها 
تكون  ومسنون،  أطفال  أفرادها  بني 
مرصوفات  لتكبد  أكثر  معرضة 

صحية باهظة )11-8(.
مواجهة  فرص  تتدنى  ولن 
روتيني،  نحو  عىل  املالية،  النكبات 
إذا  إال  تذكر،  تكاد  ال  مستويات  إىل 
املدفوعات  عىل  االعتامد  انخفض 
املبارشة إىل أقل من 15-20% من اإلنفاق 
الصحي اإلمجايل )الشكل 2-3( )1(. 
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املدفوعات من األموال اخلاصة للمرىض كدالة لنصيب الفرد من  الشكل 1-3. 
الناتج املحيل اإلمجايل، 2007.
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وإن البلدان ذات الدخل املرتفع هي التي بلغت، إىل حد كبري، هذه املعدالت. 
وعىل ذلك، فقد ترغب البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل أن تضع 
سبيل  وعىل  القريب.  املدى  عىل  إمكانية  أكثر  بلوغها  يكون  مرامي  لنفسها 
املثال، فقد وضعت بلدان إقليمي املنظمة جلنوب رشق آسيا، وغرب املحيط 

اهلادي لنفسها مؤخرًا هدفًا يتمثل يف حتقيق معدل %40-30 )12، 13(.
 وإن أي نوع من الرسوم التي تفرض مبارشة عىل األرس، حتى ولو كانت 
الصحية،  الرعاية  خدمات  من  االستفادة  عن  ترصفها  قد  نسبياً،  منخفضة 
أدنى من خط  إىل مستوى  الفقر،  يعيشون عىل شفري خط  بمن  تدفع  قد  أو 
مقداره  رسم  إدخال  أن  كينيا،  يف  أجريت  جتريبية  دراسة  أظهرت  فقد  الفقر. 
0.75 دوالرًا أمريكيًا مقابل ناموسيات معاجلة باملبيدات احلرشية، كانت تقدم 

من قبل باملجان، قد قلل الطلب عليها بنسبة 75% )14(، كام أدى إدخال رسم 
بسيط للحصول عىل األدوية الطاردة للديدان، إىل تقليل االنتفاع هبذه اخلدمة 
بنسبة 80% )15(. إذن، فاملدفوعات املبارشة، مهام صغرت، قد تشجع أيضًا عىل 
أدوية  استخدام   - الذاتية  املداواة  أو  الذاتية،  كاملعاجلة  املالئمة  املامرسات غري 
الالزمة، عىل سبيل  أقل من  أو أخذ جرعات دوائية  املستوى،  أو دون  قديمة 
التي  الصحيني،  املهنيني  أحد  مع  الرضورية  االستشارات  تأجيل  أو   – املثال 

يكون التبكري هبا أمرًا حيويًا )16(.
تقيد  املبارشة ذات صفة رسمية كي  املدفوعات  أن تكون  وليس رضوريًا 
املدفوعات  من  فقط   %10 نحو  كان  املثال،  عىل سبيل  أرمينيا،  ففي  اإلتاحة. 

التي  هي  املستشفيات  يف  املبارشة 
كرسوم  احلكومية  املرافق  تفرضها 
وذلك  للخدمات،  رسمية  استخدام 
كبري  جزء  وكان  قريب.  وقت  حتى 
ُيستمد  الباقية   %90 الـ  نسبة  من 
)التي  الرسمية  غري  املدفوعات  من 
العاملني  إىل  حق(  وجه  دون  تدفع 
احلكومة  وضعت  وقد  الصحيني. 
من  للتخلص  اسرتاتيجيات  اآلن 
املدفوعات غري الرسمية، إدراكًا منها 
أيضًا  هي  حتول  املدفوعات  تلك  أن 
دون حصول الناس عىل الرعاية التي 
حيتاجوهنا، وتضيف مصدر قلق آخر 
الطبيعة  بسبب  وعائالهتم  للمرىض 

57

ة  ي أثر اإلنفاق من أموال املرىض اخلاصة عىل حدوث النكبة املال الشكل 2-3. 
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 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

التي ال يمكن التنبؤ هبا للرسوم غري الرسمية )17(. واملدفوعات غري الرسمية 
موجودة يف كثري من البلدان يف شتى أنحاء العامل )20-18(. 

فهي  إنصافاً،  الصحي  التمويل  أشكال  أقل  هي  املبارشة  واملدفوعات 
دفع  لألثرياء  تتيح  حيث  الفقراء  عىل  تؤثر  ما  أكثر  تؤثر  تنازلية،  مدفوعات 
نفس املبالغ التي يدفعها الفقراء ألي خدمة حمددة. وليست اخللفية االجتامعية 
واالقتصادية هي العنرص الوحيد الذي يرتكز عليه اجلور وعدم املساواة. ففي 
الثقافات التي يكون وضع املرأة فيها أقل من الرجل، عادة ما يكون عىل النساء 
والفتيات االنتظار حتى يتلقى الرجال من أفراد األرسة املعاجلة أوالً، عندما تكون 
هنالك رسوم استخدام للخدمات، ولذلك يكون حصوهلن عىل اخلدمات أقل 

احتامالً )21(.
وتقترص الفائدة املستمدة من املدفوعات املبارشة عىل الفرد الذي تقدم له 
اخلدمة، وعىل مقدم اخلدمة أو املرفق الذي يقوم بتحصيل الرسم. وإن إعطاء 
قطعة عملة إىل ممرضة يف عيادة ريفية يضمن حصول الشخص الذي دفعها 
عىل اخلدمة أو عىل الدواء، وهذا ليس سيئًا يف حد ذاته، لكنه يكون سيئًا إذا 
أردت أنت كوزير للصحة، أن تساعد أيضًا األفراد الذين يعيشون عىل التالل 
وتنزع  تقديمها.  يمكنهم  عملة  قطعة  أي  يملكون  ال  قد  والذين  املحيطة، 
املدفوعات املبارشة إىل احلؤول دون توزيع التكاليف عىل كل فئات الناس، يف 
صياغات ذات طابع رسمي للتضامن – بني الغني والفقري، عىل سبيل املثال، 
أو بني السليم والسقيم. واملدفوعات املبارشة جتعل توزيع التكاليف عىل مدى 
كامل فرتة حياة الفرد أمرًا مستحياًل أيضاً. فالناس، يف ظل املدفوعات املبارشة، 
ويتمتعون  السن  يف  صغارًا  يكونون  عندما  مسامهاهتم  دفع  يستطيعون  ال 
خالل  بعد  ما  يف  احلاجة،  تقتيض  عندما  عليها  يعتمدون  ثم  جيدة،  بصحة 
حياهتم. إن عليهم الدفع عندما يمرضون، وعليهم الدفع عندما يكونون يف 

أقىص درجات الضعف.
وإذا كانت تلك هي أوجه القصور التي تعرتي املدفوعات املبارشة، كأحد 

آليات التمويل الصحي، فلامذا تنترش إىل هذا احلد؟ 
تكون  ال  عندما  املبارشة  املدفوعات  عىل  كبري  اعتامد  هناك  يكون  أوالً 
احلكومات مستعدة إلنفاق املزيد عىل الصحة، أو أهنا ال ترى أو تدرك أن لدهيا 
فجوة  يرتك  وهذا  التجميع.  أو  املسبق  الدفع  نظم  نطاق  توسيع  عىل  القدرة 
التي يمكن للحكومة  التغطية باخلدمات الرضورية والتغطية باخلدمات  بني 
تقديمها. وهكذا جيد العاملون الصحيون أنفسهم واقعني بني شقي الرحى، 
حيث ُيطلب منهم العمل بمرتبات منخفضة )ُتدعم يف بعض األحيان من 
خالل رسوم غري رسمية( بينام حياولون أن يقدموا اخلدمات يف ظل مستلزمات 

58



القوة يف األعداد

وأدوية حمدودة. ويف ظل هذه السيناريوهات، اختارت حكومات كثرية تطبيق 
نظام رسوم استخدام اخلدمات أو املدفوعات املشرتكة الستكامل رواتب العاملني 

الصحيني وجعل األدوية واملستلزمات املطلوبة أكثر توافراً.
ثانياً، املدفوعات املبارشة تتيح الفرصة لضخ املوارد يف املناطق التي قد ال 
– ربام يف املناطق  تتوافر للمرافق الصحية فيها، بخالف ذلك، أموال مطلقًا 
التي ال يصل إليها التمويل احلكومي وصوالً منتظاًم، إذا كان يصل من األصل. 
ففي مجهورية الكونغو الديمقراطية أدى النأي اجلغرايف، والرصاعات املتفرقة، 
والكوارث الطبيعية، يف بعض األحيان، إىل عزل الكثري من املناطق يف البالد، 
مراقبتها،  وعن  احلكومة  دعم  عن  االنعزال  وهذا  مؤقت.  بشكل  األقل  عىل 
الطريقة  املرىض  من  املبارشة  املدفوعات  جعل  الرشقية،  املناطق  يف  والسيام 
ما،  مستوى  يف  اخلدمات  الستمرار  اخلارجية(  املعونة  إىل  )باإلضافة  التلقائية 
الطريقة  هي  شائع،  نحو  عىل  املبارشة،  املدفوعات  وتصبح   .)22( األقل  عىل 
النزاع  ام يف أعقاب األزمات، وبعد فرتات  التلقائية للتمويل الصحي، وال سيَّ
املسلح. فعندما يكون الناس أشد احتياجا للحصول عىل اخلدمات الصحية، 

فإن الكثريين منهم ال يستطيعون، ببساطة، حتمل تكلفة عالجهم )23(.
ثالثاً، يمكن أن تبدو املدفوعات املبارشة كخيار جذاب إبان فرتات الركود 
القرن  السبعينات من  العاملي يف حقبة  الركود  احلقيقة، كان  االقتصادي. ويف 
املايض هو احلافز وراء املوجة األوىل لفرض رسوم استخدام اخلدمات الصحية يف 
املرافق احلكومية يف البلدان النامية، حيث أطلقت أزمة الدين العاملي سياسات 
التكيف اهليكيل التي حدَّت من اإلنفاق احلكومي )24(. وقد كان أحد املقرتحات 
يف ذلك الوقت يتمثل يف أن فرض رسوم عىل اخلدمات من شأنه أن يشكل طريقة 
وتشجيع  املفرط،  االستخدام  من  واحلد  الالزمة،  اإلضافية  اإليرادات  الستدرار 

تقديم خدمات منخفضة الرسوم والتكاليف )25(.
وكانت مبادرة باماكو 1987 واحدة من حصائل هذا النوع من التفكري. وقد 
انطلقت هذه املبادرة، التي اعتمدها وزراء الصحة األفارقة من األساس املنطقي 
فإن  العمومي،  الصحي  القطاع  ملوارد  املزمن  النقص  ظل  يف  أنه  يرى  الذي 
املدفوعات املبارشة من شأهنا أن تضمن، عىل األقل، بعض التمويل لدفع قيمة 
األدوية املطلوبة، وأحياناً، دفع رواتب املوظفني عىل املستوى املحيل )26(. وثمة 
بينات عىل أن اإلصالحات التي اسُتلهمت من مبادرة باماكو، قد حسنت من 
توافر اخلدمات واألدوية يف بعض السياقات، غري أن ثمة بينات أخرى تفيد أن 
ام  املدفوعات املبارشة خلقت أيضًا حواجز تعيق احلصول عىل اخلدمات، والسيَّ

أمام الفقراء )31-27(.
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املبارشة،  املدفوعات  من  نوعًا  تفرض  البلدان  من  الكثري  فإن  وأخرياً، 
وغالبًا من أجل كبح االستخدام املفرط للخدمات الصحية كنوع من احتواء 
تأثرياهتا  وهلا  النفقات،  عىل  للسيطرة  نسبيًا  فظًة  أداًة  تلك  وتعد  التكاليف. 
بعض  لدى  باخلدمات  االنتفاع  عن  الثني  يف  املتمثلة  املرغوبة،  غري  اجلانبية 
الفئات السكانية التي تكون يف أشد االحتياج إليها. وسيخضع ذلك إىل مزيد 

من املناقشة يف الفصل الرابع.

هل حيقق اإلعفاء من الرسوم الغرض منه؟
إن معظم البلدان التي تعتمد عىل املدفوعات املبارشة حتاول أن تتجنب االستبعاد 
الذي ينشأ من جراء ذلك، بإعفاء فئات حمددة – مثل احلوامل أو األطفال، عىل 
سبيل املثال – أو عن طريق تقديم إجراءات بعينها باملجان. ففي عام 2006، 
بام يف ذلك  األمومة والطفولة،  الرسوم عىل رعاية  بوروندي  أسقطت حكومة 
الوالدات. وبعد مرور ثالثة أشهر عىل تطبيق هذا اإلعفاء من الرسوم ازداد االنتفاع 
بخدمات العيادات اخلارجية بالنسبة لألطفال دون اخلامسة من العمر بنسبة %42 
)32(. وكذلك، ألغت السنغال، يف عام 2005، رسوم استخدام اخلدمات بالنسبة 
للوالدات وعمليات الوالدة القيرصية. وقد أدت هذه السياسة، وفقًا للجولة 
10% يف الوالدات  التقييامت التي أجريت لذلك، إىل زيادة مقدارها  األوىل من 
 التي متت يف مرافق صحية عمومية، وزيادة بأكثر من 30% يف عمليات الوالدة

القيرصية )33(.
عىل  احلصول  يف  األحقية  أو  األهلية  تقييم  يف  أيضًا  الدخل  ويستخدم 
اإلعفاءات. فأملانيا، عىل سبيل املثال، تفرض مدفوعات مشرتكة يف ما خيتص 
ببعض اخلدمات، ولكن حتى حد معني يتقرر يف ضوء دخل الفرد. كذلك، 
– وذلك  املدفوعات  لتغطية  – تأمني  تكميليًا جمانيًا  تأمينًا  تقدم  فرنسا  فإن 
للفقراء. غري أن أنظمة اإلعفاء القائمة عىل الدخل بدت أقل فعالية يف البلدان 
حد  عىل  يعيشون  مزارعني  الناس  معظم  يكون  فعندما  الدخل.  املنخفضة 
الكفاف، أو ال يعملون يف وظائف رسمية يف قطاع األجور، يكون من الصعب 
عىل القائمني باختبار اإلمكانيات حتديد من هم األشخاص األشد فقراً. فهم 
معلقون بني استخدام رشائح عريضة لتاليف استبعاد فئات مستحقة – وهو 
أسلوب يفيض إىل ذهاب الفوائد إىل من هم أقل استحقاقًا – وبني معايري غاية 
يف الرصامة تؤدي إىل نشوء تغطية ناقصة، األمر الذي تظل معه احلواجز التي 

تعيق احلصول عىل اخلدمات تقريبًا قائمة )35(.
وببساطة، فإن من غري املرجح أن يكون اإلعالن عن اإلعفاءات إجراًء كافيًا 
يف معظم املواقع: ففي كمبوديا، عىل سبيل املثال، أظهر تقييم أجري عن أثر 
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رسوم استخدام اخلدمات، بعد مرور مخس سنوات عىل إدخال هذا األسلوب 
يف تسعينات القرن املايض، أظهر عدم فعالية اإلعفاءات: ألن نسبة 50% من 
وقد  الصحيني،  املوظفني  عىل  توزيعها  يعاد  كان  الرسوم  عن  الناتج  الدخل 
مثلت كل حالة إعفاء فقدانًا للدخل بالنسبة للعاملني الصحيني ذوي األجور 
الضئيلة )36(. ولكي حتقق اإلعفاءات فعاليتها، البد من توافر آلية للتمويل 
يف  كمبوديا،  اختذت  وقد  املحتملة.  الضائعة  اإليرادات  عن  املرافق  لتعويض 
الصحية، مع متويل من  العدالة  أُدخلت صناديق  املسار، حيث  بعد، هذا  ما 
الصحيني  الصحية واملوظفني  املرافق  لتعويض  مانحة حمددة، وذلك  وكاالت 

عن اإليرادات التي تفقد عند منح اإلعفاءات للفقراء.
وقد صاحب ذلك استخدام زائد للمرافق الصحية من قبل الفئات األشد 
فقراً، يف األماكن احلرضية والريفية، عىل حد سواء )37، 38(. وقد حتققت مكاسب 
أيضًا يف ما خيتص باحلامية من املخاطر املالية؛ وكان اقرتاض املال لسداد تكاليف 
الرعاية أقل بالنسبة للمستفيدين من صناديق العدالة الصحية من املرىض الذين 
يدفعون الرسوم لقاء اخلدمات )39(. وقد ازداد الدعم هلذا األسلوب، حيث يأيت 
معظم التمويل املقدم لصناديق العدالة الصحية اآلن من خالل أموال املانحني 
عة يف مرشوع دعم القطاع الصحي الكمبودي، عىل الرغم من أهنم اجتذبوا  املجمَّ
املالية  وزارة  من  املحلية  املالية  االعتامدات  من  مزيدًا   ،2007 عام  منذ  كذلك، 

واالقتصاد. وقد انتهجت كريغيزستان أسلوبًا مشاهبًا )40(.
بيد أن ثمة عوامل أخرى تثني الفقراء عن االستفادة من اخلدمات حتى 
يف ظل وجود اإلعفاءات أو اإلعانات الالزمة لتغطية التكاليف اخلاصة هبم، 
وهي عوامل يصعب حتديدها حتديدًا كمياً: مثل نفور الفقراء من أن يوصموا 
هبا  يعامل  التي  الطريقة  أو  املثال،  سبيل  عىل  إعانة،  أو  إعفاء  لنيل  بالسعي 
العاملون  يعتمد  فعندما  الفقراء.  األحيان،  بعض  يف  الصحيون،  العاملون 
يكون  املبارشة،  املدفوعات  أو جزئياً، عىل  كليًا  اعتامدًا  الصحيون يف دخلهم، 
هنالك دافع واضح لرفض طلبات اإلعفاء. وقد وجدت دراسة أجراها البنك 
اثنني يف كل شهر،  نادرًا ما متنح أكثر من إعفاءين  املرافق يف كينيا  الدويل أن 
وذلك جلميع السكان الذين كان يعيش 42% منهم حتت خط الفقر )41(. ويف 
مثل هذه الظروف املثرية للقلق، ينبغي علينا أن نراعي أن العاملني الصحيني 

عادة ما يقاسون يف ظل الرواتب غري الكافية التي يتلقوهنا.
يبدو أن أسلوب االستهداف بحسب الدخل يمكن  وعىل جانب آخر، 
أن ينجح يف بعض املواقع، والسيام عىل صعيد املجتمع املحيل. ففي كمبوديا، 
عىل سبيل املثال، ُطلب من قادة املجتمع املحيل حتديد من ينبغي إعفاؤه من 
أثبتت تقييامهتم  العدالة الصحية، وقد  التي متول من قبل صندوق  الرسوم 
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دقتها، عىل األقل إىل املدى الذي كان األشخاص املختارون لنيل اإلعفاء فيه 
“ملف  مرشوع  يبحث  باكستان،  ويف   .)42( خيتاروا  مل  الذين  من  عوزًا  أكثر 
القلب” )Heart File Project( آليات إعفاء ابتكارية والتي سيجرى تقييمها 

قريبًا )43(. 
وقد وجدت بلدان عديدة، من تلك التي كانت جزءًا من االحتاد السوفيتي 
السابق، معدالت اإلنفاق العام عىل الصحة تتدنى برسعة يف التسعينات من 
القرن املايض، مع نمو تاٍل رسيع يف املدفوعات غري الرسمية من األموال اخلاصة 
غري  رعاية  أمام  وخيمة  مالية  حواجز  وجود  يف  تسبب  الذي  األمر  للمرىض، 
القادرين عىل دفع رسوم اخلدمات. ونتيجة لذلك، أدخل كثري من هذه البلدان 
غري  املدفوعات  لتقليص  ُخصصت  مشرتكًة  مدفوعات  أو  رسميًة  رسومًا 
لتحديد  لإلعفاء  آليات  إدخال  عليها  كان  ثم  إضافية،  موارد  ومجع  الرسمية 
فإن  ذلك،  من  الرغم  وعىل  محايتهم)44(.  ثم  ومن  الدفع،  عىل  القادرين  غري 
النكبات  من  نسبيًا  مرتفعة  معدالت  لدهيا  تزال  ال  البلدان  هذه  من  الكثري 

املالية املرتبطة باملدفوعات املبارشة مقابل اخلدمات الصحية )45(.

الرتاجع عن املدفوعات املبارشة
إن املشاكل العملية التي تعيق اجلهود الرامية إىل استهداف فئات بعينها جتد 
احللول عندما يوسع راسمو السياسات دائرة اإلعفاءات لتشمل السكان كافة. 
وقد قامت ستة من البلدان املنخفضة الدخل مؤخرًا بإلغاء املدفوعات املبارشة 
متامًا يف املرافق احلكومية، كام أن واحدًا منها مد نطاق ذلك ليشمل مرافق الرعاية 
الصحية التابعة للمنظامت غري احلكومية )46(. ويف بعض احلاالت يزيد هذا 
اإلجراء عدد األشخاص الذين يلتمسون املعاجلة زيادة كبرية. وقد أدى إلغاء 
الرسوم يف املناطق الريفية بزامبيا، يف نيسان/إبريل 2006، وكانون الثاين/ يناير 
2007، عىل سبيل املثال، إىل زيادة مقدارها 55% يف االستفادة من اخلدمات املقدمة 

باملرافق احلكومة. وقد سجلت املقاطعات ذات التجمعات األكرب من الفقراء، 
الزيادات األعىل يف ذلك )47(. وكذلك، قفزت معدالت مراجعة املراكز الصحية 

يف أوغندا إىل 84%، عندما ألغيت الرسوم يف عام 2001 )48(.
ومع ذلك، فإنه يف كلتا احلالتني، مل يكن إلغاء الرسوم تدبريًا قائاًم بذاته، حيث 
كانت زيادة ميزانيات املرافق الصحية الريفية جزءًا مكماًل هلذه السياسة. ويف 
املانحني،  بدعم  مقرونة  الداخلية،  املوارد  املخصصات من  زيادة  كانت  زامبيا 
تتلقاه من  36% عام كانت  بنسبة  يزيد  مليزانياهتا  املقاطعات دعام  تلقي  تعني 
خالل رسوم استخدام اخلدمات يف العام السابق. وزادت احلكومة األوغندية من 
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إنفاقها عىل األدوية ومنحت مديري املرافق سيطرة أكرب عىل االعتامدات املالية 
بامليزانية حتى ال يفقدوا املرونة التي كانت تستمد سابقًا من الرسوم.

املرافق  يف  املبارشة  الرسوم  إلغاء  يمكن  أنه  املراقبني  بعض  جادل  وقد 
متكنت  الذي  الدخل  ألن  اآلالم  من  الكثري  ذلك  يسبب  أن  دون  احلكومية 
تلك املرافق من استدراه من هذه الرسوم كان حمدودا ً)49، 50(. وعىل جانب 
آخر، أظهرت دراسات أجريت حول الرسوم الرسمية الستخدام اخلدمات يف 
املرافق احلكومية يف 16 بلدًا من البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء، أن 
5% من إمجايل اإلنفاق اجلاري للنظام  ما استدرته هذه الرسوم بلغ يف املتوسط 

الصحي، بام ال يشمل النفقات اإلدارية )51، 52(.
الثابتة  بالتكاليف  منها،  كبري  جزء  يف  ترتبط،  امليزانية  اعتامدات  أن  غري 
للمدخالت  القليل  سوى  يرتك  ال  مما  األساسية،  وبالبنية  باملوظفني،  املتعلقة 
الوحيدة  البنود  من  وغريها  األدوية  مثل  املرىض  بمعاجلة  اخلاصة  األساسية 
الرسوم  من  املتأتية  اإليرادات  فيه  تلعب  الذي  املجال  هو  وهذا  االستعامل. 
دورًا حاساًم. فقد أظهرت دراسة أجريت يف إحدى مناطق غانا أنه بينام مل توفر 
املدفوعات املبارشة سوى 8% و 27% من إمجايل اإلنفاق لعينة من املراكز الصحية 
واملستشفيات، عىل التوايل، فقد كانت مسؤولة عن 66% )يف املراكز( و 83% )يف 
املستشفيات( من النفقات، من غري الرواتب، األمر الذي مثل قساًم مهاًم من 

االعتامدات املرنة الوحيدة التي تقع حتت سيطرة مديري املرافق )53(.
ومهام كانت قيمتها الدقيقة داخل النظام، فالبد لراسمي السياسات من 
بدون ختطيط  إنه  االعتبار، حيث  بعني  املبارشة  املدفوعات  إلغاء  أخذ عواقب 
فإن  املفقودة، يكون مصماًم حسب سياقات حمددة،  املتزايد والرسوم  للطلب 
إلغاء املدفوعات املبارشة يمكن أن يؤدي إىل موظفني يتلقون أجورًا ضئيلًة، أو ال 
يتلقوهنا عىل اإلطالق، ويكونون مثقلني بالعمل يف نفس الوقت، كام يؤدي إىل 
مستوصفات خالية من الدواء، ومعدات قليلة الصيانة أو معطلة )46، 54(. 
ومن اجلدير باملالحظة أن تكبد الفقراء للنفقات الصحية الباهظة مل ينخفض 
بعد إلغاء رسوم استخدام اخلدمات يف أوغندا، والسبب املرجح لذلك هو عدم 
دفع  مما   ،2001 عام  بعد  احلكومية  املرافق  يف  متكرر،  نحو  عىل  األدوية،  توافر 
بعض املرىض إىل الذهاب إىل الصيدليات اخلاصة )55(. ومن املمكن أيضًا أن 
الذي  بالشكل  الصحيني قد زادت  للعاملني  الرسمية  املدفوعات غري  تكون 

جعلها تعوِّض اإليرادات املفقودة من رسوم استخدام اخلدمات.
وتبدو العودة إىل أسلوب املدفوعات غري الرسمية إحدى املخاطر املواكبة 
أن  يمكن  الذي  املدى  أن  الرغم من  اخلدمات، عىل  استخدام  لسحب رسوم 
تصل إليه غري واضح، كام أنه من غري الواضح كذلك، ما إذا كانت البلدان التي 
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أدخلت الرسوم الرسمية ملحاولة تقليص املدفوعات الرسمية، قد متكنت من 
إلغائها، عىل الرغم من بعض النجاح الذي حققته يف خفضها )56(.

وتظهر هذه التجارب أنه لكي نقلل االعتامد عىل املدفوعات املبارشة – وهي 
عقبة رئيسية أمام التغطية الشاملة – فإن من الرضوري إجياد املوارد من طرق 
من  ُتدفع  كانت  التي  الرسمية  أو غري  الرسمية  األموال  حمل  للحلول  أخرى 
ذي قبل. ويمكن لذلك أن حيدث مبارشة إذا كانت احلكومات قادرة ومستعدة 
لتوجيه مزيد من األموال إىل الصحة )57(. غري أن هنالك بدائل ملجرد إنفاق 

املزيد، والتي تشمل إجراء تغيريات أخرى عىل نظام التمويل.
وإن التفكري يف األخذ بمثل هذه البدائل ليس مقصورًا عىل البلدان األشد 
حمدودية يف املوارد. فعىل الرغم من الدور غري املهم نسبيًا للمدفوعات املبارشة 
اجتاهًا  فإن  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  معظم  يف 
حدوث  قبل  حتى  منها،  الكثري  يف  جتىل  قد  املبارشة  املدفوعات  يف  متصاعدًا 
الركود االقتصادي العاملي، حيث رفع العديد من هذه البلدان حصة مشاركة 
املريض يف التكاليف، من خالل املدفوعات املبارشة لتقليص املسامهة احلكومية 
يف هذه التكاليف وللثني عن االستخدام غري الرضوري للخدمات )58(. وهذه 
املدفوعات املبارشة تسبب مصاعب مالية أمام بعض الناس وتقلل من إمكانية 
فإن  األول،  الفصل  يف  الحظنا  وكام  آلخرين.  بالنسبة  اخلدمات  عىل  احلصول 
املدفوعات املبارشة تؤدي إىل معاناة أكثر من 1% من السكان، أو أربعة ماليني 
شخص تقريباً، من النفقات الباهظة كل عام، يف ستة بلدان فقط من البلدان 

األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

القوة يف األعداد
إن أكثر الطرق فعالية للتعامل مع املخاطر املالية ذات الصلة بدفع تكاليف 
اخلدمات الصحية هي املشاركة فيها، وكلام زاد عدد املشاركني، كانت احلامية 
أفضل. ولو كان نارين بنتاالكارن قد اشرتك مع سكان قريته إلنشاء صندوق 
للطوارئ يعتمدون عليه يف حاالت املرض أو اإلصابة يف احلوادث، لكانت 
تكاليف جراحة املخ التي خضع هلا، ومرصوفات الرعاية يف مستشفى إقليم 
كون كاين، قد استنفدت احتياطات ذلك الصندوق بالكامل. وحلسن الطالع، 
أنه ارتبط مع صندوق مجهور دافعي الرضائب يف تايالند، الذي يمول نظام 
التغطية الشاملة. ومل يكن ذلك قرارًا مقصوداً، بل كان قرارًا اختذه وكافح من 
أجله كثريون عىل مدى عقود كثرية. وكان بنتاالكارن جزءًا من جمموعة كبرية من 
األشخاص، ورغم كونه عاماًل غري نظامي، يكسب ما يعادل مخسة دوالرات يف 
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اليوم، ورغم عدم قدرته عىل اإلسهام ولو بباهت واحد عندما كانت تقدم له 
الرعاية، إال أنه استطاع أن يتلقى املعاجلة الالزمة والتعايف مرة أخرى. إن هنالك 

قوة، بالفعل، يف األعداد )اإلطار 1-3(.
أمواهلم  بتجميع  القيام طوعًا  الناس منذ زمن طويل عىل   ولقد دأب 
من أجل محاية أنفسهم من املخاطر املالية النامجة عن دفع تكاليف اخلدمات 
 )Students̓  Health Home( الصحية. فقد بدأ نظام تأمني دار صحة الطالب
يف وسط البنغال يف عام 1952، كام أن أنظمة أخرى تعمل يف العديد من بلدان 
غرب أفريقيا، تضم بنني، وغينيا، ومايل، والسنغال، وذلك منذ ثامنينات القرن 
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القوة يف األعداد اإلطار 1-3. 
يوجد أمام راسمي السياسات الذين خيططون للتخيل عن رسوم استخدام اخلدمات وغريها من أشكال املدفوعات املبارشة، ثالثة 
خيارات ذات صلة متبادلة. األول إحالل بعض صور الدفع املسبق حمل املدفوعات املبارشة، والصورة األكثر شيوعًا هي مزيج من 
عة القائمة يف جممعات أكرب. أما الثالث فهو حتسني الكفاءة  الرضائب واالشرتاكات التأمينية. واخليار الثاين هو إدماج الصناديق املجمَّ

والفاعلية التي يمكن من خالهلا االستفادة من األموال )هذا هو موضوع الفصل الرابع(.
والدفع املسبق ليس معناه قيام الناس بدفع كامل تكاليف الرعاية التي يتلقوهنا، بل يسددون املدفوعات مقدمًا. وهو يعني أن يسامهوا 
ع، يمكنهم أو يمكن لغريهم االعتامد عليه يف حالة اإلصابة باملرض، حيث قد يتلقون، يف بعض السنوات، خدمات  يف صندوق جممَّ

تكون تكلفتها أكرب من مسامهاهتم، وقد تكون أقل يف بعض السنوات األخرى.
وسواء أدجمت الصناديق املجمعة، يف جممع وطني واحد، أو ظلت إلذكاء املنافسة أو إلظهار احتياجات خمتلف املناطق، فهو أمر يتقرر 
وفقًا ملا يفضل عىل املستوى الوطني. وجيري التحصيل والتجميع يف البلدان ذات الدخل املرتفع عىل مستوى احلكومة املركزية – مع 
تقسيم مهام التحصيل والتجميع بني وزارة املالية أو اخلزانة، ووزارة الصحة. وقد اختارت مجهورية كوريا، عىل سبيل املثال، إدماج 

أكثر من 300 رشكة تأمني فردية يف صندوق وطني واحد )59(.
“الصندوق  عة املتعددة بدالً من  غري أن هنالك استثناءات. فاملواطنون السويرسيون صوتوا بشكل كاسح إلبقاء الصناديق املجمَّ
الفريد”. ويتم جتميع املوارد ملجموعات أصغر من الناس )60(. ولدى هولندا نظام للصناديق املتنافسة يعمل منذ أوائل التسعينات 
من القرن املايض )61(. ويف كلتا احلالتني، تكون االشرتاكات التأمينية إجبارية، وتسعى كلتا احلكومتني إىل إدماج الصناديق، إىل حد 
ل األموال من صناديق تأمني ختدم نسبة أكرب من األشخاص الذين تنخفض لدهيم  ما عىل األقل، من خالل معادلة األخطار، حيث حتوَّ

عوامل االختطار إىل تلك التي تؤمن عىل أشخاص تغلب عوامل االختطار لدهيم إىل االرتفاع، وبالتايل يتكبدون تكاليف أعىل.
غري أن التجربة تشري إىل أن الصندوق املفرد يقدم مميزات عديدة بام حيقق فعالية أكرب )أنظر الفصل الرابع( إىل جانب القدرة عىل 
تقديم الدعم الشامل للسكان. وهنالك بينات قوية عىل أن ترشذم أنظمة التجميع، بدون معادلة املخاطر، يمكن أن يكون ذا تأثري 
عكيس عىل مرامي العدالة واإلنصاف يف التمويل، ألن كل صندوق لديه الدافع إلدراج األشخاص الذين تنخفض لدهيم عوامل 

عة مع الفئات األشد فقرًا )62(. االختطار. كام أن الفئات من السكان التي تتلقى املزايا ليست مستعدة لتقاسم أمواهلا املجمَّ
وحتدث معادلة املخاطر أيضًا عندما ختصص احلكومات املركزية اعتامدات مالية من أجل الصحة ملستويات حكومية أدنى، أو ملرافق 
صحية يف مناطق جغرافية خمتلفة. وبالنسبة للناس وأصحاب األعامل يف املناطق األكثر ثراء، الذين تكون املشاكل الصحية لدهيم 
أقل، فإهنم يسامهون يف الصندوق، من خالل الرضائب والرسوم، والتي عادة ما تكون، أكثر بكثري مما يتلقون منه، بينام أولئك الذين 
يعيشون يف مناطق أشد فقرًا، ولدهيم مشاكل صحية أكثر، يتلقون من الصندوق أكثر مما يسامهون فيه. وبعض البلدان تستخدم أيضًا 

صيغة توزيع معقدة لتحديد التخصيص العادل للمناطق اجلغرافية واملرافق الصحية املختلفة.
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املايض، وال يزيد عدد أعضائها، غالباً، عىل بضع مئات )64-67(. وهذه األنظمة 
تكون ذات طابع حميل بدرجة عالية، وغالبًا ما تكون مرتبطًة بإحدى القرى، أو 
بمجموعة من املهنيني. ففي أوكرانيا، عىل سبيل املثال، كون عدد من األفراد ما 
يطلق عليه صناديق املرض، للمساعدة عىل الوفاء بنفقات األدوية، عندما تكون 
بنود امليزانية املخصصة للمرافق الصحية املحلية حمدودة. وتكون املسامهات 
التي جُتمع يف  5% من األجور وغالبًا ما تستكمل من األموال  عادة يف حدود 
عىل  تقاس  عندما  صغرية،  تكون  التغطية  مظلة  أن  ورغم  اخلريية.  املناسبات 
املستوى الوطني، إال أن هذه الصناديق تلعب دورًا مهام يف بعض املدن الصغرية 

التي يكون متويل املرافق الصحية فيها ناقصًا )68(.
البالغ الصغر، أن يمثِّل  ويمكن للتأمني الصحي املجتمعي، أو التأمني 
أيضًا خطوة مؤسسية إىل األمام جتاه أنظمة إقليمية أكرب، والتي يمكن، بدورها، 
أن تندمج يف صناديق تشاُرك وطنية يف حتمل املخاطر، رغم أن ذلك يتطلب 
دائاًم تشجيع احلكومة. ومعلوم أن العديد من البلدان التي أصبحت أقرب ما 
يكون إىل حتقيق التغطية الشاملة، بدأت بأنظمة تأمني صحي طوعي صغرية، 
ملجموعات  إجباري  اجتامعي  تأمني  أنظمة  لتصبح  تدرجييًا  اندجمت  والتي 
بعينها، حمققة يف النهاية مستويات أكثر ارتفاعًا من احلامية من املخاطر املالية، 
ضمن صناديق أكرب كثريًا للتشاُرك يف حتمل املخاطر. وقد مثلت أنظمة التأمني 
الصحي الطوعي عاماًل مهاًم يف املساعدة عىل تطوير التغطية الشاملة، يف أملانيا، 

ويف اليابان، بعد ذلك بسنوات عديدة.
الطريق  من  مبارشة  أكثر  طريقًا  بلدان  عدة  اختارت  قريب،  عهد  ومنذ 
من  قرن  قبل  الشاملة  التغطية  جتاه  سريها  يف  واليابان  أملانيا  سلكته  الذي 
عام  يف  بدأت  التي  الشاملة،  بالتغطية  املتعلقة  اإلصالحات  فقبل  الزمان. 
للفقراء الصحي  الرفاه  نظام  منفصلة:  أنظمة  عدة  تايلند  ذت  نفَّ  ،2001 

الطوعي  الصحية  البطاقة  )Health Welfare Scheme for the Poor(، ونظام 
الدولة ملوظفي  الطبية  املزايا  ونظام   )Voluntary Health Card Scheme( 
)Civil Servants Medical Benefit(، ونظام الضامن االجتامعي للقطاع الرسمي 
)Social Security Scheme for Formal Sector(، والتأمني اخلاص. وعىل الرغم 
من االمتداد الرسيع ملظلة التأمني خالل حقبة التسعينات من القرن املايض، فإن 
نحو 30% من السكان التايلنديني ظلوا بدون تغطية يف عام 2001 )71(.وتلقى 
نظام موظفي الدولة أيضًا إعانة حكومة عن كل عضو يف هذا النظام، أكرب بكثري 
مما تلقاه نظام الرفاه الصحي للفقراء )72(. وقد زادت هذه الرتتيبات، بالفعل، من 

مظاهر اجلور وعدم املساواة.
أجل  من  برسعة   2001 لعام  الشاملة  التغطية  إصالح  برنامج  حترك  وقد 
تقليص هذه املجموعة املترشذمة من األنظمة، وكذلك الدعم املوجه يف جانب 
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العرض، الذي قدمته احلكومة للمرافق الصحية. وقد رفض راسمو السياسات 
التغطية البطيئة االمتداد من خالل مسامهات التأمني، مدركني أن نسبة كبرية 
من األشخاص الذين ظلوا بدون تغطية كانوا يعملون يف وظائف غري رسمية، 
وأن كثريًا منهم كانوا فقراء جدًا لدرجة ال تسمح هلم باإلسهام يف مدفوعات 
والبطاقة  الصحية  الرفاه  نظامي  استبدلوا  ذلك،  عن  وعوضًا   .)73( التأمني 
تتدفق  التي كانت  امليزانية  إيرادات  السابقني، واستخدموا  الطوعي  الصحية 
من قبل إىل هذه األنظمة، وإىل مقدمي اخلدمات يف القطاع العام، وذلك إلنشاء 
آلية تشاُرك يف حتمل املخاطر، وهو ما يطلق عليه اآلن نظام التغطية الشاملة 
الدولة  موظفي  نظام  وظل  باهتاً(.  الثالثني  نظام  سابقًا  عليه  يطلق  كان  )ما 
جيمع  يزال  ال  الشاملة  التغطية  نظام  أن  إال  منفصلني،  االجتامعي  والضامن 
األموال ملا يقرب من مخسني مليون شخص وقد قلص نسبة السكان الذين 

هم خارج مظلة التأمني من 30% إىل أقل من %4.
أجل  من  املتنافسة  التأمني  رشكات  تستخدم  التي  البلدان  مجيع  وإن 
التغطية اإلجبارية، تستخدم نظامًا ما ملعادلة املخاطر وذلك لتاليف التأثريات 
من  بمجموعة  التشيك  مجهورية  بدأت  آخر،  جانب  وعىل  للترشذم.  السلبية 
رشكات التأمني الصحي، إال أن صندوقًا واحدًا حتمل عبء قاعدة كبرية من 
آلية  نطاق  احلكومة  مدت   2003 عام  ويف  حاالً.  واألفقر  عمرًا  األكرب  العمالء 
بالتأمني  اخلاصة  الدفع،  املسبقة  اإلجبارية  اإليرادات  لتشمل  املخاطر  معادلة 
تغطي  التي  الصناديق  من  فعال،  بشكل  املوارد،  نقل  أسهم يف  مما  الصحي، 
األشخاص الذين تقل لدهيم عوامل االختطار إىل تلك التي تغطي األشخاص 
الذين ترتفع لدهيم هذه العوامل. وقد أنشأ هذا اإلصالح أيضًا آلية لتعويض 

رشكات التأمني عن احلاالت املرتفعة التكاليف )74(.

أين وكيف يمكن تغطية مزيد من الناس؟
عند التحرك صوب التمويل الصحي القائم عىل الدفع املسبق والتجميع، 
الفئات السكانية التي سيتم  يتعني عىل راسمي السياسات أن حيددوا أوالً 
توفري التغطية هلا. فمن خالل التجارب السابقة بدأ العديد من البلدان ذات 
الدخل املرتفع، يف أوروبا، ويف اليابان أيضا، بالعاملني يف القطاع الرسمي، الذين 
يسهل حتديدهم، والذين يسهل نسبيًا فرض الرضائب عىل دخوهلم من خالل 

أجورهم املنتظمة.
غري أن البدء بالقطاع الرسمي اليوم يمكن أن حيمل خماطر حدوث مزيد 
ع كبري للتشارك يف حتمل  من الترشذم واجلور، بدالً من حتريك النظام صوب جممَّ
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األخطار يمكن من خالله تدفق اإلعانات أو الدعم من الغني إىل الفقري ومن 
السليم إىل السقيم. فمنذ عام 1980، مل يتحرك صوب التغطية الشاملة هبذه 
الطريقة سوى مجهورية كوريا، حيث تطور النظام، يف ذلك البلد، حتت قيادة 
املشاركة  من  مرتفعة  ومستويات  رسيع  اقتصادي  نمو  وسط  قوية،  حكومية 
الدخل  املنخفضة  البلدان  الرسمي )مقارنة مع معظم  بالقطاع  العاملني  من 

واملتوسطة الدخل( )75، 76(.
أما يف البلدان األخرى، فقد كانت النتائج أقل إجيابية. فعادة ما تطالب 
الفئات التي تتلقى التغطية يف البداية بزيادة املميزات املمنوحة هلا أو بتخفيض 
قيمة مسامهاهتا، ولكن ليس مد نطاق التغطية ليشمل آخرين، والسيام أولئك 
غري القادرين عىل املسامهة. وهذا يؤدي إىل تفاقم اجلور، إذا ما راعينا أن هؤالء 
الذين يعملون يف القطاع الرسمي آمنون بوجه عام، من الناحية املالية، أكثر 
15 عاما، عندما غطت  منذ  املكسيك  السكان. وتلك كانت جتربة  بقية  من 
أنواع خمتلفة من صناديق األموال املجمعة، فئاٍت خمتلفة من السكان، لدى كل 
منها مستوى خمتلف من املميزات )77-79(. وال تتسم هذه الرتتيبات بكوهنا 
جائرة فقط، بل إهنا أيضًا غري فعالة ومكلفة )80، 81(. وكان ذلك هو األساس 
املنطقي وراء اإلصالحات التي جرت منذ عهد قريب يف املكسيك والتي هدفت 

إىل توفري تغطية أكثر فعالية للفئات السكانية األشد فقرًا )81(.

الرتكيز عىل الفقراء
يتعني عىل راسمي السياسات، عند التخطيط لتمويل التغطية الشاملة، عدم 
استبعاد أولئك الذين ال يستطيعون املسامهة، ربام بسبب عدم كسبهم ما يكفي 
لسداد رضائب الدخل أو املسامهة يف التأمني. والقضية األساسية هي ما إذا كان 
ينبغي ربط االستحقاقات باملسامهات، وهل ينبغي تقديم رعاية صحية جمانية 
ألولئك الذين ال يسامهون؟ وتشري البحوث القليلة التي أجريت حول هذا 
املوضوع إىل أنه عىل الرغم من أن معظم الناس يرى أن املريض ينبغي أن حيصل 
عىل املساعدة يف ما خيص تكاليف الرعاية الصحية، إال أهنم يرون أيضًا أن مثل 
تلك املساعدة ال ينبغي أن متيض إىل حد دفع تكاليف كل يشء )83(، فكل بلد 
سوف ينظر إىل هذه القضية من منظوره االجتامعي واالقتصادي اخلاص، غري 
أن عىل راسمي السياسات أن يتذكروا أن نظم التمويل الصحي، التي يفرتض 
أن تكون عادلة، تكون أفضل الفرص بالنسبة هلا هي يف استمرارها عىل املدى 

البعيد.
وال تقترص خماطر االستبعاد عىل املرىض والفقراء فقط، حيث إن هنالك 
الفقراء الذين يعملون يف وظائف خطرة، عىل سبيل املثال. ففي اإلقليم الذي 
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وقع فيه احلادث لنارين بنتاالكارن، سيكون العامل هم عىل األرجح األشخاص 
الذين سينتهي هبم األمر يف إحدى وحدات الرعاية املركزة، أو يف مرشحة القرية، 

إذا مل يتوافر التمويل الالزم لدفع تكاليف عالجهم.
ومهام كان النظام املعتمد، فإن األمر سيتطلب بعض اإليرادات احلكومية 
املسامهة  القادرين عىل  بإمكان األشخاص غري  يزال  أنه ال  للتأكد من  العامة 
احلصول عىل اخلدمات الصحية، من خالل دعم اشرتاكات التأمني الصحي 
أو من خالل عدم فرض مدفوعات مبارشة عليهم، مثالً. وعندما يكون  هلم 
التأمني  وإسهامات  العامة  احلكومية  اإليرادات  من  لإلنفاق  اإلمجايل  املجموع 
الصحي اإلجباري أقل من 5–6% من إمجايل الناتج املحيل، فإن البلدان ستعاين 
املنظمة  للفقراء )84(. ومكتب  التغطية باخلدمات الصحية  من أجل حتقيق 
اإلقليمي لألمريكتني يدعو إىل معدل عند مستوى 6% )85، 86(. وليس بوسع 
ل املخاطر إال البلدان  أحد حتقيق هذا املستوى من التشارك اإلجباري يف حتمِّ
األكثر ثراء، غري أن عىل البلدان التي تسعى لتحقيق التغطية الشاملة وضع 
اسرتاتيجيات لتوسيع نطاق املسامهة التي يمكن أن توفر التغطية للفقراء مع 
مرور الوقت. ومن املمكن حتقيق ذلك بطرق عديدة، بام يشمل دعم املسامهات 

التأمينية أو توفري اخلدمات باملجان.
وعىل الرغم من رضورة إيالء اعتبارات دقيقة لتحديد من هم الذين ينبغي 
– سواء من اإليرادات احلكومية  تغطيتهم، فإن مصدر احلصول عىل األموال 
العامة، أم يف صورة من صور مسامهات التأمني الصحي اإلجباري – ال يمثل 
قضية يف حد ذاته. ويف احلقيقة، إن تقسيم اخليارات إىل قسمني، رضائب/ تأمني 
صحي اجتامعي، قد ال يكون مفيداً. ففي معظم نظم التمويل الصحي، تغلب 
عملية “التهجني”، حيث يعتمد التحصيل، والتجميع، واإلنفاق عىل جمموعة 
آليات خمتلفة. ومصادر اإليرادات ال حتدد بالرضورة كيفية جتميع األموال أو من 
الذي يتمتع باملزايا. ويمكن للمسامهات التأمينية الواردة من أصحاب العمل 
ع كمسامهات من اإليرادات  أو املوظفني، أو كليهام، أن توضع يف نفس املجمَّ
الوطنية  رشكتها  احلكومة  أدخلت  مولدوفا،  مجهورية  ففي  العامة.  احلكومية 
للتمويل:  رئيسيني  مصدرين  عىل  معتمدة   ،2004 عام  يف  الصحي  للتأمني 
 ،)2009 عام  يف   %7 إىل  )زيدت  األجور  عىل  ُفرضت   %4 بنسبة  جديدة  رضيبة 
املرافق  تتدفق من قبل عىل  التي كانت  العامة  امليزانية  إيرادات  وأعيد توجيه 

الصحية املركزية والوطنية، إىل الرشكة )87(.
وقد أدى جتميع إيرادات امليزانية العامة، مع مسامهات التأمني اإلجباري، 
بالفعل، إىل القضاء عىل ترشذم نظام امليزانية الالمركزي، وقد أدى، عندما اقرتن 
عىل  القائمة  تلك  إىل  املدخالت  عىل  القائمة  الطرق  من  الدفع  طرق  بتحول 
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املخرجات، إىل حتقيق مستوى أعىل من املساواة يف نصيب الفرد من اإلنفاق 
هبوط  هنالك  وكان  املحلية.  احلكومية  املناطق  مجيع  يف  احلكومي،  الصحي 
20% األشد فقرًا بني  أيضًا يف معدالت الدفع من األموال اخلاصة بالنسبة للـ 
السكان )88، 89(، رغم أن مجهورية مولدوفا ماتزال تواجه حتديات يف ما خيتص 

بمد مظلة التغطية لتشمل رشائح املجتمع كلها )اإلطار 2-3(.
ع تأمني صحي   وحتى أملانيا، التي ينظر إليها عىل أن لدهيا أقدم جممَّ
اجتامعي خمصص للعاملني يف العامل، زادت حصة اإليرادات احلكومية العامة 
ع التأمني، وقد جاء هذا التحرك ملواجهة التحديات التي مثَّلها تشيخ  يف جممَّ
التأمني الصحي املرتبطة  السكان وما نتج عنه من تضاؤل قاعدة مسامهات 
باألجور. وكان عىل هذا القطر أيضا مراعاة تأثري األزمة االقتصادية العاملية التي 
أعقاب ذلك،  املسامهات. ويف  نسبة  الوظائف وعىل  2008 عىل  بدأت يف عام 
ضخت أملانيا أمواالً إضافيًة من اإليرادات احلكومية العامة إىل النظام التأميني، 
وخفضت نسب املسامهات يف التأمني 
الصحي القائم عىل األجور من %15.5 

إىل %14.9 )91، 92(.

حواجز أخرى تعيق 
احلصول عىل اخلدمات

من  التحول  أن  من  الرغم  عىل 
الدفع  نظام  إىل  املبارشة  املدفوعات 
املسبق والتجميع يساعد األشخاص 
األفقر حاالً عىل احلصول عىل الرعاية، 
إال أنه ال يضمن إتاحة هذه اخلدمات. 
وال متثل املدفوعات املبارشة سوى بندًا 
واحدًا من التكاليف املالية التي تواجه 
األشخاص الساعني إىل احلصول عىل 
اخلدمات الصحية. ويمكن أن تكون 
رسوم استخدام اخلدمات التي تدفع 
لدى املرافق الصحية احلكومية، جمرد 
التكاليف.  هذه  من  صغرية  نسبة 
أضف إىل ذلك، أن التكاليف املالية ما 
هي إال واحد من احلواجز التي تعيق 
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قضايا االستحقاقات يف مجهورية مولدوفا اإلطار 2-3. 
أدخلت مجهورية مولدوفا نظامًا للتأمني الصحي اإلجباري وذلك يف عام 2004. وتشرتط 
القوانني أن يساهم السكان النشطاء اقتصاديًا من خالل رضائب الرواتب، أو إذا كان 
الشخص يعمل عماًل حرًا، فإنه يسدد مبلغًا موحدًا. وأما بقية السكان، بمن فيهم هؤالء 
املسجلني كعاطلني أو بدون عمل، فإهنم يعفون من املسامهة وخيضعون للتأمني من قبل 
احلكومة، التي تدفع حصة مسامهاهتم نيابة عنهم. وإن التحول يف قاعدة االستحقاق من 
كون الفرد مواطنًا من مواطني مجهورية مولدوفا، إىل كونه فردًا يسدد االشرتاك التأميني، 
يعني أن نحو ربع السكان )27.6% يف عام 2009( ال حيصلون عىل رعاية صحية مالئمة. 
وهؤالء الناس، وغالبيتهم من العامل الزراعيني يف األرياف، حيصلون عىل خدمات منقذة 
للحياة وعىل عدد حمدود من االستشارات لدى مقدمي الرعاية الصحية األولية، أما بقية 

اخلدمات، فالبد أن يدفعوا تكاليفها مبارشًة من ماهلم اخلاص )87(.
وقد طلبت احلكومة كذلك أن يقوم هؤالء الناس، وكثري منهم يعيشون حتت خط الفقر، 
بدفع االشرتاك التأميني، وهذا االشرتاك هو مبلغ ثابت جلميع األشخاص املؤمن عليهم 
تأمينًا ذاتيًا، بمن فيهم األطباء، وكتاب العدل، واملحامون. وهنالك قانون آخر تم متريره 
يف شهر شباط/فرباير 2009، يضمن جلميع األشخاص املسجلني كفقراء، وفقًا للقانون 
الذي اعتمد مؤخرًا بشأن الدعم االجتامعي، احلصول التلقائي عىل تأمني صحي بدعم 
كامل. وخضعت شواغل التغطية ملزيد من البحث من خالل ترشيع ُأجيز يف شهر كانون 
جلميع  الصحية  اخلدمات  حزمة  يف  ضخمة  توسعة  إىل  أدى   ،2009 األول/ديسمرب 
املواطنني برصف النظر عن وضعهم التأميني )مثل النطاق الكامل للرعاية األولية(. 
وعىل الرغم من بعض القضايا امللحة ذات الصلة بالعدالة واإلنصاف، فقد أدت مركزية 
مجيع عمليات التمويل العمومي للرعاية الصحية والفصل بني مهام الرشاء واإليتاء، 
إىل حتقيق عدالة أكرب يف التوزيع اجلغرايف لنصيب الفرد يف اإلنفاق الصحي احلكومي، 

وذلك منذ إجراء إصالح التأمني الصحي يف عام 2004 )90(.
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احلصول عىل الرعاية )93، 94(. وهنالك حواجز ثقافية ولغوية يف املجتمعات 
متعددة الثقافات. وعىل سبيل املثال، عندما متنع النساء من السفر بمفردهن 

يف بعض األماكن.
وتظهر النتائج املستمدة من املسوحات الصحية العاملية التي أجريت يف 39 
بلدًا من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، أن 45%، يف املتوسط من إمجايل 
تكاليف خدمات العيادات اخلارجية التي يدفعها املرىض من أمواهلم اخلاصة، 
كانت مبالغ تدفع إىل مرافق صحية حكومية، بام يشمل أتعاب األطباء وتكاليف 
األدوية والفحوصات )الرشائح الرمادية يف الشكل 3-3(. ويف بعض البلدان، كانت 
النسبة أقل من 15%. أما نسبة الـ 55% املتبقية، فقد مثلت مدفوعات للمرافق 
الصحية اخلاصة، بام يشمل املنظامت الالحكومية وتكاليف األدوية والفحوصات 
التي يتم رشاؤها من مرافق خاصة )95(. وإن تقديم خدمات جمانية يف املرافق 
احلكومية، ال يذهب بعيدًا عىل درب التخفيف من احلواجز املعيقة للحصول 

عىل اخلدمات، وال يمثل، يف بعض البلدان، إال جزءًا ضئيالً جداً.
 ويمكن أن يمثل االنتقال باملواصالت بند مرصوفات أساسيًا آخر، والسيام 
يف املناطق الريفية النائية. فقد أظهرت نفس املسوحات الصحية العاملية التي 
39 بلدًا أن تكاليف االنتقال باملواصالت يمثل، يف املتوسط، أكثر  أجريت يف 
من 10% من إمجايل املدفوعات التي يدفعها املرىض من أمواهلم اخلاصة، عندما 
يلتمسون خدمات الرعاية الصحية )95(. ويمكن أن ُتقنع تكاليف املواصالت 

الناس بتأجيل التامس املعاجلة )96(. 
الطويل  املكوث  يستلزم  ما  وعادة 
ووجبات  مأوى  توفري  املستشفى  يف 
وهذا،  املريض.  رعاية  عىل  للقائمني 
املعاجلة  تكاليف  من  يزيد  أيضا، 
)97(. وحتى يف األماكن التي ال ُتدفع 
أو  اخلدمات،  الستخدام  رسوم  فيها 
تكاليف  فإن  حمدودة،  رسوم  تدفع 
املدفوعات  من  وغريها  املواصالت 
كبرية  عقبة  متثل  أن  يمكن  املبارشة 
لألرس تعيق تلقيها الرعاية يف الوقت 

املناسب )98(.
للتغلب  خمتلفة  سبل  وهنالك 
اإلضافية.  املالية  احلواجز  هذه  عىل 
وضوحاً،  السبل  هذه  أكثر  بني  ومن 
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املدفوعات املبارشة التي سددت إىل املرافق الصحية العامة واخلاصة  الشكل 3-3. 
يف 39 بلداً.
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 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

غري  خدمات  عىل  احلصول  فرد  لكل  حيقق  بام  األولية،  الرعاية  يف  االستثامر 
مكلفة، ويمكن الوصول إىل مكاهنا بسهولة. وكان ذلك عاماًل أساسيًا يف حترك 
الصحي،  التمويل  إصالح  مع  ترافق  حيث  الشاملة،  التغطية  صوب  تايلند 
إىل  باإلضافة  بكامله،  القطر  األولية عىل مستوى  الرعاية  لنطاق خدمات  مد 
وحدات اخلدمة الصحية الريفية التي كان عىل خرجيي الكليات الطبية اجلدد 

اخلدمة فيها )99(.
وعىل اجلانب اآلخر، اختارت بعض البلدان األخرى عمل إصالح تدرجيي، 
باستخدام القسائم أو التحويالت النقدية املرشوطة التي توفر للناس الوسائل 
املالية للحصول عىل اخلدمات، أو القيام ببعض اإلجراءات الصحية املحددة، 

والتي عادة ما تكون مرتبطة بالوقاية )100، 101(.
وكان استخدام هذه التحويالت النقدية أكثر انتشارًا يف أمريكا الالتينية، 
حيث أصابت بعض النجاح يف الربازيل، وكولومبيا، وهندوراس، واملكسيك، 
أوبورتيونيدادس  نظام  أسهم  املكسيك  ففي   .)104-102( ونيكاراغوا 
يطلق عليه يف  الذي كان  املرشوطة،  النقدية  للتحويالت   )Oportunidades(
السابق بروغريسا )Progresa(، والذي بدأ يف عام 1997، ويغطي مخسة ماليني 
أرسة، بإنفاق عام ألربعة باليني دوالر أمريكي تقريباً، أسهم يف حتسني صحة 

األطفال وتقليص وفيات الرضع )105، 106(.
ذ أيضًا يف عدد من البلدان، من  ونظام التحويالت النقدية املرشوطة منفَّ
ونيبال،  وكينيا،  وإندونيسيا،  واهلند،  وغواتيامال،  وإكوادور،  بنغالديش،  بينها 
وباكستان، وتركيا، والواليات املتحدة األمريكية. وعىل الرغم من أن هلذه النظم 
الفائدة يف املناطق  مكاهنا ضمن نظام التمويل الصحي، إال أهنا تكون قليلة 
التي تكون اخلدمات فيها حمدودة أو ذات جودة ضعيفة، كام هو احلال يف مناطق 

ريفية كثرية يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
تقدم  التي  والقسائم  املرشوطة،  النقدية  التحويالت  أنظمة  تنجح  وال 
كعوض عن التكاليف والدخل الذي يفقد لدى التامس الرعاية الصحية، إال 
تكاليف يمكن  تكبد  يعني  بطريقة جادة وهادفة. وهذا  إذا كانت مستهدفة 
أن تكون باهظة مع املجازفة بالفعالية، مثل الترسب إىل غري الفقراء الذين قد 
يكونون األقدر عىل استغالل مثل هذه املزايا لكوهنم متعلمني، أو عن طريق 

عالقاهتم.
ومع ذلك، ففي املناطق التي تكون فيها احلواجز ضخمة – مناطق ريفية 
فقرية ومعزولة – عىل سبيل املثال، قد تكون نظم التحويالت النقدية املرشوطة 
والقسائم هي السبيل الوحيدة، يف األمد القريب، لضامن حصول الفقراء عىل 

الرعاية التي حيتاجوهنا يف الوقت املناسب.
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خامتة
لقد قدمت العقود الثالثة املنرصمة دروسًا حول إخفاقات املدفوعات املبارشة، 
يف  احلل  ويكمن  الصحية.  النظم  متويل  يف  اخلدمات،  استخدام  رسوم  مثل 

املسبق  للدفع  نظام  صوب  التحرك 
والتجميع، يتم التشارك من خالله يف 
حتمل املخاطر املالية النامجة عن اعتالل 
الصحة وذلك عرب أكرب فئة ممكنة من 
لذلك  التخطيط  وينبغي  السكان. 
ختطيطًا دقيقًا من أجل جتنب تفاقم 
املوقف اليائس لكثري من سكان العامل 
والسيام  واملستضعفني،  الفقراء  من 
أولئك الذين يعيشون يف مناطق نائية. 
ويلخص اإلطار 3-3 الدالئل املقدمة 
املعلومات  وكذلك  الفصل،  هذا  يف 
التي يمكن استخدامها لالستنارة هبا 

عند اختاذ القرارات اخلاصة بالبلدان.
وينبغي أن تتمثل املرامي البعيدة 
املدفوعات  معدالت  خفض  يف  األمد 
من   %20–15 من  أقل  إىل  املبارشة 
إمجايل اإلنفاق الصحي مع زيادة نسبة 
اإلجباري  والتأمني  احلكومي  اإلنفاق 
إىل  املحيل  الناتج  إمجايل  من  املشرتك، 
بلوغ  يستغرق  وسوف   .%6–5 نحو 
هذه األهداف وقتًا يف بعض البلدان، 
ينبغي أن تضع لنفسها مرامي  التي 
عىل املدى القريب تكون أكثر قابلية 
مثبطًا  التحول  يبدو  وقد  للتحقيق. 
متكنت  كثريًة  بلدانًا  أن  إال  للهمة، 
بام  هائلة،  خطوات  قطع  من  مؤخرًا 

فيها بلدان حمدودة املوارد.
ويف ما يتعلق بالبلدان غري القادرة 
التي  أو  الالزمة  األموال  استدرار  عىل 
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أفكار جوهرية لتقليل العوائق املالية اإلطار 3-3. 
إن السؤال األسايس املطروح أمام راسمي السياسات اليوم هو: كيف يمكننا تغيري نظامنا 
القائم اخلاص بالتمويل الصحي لالستفادة من ميزة القوة يف العدد، أو محاية املكاسب 
التي حتققت؟ ويف ما ييل بعض االعتبارات اجلوهرية وهي مقدمة لراسمي السياسات 
الذين يسعون إىل تعزيز احلامية املالية للسكان، بينام يقلصون يف نفس الوقت العوائق 

التي تعرقل االستفادة من اخلدمات املطلوبة.
التجميع يفيد

يمكن للبلدان أن حترز تقدمًا أرسع صوب التغطية الشاملة بإدخال أشكال من الدفع 
املسبق والتجميع، لالستفادة من ميزة القوة يف األعداد.

إما اإلدماج وإما التعويض
أشكال  بعض  بإعداد  أو  املترشذمة  الصناديق  بإدماج  التغطية  لتحسني  فرص  هنالك 

تعويض األخطار، بام ييرس حتويل األموال يف ما بينها.
ضم الرضائب إىل التأمني الصحي االجتامعي

ال ينبغي أن حيدد املصدر الذي ترد منه األموال الكيفية التي جتمع هبا هذه األموال حيث 
يمكن ضم الرضائب واملسامهات اخلاصة بالتأمني معًا من أجل تغطية السكان ككل 

بدالً من بقائها يف صناديق منفصلة.
املسامهات اإلجبارية تفيد

تستخدم البلدان التي اقرتبت جدًا من التغطية الشاملة بعض صور املسامهة اإلجبارية، 
لة من اإليرادات احلكومية العامة أو كانت مسامهات تأمينية إجبارية،  سواء كانت مموَّ
عة لألفراد الذين ال يستطيعون الدفع، الذين  حيث إن ذلك يتيح تغطية األموال املجمَّ

يوجدون يف كل جمتمع.
األنظمة الطوعية خطوة أوىل مفيدة

يكون لدى األنظمة الطوعية اإلمكانية لتوفري نوع من احلامية من املخاطر املالية النامجة 
عن اعتالل الصحة، وقد تساعد الناس عىل تفهم مزايا الدفع املسبق والتجميع، عندما 
ال تسمح الظروف االقتصادية واألوضاع املالية األشمل إال بمعدالت منخفضة من 

الرضائب املتحصلة أو مسامهات التأمني اإلجبارية.
التخيل عن املدفوعات املبارشة

لن هتبط معدالت وقوع النكبات املالية إال إذا انخفضت املدفوعات املبارشة لألرس إىل 
معدل 15 – 20% من إمجايل اإلنفاق الصحي، عىل الرغم من أن البلدان واألقاليم قد 
ترغب يف أن تضع لنفسها أهدافًا متوسطًة، كام ذكرنا من قبل بالنسبة إلقليمي املنظمة 

جلنوب رشق آسيا وغرب املحيط اهلادئ.



 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

تفتقد القدرات الالزمة لدعم عملية التحول، فإن الدعم اخلارجي، بالنسبة هلا، 
م هذا الدعم بروح إعالن باريس،  سيكون أمرًا حيوياً. ومن األمهية بمكان أن ُيقدَّ
بطريقة تتيح للمتلقني للمعونات صياغة وتنفيذ خططها الوطنية وفقًا ألولوياهتا 
هي. وينبغي تاليف األسلوب املترشذم الذي يوجه به املانحون األموال إىل البلدان، 
كام أن عىل الرشكاء يف التنمية كذلك، أن يتذكروا أن العديد من احلكومات التي 
استجابة  الرسوم  أدخلت هذه  إنام  اخلدمات،  استخدام  اآلن عىل رسوم  تعتمد 

لنصيحة خارجية، ويف بعض األحيان تلبية ملتطلبات املانحني.
ويتطلب التحول إىل نظام للدفع املسبق، أو التجميع، إجراًء عىل املستوى 
الوطني وعىل املستوى الدويل الحرتام التزامات اإلقراض التي تم التعهد هبا عىل 
مدى العقد املنرصم، حيث سيعتمد النجاح، بدرجة ما، عىل احلشد املستدام 
به احلكومات. وبدون االستثامر يف اخلدمات  التزمت  الذي  باملستوى  للموارد 
خدمات  إيتاء  عىل  القادرين  واملوظفني  األساسية  البنية  يف  والسيام  الصحية، 
مالئمة عىل مستوى الرعاية األولية، فإن التساؤل عن الكيفية التي ُتشرتى هبا 
خدمات الرعاية الصحية، سيكون غري ذي صلة. وإن عدم وجود الرعاية إنام 

يعني عدم وجودها، ومع ذلك، فقد ترغب يف دفع تكلفتها.
املسبق والتجميع هو  الدفع  نظام  التي يكون  البلدان  وأخرياً، فحتى يف 
تقدم  أن  ينبغي  والذين  حمتاجون  أناس  دائاًم  هنالك  سيكون  فيها،  القاعدة 

الرعاية الصحية هلم باملجان.
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رسائل أساسية
مجيع البلدان يمكنها عمل شئ، وكثري منها يمكنه عمل الكثري، من أجل حتسني  ■ 
كفاءة نظمها الصحية، مما حيرر املوارد التي يمكن استخدامها لتغطية املزيد من 

الناس، وتوفري املزيد من اخلدمات و/أو املزيد من النفقات.
بعض هذه اإلجراءات قد هيدف إىل حتسني الكفاءة يف جمال معني من جماالت النظام  ■ 

الصحي، مثل األدوية. ويمكن لغريها أن يعالج احلوافز املتأصلة يف نظام التمويل 
الصحي، وبصفة خاصة كيفية رشاء اخلدمات وكيفية دفع أجور مقدميها.

يمكن جلميع البلدان أن توجه اهتاممها نحو حتسني الكفاءة باختاذ أسلوب أكثر  ■ 
اسرتاتيجية عند تقديم اخلدمات أو رشائها، مثل حتديد اخلدمات التي ستقوم برشائها 

استنادًا إىل املعلومات املتعلقة باالحتياجات الصحية للسكان وربط دفع أجور 
مقدمي اخلدمات بأدائهم، وباملعلومات اخلاصة بتكاليف اخلدمات وجودهتا وأثرها. 

مجيع آليات دفع أجور مقدمي اخلدمات هبا مواضع قوة ومواطن ضعف، بيد أنه  ■ 
ز عىل اإلفراط يف  يتعني توخي احلذر مع أسلوب دفع األجر مقابل اخلدمة الذي حيفِّ
تقديم اخلدمات ألولئك األشخاص القادرين عىل الدفع أو اخلاضعني للتغطية من 

ة، وتقديم اخلدمة عىل نحو منقوص لغري القادرين. أموال جممعَّ
احلد من التبعثر يف تدفق األموال وجتميعها من أجل الصحة، ويف إيتاء اخلدمات، من  ■ 

شأنه أن يرفع الكفاءة أيضا.
ليس هنالك من بينة مقنعة عىل أن املرافق الصحية بالقطاع اخلاص أكثر أو أقل كفاءة  ■ 

من املرافق احلكومية، فذلك يعتمد عىل املوقع نفسه.
اإلدارة الفعالة هي مفتاح حتسني الكفاءة وحتقيق املساواة، من خالل وضع القواعد  ■ 

وضامن اتباعها.
يمكن أيضًا للامنحني اإلسهام يف ذلك باملساعدة عىل تطوير مؤسسات التمويل  ■ 

املحلية، واحلد من الطريقة املجزأة التي تقدم هبا األموال، كام أنه مطلوب من البلدان 
تقديم تقارير عن استخدام هذه األموال. ويمكنها أيضًا التقليل من االزدواجية عىل 

املستوى العاملي.
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استخدام املوارد بحكمة
معروف أن النظم الصحية تستنزف املال. فقد أشارت التقديرات يف دراسة أجراها مؤخرا 
معهد البحوث الصحية التابع ملؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، أن أكثر من نصف 
املبلغ الذي يزيد عىل 2 تريليون دوالر أمريكي، الذي تنفقه الواليات املتحدة األمريكية 
كل عام عىل الصحة هُيدر؛ وقد ذكرت دراسة “لتومسون – رويرتز” رقام أقل من ذلك، 
إال أنه ما يزال ضخام حيث يرتاوح بني 600 و 850 بليون دوالر أمريكي كل عام )1، 2(. 
ووفقا ملا ذكرته الشبكة األوربية املعنية باالحتيال والفساد يف جمال الرعاية الصحية فإن 
أقل قليال من 6% من اإلنفاق الصحي العاملي البالغ نحو 5.3 تريليون دوالر أمريكي أو 

نحو 300 بليون دوالر أمريكي، يفقد بسبب األخطاء أو الفساد وحدمها )3(.
وعىل الرغم من أن بعض البلدان يفقد األموال أكثر من غريه، إال أن معظمها، إن 
مل يكن كلها، خيفق يف استغالل املوارد املتاحة استغالالً كامالً، سواء من خالل التنفيذ 
اء سوء التخصيص  الضعيف للمشرتيات، أو استخدام األدوية عىل نحو غري رشيد، أو جرَّ
أو سوء اإلدارة للموارد البرشية والتقنية، أو بسبب تبعثر التمويل وترشذم اإلدارة. وليس 
هنالك شئ مؤكد يف ما يتعلق بذلك، ولكن ثمة ظالل كثرية من عدم الكفاءة تكتنف 
هذا األمر. فبعض البلدان حيقق مستويات أعىل من غريه من حيث التغطية واحلصائل 
الصحية مقابل األموال التي تنفق يف هذا املجال. واهلوة تكون هائلة أحيانا بني ما حتققه 
البلدان وبني ما يمكن أن حتققه بنفس املوارد )4(. وهذا ما يوضحه الشكل 1-4، حيث 
تظهر التفاوتات الضخمة بني نسبة الوالدات التي جتري حتت إرشاف عاملني صحيني 

مهرة، حتى يف البلدان التي يكون إمجايل اإلنفاق الصحي فيها متشاهبا.
 وصحيح أن مجع مزيد من األموال من أجل الصحة هو أمر حاسم بالنسبة للبلدان 
املنخفضة الدخل التي جتاهد من أجل االقرتاب من التغطية الشاملة، إال أن حتقيق أفضل 
استفادة من املوارد املتاحة أمر يأيت عىل نفس القدر من األمهية. وإن إجياد أفضل السبل كفاءة 
ملواجهة التحديات الكثرية التي تعرتض سبيل النظم الصحية يمثل أيضًا قضية مهمة لتلك 
البلدان التي قد جتاهد من أجل احلفاظ عىل معدالت لتغطية مرتفعة يف مواجهة النفقات 
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 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

عىل  والطلب  مطرداً،  تزايدًا  املتزايدة 
اخلدمات اآلخذ يف االرتفاع.

للحصول  كثريًة  فرصًا  ثمة  وإن 
عىل مكاسب من خالل زيادة الكفاءة، 
خفض  ببساطة،  ذلك،  معنى  وليس 
سنناقش  كام  فالكفاءة،  النفقات. 
مقياس  هي  التالية،  الصفحات  عىل 
)مثل  املخرجات  كمية  و/أو  للجودة 
الصحية(  اخلدمات  أو  احلصائل 
)مثل  املدخالت  من  ما  ملستوى 
تتأتى  التي  املكاسب  إذن،  التكلفة(. 
من زيادة الكفاءة يمكن أن تساعد عىل 
مهم  هدف  وهو   - التكاليف  احتواء 
تقليص  – من خالل  بلدان كثرية  يف 
فام  ذلك،  ومع  اخلدمة.  إيتاء  تكاليف 
التكاليف  احتواء  يف  يرغب  أحد  من 
احلصائل  خفض  حساب  عىل 
الصحية. إذن، السعي إىل حتقيق املكاسب عن طريق زيادة الكفاءة ينبغي أن 

ُينظر إليه عىل أنه وسيلة ملد نطاق التغطية بنفس التكلفة. 
وعىل ذلك، فإن كيفية حتسني البلدان للكفاءة يف نظم الرعاية الصحية 

هبا، هو موضوع هذا الفصل.

أسباب عرشة رئيسية وراء عدم الكفاءة
إن كل بلد من البلدان قادر عىل حتسني الكفاءة، وهو، بقيامه بذلك، يدفع 
بقضية التغطية الصحية الشاملة قدما عىل الدرب. وحيدد اجلدول 4-1 عرشة 
جماالت تقع فيها املشاكل، ويقدم مقرتحات حول السبل التي يمكن من خالهلا 

جعل النظم الصحية أكثر كفاءة.

احلد من اإلنفاق غري الرضوري عىل األدوية
معروف أن األدوية مسؤولة عن 20–30% من اإلنفاق الصحي العاملي. وتزيد 
هذه النسبة قلياًل يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. وهي، لذلك، 
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ة  ب نسبة الوالدات التي تتم حتت إرشاف موظفني صحيني مهرة مرت الشكل 1-4. 
بحسب مستوى اإلنفاق الصحي اإلمجايل يف البلدان املنخفضة 

الدخل واملتوسطة الدخل وفقًا آلخر سنة متاحة )كل نقطة متثل بلداً(
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املصادر العرشة الرئيسية لعدم الكفاءة اجلدول 1-4. 
طرق معاجلة عدم الكفاءةاألسباب الشائعة لعدم الكفاءةمصدر عدم الكفاءة

1( األدوية: استخدام األدوية 
اجلنيسة عىل نحو منقوص، 

وارتفاع أسعار األدوية بشكل 
غري مربر.

عدم وجود رقابة كافية عىل وكالء سالسل اإلمداد؛ وعىل 
واصفي األدوية وصارفيها؛ وتدين النجاعة املتوخاة/مأمونية 
األدوية اجلنيسة؛ وأنامط الوصف التارخيية وعدم كفاءة نظم 

الرشاء/التوزيع؛ والرضائب والرسوم املفروضة عىل األدوية؛ 
وهوامش الربح الضخمة.

حتسني اإلرشادات، واملعلومات، والتدريب، واملامرسة يف جمال وصف 
األدوية. طلب وإتاحة وتقديم حوافز إلحالل األدوية اجلنيسة. 

وتطوير الرشاء اإلجيايب تأسيسًا عىل التكاليف والفوائد املرتتبة عىل 
استخدام البدائل. ضامن الشفافية يف املشرتيات ويف املناقصات 

وإلغاء الرضائب والرسوم عىل األدوية، وإحكام الرقابة عىل هوامش 
الربح الضخمة ورصد أسعار األدوية واإلعالن عنها.

2( األدوية: استخدام أدوية دون 
املستوى وأدوية مزيفة

البنية/اآلليات التنظيمية للمستحرضات الدوائية غري 
مالئمة؛ نظم الرشاء ضعيفة.

تعزيز إنفاذ معايري اجلودة يف صناعة األدوية وتنفيذ االختبارات عىل 
املنتج، وحتسني نظم املشرتيات مع طلب سابقة اخلربة لدى املوردين.

3( األدوية: استخدام غري 
مالئم وغري فعال

احلوافز املقدمة لواصفي األدوية غري مالئمة، مع وجود 
ممارسات غري أخالقية تتعلق بالرتويج؛ طلبات/تطلعات 
املستهلكني؛ حمدودية املعرفة عن التأثريات العالجية؛ أطر 

العمل التنظيمية غري مالئمة.

فصل مهام وصف األدوية عن رصفها، وتنظيم األنشطة الرتوجيية، 
وحتسني التوجيهات واملعلومات والتدريب واملامرسة يف جمال وصف 

األدوية ونرش املعلومات للجمهور.

4( منتجات وخدمات 
الرعاية الصحية: فرط 

استخدام أو اإلمداد باملعدات، 
واالستقصاءات واإلجراءات.

الطلب الذي يستحثه املوِّرد؛ آليات الدفع مقابل اخلدمة 
املقدمة؛ اخلوف من املالحقة القضائية )الطب الدفاعي(.

إصالح هياكل احلوافز والدفع )مثل األجر القائم عىل الفرد أو 
جمموعات احلاالت املصنفة بحسب التشخيص( إعداد وتطبيق 

دالئل إرشادية.

5( العاملون الصحيون: 
جمموعة موظفني غري مالئمني 
أو أن تكلفتهم عالية، عاملون 

يفتقدون احلافز.

التوافق مع سياسات وإجراءات املوارد البرشية املحددة 
سلفاً، مقاومة املهن الطبية؛ عقود ثابتة/غري مرنة، رواتب 

غري كافية، تعيينات قائمة عىل املحاباة.

إجراء تقييم وتدريب مستند إىل االحتياجات، تنقيح سياسات 
املكافآت، تطبيق عقود مرنة و/أو ربط األجر باألداء، حتويل املهام 

وغري ذلك من طرق مواءمة املهارات مع االحتياجات.

6( خدمات الرعاية الصحية: 
إدخال املرىض إىل املستشفى 
ومدة مكوثهم فيه جيري عىل 

نحو غري مالئم.

غياب ترتيبات الرعاية البديلة؛ عدم كفاية احلوافز إلخراج 
املرىض من املستشفى؛ حمدودية املعارف حول أفضل 

املامرسات.

توفري رعاية بديلة )مثل الرعاية النهارية( تعديل احلوافز ملقدمي 
الرعاية باملستشفيات؛ زيادة املعارف حول املامرسات الفعالة 

لإلدخال إىل املستشفيات.

7( خدمات الرعاية 
الصحية: عدم مالءمة حجم 
املستشفيات )استخدام متدٍن 

للبنية األساسية(

مستوى غري مالئم للموارد اإلدارية للتنسيق واملراقبة؛ عدد 
كبري جدًا من املستشفيات وأرسَّة املرىض يف بعض املناطق، 

وعدم كفايتها يف مناطق أخرى. وعادة ما يعكس ذلك نقصا 
يف التخطيط لتطوير البنية األساسية للخدمات الطبية.

إدراج تقديرات املدخالت واملخرجات يف ختطيط املستشفى؛ مواءمة 
القدرات اإلدارية مع احلجم؛ تقليل السعة الزائدة لرفع نسبة 

اإلشغال إىل 80–90% )مع التحكم يف مدة املكوث يف املستشفى(.

8( خدمات الرعاية الصحية: 
األخطاء الطبية ومستوى 

اجلودة األقل من املثايل للرعاية.

عدم كفاية املعارف أو تطبيق معايري وبروتوكوالت الرعاية 
الرسيرية؛ وغياب الدالئل اإلرشادية؛ واإلرشاف غري املناسب.

حتسني معايري النظافة الشخصية يف املستشفيات؛ وتوفري مزيد من 
االستمرارية يف الرعاية؛ وإجراء مزيد من املراجعات الرسيرية؛ ورصد 

أداء املستشفى.
9( الترسبات يف النظم 

الصحية: اهلدر، والفساد، 
واالحتيال

توجيه غري واضح بشأن ختصيص املوارد؛ غياب الشفافية؛ 
ضعف املساءلة وآليات اإلدارة الرشيدة؛ وانخفاض 

الرواتب.

حتسني التنظيم/اإلدارة، بام يف ذلك آليات عقوبات قوية؛ تقييم 
الشفافية/القابلية للفساد؛ إجراء مسوحات لتتبع اإلنفاق العام؛ 

تعزيز مدونات قواعد السلوك.
10( التدخالت الصحية: 

جمموعة غري كفوءة/مستوى 
غري مالئم من االسرتاتيجيات

متويل التدخالت املرتفعة التكلفة واملنخفضة التأثري، بينام 
ال يتم متويل التدخالت املنخفضة التكلفة واملرتفعة التأثري، 

توازن غري مالئم بني مستويات الرعاية/أو بني الوقاية، 
والتعزيز، واملعاجلة.

التقييم املنتظم وإدراجه يف السياسة اخلاصة بالبينات ذات الصلة 
بتكاليف التدخالت والتكنولوجيات، واألدوية وتأثرياهتا، واخليارات 

املتعلقة بالسياسات.

املصدر: )6(
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متثل جزءًا أساسيًا يف ميزانية من يقوم 
بالدفع مقابل اخلدمات الصحية )7(. 
وقد يكون هذا العبء أخف، يف بعض 
احلاالت، إذا كانت احلكومات واألفراد 
هو  ما  ولكن  عادالً.  سعرًا  يدفعون 
فاألسعار  العادل؟  السعر  بالضبط 
املرجعية العاملية تعد نقطة بدء مفيدة 
التي  مفاوضاهتم  يف  الرشاء  ملسؤويل 
د عن  جيروهنا يف هذا الشأن. وهذه حُتدَّ
يدفع  الذي  الوسطي  طريق حساب 
لنفس الدواء يف البلدان األخرى القابلة 
للمقارنة )8(. وبدون توافر معلومات 
يمكن  البلدان،  بني  األسعار  عن 
للمشرتين أن يعانوا من أجل احلصول 
عىل صفقة منصفة يف السوق العاملي 
للمستحرضات الدوائية الذي ال يتسم 
بالكفاءة وال يتسم بالشفافية، ويتميز 
تباينًا هائاًل يف  بوجود طيف متباين 
األسعار التي تدفع ملنتجات متطابقة. 
فقد أظهرت دراسة حول أسعار األدوية أجريت مؤخراً، أنه رغم أن أدوية جنيسة 
اشرتيت من قبل القطاع العام يف اإلقليم األمريكي، وإقليم جنوب رشق آسيا، 
وإقليم رشق املتوسط، بأسعار قريبة من األسعار املرجعية، فإن احلكومات يف كل 
من اإلقليم األفريقي واإلقليم األورويب وإقليم غرب املحيط اهلادي، دفعت أكثر 

مما كان ينبغي دفعه بنسب تراوحت بني 34% و 44% )الشكل 2-4( )9(.
 وأظهرت نفس الدراسة، أن أدوية بعينها تباع تقريبًا دائاًم هبوامش ربح 
ضخمة، حيث تتفاوت األسعار تفاوتًا كبريًا من بلد آلخر. فأسعار الرشاء للشكل 
التجاري لعقار السيربوفلوكساسني )وهو مضاد حيوي واسع املدى(، عىل سبيل 
املثال، تتفاوت تفاوتًا واسعًا بني البلدان النامية، حيث يدفع بعضها ما يصل إىل 
67 ضعفًا لألسعار املرجعية الدولية )9(. وحتى يف البلدان ذات الدخل املرتفع، 

يكون هنالك تفاوت كبري يف األسعار. ففي الواليات املتحدة األمريكية، وردت 
تقارير تفيد أن املنتج ذا االسم التجاري من عقار السيربوفلوكساسني يباع بأسعار 
ترتاوح بني 90 دوالرًا أمريكيًا و 100 دوالر أمريكي لكل دورة عالج هبذا العقار، 

ويباع نفس هذا العقار بنصف ذلك الثمن، يف اململكة املتحدة )10(.
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معدالت وسطي السعر ألسعار مشرتيات القطاع العام من األدوية  الشكل 2-4. 
اجلنيسةأ مصنفة بحسب أقاليم املنظمة
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 )أ(معدالت وسطى سعر الرشاء مقارنة بالسعر املرجعي الدويل ملبادرة علوم

اإلدارة ألجل الصحة
املصدر: )9(
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وإن رشاء مستحرضات ذات أسامء جتارية، بدالً من مستحرضات جنيسة، 
يكرِّس أيضًا عدم الكفاءة. ففي دراسة أجريت مؤخرًا عىل 18 دواًء يف 17 بلداً، 
أنه كان يمكن خفض أسعار هذه  الدخل، تبني  املتوسطة  البلدان  جلها من 
األسامء  ذات  األدوية  من  التحول  طريق  عن   ،%60 بمعدل  للمرىض  األدوية 
التجارية األصلية إىل مثيالهتا من أقل األدوية اجلنيسة سعرًا )11(. ويمثل ذلك، 
بالنسبة هلذه املجموعة من البلدان، وفرًاً إمجاليًا قدره 155 مليونًا من الدوالرات 

األمريكية، من هذه السلة املحدودة من األدوية وحدها.
املنتجات اجلنيسة بشكل  تتحقق من استخدام  التي  العاملية  واملكاسب 
أكثر منهجية يمكن أن تكون أكثر حتى يف بعض البلدان ذات الدخل املرتفع. 
ذت فرنسا اسرتاتيجيًة إلحالل البدائل اجلنيسة، وتشري  فعىل سبيل املثال، نفَّ
التقديرات أن استخدام األدوية اجلنيسة عىل نطاق أوسع وفر 1.32 بليون يورو 
الدوالرات  بليونًا من   1.94 آنذاك،  يوازي،  ما مكان  2008 وحده، وهو  يف عام 

األمريكية )12، 13(.

حتسني مراقبة جودة األدوية
ة باسم مزيف، أم كانت  سواء كانت دون املستوى، أم مزورة، أم مزيفة، أم مسامَّ
كانت  مهام  جدًا  مكلفة  “السيئة”،  األدوية  فإن  الصالحية،  منتهية  أم  زائفة 
أسعارها، ويعد جتنبها طريقة أخرى من طرق وقف إهدار املوارد. وتشري التقارير 
إىل أن أكثر من نصف املنتجات املتداولة يف جنوب رشق آسيا، التي ُيفرتض 
أهنا حتتوي عىل اآلرتيسونات املضاد للمالريا، ال حتتوي عىل املادة الفعالة )14(، 
يف حني بينت دراسة أجريت عىل ثالثة بلدان أفريقية أن 26–44% من عينات 

األدوية املضادة للمالريا مل جتتز اختبار اجلودة )15(.
هي  املشكلة،  هذه  أبعاد  تقدير  عىل  تساعد  التي  املوثوقة  واملعلومات 
أن  ر  تقدِّ األمريكية  واألدوية  األغذية  إدارة  فإن  ذلك،  ومع  قليلة.  معلومات 
العاملي. وإذا استخدمنا  10% من سوق األدوية  املنتجات املزيفة متثل أكثر من 
هذا الرقم كحد أدنى، فإن املتكسبات السنوية عىل مستوى العامل من مبيعات 
األدوية التي هي دون املستوى يمكن أن تزيد عىل 32 بليون دوالر أمريكي )16(، 
32 بليون دوالر أمريكي من اإلنفاق الصحي الذي قد حُيدث حتسنًا ولو  أي 

قليال يف الصحة.
خيارات  لدهيا  السيئة  املنتجات  من  التخلص  إىل  الساعية  والبلدان 
إنتاج  التصنيع اجليد يف  عديدة، تشمل ضمن ما تشمل، االلتزام بمامرسات 
املستحرضات الدوائية والرشاء من منتجني ملتزمني بمامرسات التصنيع اجليد. 
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مة للتحقق من أن املنتجات تصنع وختضع  وممارسات التصنيع اجليد هذه مصمَّ
للمراقبة بشكل ثابت ومستمر، وفقًا ملجموعة حمددة من معايري اجلودة من أجل 
تاليف التلوث أو إطالق أسامء غري صحيحة عليها، أو احتوائها عىل معدالت 
البلدان متطلباهتا  الفعالة )17(. وقد وضع العديد من  غري مالئمة من املادة 
اخلاصة من ممارسات التصنيع اجليد استنادًا إىل النموذج الذي أعدته منظمة 
متطلبات  بتكييف  أخرى  بلدان  قامت  بينام  الغرض،  هلذا  العاملية  الصحة 

موجودة بالفعل، بام يالئم احتياجاهتا.
دة للجودة  ويف إطار املساعدة عىل احلصول عىل أدوية تفي باملعايري املوحَّ
واملأمونية والنجاعة ملعاجلة مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، واملالريا، والسل، 
واألمراض التي هتدد الصحة اإلنجابية، وضعت منظمة الصحة العاملية برناجمًا 
لالختبار املسبق لألدوية، وذلك يف عام 2001. وكان الغرض من هذا الربنامج 
دعم الوكاالت املشرتية لألمم املتحدة يف هذا املجال، إال أنه، مع مرور الوقت، 
يقوم  املسبق مرجعًا ألي شخص  قائمة األدوية اخلاضعة لالختبار  أصبحت 

برشاء أدوية بكميات كبرية، بام يشمل وكاالت الرشاء الوطنية )18(.

استخدام األدوية عىل نحو مالئم
إن استخدام األدوية عىل نحو غري رشيد ال يؤدي فقط إىل املعاناة وإىل الوفاة، بل إنه 
يسحب املوارد بعيدًا عن التدخالت الناجعة واملسندة بالبينات. وعىل الرغم من 
تبني كثري من البلدان لسياسات دوائية وطنية وبرامج لألدوية األساسية تشجع 
عىل االستخدام السليم لألدوية، فإن أقل من نصف مجيع املرىض الذين خيضعون 
للمعاجلة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل يتلقون الرعاية وفقًا 
للدالئل اإلرشادية الرسيرية )اإلكلينيكية( لألمراض الشائعة، يف مرافق الرعاية 
ر أن أكثر من نصف مجيع األدوية عىل مستوى العامل، توصف،  األولية )19(. ويقدَّ
أو ترصف، أو تباع عىل نحو غري مالئم )19(، وأن نصف املرىض ال يتناولون 
أدويتهم عىل النحو املوصوفة أو املنرصفة به هذه األدوية )20(. واستخدام األدوية 
عىل نحو غري رشيد يمكن أن يتخذ أشكاالً عديدة، منها استخدام توليفات 
من األدوية الضارة )اإلفراط الدوائي(، أو االستخدام املفرط يف املضادات احليوية 
وأدوية احلقن، أو اإلخفاق يف وصف األدوية وفقًا للدالئل اإلرشادية الرسيرية 

)اإلكلينيكية(، أو املداواة الذاتية عىل نحو غري مالئم )21(.
ويمثل االستخدام املفرط أو سوء استخدام املضادات احليوية مشكلة عاملية 
خطرية، بصفة خاصة، حيث يباع ثلثا املضادات احليوية دون وصفات طبية من 
خالل أسواق خاصة ال ختضع للتنظيم. وتوصف جرعات غري صحيحة أو 
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غري مالئمة لكثري من املرىض، أو أهنم خيفقون يف إكامل دورة عالجهم عىل النحو 
الذي توصف به. وحيصل أقل من نصف مجيع املرىض املصابني بإسهال حاد 
عىل املعاجلة بأمالح إمهاء فموية رخيصة الثمن لكنها فعالة للغاية، بينام ُيعطى 
أكثر من نصف املرىض مضادات حيوية غالية لكنها – هلذا الغرض – عديمة 
ملعاجلة  احليوية  للمضادات  املفرط  االستخدام  فإن  ذلك،  عىل  ومثال  الفائدة. 
ر  األمراض التنفسية احلادة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، يقدَّ

أنه يضيف ما معّدله 36% إىل تكاليف الرعاية يف هذه البلدان )22(.

حتقيق أقىص استفادة من التكنولوجيات واخلدمات 
يمكن أن تلعب التكنولوجيات الطبية دورًا حاساًم يف إيتاء خدمات صحية 
جيدة، رشيطة أن جيري اختيارها واستخدامها عىل النحو الصحيح، وذلك 
استنادًا إىل بينات علمية ووفقًا ألفضل املامرسات )23(. ويف أحيان كثرية جداً، 
تتعرض سياسات الرشاء للتشوه بفعل ضغوط التسويق من صانعي األجهزة 
املرتفع، كام هو  الدخل  للبلدان ذات  بالنسبة  أمر حقيقي  واملعدات، وهذا 
بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل، والتي ربام كان فيها أكثر، يف ضوء املجال 
ارتفاع  يف  رئيسيًا  عاماًل  احلديثة  الطبية  التكنولوجيا  وتعد  لإلنفاق.  األكرب 
التكاليف يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وإن مدى 
اعتناق قطر بعينه لذلك ال يعتمد دائام عىل احلاجة. فمن بني بلدان منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، نجد أن أكرب عدد من أجهزة التصوير 
بحسب  املحوسب،  املقطعي  الشعاعي  املسح  وأجهزة  املغناطييس  بالرنني 
نصيب الفرد، يوجد يف اليابان، بينام تأيت الواليات املتحدة األمريكية يف طليعة 
بلدان العامل يف إحالة املرىض إلجراء فحوص التصوير التشخييص: 91.2 فحصًا 
لكل 1000 من السكان )مقارنة بمعدل 41.3 فحصًا لكل ألف من السكان يف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(، و 227.8 مسحًا شعاعيًا 
مقطعيًا حموسبًا لكل ألف من السكان )مقارنة بمعدل 110 مسحًا يف بلدان 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( )24(. وُيعتقد أن نسبة كبرية 

من هذه االختبارات ليست هلا رضورة من الوجهة الطبية.
وعىل جانب آخر، فإن الرشاء واالستخدام غري الرضوري لألجهزة واملعدات 
يمكن أن حيدث أيضًا يف البلدان املنخفضة الدخل، إال أن املناطق الفقرية املوارد 
50% من  يقل عن  ما ال  أن  ر  تكنولوجية أخرى. ويقدَّ تواجه عمومًا حتديات 
األجهزة واملعدات الطبية املوجودة يف البلدان النامية، إما أهنا تعمل جزئيًا فقط 
أو أهنا ال تعمل عىل اإلطالق )25(. ففي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
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يقف ما يصل إىل 70% من األجهزة واملعدات الطبية معطاًل عن العمل. وتشري 
اإلخفاق  أشكال  من  الشكل  هذا  وراء  تقف  عديدًة  أسبابًا  أن  إىل  التقديرات 
الواسع النطاق لألجهزة، من بينها سوء إدارة عملية اقتناء التكنولوجيا، وغياب 
تدريب مستخدميها، وكذلك غياب الدعم الفني الفعال )26(. وحتى عندما 
تكون التكنولوجيا الطبية متاحة لالستخدام، فكثريًا ما تكون السبب يف عمل 
تشخيص دون املستوى وينطوي عىل خماطر، أو تقديم عالج يمكن أن يشكل 
عبئًا  أيضًا  املالئمة  الطبية غري  التكنولوجيا  متثل  املرىض. كام  هتديدًا لسالمة 

ماليًا عىل النظم التي ال تستطيع حتمل تكاليفها.
الكفاءة،  إىل عدم  املؤدية  أهم األسباب  أن واحدًا من  السخرية،  يثري  ومما 
هو  الدخل،  املنخفضة  البلدان  يف  الطبية  بالتكنولوجيات  صلة  له  والذي 
ومعدات  أجهزة  من   %80 من  يقرب  ما  يأيت  البلدان،  بعض  ففي  التربعات. 
الرعاية الصحية من التربعات الدولية أو من احلكومات األجنبية، والتي يظل 
كثري منها معطاًل عن العمل ألسباب خمتلفة. وتقدم دراسة أُجريت مؤخرًا يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مثااًل عىل ذلك )27( حيث أرسلت شحنات كبرية 
من مثل هذه األجهزة واملعدات إىل قطاع غزة بعد انتهاء األعامل العدائية يف شهر 
كانون الثاين/يناير 2009. وبينام كان بعض هذه األجهزة واملعدات مفيداً، فإن 
قساًم كبريًا منها مل يمكن إدماجه ضمن نظام الرعاية الصحية وقبع هنالك يف 

املستودعات.
ومن املمكن تاليف مثل هذه املشكالت إذا تشاور الرشكاء يف التنمية مع 
البلدان املتلقية للمعونات الستيضاح احتياجاهتا وقدراهتا عىل صيانة األجهزة 
إقامة  املتلقية  الواجب كذلك عىل احلكومات  املتربع هبا. كام أن من  واملعدات 
للنوع  وفقًا  الطبية  واملعدات  األجهزة  ختزين  عملية  تنظم  رشيدة  إدارة  نظم 
والطراز والرشكة الصانعة، وتفحص البنود املتربع هبا للتأكد من مالءمتها من 

حيث االكتامل، والتوافق، واجلودة.
وما ينطبق عىل التكنولوجيات ينطبق أيضًا عىل اخلدمات الصحية. فقد 
خلصت دراسة ملقارنة اخلدمات التي حصل عليها املرىض اخلاضعون لربنامج 
أن  إىل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الطبية  للرعاية   )Medicare( مديكري 
املقيمني يف املناطق التي يرتفع فيها اإلنفاق تلقوا رعاية أكثر بنسبة 60%، إال 
أن ذلك مل يؤد إىل خفض معدالت الوفيات، أو إىل حتقيق وضع صحي وظيفي 
أفضل أو حتى إىل شعور أعىل بالرضاً )28، 29(. ومل يمكن عزو االختالفات يف 
أنامط املامرسة إىل االختالفات يف االحتياج الطبي، وأن نحو 30% من تكاليف 
املعاجلة كان يمكن توفريها لو أن مقدمي اخلدمات الذين يتسببون يف إحداث 
اإلنفاق املرتفع قد قللوا من تقديم اخلدمات إىل املستويات املوجودة يف مناطق 
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 .)30( الوقت  نفس  يف  فيها  السالمة  وتعم  متحفظة  معاجلات  فيها  تقدم 
إىل  بام يشري  البلدان،  املامرسة يف كثري من  أنامط  تفاوتات مشاهبة يف  ووجدت 

وجود فرص مشاهبة لتقليص النفقات وحتسني الكفاءة )31–34(.
ورغم أنه من الصعب عادة حتديد االحتياج الدقيق للتدخل الطبي عىل 
التفاوتات يف  السياسات رصد  لراسمي  املمكن  أن من  إال  الفردي،  املستوى 
املؤسسات  أو  اخلدمات  مقدمي  عىل  الرتكيز  مع  القطر،  داخل  املامرسة  أنامط 
تقدم  التي  تلك  أو  غريها،  مع  مقارنة  اخلدمات  من  كبريًا  عددًا  تقدم  التي 
خدمات أقل نسبياً. وإن تقليص هذا التفاوت يمكن أن يوفر املوارد وحيسن 

احلصائل الصحية يف ذات الوقت.

حفز العاملني
يمثل العاملون الصحيون جوهر النظام الصحي، وهم عادة مسؤولون عن نحو 
نصف اإلنفاق الصحي الكامل يف القطر )35(. وبينام يمثل نقص العاملني 
الصحيني عقبة كؤود عىل طريق تعزيز النظم الصحية، فإن التعيني غري الفعال، 
والتدريب غري املناسب، واإلرشاف الضعيف، وسوء التوزع داخل البلدان، هي 
من العوامل التي تقوِّض الكفاءة، بينام يؤدي التعويض غري املالئم إىل التبدل 
املفرط يف املوظفني أو إىل إهناكهم )36(، وتكون النتيجة احلتمية هلذه اإلخفاقات 

املضاعفة هي قلة اإلنتاجية وضعف األداء.
ولكن، كم هو الفاقد بالتحديد من جراء عدم كفاءة قوة العمل؟ إن من 
الصعب توخي الدقة يف ذلك، يف ظل عدم توافر بيانات موثوقة وشاملة، إال أنه 
كانت هنالك حماوالت عديدة لقياس إنتاجية العامل الصحي يف ظل أوضاع 
حمددة. ففي مجهورية تنزانيا االحتادية، عىل سبيل املثال، أشارت تقارير إىل أن 
الغيابات غري املربَّرة، إىل جانب الوقت الذي ينفق يف االسرتاحات ويف االتصاالت 
االجتامعية، ويف انتظار وصول املرىض، يقلل من مستويات اإلنتاجية بنسبة %26 
)37(. ويف الربازيل وجد “سوسا” وآخرون أن الكفاءة التي حيقق هبا العاملون 
البلدية يف الربازيل،  املناطق  أثناء احلمل يف سائر  بالرعاية  التغطية  الصحيون 

تراوحت نسبتها بني أقل من 20% وأكثر من %95 )38(.
وبأخذ هذه األمثلة، وإن كانت حمدودة، كمؤرش لالجتاهات العاملية، وتطبيق 
معدل متحفظ ملستوى عدم الكفاءة الذي أشارت إليه التقارير )15-25%( عىل 
نسبة اإلنفاق الصحي اإلمجايل عىل املوارد البرشية )45–65%، وفقًا ألقاليم العامل 
عىل  العمل  قوى  كفاءة  لعدم  تكلفة  إىل  التوصل  يمكن  الدخل(،  حيث  من 

مستوى العامل تربو عىل 500 بليون دوالر سنويا.
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وكان قد تم حتليل الكيفية التي يمكن هبا تقليص هذا الفقد - كيفية 
حتسني إنتاجية وأداء العاملني الصحيني – وذلك يف التقرير اخلاص بالصحة 
يف العامل لعام 2006، الذي سلط الضوء، من بني مجلة أمور، عىل أمهية تعويض 
العاملني عىل نحو مالئم ومواءمة املهارات التي يتمتع هبا العاملون عىل نحو 
أفضل، مع املهام التي يكلفون هبا )36(. وسيتم يف ما ييل مناقشة األمور املتعلقة 
بمزيد من  باألداء، وذلك  بمقدمي اخلدمات وربط األجر  باملدفوعات اخلاصة 

التفصيل.

حتسني كفاءة املستشفيات – حجم املنشأة ومدة 
املكوث باملستشفى

متتص الرعاية باملستشفيات أكثر من نصف، وأحيانًا ما يصل إىل ثلثي اإلنفاق 
احلكومي اإلمجايل عىل الصحة، وذلك يف كثري من البلدان. ومتثل حاالت اإلدخال 
إىل املستشفى ومدة املكوث )عادًة ما تكون فوق احلد(، فئات كبرية لإلنفاق. 
وقد وجدت أربع دراسات منفصلة حلاالت إدخال البالغني إىل املستشفيات 
ضمن النظام الصحي الكندي، كمثال، أن 24–90% من حاالت اإلدخال إىل 

املستشفى، و 27–66% من أيام املرىض كانت يف غري موضعها )39(.
لبعض  املناسب  غري  احلجم  الكفاءة،  عدم  إىل  املؤدية  املصادر  بني  ومن 
املرافق ونطاق اخلدمات املقدم. فرغم أنه قد يكون من الصواب، من الوجهة 
اخلربات،  استغالل  يمكن  املستشفى حتى  ونطاق  تكبري حجم  االقتصادية، 
والبنية األساسية، واألجهزة واملعدات املتوافرة استغالالً كامالً، فإن هنالك حدًا 
معينًا تبدأ فيه الكفاءة يف االنحدار. وعىل نحو مشابه، فإن املستشفيات الصغرية 
تصبح عديمة الكفاءة عندما تكون البنية األساسية الثابتة والتكاليف اإلدارية 
يتقاسمها عدد قليل من احلاالت، مما يؤدي إىل ارتفاع النفقات التي يتكبدها 
مستشفى ذو أوضاع عادية. وتوضح األبحاث التي أجريت بشكل أسايس يف 
الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة أن عدم الكفاءة يبدأ عندما تكون 
 .)40( رسير   600 عىل  تزيد  وعندما  رسير   200 نحو  من  أقل  املستشفى  سعة 
ومن املؤرشات اجليدة لكفاءة املستشفيات استخدام مرافق املرىض الداخليني 
ملنظمة  دراسة  أوضحت  وقد  السعة.  معدالت  به  تقيسها  الذي  النحو  عىل 
الصحة العاملية عىل 18 بلدًا من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل 
أن نسبة اإلشغال يف املستشفيات املركزية )يف املقاطعات( مل تتعد، يف املتوسط، 
 55% من عدد األرسِّة، وهو معدل أقل بكثري من املعدل املوىص به والذي يرتاوح

بني 80 و %90 )6(.

92



مزيد من الصحة مقابل املال

ويف مراجعة أجريت مؤخرًا لـ 300 دراسة تبحث يف كفاءة وإنتاجية إيتاء 
 ،%85 املتوسط، نحو  تبلغ، يف  الرعاية الصحية، تبني أن كفاءة املستشفيات 
مقابل  به  تقوم  مما   %15 من  أكثر  حتقيق  يمكنها  املستشفيات  أن  يعني  بام 
نفس النفقات أو تقدم نفس املعدالت من اخلدمات بنفقات أقل بنسبة %15 
املتحدة  الواليات  املستشفيات يف  غ عن وجود فروق كبرية بني  يبلَّ )41(. ومل 
املستشفيات  أن  من  الرغم  عىل  العامل،  أنحاء  باقي  وبني  وأوروبا  األمريكية، 
العمومية أظهرت كفاءة أكرب، عىل نحو مثري لالهتامم، من كل من املستشفيات 
اخلاصة اهلادفة للربح، واملستشفيات اخلاصة غري اهلادفة للربح )اإلطار 1-4(. 
وبتطبيق معدل وسطي لعدم الكفاءة مقداره 15% عىل نسبة اإلنفاق الصحي 
اإلمجايل الذي تستهلكه املستشفيات يف كل إقليم من أقاليم العامل من حيث 
اء عدم الكفاءة  الدخل، فإن 300 بليون دوالر أمريكي تقريبًا تفقد سنويًا جرَّ

باملستشفيات. املتعلقة 

احلصول عىل الرعاية الصحيحة من أول مرة
إن األخطاء الطبية تكلف ماالً كام أهنا تسبب معاناة. وبسبب نقص البيانات 
الوبائية املوثوقة، فإن مدى انتشار وحجم األخطاء الطبية عىل مستوى العامل 
غري معروف. إال أن التقديرات تشري إىل أن واحدًا من بني كل عرشة مرىض، يف 
البلدان املتقدمة، حيدث له رضر أثناء تلقيه الرعاية باملستشفيات، وقد يكون 
العدد أكرب بكثري يف البلدان النامية )49(. ويعاين 1.4 مليون شخص، يف شتى 
أنحاء العامل، يف أي وقت من األوقات، من العدوى التي تكتسب يف املستشفيات 
)50(. ومن غري املعروف كم يكلف ذلك السلطات، غري أن دراسة أجريت يف 
1999 أشارت إىل أن األخطاء الطبية التي يمكن تالفيها قد تقتل نحو  عام 
98000 شخص كل عام يف الواليات املتحدة األمريكية، بام ترتاوح تكلفته ما 

بني 17 و 29 بليون دوالر أمريكي )51(.
عىل  التشجيع  الطبية،  األخطاء  من  للحد  البسيطة  التدابري  ومن 
دقة  من  التأكد  وأيضًا  املأمون،  احلقن  ممارسات  تعزيز  وكذلك  األيدي،  نظافة 

التشخيصات.
ومن اإلجراءات البسيطة أيضًا واملنقذة للحياة، استخدام القوائم التفقدية 
التي دعت إليها مبادرة منظمة الصحة العاملية: اجلراحة املأمونة تنقذ احلياة، 
فقد حتققت نتائج مذهلة من استخدام القوائم التفقدية، والسيام يف ميتشيغان 
بالواليات املتحدة األمريكية، حيث سعت مبادرة طرحت عىل مستوى الوالية 
بكاملها إىل احلد من عدوى جمرى الدم املرتبطة بالقثطار، بإعداد قائمة تفقدية 
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نت  قصرية والبدء يف استخدامها. والقائمة التفقدية، من بني أشياء أخرى، مكَّ
املمرضات من التأكد من أن األطباء يتبعون اإلجراءات كام ينبغي )52(. وقد 
انخفضت حاالت عدوى جمرى الدم يف مجيع وحدات الرعاية املكثفة املشرتكة 
يف هذه املبادرة إىل 1.4 حالة لكل 1000 يوم من أيام استخدام القثطار وهو أقل 
من 20% من املعدل الذي كانت حتدث به هذه العدوى قبل تطبيق استخدام 
القائمة التفقدية، مما أدى إىل إنقاذ 1800 روح عىل مدى أربع سنوات. ويمكننا 
أن نجد اآلن مبادرات القائمة التفقدية مطبقة يف عديد من البلدان، من بينها 
واململكة  وتايلند،  واألردن،  الصني، 

املتحدة.
)التي  اجلزائية  األساليب  ومن 
من  للحد  اجلدل(  تثري  أن  يمكن 
املدفوعات  وقف  الطبية،  األخطاء 
اختبار  وجيري  األخطاء.  بسبب 
املتحدة  الواليات  يف  األسلوب  هذا 
برنامج  أوقف  حيث  األمريكية، 
برنامج  وهو   ،)Medicare( مديكري 
تقدمه  الذي  االجتامعي  التأمني 
التغطية  يوفر  والذي  احلكومة، 
من  البالغني  للسكان  الصحية 
منذ  أوقف  فأكثر،  عامًا   65 العمر 
 2008 األول/أكتوبر  ترشين  شهر 
تعويض املستشفيات عن حاالت ما 
“أحداث ال عذر فيها”،  يطلق عليه 
وهي تلك األخطاء الطبية التي يرى 
بشكل  توقيها  “يمكن  أنه  الربنامج 
األساسية  األخطاء  وتشمل  معقول”. 
اخلطأ  اجلزء  عىل  اجلراحة  إجراء  مثل 
أيضًا  تشمل  أهنا  غري  اجلسم،  من 
الفراش  قرحات  مثل  املضاعفات 
الوخيمة، وبعض اإلصابات املحددة 
املرىض.  سقوط  يسببها  التي 
خالل  من  مديكري،  برنامج  ويأمل 
األخطاء، بسبب  الدفع   رفض 
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الكفاءة النسبية إليتاء اخلدمات يف القطاعني العام واخلاص اإلطار 1-4. 
لقد تطورت عىل مر الزمن األدوار النسبية للقطاعني العام واخلاص يف جمال إيتاء الرعاية 
الصحية )اهلادفة للربح أو غري اهلادفة للربح(، واستمرت يف إثارة جدل قوي ارتكز عىل 
أسس أيديولوجية. ويف النهاية، فإن من شأن البينات العملية أن تساعد عىل حتديد أي 

نوع من املؤسسات هي التي تقدم خدمات حمددة بأكرب قدر من الكفاءة.
ولقد ركزت معظم الدراسات املتاحة عىل الكفاءة يف املستشفيات، املسؤولة عن نحو 
45–69% من اإلنفاق الصحي احلكومي يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )42(. 

وقام هولينغسورث )41( مؤخرًا، بإجراء حتليل جتميعي لـ 317 عمالً منشورًا حول تدابري 
الكفاءة، وخلص إىل أنه إذا كان هنالك يشء “فإن إيتاء القطاع العام للخدمات قد يكون 
أكثر كفاءة من القطاع اخلاص”. ومع ذلك، فإن الدراسات القطرية تشري إىل أن تأثري 
امللكية عىل الكفاءة تأثري خمتلط. كام خلص “يل”، وآخرون )43(، إىل أن املستشفيات غري 
اهلادفة للربح يف الواليات املتحدة األمريكية كانت أكثر كفاءة من املستشفيات اهلادفة 
للربح. وعىل جانب آخر، مل تتفاوت مستويات الكفاءة يف املستشفيات السويرسية تبعًا 
للملكية)44، 45(. ويف أملانيا، وجدت بعض الدراسات أن املستشفيات اخلاصة أقل 
كفاءة، من الناحية التكنولوجية، من املستشفيات اململوكة للقطاع العام، غري أن آخرين 

خلصوا إىل العكس، يف حني مل جيد آخرون غريهم فرقًا عىل اإلطالق )46، 47(.
وهنالك ندرة يف الدراسات التي تقيس أوجه الكفاءة النسبية للمرافق الصحية العامة 
واخلاصة يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. وربام كانت دراسة ماسيي 
اإلجيايب  التأثري  حول  تقارير  عنها  خرجت  التي  الوحيدة  الدراسة  هي   ،)Masiye(
الكبري للملكية اخلاصة عىل الكفاءة يف مستشفيات زامبيا )كان وسطي الكفاءة 73% يف 

املستشفيات اخلاصة مقارنة بـ 63% يف املستشفيات العامة(.
وهذا يؤكد أنه ال ينبغي التعميم يف ما يتعلق بالنموذج األفضل من نامذج امللكية بالنسبة 
جلميع البلدان. ويف ذات الوقت، تظهر البينات أن املعدل العام ملستويات الكفاءة أقل 
كثريًا مما يمكن أن يكون عليه يف مجيع أنواع املستشفيات. فاملستشفيات يمكنها أن تصبح 
أكثر كفاءة، برصف النظر عن ملكيتها، وذلك باحلد من اهلدر وبانتاجها تدخالت عالية 
املردود، وإن ضامن حدوث ذلك يستوجب إرشافًا قويًا من قبل احلكومة لوضع قواعد 

التشغيل وإنفاذها.
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ـ 98000 وفاة، التي حتدث كل عام بسبب األخطاء  تقليص الوفيات املقدرة ب
الطبية )53(.

القضاء عىل اهلدر والفساد
ـ 10–25% من اإلنفاق العام عىل الصحة واملرتبط باملشرتيات – رشاء  إن ما يقدر ب
املدخالت الرضورية مثل األدوية، واملعدات، والبنية األساسية – ُيفقد كل عام 
بسبب املامرسات الفاسدة )54(. ففي البلدان املتقدمة وحدها، تشري التقديرات 
إىل أن االحتيال وصور إساءة االستخدام األخرى يف جمال الصحة، تكلف فرادى 
احلكومات ما يرتاوح بني 12 و 23 بليون دوالر أمريكي سنويًا )55(. ونظرًا لكون 
فتكون هنالك فرص  املراحل،  األدوية عملية معقدة ومتعددة  إنتاج وتوزيع 
استثنائية للعديد من حاالت إساءة االستخدام يف هذا املجال، رغم أن املشكلة 

متتد لتصل إىل مجيع جماالت الرشاء.
وقد أظهرت التجربة أنه لكي يمكن حتجيم الفساد يف جمال رشاء وتوزيع 
األدوية حتجياًم ملموساً، فينبغي تطبيق اسرتاتيجيتني يكمالن بعضهام بعضاً: 
األوىل أسلوب انضباطي هابط من القمة إىل القاعدة ويقوم عىل اإلصالحات 
الترشيعية، وسن القوانني، وإعداد اهلياكل والعمليات اإلدارية املطلوبة لضامن 
تنظيم ورشاء األدوية بطريقة تتسم بالشفافية، والثانية أسلوب قيم صاعد من 
أخالقية،  ومبادئ  قيم  خالل  من  املؤسيس  التكامل  يعزز  القمة  إىل  القاعدة 

ويسعى إىل حفز السلوك األخالقي لدى املوظفني العموميني.
وقد قام 26 بلداً، منذ عام 2004، بإدخال أسلوب اإلدارة الرشيدة لربامج 
األدوية استنادًا إىل هذه املبادئ، مما أفىض إىل انخفاض يف اإلنفاق عىل األدوية 
التحالف من أجل الشفافية يف األدوية مبادرة أخرى تركز عىل  )56(. ويمثل 
التي  اإلجراءات  خالل  من  مرتفع  جودة  بمستوى  األدوية  وتوافر  تكلفة  يرس 
تتخذ عىل املستوى القطري التي تعزز الكفاءة يف سلسلة رشاء األدوية، والسيام 

اجلوانب املتعلقة بالشفافية واملساءلة )57(.
إال أن هذه املبادئ ال تقترص عىل رشاء وتوزيع األدوية فقط، حيث يمكن 
اجلوهرية  باملبادئ  مدعومة  بالصحة،  اخلاصة  األنشطة  مجيع  عىل  تطبيقها 
القانون  حكم  واحرتام  والشفافية،  املساءلة،  تشمل  والتي  اجليدة  للحكومة 
)58(. ويمتد نطاق املهام التنظيمية اجلوهرية التي يمكن من خالهلا مقاومة 
الترسبات من امليزانية وغريها من الترسبات بالفعالية املتوخاة، من التسجيل، 
واالعتامد، وإصدار الرخص ملقدمي اخلدمات وللمرافق واملنتجات )لتحسني 
اجلودة(، إىل مهام اإلرشاف والتدقيق الداخيل. ويتطلب حتسني اإلدارة الرشيدة 
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أيضًا مصادر جيدة للمعلومات واستخدام أفضل للمعلومات حتى يمكن 
حتديد املخالفات يف املامرسة ورصد التغريات.

التقييم النقدي لتحديد اخلدمات املطلوبة
در تكلفة احلصول عىل سنة واحدة من احلياة الصحية بام يرتاوح بني أقل من  تقَّ
10 دوالرات أمريكية وأكثر من 100000 دوالر أمريكي، بحسب التدخل الذي 

جُيرى )59، 60(، أو بتعبري آخر، إذا اخرتت تدخاًل يكلف 10 دوالرات أمريكية 
ر من احلياة الصحية، فبوسعك توفري 100000 سنة مقابل مليون  لكل سنة توفَّ
دوالر أمريكي. أما إذا اخرتت التدخل الذي يكلف 100000 دوالر أمريكي، فإنك 

ال توفر سوى 10 سنوات صحية فقط.
وليست هنالك قاعدة عامة ملعرفة أي من التدخالت هي التي ستكون 
مثل  االعتبار،  يف  العوامل  مجيع  أخذ  ينبغي  حيث  القطر،  يف  املردود  عالية 
مستويات األسعار، وأنامط األمراض ومعدالت التغطية. وليس صحيحًا حتى 
أن الوقاية تكون دومًا أكثر مردودية من العالج. فبعض أشكال الوقاية يتسم 
ذلك  يتم  ال  بينام  منقوص،  نحو  عىل  ويستخدم  التكاليف  لقاء  بالفعالية 
الفعالية  تقييم  قطر  كل  عىل  أن  هو  املثايل  والوضع  اآلخر.  للبعض  بالنسبة 
لقاء التكاليف والكفاءة يف املناطق اخلاصة به هو، رغم أن التوجيهات حول 
يف  التدخالت  من  عريض  لطيف  قدمت  قد  كانت  التكاليف  لقاء  الفعالية 
مواقع خمتلفة وذلك من خالل برنامج عمل املنظمة املعني باختيار التدخالت 

العالية املردود ومن خالل دورتني ملرشوع أولويات مكافحة األمراض )61(.
مفرطًا  استخدامًا  أسباب،  لعدة  هنالك،  أن  هو  الواضح  فإن  لذلك، 
للتدخالت ذات التكلفة املرتفعة والفعالية القليلة، بينام التدخالت املنخفضة 
إذن،   .)60 التي تستغل عىل نحو منقوص )59،  املردود هي  التكلفة والعالية 
فتحويل املوارد من األوىل إىل الثانية يعد سبياًل واضحًا لتحقيق كفاءة أكرب. وتشري 
مراجعتنا للدراسات القليلة التي أجريت ملقارنة الوضع الراهن للتدخالت مع 
من  مركبة  ملجموعة  مالءمة  أكثر  تكون  أن  يمكن  التي  التدخالت  جمموعة 
نفس  عىل  احلصول  يمكن  أنه  إىل  تشري  )اجلدول 2-4(،  احلاالت  أو  األمراض 
املكاسب الصحية مقابل ما يرتواح بني 16% و 99% من اإلنفاق احلايل، بحسب 

األوضاع. ويمكن أن تسهم هذه الوفورات يف حتسني الصحة بطرق أخرى.
بإجراءات  الصلة  ذات  املعامالت  لتكاليف  املجال  إتاحة  مع   وحتى 
إعادة التخصيص، فإن البينات الواردة يف اجلدول 4-2 تشري إىل إمكانية حتقيق 
مكاسب تتعلق بالكفاءة بنسبة تبلغ حوايل 20% يف البلدان التي تعطي أولوية 
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للتدخالت العالية املردود. ومن الواضح أن التدخالت العالية املردود ختتلف 
بحسب القطر، إال أنه، يف البلدان املنخفضة الدخل، ال جيرى التطبيق الكامل 
لكثري من التدخالت األكثر فعالية لقاء التكاليف – الرعاية الوقائية واملعاجلة 
الذي  األمر  الطفولة-  األساسية يف مرحلة  التطعيامت  أو  والولدان،  لألمهات 

يأيت عىل حساب أرواح البرش.
عند  إليه  ينظر  الذي  الوحيد  االعتبار  ليست  التكاليف  لقاء  والفعالية 
حتديد توليفة مثىل من التدخالت. ففي احلاالت التي يتعلق األمر فيها بالعدل 
أو املساواة أو مبادئ اللياقة األساسية فإن القيمة االجتامعية لتدخل صحي ما 
ل  يمكن أن ختتلف عن الفوائد الصحية التي قد يؤدي إليها هذا التدخل. تأمَّ
فة: يف الواليات املتحدة األمريكية،  الرعاية يف سنوات العمر املتأخرة. إهنا مكلِّ
مثالً، تكون الرعاية خالل آخر سنة من عمر املرىض مسؤولة عن ما يقرب من 
ثلث اإلنفاق السنوي لربنامج “مديكري”، رغم أن املرىض يف هذه الفئة ال يمثلون 
سوى 5% من األشخاص املدرجني يف النظام )68(. إذن، فاالعتبارات االجتامعية، 
توفري  املجتمعات  التي حتدد مواصلة  التكاليف، هي  لقاء  الفعالية  وليست 
الرعاية يف سنوات العمر املتأخرة. ومن بني األمثلة األقل تطرفاً، ولكنها كثريًا 
ما تواجه راسمي السياسات يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، 
املردودية املتناقصة ملد نطاق التغطية بالتدخالت إىل املناطق الريفية النائية. وكام 
ُذكر يف الفصل األول، فإن االلتزام بالتغطية الشاملة يعتمد، بدرجة كبرية، عىل 
الكفاءة  بني  توازن  التي  اخليارات  االستعداد الختاذ  االجتامعي؛ عىل  التضامن 

وبني املساواة.
فرغم أن اعتبارات املساواة ال يعلو فوقها عاٍل، إال أنه البد للحكومات من 
مواصلة الرتكيز عىل الفعالية لقاء التكاليف حتى يمكنها االنخراط يف مزيد 
النظام ألقىص استفادة من قيمة  الفعال للخدمات لضامن حتقيق  من الرشاء 

األموال املدفوعة. وسيناقش هذا األمر بشكل مفصل يف هذا الفصل.

الفوائد املحتملة من حتسني الكفاءة
من املمكن، إذا أخذنا متوسط معدالت عدم الكفاءة التي حددت يف األقسام 
األوىل من هذا الفصل، ورضبناها يف متوسط نسب اإلنفاق الصحي اإلمجايل 
املرتبط بكل عنرص، أن ندرك ما يمكن احلصول عليه من خالل حتقيق معدالت 
كفاءة أكرب، )اجلدول 4-3(. واألسباب العرشة الشائعة لعدم الكفاءة مصنَّفة 
يف هذا اجلدول ضمن مخس فئات عامة هي: املوارد البرشية الصحية؛ األدوية؛ 

املستشفيات؛ الترسبات بسبب الفساد واهلدر؛ وتوليفة التدخالت.
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املكاسب املحتملة من التقييم النقدي للتدخالت اجلدول 2-4. 

العملة )أ(الدراسة
تكلفة احلصول عىل سنة واحد من احلياة الصحية

التحسن )%(التوليفة املثىلالتوليفة احلالية
10.658.5720دواء معاجلة املالريا يف زامبيا )62( 

$US)التكلفة لكل حالة شفيت(

الوقاية من األمراض واإلصابات يف تايلند )63( 
BHT300000218599الوقاية من األمراض القلبية الوعائية

6190337545الوقاية من إصابات احلوادث عىل الطرق املرورية )الكحول(

100078821الوقاية من إصابات احلوادث عىل الطرق املرورية )اخلوذة(

مكافحة املسكرات والتبغ يف استونيا )64(
EEK262189366الكحول

29224715التبغ

378352633730التدخالت العصبية والنفسية يف نيجرييا )65(

NGN2105446711368الفصام

1045866209541االكتئاب

133391050721الرصع

201341067747معاقرة املسكرات

300721753642حزمة الرعاية الصحية النفسية يف اسرتاليا )66(

AU$19607010748245الفصام

204631073748االضطرابات العاطفية )أي نوع(

15184913040اضطرابات القلق )أي نوع(

979325341245اضطرابات الكحول
رعاية مرىض رسطان عنق الرحم والوقاية منه )67( )ب(

)EurA( منطقة دون إقليمية مرتفعة الدخلI$4453331326

)WprB( 3071198435منطقة دون إقليمية متوسطة الدخل

)SearD( 42135516منطقة دون إقليمية منخفضة الدخل

$US، دوالر الواليات املتحدة؛ BHT، الباهت التايلندي؛ EEK، الكرون االستوين؛ NGN، النريا النيجريية؛ $AU، الدوالر االسرتايل؛  )أ( 

$I، الدوالر الدويل.

مناطق منظمة الصحة العاملية دون اإلقليمية )رشائح الوفيات(: EurA، بلدان اإلقليم األورويب التي تنخفض فيها معدالت وفيات البالغني  )ب( 

واألطفال انخفاضًا شديدًا؛ WrpB، بلدان غرب املحيط اهلادي التي تنخفض فيها معدالت وفيات البالغني واألطفال؛ SearD، بلدان جنوب 
رشق آسيا التي ترتفع فيها معدالت وفيات البالغني واألطفال. أقاليم منظمة الصحة العاملية مقسمة تقسياًم فرعيًا بحسب رشائح وفيات البالغني 

واألطفال: A، معدالت وفيات منخفضة جدًا لألطفال ومنخفضة جدًا للبالغني؛ B، معدالت وفيات منخفضة لألطفال ومعدالت منخفضة 
للبالغني؛ C، معدالت وفيات منخفضة لألطفال ومعدالت وفيات مرتفعة للبالغني؛ D، معدالت وفيات مرتفعة لألطفال ومعدالت وفيات مرتفعة 

 .)http://www.who.int/choice/demography/regions( معدالت وفيات مرتفعة لألطفال ومعدالت وفيات مرتفعة جدًا للبالغني ،E للبالغني؛
ليس هلذا التصنيف صفة رسمية وهو مقدم ألغراض التحليل فقط.
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أن  الدخل  املنخفضة  البلدان  بوسع  أنه  اجلدول،  واقع  من  ويتضح، 
كفاءة  حتسني  خالل  من  اإلمجايل  الصحي  إنفاقها  من   %24–12 سنويًا  توفر 
املوارد إلمكان مد مظلة احلامية  العمل، مما يؤدي إىل حترير  املستشفيات وقوة 
من املخاطر املالية لتغطي مزيدًا من الناس، أو توسيع نطاق اخلدمات املتاحة. 
هذه  مجيع  معاجلة  عىل  البلدان  عملت  إذا  بالضبط  حدوثه  يمكن  ما  وإن 
املصادر التي تؤدي إىل عدم الكفاءة، يف نفس الوقت، هو أمر غري واضح، إال 
أن املكاسب لن تكون بالقطع مكاسب مجعية )مجعًا حسابياً( متاماً، حيث إن 
تلقائيًا يف  به  مثالً، سيتم اإلحساس  الصحيني،  العاملني  كفاءة  التحسن يف 
20–40% من  حتسن كفاءة املستشفيات. ويشري أحد التقديرات املتحفظة أن 
الناس، وإن  اإلنفاق ُيستهلك بطرق ال تفعل الكثري من أجل حتسني صحة 
املكاسب الصحية املمكن حتقيقها من إعادة استثامر هذه املوارد بطرق أفضل 

لتحسني صحة السكان هي مكاسب هائلة.
وأسباب  لطبيعة  البلدان  تقييم  يف  املجال  هذا  يف  األوىل  اخلطوة  وتتمثل 
أوجه عدم الكفاءة املحلية، اعتامدًا عىل التحليل الوارد أعاله. ومن الرضوري، 
املمكن  ومن  املمكنة.  للحلول  املرجح  والتأثري  التكاليف  تقييم  ذلك،  بعد 
حتسني الكفاءة، عىل النحو الذي أظهره لبنان مؤخرًا )اإلطار 4-2(. ورغم أنه 
قد ال يكون باإلمكان، بالنسبة جلميع البلدان، أن تضاهي النتائج التي حققها 

ذلك القطر، إال أنه يمكن حتقيق مكاسب كبرية يف كل مكان تقريبا.

 احلوافز والتمويل الصحي والكفاءة
الفصل إجراءات حمددة لتحسني  السابقة من هذا  لقد اقرُتحت يف األقسام 
الكفاءة يف املجاالت العرشة التي تم حتديدها. ويف هذا القسم، سينصب الرتكيز 
عىل احلوافز – والعوائق – املتأصلة يف نظم التمويل املختلفة، التي يمكن أن 

تعزز الكفاءة أو ترض هبا.
ومن بني االعتبارات األساسية يف هذا اخلصوص، الطريقة التي يتم هبا دفع 
أجور مقدمي اخلدمة الصحية. وتتباين آليات الدفع للمستشفيات، واملرافق 
الصحية، واألطباء، واملمرضات، واختصاصيي العالج الطبيعي، وغريهم، ممن 
يديرون هذه املرافق، تباينًا كبريًا بني النظم وبعضها، وكثري منها يقدم حوافز 
لعدم الكفاءة. وإن أكثر نظم الدفع بدائية، كام أسلفنا، هو قيام املريض بالدفع 
ملقدم الرعاية الصحية يف نفس الوقت الذي حيتاج فيه إىل هذه الرعاية. وسبق 
وأن ناقشنا بالتفصيل العيوب الكثرية هلذا النظام – السيام احلاجز املايل الذي 
يوضع أمام الفقري ويعيقه عن احلصول عىل اخلدمة وما يرافق ذلك من مصاعب 
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مالية ُتفرض عىل الناس الذين يكونون جمربين عىل استخدام اخلدمات. إال أن 
يف  اإلفراط  عىل  أيضًا  يشجع  اخلدمات  مقابل  الرسوم  لتحصيل  النظام  هذا 
وجهًا  ذلك  ويعدُّ  ذلك،  تكلفة  حتمل  عىل  القادرين  للناس  اخلدمات  تقديم 

آخر من أوجه عدم الكفاءة.
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الوفورات املحتملة يف الكفاءة بحسب التكلفة وفئة الدخل القطري  اجلدول 3-4. 
املدى املحتمل لوفورات الكفاءة فئة الدخل

)النسبة املئوية لإلنفاق الصحي 
اإلمجايل()أ(

الوفورات املحتملة للكفاءة بحسب 
نصيب الفرد )$US()ب(

املدى املحتمل لوفورات الكفاءة عرب 
جمموع السكان )ببالين الدوالرات 

األمريكية(
املدىالوسطياملدىالوسطي

110-563851املوارد البرشية

79-78499639-8492629-16مرتفعة الدخل

29-761206-71448-14متوسطة الدخل

1-136-825-15منخفضة الدخل

24-115193األدوية

14-1495124-293122-3مرتفعة الدخل

9-21967-2516-5متوسطة الدخل

0-012-312-5منخفضة الدخل

54-287503املستشفيات

31-30236330-3233325-8مرتفعة الدخل

23-549168-51139-11متوسطة الدخل

1-124-413-9منخفضة الدخل

51-271468الترسبات

29-28224315-3221310-8مرتفعة الدخل

22-544150-51035-10متوسطة الدخل

1-124-523-10منخفضة الدخل

141-7051094توليفة التدخالت

96-95611786-10602774-20مرتفعة الدخل

43-1089299-102170-20متوسطة الدخل

2-248-1037-20منخفضة الدخل

282-14092188املجموع

192-18912231573-2012041548-40مرتفعة الدخل

86-20178599-2042140-40متوسطة الدخل

4-3817-20713-40منخفضة الدخل
 

استخرج برضب مدى الوفورات املحتملة للكفاءة )املوارد البرشية 15–25%، األدوية 10–15%، املستشفيات 10–25%( يف احلصة من اإلنفاق  )أ( 

رة بشكل مبارش  الصحي اإلمجايل يف فئات الدخل القطري املختلفة؛ الوفورات املحتملة للكفاءة من حيث الترسبات وتوليفة التدخالت مقدَّ
كنسبة مئوية لإلنفاق الصحي بحسب نصيب الفرد)6، 69(.

استخرج برضب الوفورات املحتملة للكفاءة يف معدل اإلنفاق الصحي بحسب نصيب الفرد ]نصف املدي الربيعي[: 4013 ]947–3871[  )ب( 

)مرتفعة الدخل(؛ 139 ]101-351[ )متوسطة الدخل(؛ 22 ]15-33[ )منخفضة الدخل( )6، 69(.



مزيد من الصحة مقابل املال

ويعد حتصيل الرسوم مقابل اخلدمات أحد الصور الشائعة للدفع حتى 
عة، وهو ما يكون أكثر شيوعًا يف أنظمة التأمني. فهو  عندما تكون األموال جممَّ
إذن أمر شائع وهو مكلف أيضاً. وألن رشكة التأمني هي التي تدفع، ال يكون 
لدى الطبيب وال لدى املريض احلافز عىل تقييد التكاليف، ويكون اإلفراط يف 
تقديم اخلدمات هو النتيجة احلتمية. وهذا اإلفراط يف تقديم اخلدمات غالبًا ما 
يتخذ صورة اإلفراط يف استخدام األدوية املوصوفة، رغم أنه ال يقترص عىل ذلك. 
وتقدم دراسة أجريت مؤخرًا عىل العوامل املسؤولة عن ازدياد الوالدات باجلراحة 
القيرصية، مثاالً آخر عىل ذلك. وثمة حمددات كثرية هلذا األمر، إال أن كاًل من 

املرىض،  من  املتزايد  الطلب 
األطباء  من  املتزايد  والعرض 
عن  أجورهم  يتلقون  الذين 
دورا  يلعب  جيرونه،  تدخل  كل 
ً)65(. وعىل الرغم من أنه جيرى 
القيرصية  باجلراحة  الوالدة  ربط 
بزيادة معدالت وفيات األمهات، 
والولدان،  األمهات  ومراضة 
بالنسبة  املضاعفات  وزيادة 
 ،)73-71( الالحقة  للوالدات 
من  النوع  هذا  حدوث  أن  إال 
عندما  حتى  تزايد،  يف  الوالدات 
الطبيعية عىل  الوالدة  ال تنطوي 
وترتفع   .)74( خاصة  خماطر 
جترى  التي  الوالدات  معدالت 
القيرصية يف  اجلراحة  عن طريق 
69 بلدًا من بني البلدان الـ 137 

معلومات،  عنها  تتوافر  التي 
األمر الذي يكلف هذه البلدان 
ما يقدر بـبليوين دوالر أمريكي 
إجراءات ال رضورة  كل عام، يف 

هلا )اإلطار 3-4(.
تروَّج  التي  الدرجة   وإن 
القيرصية  باجلراحة  الوالدة  هبا 
األشخاص  قبل  من  للمرىض 
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بنان: حتسني كفاءة النظام الصحي، وزيادة التغطية،  إصالحات ل اإلطار 2-4. 
وخفض اإلنفاق املبارش من أموال املرىض

أنفق لبنان يف عام 1998، 12.4% من ناجته املحيل اإلمجايل عىل الصحة، أكثر من أي قطر 
آخر يف إقليم رشق املتوسط. وكانت املدفوعات املبارشة من أموال املرىض، التي بلغت 
نسبتها 60% من اإلنفاق الصحي اإلمجايل، من بني النسب األكرب يف اإلقليم، مما شكل 
ت وزارة الصحة سلسلة  عقبة كبرية بالنسبة ملحدودي الدخل. ومنذ ذلك احلني، نفذَّ

من اإلصالحات من أجل حتسني املساواة والكفاءة.
القطاع  الرعاية األولية يف  العنارص اجلوهرية هلذا اإلصالح يف: جتديد شبكة  ومتثلت 
العام؛ وحتسني اجلودة يف املستشفيات العامة، وتعزيز استخدام التكنولوجيات الصحية 
اجلنيسة  األدوية  استخدام  زيادة  األخري  العنرص  وتضمن  رشيد.  نحو  عىل  واألدوية 
املضمونة اجلودة. وسعت وزارة الصحة أيضًا إىل ترسيخ قيادهتا ومهامها اإلدارية من 
خالل إنشاء سلطة تنظيمية وطنية خاصة بالصحة والتكنولوجيا الطبية احليوية، وإنشاء 
نظام اعتامد جلميع املستشفيات، والتعاقد مع املستشفيات اخلاصة لتقديم خدمات رعاية 
نوعية للمرىض الداخليني مقابل أسعار حمددة. ولدى لبنان اآلن قاعدة بيانات تستخدم 

لرصد إيتاء اخلدمة يف املرافق الصحية العامة واخلاصة.
وقد أثمر حتسني جودة اخلدمات يف القطاع العام عىل مستوى الرعاية األولية والثالثية 
)التخصصية( بزيادة االستفادة من اخلدمات، والسيام من قبل الفقراء. وأصبحت وزارة 
مًا أكثر أمهية للخدمات، قادرة بشكل أفضل، عىل التفاوض بشأن  الصحة، بوصفها مقدِّ
أسعار اخلدمات التي تقوم برشائها من املستشفيات اخلاصة، ويمكنها استخدام قاعدة 

البيانات لتتبع سعر الوحدة خلدمات املستشفيات املختلفة.
وقد حتسنت معدالت االستفادة من اخلدمات الوقائية، والتعزيزية، والعالجية، والسيام 
1998، شأهنا يف ذلك شأن احلصائل الصحية. وقد أدى  بني الفقراء، وذلك منذ عام 
تقليص اإلنفاق عىل األدوية، مقرونا باملكاسب األخرى التي حتققت يف جمال الكفاءة، 
12.4% إىل  إىل انخفاض اإلنفاق عىل الصحة، كحصة من الناتج املحيل اإلمجايل، من 
8.4%، كام هبط اإلنفاق املبارش من أموال املرىض، كحصة يف اإلنفاق الصحي اإلمجايل، 

من 60% إىل 44%، مما أدى إىل زيادة مستويات احلامية من املخاطر املالية.
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لنفس  وفقًا  أنه،  إال  واضحة،  ليست  إجرائها،  يف  مالية  مصلحة  هلم  الذين 
الدراسة اخلاصة بالعرض والطلب، فإنه يف األماكن التي تقدم فيها احلكومة 
تتدنى تدنيًا شديداً.  القيرصية  اخلدمات الصحية، نجد أن معدالت اجلراحة 
من  املستمد  الصحي  اإلنفاق  حصة  مضاعفة  أن  وجد  التحديد،  وجه  وعىل 
مصادر حكومية يقابلها نقص نسبته 29.8% )9.6–50%( يف معدالت اجلراحة 

القيرصية )70(.
اخلدمات  استخدام  رسوم  فيها  ُتدفع  التي  النظم  معظم  فرضت  وقد 
تقديم  اإلفراط يف  ملواجهة  اخلدمات  مقدمي  التأمني، ضوابط عىل  أموال  من 
اخلدمات. وأدخل كثري من البلدان كذلك أشكاالً من املدفوعات املشرتكة أو 
النظر يف ما  التقاسم املشرتك، وذلك لتشجيع املرىض عىل  غريها من أشكال 
إذا كانوا فعليًا بحاجة إىل خدمة صحية ما. إال أن تنفيذ هذه التدابري يمكن 
أن يكون مكلفاً، كام قد يتطلب قدرات كبرية لرصدها، وقد خيفق يف معاجلة 
السبب الرئييس للمشكلة – احلوافز لإلفراط يف تقديم اخلدمات يف نظام يقوم 

عىل سداد األجور وفقًا للخدمات املقدمة.
ويعد حتديد املبلغ الذي يدفع إىل مقدمي اخلدمات من خالل األجر القائم 
اخلدمات.  تقديم  يف  اإلفراط  من  حتد  التي  االسرتاتيجيات  أحد  الفرد،  عىل 
ويشيع استخدام أسلوب األجر القائم عىل الفرد عىل مستوى الرعاية الصحية 
األولية، حيث يدفع ملقدمي اخلدمات 
مجيع  تغطي  مسبقًا  حمددة  أتعاب 
مريض  لكل  الصحية  االحتياجات 
طبيب  جعل  وإن  لدهيم.  مسجل 
الرعاية األولية أو مرفق الرعاية األولية 
هو الذي يدير امليزانية واقعياً، ويكون 
مسؤوالً عن دفع أجور أي من خدمات 
أو  ملرضاهم،  يقدموهنا  التي  الرعاية 
لرعاية أولئك املرىض الذين حييلوهنم 
إىل مستويات أعىل ضمن النظام، من 
الوقاية،  عىل  الرتكيز  يشجع  أن  شأنه 
األمراض  من  املزيد  توقي  إن  حيث 
الوخيمة يقلل اإلحاالت ويمنع فقدان 
جزء من أمواهلم. كام قد يشجع ذلك 

األطباء أيضًا عىل تأخري اإلحاالت.
عىل  القائم  األجر  ويستخدم 
الفرد، يف بعض األحيان، لدفع أجور 
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باين اللجوء إىل اجلراحة القيرصية يف العامل ت اإلطار 3-4. 
تتباين أعداد اجلراحات القيرصية تباينًا شديدًا بني البلدان، حيث نجد أن هنالك جلوءًا 
مفرطًا هلذا اإلجراء يف البلدان األكثر ثراًء وتلك التي متر بمرحلة انتقالية، بينام ختفق 
البلدان املحرومة اقتصاديًا، وبصفة أساسية يف أفريقيا، يف تلبية الطلب عليها. وُتظهر 
البيانات املتعلقة باجلراحات القيرصية التي أجريت يف 137 بلدًا يف عام 2007 أن الوالدة 
باجلراحة القيرصية مثلت أقل من 10% من مجيع الوالدات يف 54 بلدًا، وارتفعت النسبة 
إىل أكثر من 15% يف 69 بلدًا. وأشارت التقارير إىل أن 14 بلدًا فقط هي التي سجلت 

املعدالت املويص هبا، والتي ترتاوح بني 10 و %15.
ويوضح حتليل لبلدان حمددة، مرتكز عىل الطرق التي تضمنها برنامج املنظمة الختيار 
التدخالت العالية املردود، أن تكلفة االستخدام العاملي املفرط للجراحات القيرصية 
تتجاوز 2 بليون دوالر أمريكي سنويًا. وقد فاقت اجلراحات القيرصية التي أجريت 
دون رضورة يف عام 2008 عدد اجلراحات التي كانت رضورية. وبسبب الرتكيز املفرط 
عىل اللجوء إىل اجلراحة القيرصية يف البلدان التي ترتفع مستويات الدخل فيها )وبالتايل 
ارتفاع مستويات األسعار(، فإن التكلفة العاملية للجوء املفرط للجراحة القيرصية يف عام 
2008، كان يمكن أن متول اإلجراءات التي كان حيتاج إليها املرىض يف البلدان األكثر 

فقرًا بام يقرب من ستة أضعاف.

املصدر )75(
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تقدمها،  التي  اخلدمات  لقاء  األولية  الرعاية  مرافق  أو  األولية  الرعاية  مقدمي 
والثالثية  الثانوية  الرعاية  هبا  متّول  التي  تلك  عن  منفصلة  بصورة  وذلك 
الرعاية األولية حافزًا لإلحالة  )التخصصية(. ويف هذه احلالة، قد جيد مقدمو 
إىل املستويات األعىل يف وقت مبكر، أو عندما ال يكون املرىض بحاجة إىل رعاية 

عىل املستوى األعىل، وذلك كوسيلة حلامية ميزانياهتم.
املرادف  هو  املكوث،  مدة  لطول  وفقًا  الدفع  فإن  املستشفيات،  يف  أما 
لتحصيل الرسوم مقابل اخلدمات. وكام هو احلال بالنسبة لتحصيل الرسوم 
مقابل اخلدمات الرسيرية املقدمة، فإن الدفع بحسب طول مدة املكوث، يؤدي 
باستمرار إىل فرتات رعاية أطول للمريض الداخيل، ومن ثم، تكاليف أعىل مما 

هو رضوري من الوجهة الطبية )76، 77(.
املجال، استخدام شكل من أشكال  فعالية يف هذا  اآلليات األكثر  ومن 
التشخيص،  الدفع بحسب احلالة، مثل جمموعات احلاالت املصنفة بحسب 
حيث  من  متجانسة  جمموعة  يف  املختلفة  األمراض  من  عدد  جيّمع  حيث 
التكلفة والتي تنسب حينذاك إىل متوسط تكلفة عالجية. ويتلقى املستشفى 
مبلغ إعاضة ثابت برصف النظر عن مدى كثافة املعاجلة التي يقررها بالنسبة 
للمرىض، أو طول مدة مكوثهم هناك. ويتمثل اجلانب السلبي هلذا األمر يف 
أن املستشفيات يمكن أن خُترِّج املرىض يف وقت مبكر، قبل اكتامل شفائهم، 
حتى يمكنها إعادة إدخاهلم مرة أخرى للحصول عىل مدفوعات أخرى حلالة 
جديدة من جمموعة احلاالت املصنفة بحسب التشخيص. وقد أدخل كثري من 
البلدان وصناديق التأمني – وليس فقط تلك املوجودة يف املناطق ذات الدخل 
املرتفع – أحد أشكال الدفع بحسب احلالة يف نظم متويل املستشفيات لدهيا، 
وذلك من أجل السيطرة عىل النفقات وللتشجيع عىل تعزيز الكفاءة. ومن بني 

هذه البلدان كازاخستان وكريغيزستان وتايلند وتركيا )81-78(.
احلكومية  املحلية  املناطق  بني  أجريت  مقارنة  أشارت  السويد،  ويف 
)املقاطعات( التي استخدمت نظام دفع األجور من خالل جمموعات احلاالت 
املصنفة بحسب التشخيص وتلك التي مل تستخدم هذه الطريقة، إىل وجود 
10% )82(. ويف الواليات املتحدة األمريكية، أفادت  النفقات بلغ نحو  وفر يف 
تقارير بأن معدل مكوث املرىض يف املستشفيات قد انخفض يف ظل تطبيق 
باألساليب  مقارنة  التشخيص،  بحسب  املصنفة  احلاالت  جمموعات  نظام 
األخرى لدفع األجور )83(. ومع ذلك، فإن كاًل من أسلوب دفع األجر القائم 
عىل الفرد أو الدفع القائم عىل جمموعات احلاالت املصنفة بحسب التشخيص 
يتطلب القدرة عىل قياس التكاليف قياسًا دقيقًا قبل تنفيذ هذه األساليب، 

مع رصد تأثريها عىل مر الزمن.
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أو  اخلدمة  مقابل  الصحية  الرعاية  عاميل  أجور  لدفع  البديل  ويتمثل 
بحسب الفرد، يف دفع مرتبات ثابتة هلم. ويكمن التحدي هنا يف كيفية حتفيز 
األشخاص الذين، بخالف ذلك، ال حيصلون عىل فائدة مالية إذا ما أدوا عملهم 
بصورة أفضل. وقد أدخلت هيئة الصحة الوطنية يف اململكة املتحدة، يف عام 
الغرض  كان  والذي  ني،  العامِّ للمامرسني  املِنَْح  عىل  قائم  حوافز  نظام   ،2004

معينة  حاالت  برصد  خيتص  ما  والسيام  الرعاية،  حتسني  عىل  تشجيعهم  منه 
)هبوط القلب، الربو، السكري(. ويمكن أن يصل مبلغ املنحة إىل عدة آالف 

من اجلنيهات يف السنة وهي متثل جزءًا كبريًا من دخل املامرس العام )84(.
وقد بدأ العديد من البلدان يف إعداد نظم دفع خمتلط عىل مستوى كل من 
املستشفيات، واألفراد من مقدمي اخلدمات، عىل افرتاض أن طرق اجلمع بني 
املدفوعات عىل نحو حصيف يمكن أن حتقق فعالية أكرب وجودة أفضل من 
االقتصار عىل نموذج دفع وحيد )85(. فالنظام األملاين، عىل سبيل املثال، جيمع 
التشخيص  امليزانيات وبني أسلوب جمموعات احلاالت املصنفة بحسب  بني 
عىل مستوى املستشفيات مع تقديم حوافز للسيطرة عىل النفقات، ويف فنلندا، 
تدفع أجور األطباء من خالل املزج بني الرواتب واألجر القائم عىل الفرد والرسوم 

مقابل اخلدمات.

ربط األجر باألداء 
يعترب دفع األجر وفقًا لألداء اجليد، من الناحية النظرية، هو املقابل العكيس ملا 
يطلق عليه يف برنامج “مديكري” أسلوب “األحداث التي ال عذر فيها”، حيث 
يكافأ األطباء واملمرضات حلسن عملهم بدال من رفض دفع أجورهم عندما 
خيطئون. وقد تم، عىل مدى العقود املاضية، تطبيق العديد من أنظمة احلوافز 
القائمة عىل األداء، وذلك حتت مسميات عدة – ربط األجر باألداء، والتعاقد 
القائم عىل األداء، والتمويل القائم عىل األداء، والتمويل القائم عىل النتائج – غري 
أهنا كلها ختتزل يف كوهنا مكافأة للتشجيع عىل إيتاء خدمات حمددة لتحقيق 

تغطية أعىل، أو تقديم جودة أفضل، أو حتسني احلصائل الصحية )86(.
ذات  البلدان  من  عديد  يف  إجيابية  بنتائج  األنظمة  هذه  بعض  أتى  وقد 
يف  إيضاحها  سبق  التي  املتحدة  اململكة  جتربة  إىل  باإلضافة  املرتفع،  الدخل 
برنامج   200 من  أكثر  هنالك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ففي  الفصل.  هذا 
يتم فيها ربط األجر باألداء، كام أن فرنسا لدهيا برنامج وطني، ولدى إسبانيا 
 .)84( صغري  نطاق  عىل  أو  املحيل،  املستوى  عىل  ارتيادية  مرشوعات  وإيطاليا 
وتشري التقييامت إىل أن أنظمة احلوافز القائمة عىل األداء قد حسنَّت من أداء 
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الطبيب و/أو املستشفى يف مقابل جمموعة من التدابري التي تتفاوت بحسب 
يف  املامرسات  بأفضل  االلتزام  مثل  للجودة  مؤرشات  تتضمن  لكنها  املوقع، 
الرعاية، والتحكم يف ضغط الدم لدى املرىض، وخفض معدالت مضاعفات 
السكري )87، 88(. ومع ذلك، فثمة بينات عىل أن هذه احلوافز ال تؤدي، يف 
بعض األحيان، إىل حتسن يف أداء مقدم اخلدمة )89(. حتى عندما يبدو أن هلا 
بعض التأثري، فإنه نادرًا ما يكون ملردوديتها أي اعتبار. إذن، فالسؤال هو هل 
يستحق حتسني مستويات األداء املدفوعات اإلضافية الالزمة لتأمينها؟ وهل 
هنالك طرق أخرى تتمتع بالفعالية لقاء التكاليف لتحقيق نفس احلصائل؟ 

واحلق أن هذه األسئلة مل يتم التعاطي معها )90(.
وقد أُدخل هذا النوع من آليات الدفع يف صور متعددة يف البلدان النامية 
خالل السنوات األخرية، ويتم ذلك عادة من خالل مرشوع إرتيادي يموَّل من أحد 
املانحني، وغالبًا يكون لتدخالت خاصة بالطفولة واألمومة )91(. ومن بني هذه 
البلدان بوروندي، وكمبوديا، والكامريون، ومجهورية الكونغو الديمقراطية، ومرص، 
وهايتي، واهلند، ونيكارغوا، ورواندا. وقد وردت تقارير عن حتسن األداء يف جماالت 
عدة من جماالت الرعاية، بام يف ذلك عدد الزيارات أثناء احلمل، ونسبة النساء 

الاليت يلدن يف املرافق الصحية، وتوفري التغطية بالتمنيع لألطفال )92، 93(.
ومع ذلك، ينبغي أن ينظر بحذر إىل النتائج الواعدة، وذلك يف ضوء حمدودية 
البينات ودراسات التقييم التي ليست عىل الدرجة املطلوبة من القوة، رغم ما 
أشارت إليه مراجعة أجريت مؤخرًا عرب البلدان، من أهنا يمكن أن تكون أداة 
ذت عىل الوجه الصحيح )94(. وهذا يتطلب  مفيدة لتحسني الكفاءة إذا ما ُنفِّ
بيانًا واضحًا لقواعد اللعبة وما ينتظر من كل مشارك فيها. وقد يشمل ذلك 
السلبية  الرصد من أجل مواجهة احلوافز  املعلومات ومهام  تقوية نظام  أيضًا 
اإلجراءات  عىل  بالرتكيز  النظام  استغالل  اخلدمة  مقدمو  حياول  عندما  األثر، 
رون أمواالً أكثر لزيادة دخلهم، أو هيملون اإلجراءات واملرىض  واملرىض الذين يدِّ
الذين يدرِّون دخاًل أقل. وتشري التقارير إىل وقوع هذا السلوك يف كل من املناطق 

ذات الدخل املرتفع، واملنخفضة الدخل، عىل حد سواء )97-95(.
األداء،  عىل  القائمة  احلوافز  بأنظمة  يتعلقان  آخران  شاغالن  وهنالك 
أوهلام: إذا أُدخل أسلوب ربط األجر باألداء إىل الربامج املختلفة بصورة منفصلة 
ومستقلة، فقد تأيت النتائج أيضًا كحوافز لألداء التنافيس – كل برنامج يتنافس 
الستقطاب مقدمي الرعاية ألداء أعامله دون أعامل الربامج األخرى. وعند تدخل 
املانحني، سيكون عىل البلدان املتلقية اختاذ القرارات حول الكيفية التي تتالءم 
وإيتاء  الصحي  بالتمويل  املتعلقة  العامة  اسرتاتيجياهتا  مع  األداء  حوافز  هبا 

اخلدمات، وكيف، وأين، وملاذا تدفع احلوافز.
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أما الشاغل الثاين فهو أن الرتكيز عىل املكافآت املالية يمكن أن يؤثر عىل سلوك 
مقدم اخلدمة بطرق خفية وذلك بجعل فرادى العاملني الصحيني، مثالً، يعتقدون 
أن كفاءهتم حمل شك، أو أن هنالك عدم تقدير لرغبتهم األصيلة يف أداء عمل 
جيد، أو أهنا مرفوضة من األصل )98(، وإن مثل هذا الرتكيز يمكن أيضًا أن يشجع 

العاملني الصحيني عىل توقع احلصول عىل منحة عن كل عمل يؤدونه )99(.

الرشاء االسرتاتيجي
إليها عند  ينظر  التي  االعتبارات  إال واحد من  ما هو  باألداء  إن ربط األجر 
ختصيص االعتامدات لضامن توافر خدمات ذات جودة عالية ألولئك الذين 
حيتاجوهنا، والتأكد من أن النظام الصحي يؤدي وظائفه بالكفاءة املطلوبة. وعىل 
نحو تقليدي، فإن مقدمي اخلدمات يعّوضون عن ما يقدمونه من خدمات، 
ص احلكومات امليزانيات ملختلف املستويات احلكومية، واإلدارات،  و/أو ختصِّ
والربامج، والتي تعتمد إىل حد كبري عىل ما تكون قد حصلت عليه من متويل 
يف العام السابق. ويطلق عىل ذلك الرشاء السلبي )100، 101(، ويمكن للرشاء 
ن اجلودة والكفاءة عن طريق: دراسة االحتياجات الصحية  األكثر إجيابية أن حيسِّ

والتدخالت  القطر؛  داخل  آخر  إىل  مكان  من  تتباين  أهنا  وكيف  للسكان، 
واخلدمات التي تلبي، عىل أفضل وجه، هذه االحتياجات وتطلعات املجتمع 
التعزيزية،  للخدمات  املثىل  والتوليفة  املتاحة؛  املوارد  ضوء  يف  وذلك  املحيل، 
والوقائية، والعالجية، والتأهيلية؛ والكيفية التي يمكن هبا رشاء هذه اخلدمات 
أو تقديمها، بام يشمل آليات التعاقد، ونظم دفع أجور مقدميها، مثل تلك التي 
سبقت مناقشتها يف هذا الفصل؛ وممن ينبغي رشاؤها، مع األخذ يف احلسبان 

مدى توافر مقدمي اخلدمة ومستواهم من حيث اجلودة والكفاءة )102(.
واألمر ليس جمرد االختيار بني الرشاء السلبي والرشاء اإلجيايب، بل سيتعني 
عىل البلدان أن تقرر أين يمكنها العمل، استنادًا إىل قدرهتا عىل حتصيل، ورصد، 
وتفسري املعلومات الالزمة، وتشجيع اتباع معايري اجلودة والكفاءة، وإنفاذ هذه 
املعايري. ويؤدي الرشاء السلبي إىل عدم الكفاءة. وحتى إذا رأت البلدان أهنا مل تتوافر 
فإن  اإلجيايب،  الرشاء  جتاه  برسعة  للتحرك  واملعلوماتية  التقنية  القدرات  بعد  هلا 
بوسعها إعداد إطار عمل للقيام بذلك مع مرور الوقت. وقد يكون هنالك أيضا 
دور لعملية ربط األجر باألداء يف إطار الرشاء اإلجيايب، ولكن مردودها سيكون، 
العنارص  إذا متت يف إطار أسلوب عام يشتمل عىل مجيع  عىل األرجح، أفضل 

األخرى.
االسرتاتيجي  الرشاء  يف  املستخدمة  األدوات  تغيري  األمر  يتطلب  وقد 
وتعديلها عىل مر الزمن. وكام سبق أن أوضحنا، تستخدم معظم نظم التمويل 
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حتقيق  ملحاولة  اخلدمة  مقدمي  أجور  لدفع  عديدة  طرقًا  املتقدمة  الصحي 
التوليفة الصحيحة من احلوافز. وقد حترك الكثري من البلدان بني هذه الطرق 
جيئة وذهاباً، أحيانًا ألسباب تقنية وأحيانًا أخرى ألسباب سياسية. وهذا هو 
يتدبروا  السياسات أن  الرعاية الصحية: حيث يتعني عىل راسمي  دافع نظم 
ما  نطاقًا - والتي عادًة  بينام يدخلون يف مناقشات أوسع  املختلفة،  اخليارات 
اخلدمات،  مقدمي  أجور  لدفع  املختلفة  الطرق  مزايا  – حول  سة  مسيَّ تكون 

ولرشاء اخلدمات لتلبية احتياجات السكان.

التبعثر
عىل كل بلد من البلدان إجياد حلول واقعية لدفع أجور مقدمي اخلدمات ولرشاء 
اخلدمات التي تتناسب مع الظروف املحلية. وأيًا كانت االختيارات التي تتخذ، 
فإن درجة ما من درجات الدفع املسبق والتجميع من شأهنا أن تشكل أساس نظم 
الرعاية الصحية التي تلبي، عىل أفضل وجه، احتياجات سكان هذه البلدان. 
ات  ات التشارك يف حتمل األخطار، كان أفضل. فاملجمعَّ وكلام كربت جممعَّ
الكبرية توفر مزايا عديدة، كام تتوافر هلا قدرات أكرب عىل الوفاء بنفقات معاجلة 
األمراض العرضية املكّلفة. وتتجنب النظم الصحية األكثر كفاءة التشتت يف 
التجميع، بل وأيضًا يف توجيه األموال وتوزيع املوارد. وكام سبقت مناقشته يف 
الفصول السابقة، فإن التبعثر جيعل املجال حمدودًا أمام اإلعانات التبادلية التي 
تكون رضورية يف نظام التجميع، من الغني إىل الفقري، ومن السليم إىل السقيم. 
ويف الواليات املتحدة األمريكية ُينظر إىل التجميع املتبعثر عىل أنه واحد من 
األسباب التي تؤدي إىل اإلخفاق يف الوصول إىل التغطية الشاملة، عىل الرغم 

من معدالت اإلنفاق الصحي املرتفعة )103(.
التي تتعدد  الكفاءة. فالنظم  التبعثر أيضًا سمة لعدم  ويمكن أن يكون 
فيها قنوات التمويل والتجميع، والتي يكون لكل منها نفقاته اإلدارية اخلاصة، 
فة وحتتاج إىل تنسيق. وعىل نحو مشابه،  وتزدوج فيها اجلهود، تكون إدارهتا مكلِّ
األدوية  توزيع  املستشفيات،  إدارة   – النظام  من  أخرى  أجزاء  يف  التبعثر  فإن 
غري  وازدواجية  له،  لزوم  ال  هدر  إىل  – يؤدي  املختربية  النظم  دعم  واملعدات، 

رضورية )103(.
برامج  للخدمات  املتقطع  واإليتاء  املجزأة،  املالية  التدفقات  تعيق  ما  وعادًة 
تتدفق  فعندما   .)104( واإليدز  السل  مكافحة  برامج  مثل  العمومية،  الصحة 
خمصصات امليزانية من احلكومة إىل الربنامج )تستكمل يف كثري من األحيان من 
الصناديق الدولية(، يتوىل الربنامج مسؤولية جتميع األموال وختصيصها ملقدمي 
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اخلاصة إليتاء  املحددة  ترتيباهتا  للربامج  يكون  احلاالت  اخلدمات. ويف كثري من 
اخلدمات، كمستشفى خاص بمعاجلة السل مثالً. ففي كريغيزستان، عىل سبيل 
املثال، كانت االسرتاتيجية املرغوبة هي جعل 50% من مرىض السل يعاجلون يف 
مرافق الرعاية األولية، إال أن 3-4% فقط من اإلنفاق اإلمجايل عىل السل هي التي متت 
عىل ذلك املستوى بسبب الطريقة التي مجع هبا معظم األموال املحلية واخلارجية 
بنظام  املخصصة للسل، حيث جيرى ذلك بصورة منفصلة عن تلك اخلاصة 
الدفع الرئييس ملقدمي اخلدمات. وقد تدفقت تلك األموال، بشكل غالب، عىل 
ت هذه اإلجراءات مؤخراً، وسيتم، اعتبارًا من  مستشفيات السل )105(. وقد ُعدلِّ
ع أموال عام من أجل الصحة، والذي  عام 2011، إضافة بعض هذه األموال إىل جممَّ

سيمكنه دعم الرعاية عىل املستوى األويل، ملرىض السل.
ويف السياق نفسه، أوضح حتليل التدفقات املالية لربناجمي مكافحة اإليدز، 
ومعاقرة املخدرات يف استونيا وجود ازدواجية ال لزوم هلا، حيث مّثل متعاطو 
املخدرات باحلقن إحدى الفئات املستهدفة من كال الربناجمني، اللذين قاما، كل 
عىل حده، بالتعاقد مع منظامت ال حكومية متخصصة يف جمال التوعية )106(. 
األحادي  التعاقد  يضمن  كفاءة  أكثر  أسلوبًا  احلكومة  طبقت  ذلك،  ولتاليف 
حزمة يف  الربناجمني  بكال  اخلاصة  التدخالت  ومجع  املوارد  ضم  ويعتمد   فقط 

واحدة )107(.
والتبعثر أمر شائع لكنه ال يقترص عىل النظام الصحي. فقد أشار تقرير 
حديث للبنك الدويل أنه ستكون هنالك مكاسب عىل صعيد الكفاءة وعىل 
صعيد املساواة إذا ما تم، عىل نحو أفضل، دمج أنظمة املساعدات االجتامعية 
والتأمني االجتامعي )بام يشمل التأمني الصحي( يف بلدان أمريكا الالتينية يف 

نظام واحد )108(.
والتبعثر ال يمثل شاغاًل للحكومات الوطنية فقط، بل إن هنالك إدراكًا 
النفقات  ارتفاع  إىل  يؤدي  الدولية  املعونة  تفتت  أن  التنمية  جمتمع  يف  متزايدًا 
اإلدارية لكل من املانحني واملتلقني عىل حد سواء، مما يؤدي إىل ازدواجية وتباين 
يف التوجيهات بشأن السياسات، ومعايري اجلودة عىل املستوى القطري )109(. 
ومن األمثلة عىل مثل هذه االزدواجية واهلدر، ذلك العدد املرتفع من ندوات بناء 
القدرات التي تعقد كل عام. فعادة ما حيرض نفس األشخاص من أحد البلدان 
املتلقية، العديد من احللقات العملية التدريبية عىل مدار العام، والتي يغطي 

ول كالَّ منها جهة مانحة خمتلفة )110(. كل منها موضوعات متشاهبة، ومتِّ
أال  املعونة،  فعالية  بشأن  باريس  إعالن  روح  ضوء  يف  املحتم،  فمن  إذن، 
يكتفي املانحون بااللتزام فقط، بل يعملون عىل تنسيق جهودهم لتعزيز امللكية 
الوطنية للخطط واالسرتاتيجيات الصحية. ويمكنهم القيام بذلك باحلد من 
التجزؤ يف الطريقة التي توجه هبا األموال إىل البلدان املتلقية، وأيضًا باحلد من 
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التي  والتبليغ  الرصد  وإيتاء اخلدمات، وأنشطة  التدريب،  نظم  االزدواجية يف 
تستلزمها. وإن هنالك الكثري الذي يمكن عمله: فقد ارتفع ارتفاعًا كبريًا منذ 
عام 2000 عدد الرشاكات الدولية واملبادرات العاملية يف جمال الصحة، وكل منها 

يقوم بجمع األموال وتوجيهها إىل البلدان )111(.

رفع اجلور
من شأن حتسني الكفاءة أن حيقق نتائج صحية أفضل وأكثر مردودية. إال أن 
ذلك لن يكون وحده كافياً، حيث إن الصحة ال ختتزل يف املستوى الكيل لصحة 
السكان الذي يوضحه بدقة أحد املؤرشات املحددة مثل مأمول احلياة. فالنظم 
الصحية هلا أهداف متعددة، والتي يمكن أن تكون يف بعض األحيان أهدافًا 
متنافسة: حتسني املستوى الصحي العام؛ احلد من مظاهر اجلور يف الصحة؛ 
حتسني تلبية النظام الحتياجات الناس وتطلعاهتم؛ وضامن العدالة املالية يف 
الكفاءة،  ل هبا األموال من أجل الصحة )112(. وتقاس  التي حتصَّ الطريقة 
عىل نحو مثايل، بقدرة النظام عىل امليض قدمًا جتاه مجيع هذه املرامي بشكل 

متزامن.
وينبغي، عىل أقل تقدير، تقييم التقدم املحرز عىل املستوى العام لصحة 
السكان والتغطية بالتدخالت، مقابل مظاهر اجلور وذلك يف إطار املستوى الكيل 
للتغطية، وأيضًا يف إطار احلصائل الصحية. وكان الفصل األول قد تناول مظاهر 
اجلور الكبرية يف التغطية يف ما يتعلق باحلصول عىل خدمات العاملني الصحيني 
املهرة أثناء الوالدة، وخدمات التمنيع ضد اخلناق – الكزاز – الشاهوق داخل 
دت من مسوحات ديمغرافية وصحية أجريت مؤخرًا يف  البلدان، والتي اسُتمِّ
بلدان غالبيتها من البلدان املنخفضة الدخل ترتفع فيها معدالت وفيات األمومة 
والطفولة. إال أن مظاهر اجلور قائمة حتى يف أكثر البلدان ثراء، كام أوضحت 
لت مؤخرًا )113(. فقد  اللجنة املعنية باملحددات االجتامعية للصحة، التي ُشكِّ
قلبية  بأمراض  املصابني  املرىض  أن  أشارت دراسة حديثة، أجريت يف اسرتاليا، 
وعائية كانت فرصة تلقيهم للتدخالت أقل كثريًا لو أهنم كانوا يف فئة اقتصادية 
واجتامعية أدنى. وعىل أبعد تقدير، فإن فرصة املرىض ذوي األوضاع االقتصادية 
واالجتامعية املتدنية، يف اخلضوع إلجراء تصوير األوعية أقل من نظرائهم األغنياء 
بنسبة 52% )114(. وهنالك أمثلة مشاهبة جلوانب اجلور يف احلصائل الصحية أو 
يف احلصول عىل اخلدمات، والتي يمكن أن نجدها يف طيف عريض من البلدان 

عىل خمتلف مستويات دخلها )115، 116(.
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إليها  متتد  مل  التي  املتبقية  القليلة  الفئات  من  واحدة  املهاجرون  ويمثل 
صوب  هائلة  خطوات  قطعت  التي  كوستاريكا،  يف  الصحي  التأمني  مظلة 
ويستحق   .)117( األخرى  النواحي  من  كثري  يف  الشاملة  التغطية  حتقيق 
السكان األصليون اهتاممًا خاصاً، حيث إهنم يعيشون حياة أقرص، ويف حالة 
صحية أسوأ من نظرائهم غري األصليني وذلك يف كل بلد تقريباً. وتفيد تقارير 
دراسة حديثة، أن نسبة النساء من السكان األصليني، الاليت يتلقني رعاية أثناء 
احلمل، أو يلدن أطفاهلن يف املرافق الصحية، يف سبعة من بلدان أمريكا الوسطى 
السكان  غري  من  النساء  من  كثريًا  أقل  املثال،  سبيل  عىل  اجلنوبية،  وأمريكا 
القائم يف  التفاوت  التغطية واحدًاَ من أسباب  األصليني. ويعد هذا اجلور يف 
حصائل صحة األمومة بني السكان األصليني والسكان غري األصليني )118(. 
وكذلك، فإن والدة النساء األمريكيات من أصول أفريقية يف نفس هذه البلدان، 
يف املرافق الصحية تكون أقل تواتراً، كام كانت حصائل صحة األمومة لدهين 
أضعف منها لدى غريهن من النساء )118(. وهنالك أنواع خمتلفة من مظاهر 
السكان األصليني  بني  اخلدمات، موجودة  باحلصول عىل  ما خيتص  اجلور يف 
والسكان غري األصليني يف بلدان من ذات الدخل املرتفع مثل اسرتاليا، وكندا، 
ببعد  مرتبطة  تكون  ما  كثريًا  وهي  األمريكية،  املتحدة  والواليات  ونيوزيالندا، 
احلصائل  فإن  األسباب،  كانت  وأيًا  باملواصالت.  االنتقال  وتكاليف  املسافة 

الصحية تظل أقل، بشكل مطرد، بالنسبة للسكان األصليني )119(.
وغني عن القول أن ضامن وجود نسبة مرتفعة من األموال املتاحة من أجل 
عة، يزيد احلامية من املخاطر املالية، ويعزز  الصحة، تكون مدفوعة مسبقًا وجممَّ
حصول كل السكان عىل اخلدمات. كام أن اإلعانات احلكومية املستمدة من 
اإليرادات العامة، التي تقدم لألفراد غري القادرين عىل الدفع، تزيد أيضًا احلامية 
التحويالت  فإن  وكذلك،  اخلدمات.  عىل  احلصول  وتعزز  املالية  املخاطر  من 
املالية  احلواجز  من  احلد  إىل  الرامية  اآلليات  من  وغريها  والقسائم،  النقدية، 
املرتبطة بتكاليف االنتقال باملواصالت وتكاليف املأوى وفرتات العمل املفقودة، 
تزيد التغطية أكثر وأكثر. غري أن إصالح مظاهر اجلور يتطلب أكثر من نظم 
جيدة للتمويل الصحي. وإن وجود جمموعة أوسع من املبادرات خارج نطاق 
الصحة، تكون مرتبطة ارتباطًا كبريًا باملحددات االجتامعية واالقتصادية، يعد 
أمرًا رضورياً. ومع ذلك، فام من نظام صحي يمكنه ضامن تغطية عادلة بدون 

وجود آليات متويل صحي من النوع الذي جرى وصفه يف هذا التقرير.
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خامتة
تشري تقديراتنا إىل أن 20–40% من اإلنفاق الصحي بكامله هيدر جراء عدم 
الكفاءة، وهو تقدير إرشادي يستند إىل بيانات حمدودة نسبياً، لكنه يسلط الضوء 
عىل حقيقة أن هنالك مكاسب كبرية سوف تتحقق من خالل احلد من عدم 
الكفاءة. وبوسع كل بلد من البلدان عمل شئ، ويمكنه أحيانًا عمل الكثري من 
أجل حتسني الكفاءة. ويمكن للمجتمع الدويل أيضًا القيام باملزيد لتحسني كفاءة 

البنية الصحية العاملية ولدعم حماوالت البلدان املتلقية كي تصبح أكثر كفاءة.
وهذا الفصل يناقش عددًا من الطرق املبارشة والعملية للحد من اهلدر. 
وينبغي عىل راسمي السياسات االعتامد عىل هذه الطرق، وفقًا الحتياجاهتم، 
مع االعرتاف بأنه قد تكون هنالك فرص أخرى لتحقيق ذلك يف مناطقهم هم. 
وربام عىل عكس ما قد يشري إليه احلدس، فإن تقليص عدم الكفاءة ال يتطلب 
بالرضورة تقليص اإلنفاق؛ فعدم الكفاءة يمكن أن ينتج من عدم كفاية اإلنفاق 
وليس من كثرته. فعىل سبيل املثال، يمكن أن يؤدي انخفاض الرواتب إىل جلوء 
خالل  يؤدوهنا  ثانية  وظائف  خالل  من  دخلهم  دعم  إىل  الصحيني  العاملني 
ساعات عملهم األسايس. وينبغي تصميم احللول بام يتناسب مع احتياجات 
ن البلدان الفقرية  كل قطر، بيد أن التخلص من جمرد بعض هذا اهلدر سيمكِّ
من التحرك بوترية أرسع صوب التغطية الشاملة، بينام ستتمكن البلدان الغنية 

من حتسني توافر اخلدمات التي تقدمها ونوعيتها.  ■
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التعلم من التجربة
ما من بلد يبدأ من الصفر يف ما يتعلق بطريقة متويله للخدمات الصحية. فاجلميع لديه 
شكل ما من نظام ما، والذي ينبغي البناء عليه وفقًا للقيم السائدة، والقيود املفروضة، 
والفرص املتاحة. ويمكن، بل وينبغي أن تستنري هذه العملية باخلربة الدولية وكذلك 
اخلربة الوطنية. ومن خالل استعراض أفضل البينات املتوافرة والتي وردت يف الفصول 
السابقة من هذا التقرير، فإننا نجد أن الوقت قد حان الستخالص النتائج األساسية، 
واقرتاح السبل التي يمكن للبلدان من خالهلا اختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل حتقيق 

التغطية الشاملة.

1( دفع تكاليف الرعاية الصحية بالطرق التي ال تعيق احلصول 
عىل اخلدمات

إن أهم استنتاج يمكن اخللوص إليه هو أن عىل املستوى العاملي هنالك اعتامد كبري 
جدًا عىل املدفوعات املبارشة كمصدر لإليرادات املحلية املخصصة للصحة. وااللتزام 
بدفع تكاليف اخلدمات مبارشة يف اللحظة التي حيتاج فيها املريض للخدمة – سواء تم 
الدفع بصورة رسمية أم غري رسمية – يعيق ماليني الناس عن تلقي الرعاية الصحية 
عندما يكونون يف حاجة إليها؛ ويمكن أن يسبب ذلك، بالنسبة ألولئك الذين يلتمسون 
املعاجلة الطبية، صعوبات مالية، بل حتى دفعهم إىل هاوية الفقر. ويمكن للعديد من 
البلدان عمل الكثري حلامية هؤالء الناس، وذلك بالتحقق من أن اجلزء األكرب من التمويل 
ع بعد ذلك من أجل توزيع  املحيل يستمد من أحد أشكال الدفع املسبق، والذي جيمَّ
املخاطر املالية بني السكان مجيعاً. وال يقترص دور الدفع املسبق والتجميع عىل إزالة 
احلواجز املالية التي تعيق احلصول عىل اخلدمات فقط، بل حيد كذلك من إنفاق مبالغ 
باهظة عىل الصحة، ومها هدفان أساسيان من أهداف السري عىل الدرب املوصل للتغطية 

الشاملة.
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هنالك بينات قوية عىل أن مجع األموال عن طريق الدفع اإلجباري املسبق 
هييئ املسار األكثر كفاءة واألكثر عدالً لضامن التغطية الشاملة. ففي البلدان 
التي اقرتبت كثريًا من حتقيق التغطية الصحية الشاملة، يمثل الدفع املسبق 
اشرتاكات  و/أو  العامة  للرضائب  نظام  وجود  من  الرغم  عىل  القاعدة،  فيها 
للتأمني الصحي اإلجباري، وال تعد أي من اآلليتني متفوقة بطبيعتها، كام أنه 
ليس هنالك من متايز واضح دائاًم بينهام. واالشرتاكات اإلجبارية من جانب 
كل من صاحب العمل واملوظف، واخلاصة بالتأمني الصحي، هي يف الواقع 
بشدة  تعتمد  التي  البلدان  فإن  ذلك،  ومع  الصحي.  للتمويل  حمددة  رضيبة 
عىل  املفروضة  الرضائب  من  املوظف  و/أو  العمل  صاحب  اشرتاكات  عىل 
رواتب املوظفني من أجل توفري إيرادات مسبقة الدفع، سوف حتتاج إىل النظر 
– ستكون هنالك نسبة أصغر  يف تنويع مصادر متويلها مع تشيخ السكان 
التي ستسهم يف  املأجور، وهي  العمل  نظام  السكان موجودة يف  من جمموع 
الرواتب. وهنالك  املفروضة عىل  الرضائب  الدفع من خالل  املسبقة  األموال 

كثريون ممن يفعلون ذلك بالفعل.
ًا لدهيا القدرة عىل مجع متويل إضايف من أجل الصحة،  ب كل البلدان تقري
سواء بإعطاء الصحة أولوية أعىل يف اإلنفاق احلكومي أو بجمع إيرادات إضافية 
الفصل  يف  مناقشته  سبقت  كام  كامالً،  استغالالً  املستغلة  غري  اجلبايات  من 
الثاين. ويف حني تسهم الرضائب التي تفرض عىل املنتجات الضارة مثل التبغ 
أهنا ال  أموال إضافية، غري  إىل مجع  تؤدي  فإهنا  الصحة،  والكحول يف حتسني 

تستغل استغالالً كاماًل يف كثري من البلدان.
بالنظام الصحي عىل أهنا ميسورة  النظر إىل االشرتاكات اخلاصة  ينبغي 
وعادلة إذا أريد للنظام أن يستمر. ويمكن أن يكون تقييم عدالة االشرتاكات 
عملية معقدة عندما يشرتك الناس من خالل أنواع خمتلفة من الرضائب و/أو 
الدخل، إال  ترتكز عىل  املثال، قد ال  التأمني، عىل سبيل  التأمني. فاشرتاكات 
أنه يمكن موازنة ذلك عن طريق نظام رضائب متصاعدة، يسهم من خالله 
الفقراء. واليشء  يسهم هبا  التي  النسبة  أعىل من  بنسبة من دخلهم  األغنياء 

املهم هنا أن اإلسهام العام يعتمد عىل القدرة عىل الدفع.
ة  النفقات الصحي ية فقط عندما تغطي احلكومة  الشمول يمكن حتقيق 
لألفراد غري القادرين عىل حتمل املسامهة. وبرصف النظر عن مدى ثراء القطر، 
فإن هنالك، ببساطة بعض الناس الفقراء جدًا لدرجة أهنم يكونون غري قادرين 
عىل املسامهة من خالل رضائب الدخل و/أو اشرتاكات التأمني، أو أهنم قادرون 
فقط عىل املسامهة بمبالغ بسيطة. وإن معظم البلدان التي تنفق أقل من %6-5 
من الناتج املحيل اإلمجايل، ال تتمكن من حتقيق التغطية الشاملة، لكوهنا غري 
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التأمني  ومن  العامة  احلكومية  اإليرادات  من  الكايف  القدر  توفري  عىل  قادرة 
اإلجباري إلعانة الفقراء من السكان.

ًا عىل  ي التخلص من املدفوعات املبارشة ال يضمن بالرضورة احلصول مال
املرافق  يف  املبارشة  املدفوعات  من  التخلص  أن  حني  يف  الصحية،  اخلدمات 
حدوث  من  يقلل  أو  اخلدمات  إتاحة  من  قلياًل  حيسن  قد  فقط  احلكومية 
النكبات املالية يف بعض البلدان. وتعيق تكاليف االنتقال باملواصالت وتوفري 
املأوى الفقراء أيضًا عن االستفادة من اخلدمات مثلام تصنع احلواجز غري املالية 
مثل القيود التي تفرض عىل سفر املرأة بمفردها، أو الوصمة املرتبطة ببعض 
احلاالت املرضية أو حواجز اللغة. وإن كثريًا من احللول املمكنة هلذه املشكالت 
ال تقع يف نطاق األمور املالية، إال أن بعضها يقع. فالتحويالت النقدية املرشوطة 
نطاق  ملد  البلدان  بعض  يف  الصحي  القطاع  يستخدمها  املثال،  سبيل  عىل 
التغطية، والسيام يف التدابري الوقائية، بينام تستخدم التحويالت النقدية غري 
املرشوطة، عىل نحو نموذجي، من قبل وزارات املالية أو الضامن االجتامعي للحد 
من جوانب عدم املساواة يف الدخل، وتتيح للناس رشاء السلع واخلدمات، بام 

يشمل اخلدمات الصحية التي حيتاجون إليها.
خيارات صعبة ال يمكن جتنبها عىل درب الوصول إىل التغطية الشاملة. 
أو  التي قد تعزز أو حتفظ  إتاحة مجيع اخلدمات الصحية  ما من بلد يضمن 
الذي  التغطية  نطاق  حول  الالزمة  القرارات  اختاذ  وينبغي  الصحة.  ن  حتسِّ
يمكن مده بالنسبة للسكان، وبالنسبة للخدمات الصحية، والنفقات يف ظل 
األموال املتاحة. واحللول التي ستتخذها البلدان ستكون حلوالً عملية يف جزء 
منها - مدى فعالية إجراء معني لقاء التكاليف، مثاًل – وسوف يعتمد، يف جزء 
آخر، عىل القيم االجتامعية التي تعكس مواقف القطر جتاه التضامن االجتامعي 

واالعتامد عىل الذات.
ة  ومع ذلك، فإن التغطية الشاملة، يف هناية املطاف، تتطلب التزامًا بتغطي
ة 100%. عند هذه النقطة، ستبقى هنالك اختيارات صعبة  مجيع السكان بنسب
البد من اختاذها، بني نسبة اخلدمات الصحية، وتكاليف تلك اخلدمات، التي 

عة. ينبغي تغطيتها من األموال املجمَّ

2( إدماج صناديق التمويل واعتامد الدفع اإلجباري 
املسبق

كان  إذا  ممكنًا  يكون  لن  التأمني  أنظمة  خالل  من  الشاملة  التغطية  حتقيق 
اً، حيث سيختار األشخاص الذين تنخفض لدهيم عوامل  االلتحاق هبا طوعي
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االختطار – عادة الشباب واألصحاء –االنسحاب من النظام، يف حني يصعب 
ضامن دفع من يعمل حلسابه اخلاص االشرتاكات. وقد يساعد االشرتاك الطوعي 
الناس عىل معرفة فوائد الدفع املسبق، كام أن بعض احلامية هي بالقطع أفضل 
من ال محاية عىل اإلطالق. غري أنه، عىل املدى البعيد، سيتعني جعل االشرتاك 

إجباريًا إذا كان البد من تغطية مجيع السكان بنسبة %100.
اً، عىل املدى البعيد. تتسم  ي عات الصغرية ال تقوى عىل االستمرار مال املجمَّ
ات الصغرية بالضعف، حيث يمكن ألحد األمراض أو اإلجراءات ذات  املجمعَّ
التكلفة العالجية املرتفعة أن تستنفد احتياطياهتا. فأنظمة مثل نظام التأمني 
إليها عندما يصعب مجع  ُيلجأ  البالغ الصغر، يمكن أن  املجتمعي والتأمني 
األموال وجتميعها من أجل الصحة بطرق أخرى، ويمكن أن متثل طريقة مفيدة 
لتشجيع حس التضامن بينام ُيروَّج ملزايا الدفع املسبق وفوائده. ويمكنها أيضًا 
األكرب  النهاية،  يف  ولكن  ملشرتكيها،  املالية  املخاطر  من  احلامية  من  نوع  توفري 
عات جزءًا من االسرتاتيجية من  يكون أفضل، وينبغي أن يكون إدماج املجمَّ
عات الصغرية التي تديرها احلكومة مثل  البداية. وينطبق ذلك أيضًا عىل املجمَّ
تغطية  فقط حتقيق  يمكن  احلاالت،  ففي بعض  للمناطق.  الصحية  امليزانية 
عات  مناسبة يف املناطق األكثر فقرًا عندما تكون هنالك إعانة مبارشة من جممَّ

متويل مركزية أو أن يكون بإمكان املناطق املشارَكة يف حتمل التكاليف.
ية خمتلفة ال تتمتع بالكفاءة ألهنا  املجمعات املتعددة التي ختدم فئات سكان
تؤدي إىل ازدواجية اجلهود وتزيد من النفقات اإلدارية ونفقات نظم املعلومات. 
اخلدمات  بإدارة  االجتامعي  الضامن  وإدارة  الصحة  وزارة  يقوم كل من  فعندما 
تضخم  النتيجة  تكون  املثال،  سبيل  عىل  خمتلفة،  سكانية  لفئات  الصحية 

االزدواجية وعدم الكفاءة.
ر  املجمعات املتعددة جتعل أيضًا حتقيق املساواة واحلامية من املخاطر أكث
بصفة  يتطلب،  متامثلة  مزايا  عىل  السكان  مجيع  حصول  ضامن  إن  صعوبة. 
ع الذي يوفر  عامة، قيام كل من الغني والفقري بدفع مسامهاهتام إىل نفس املجمَّ
التغطية هلام. ويف ذات الوقت، تتحسن فرص احلامية من املخاطر املالية أيضًا 
الصحية  املخاطر  ودرجة  دخوهلم  مستويات  خمتلف  عىل  الناس  يقوم  عندما 

ع. لدهيم بالدفع إىل، والسحب من نفس املجمَّ
بعض  يف  املالية  واحلامية  املساواة  حتقيق  يمكنها  املتعددة  عات  املجمَّ
تنظيم هذه  أكان  إدارية كبرية. وسواء  يتطلب قدرات  أن ذلك  الظروف، غري 
عات يتم عىل أساس جغرايف غري تنافيس )متويل حكومي يغطي سكان  املجمَّ
مقاطعة أو منطقة، مثال( أو أنه يتم عىل أساس تنافيس )رشكات تأمني متعددة 
املخاطر  املساواة واحلامية من  املمكن حتقيق  فمن  املستهلكني(،  تتنافس عىل 
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املالية إذا كان هنالك متويل عمومي كاف وكان االشرتاك إجبارياً. ولكن لكي 
ضامن  الرضوري  فمن  أجله،  من  أنشئت  ما  حتقق  أن  الكيانات  هلذه  يمكن 
عن  افرتاضيًا  واحدًا  عًا  جممَّ ُيوِجد  بام  فعال  بشكل  عات،  املجمَّ عرب  التجميع 
طريق معادلة املخاطر، حُتوَّل من خالله األموال من أنظمة التأمني أو املناطق 
التي تغطي أشخاصًا تنخفض لدهيم عوامل االختطار إىل تلك األنظمة أو 
ترتفع لدهيم عوامل االختطار. وهذا األسلوب  التي تغطي أشخاصًا  املناطق 
املخاطر والنفقات رصدًا  إدارية كبرية، وكذلك قدرات لرصد  يتطلب قدرات 

عات املختلفة. فعاالً إىل جانب حتصيل األموال وحتويلها عرب املجمَّ

3( استخدام املوارد بشكل أكثر كفاءة وأكثر إنصافًا
انًا ما يتم ذلك بشكل كبري، مما  يمكن جلميع البلدان حتسني الكفاءة، وأحي
حيرر املوارد لضامن حتقيق تقدم أرسع صوب التغطية الشاملة. والرتكيز عىل 
األدوية وحدها )حتسني إرشادات الرصف، مثالً، أو ضامن الشفافية يف الرشاء 
وإجراء املناقصات( يمكن أن خيفض اإلنفاق ، بشكل كبري، يف كثري من البلدان، 
دون أي فقدان للجودة. ويوضح الفصل الرابع املصادر الشائعة األخرى املؤدية 

إىل عدم الكفاءة، ويقدم مقرتحات ملعاجلتها.
ويؤدي التبعثر إىل مشاكل يف ما يتعلق بتجميع املوارد وإىل عدم الكفاءة 
املخصصة  اإلنامئية  املساعدات  لتدفق  ويمكن  اخلدمات،  إيتاء  ويف  الرشاء  يف 
للصحة أن يؤدي دون قصد، إىل تضخيم املشكلة. وليس رضوريًا توفري التمويل 
لالسرتاتيجيات القائمة عىل الربامج من خالل قنوات التمويل املتوازية التي 
يتطلب كل منها اإلجراءات اإلدارية وإجراءات الرصد اخلاصة به، ومع ذلك، 

فإهنا عادة تنظم عىل هذا الشكل.
يعني  الصحية  اخلدمات  عىل  والتعاقد  االسرتاتيجي  أو  اإلجيايب  الرشاء 
ينبغي  ال  ولكن  الشاملة،  التغطية  صوب  أرسع  بوترية  التحرك  عىل  البلدان 
القيام بذلك باستخفاف. ويتعني عىل املسؤولني عن املشرتيات و/أو التعاقد 
واألداء،  املال،  مقابل  القيمة  أساس  عىل  املوارد  ختصيص  اخلدمات  عىل 
واملعلومات عن احتياجات السكان. وهذا يتطلب نظم معلومات جيدة وقوية 
الصحية  الدقيق لالحتياجات  التقييم  املعلومات وحتليلها. ومن شأن  إلدارة 
للسكان، وأنامط اإلنفاق، وفعالية التدخالت لقاء التكاليف أن حيسن أيضًا 

اجلودة ويعزز الكفاءة.
واجلودة،  واإلنصاف  بالفعالية  تتسم  خدمات  لتقديم  رضورية  احلوافز 
سواء كان مقدمو اخلدمات تابعني للقطاع العام أو القطاع اخلاص. وليست 
الذين  أو  التابعني للقطاع اخلاص  بينة عىل أن مقدمي اخلدمات  هنالك من 
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لون  لون منه أكثر أو أقل كفاءة من نظرائهم التابعني للقطاع العام أو يموَّ يموَّ
منه. ومن منظور سياسة التمويل الصحي، فإن تقرير كيفية تقديم اخلدمات 

عىل أفضل وجه يتطلب أسلوبًا واقعيًا وليس أسلوبًا أيديولوجياً.
يف  اإلفراط  عىل  عامة،  بصفة  يشجع،  اخلدمات  مقابل  الرسوم  حتصيل 
التأمينية(،  للتغطية  خيضع  من  )أو  يدفع  أن  يستطيع  ملن  اخلدمات  تقديم 
وتقديمها عىل نحو منقوص لغري القادرين عىل الدفع. ومع جتاوز هذه احلقيقة 
العامة، ينبغي تقييم آليات املدفوعات وفقًا ملزاياها. فمثاًل استخدام نظام الدفع 
عىل أساس الفرد للخدمات املقدمة للمرىض اخلارجيني، وأشكال الدفع وفقًا 
املرىض  لرعاية  التشخيص،  بحسب  املصنفة  احلاالت  كمجموعات  للحالة 
الداخليني، يقلل من احلافز عىل اإلفراط يف تقديم اخلدمات التي يشجع عليها 
أسلوب حتصيل الرسوم مقابل اخلدمات. إال أن هذه األساليب يمكن أن ختلق 
اكتامل  قبل  مبكر  املستشفى يف وقت  املرىض من  إخراج  مثل  مشاكل أخرى 
شفائهم ثم إعادة إدخاهلم للحصول عىل مدفوعات إضافية. وهنالك الكثري 
من البلدان التي تقوم بتجربة استخدام توليفة من أنظمة الدفع واإلجراءات 

اإلدارية، الستغالل مواضع القوة والتخفيف من مواطن الضعف.
ية املردود وتقلل احلاجة  ية، والتعزيزية يمكن أن تكون عال التدخالت الوقائ
إىل املعاجلة الالحقة. ومع ذلك، فإن هنالك ضغطًا كبريًا عىل السياسيني لضامن 
احلصول عىل العالج. ويركز الكثري من النظم الصحية، بشكل كبري عىل دفع 
نفقات العالج بدالً من أشكال اخلدمات الوقائية والتعزيزية السكانية املرتكز. 
ُتركوا ألنفسهم، فسيكون استثامرهم قلياًل  إذا ما  أضف إىل ذلك أن األفراد، 
بصفة عامة يف اخلدمات الوقائية. وهذا يعني أن من الرضوري، يف بعض األحيان 
السكانية  والتعزيزية  الوقائية  األنشطة  بتمويل  القيام  للحكومات،  بالنسبة 
املرتكز بصورة منفصلة عن نظام التمويل اخلاص باخلدمات الشخصية الذي 

يرتبط بشكل كبري باخلدمات العالجية والتأهيلية.
اإلدارة الفعالة هي املفتاح لتحسني الكفاءة وحتقيق املساواة. إن بعضًا من 
– مثل اإلدارة  القطاع الصحي  القواعد األساسية لإلدارة الرشيدة تعد خارج 
املالية والتدقيق املايل، عىل سبيل املثال – غري أنه ليس هنالك من سبب لكي 
ال تكون الصحة رائدة يف هذا املجال. وبوسع أصحاب القرار العاملني يف جمال 
سبيل  عىل  املشرتيات،  يف  والسيام  الترسبات،  من  للحد  الكثري  فعل  الصحة 
املثال، ويمكنهم حتسني جودة إيتاء اخلدمات وكفاءة النظام، بام يشمل حتقيق 

ذلك من خالل األنظمة والترشيعات.
وإن الدروس املذكورة أعاله، واملستمدة من اخلربات الطويلة يف عديد من 
قدمًا  امليض  كيفية  تقرير  السياسات عىل  تساعد راسمي  أن  يمكن  البلدان، 
أو  اخليارات،  قائمة  من  العنارص  بعض  اقتباس  جمرد  أما  وجه.  أفضل  عىل 
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وينبغي أن تكون  استرياد ما ثبتت جدواه يف مواقع أخرى، فلن يكون كافياً. 
ًا – الدفع يف اجتاه التغطية الشاملة  ي ة داخل اسرتاتيجية التمويل الصحي معدَّ
اخلاصة  قدراهتا  إعداد  عن  للبلدان  مندوحة  وال  الراهن.  الوضع  من  انطالقًا 
لتحليل وتفهم مواضع القوة ومواطن الضعف يف النظام القائم، حتى يمكنها 
وتنفيذ  لذلك،  وفقًا  أوضاعها  يالئم  بام  الصحي  التمويل  تكييف سياسات 

هذه السياسات ورصدها وتعديلها عىل مر الزمن.
وتتصل هذه الدروس، بصفة رئيسية، بالتحديات التقنية اخلاصة بإصالح 
التمويل الصحي. بيد أن العمل التقني ال يمثل إال عنرصًا واحدًا من عنارص 
إلحداث  رضورية  فهي  األخرى  اإلجراءات  وأما  وتنفيذها  السياسات  إعداد 

التفكري والتغيري. وسيتم التعرض لذلك يف القسم التايل.

دعم التغيري
إن دورة قرار التمويل الصحي املوضحة هنا )الشكل 5-1(، مقدمة كدليل أكثر 
منه خمطط. ويف حني أن العمليات التي نتصورها موضحة كأجزاء متاميزة من 

الناحية النظرية، فإهنا يف الواقع متداخلة ومتواصلة التطور.
 واإلجراءات السبعة املذكورة هنا ال تنطبق فقط عىل البلدان املنخفضة 
الدخل واملتوسطة الدخل. فالبلدان ذات الدخل املرتفع التي حققت مستويات 
يف  االنخراط  إىل  أيضًا  حتتاج  والتغطية،  املالية  املخاطر  من  احلامية  من  عالية 
عملية تقييم ذايت لضامن استمرار حتقيق نظام التمويل فيها ألهدافه يف مواجهة 
املامرسات التشخيصية والعالجية والتكنولوجيات الدائمة التغري، وكذلك يف 

مواجهة الطلب املتزايد والقيود املالية املتواصلة التطور.
ينطوي تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية متويل صحي عىل عملية تكيف  و 
مستمرة بدالً من التقدم اخلطي لتحقيق بعض جوانب الكامل عىل الصعيد 
التقدم  مدى  القطر  يستعرض  عندما   )7 )اإلجراء  الدورة  وتكتمل  الوطني. 
تقييم  إعادة  له  يتيح  بام   )1 )اإلجراء  املحددة  أهدافه  لتحقيق  أحرزه  الذي 
اسرتاتيجياته وإعداد خطط جديدة ملعاجلة أي مشكالت. وهي عملية تقوم 
عىل التعلم املتواصل، حيث ُتسرتجع الوقائع العملية للنظام يف شكل إعادة 

تقييم وتعديل مستمر.
والبد لنظم التمويل الصحي من التكيف، ليس فقط ألن هنالك جماالً 
أيضاً.  تتغري  النظم  هذه  ختدمها  التي  البلدان  ألن  ولكن  للتحسن،  دائام 
وتنحدر  تتطور  واملؤسسات  وتتدفق،  تنحرس  واملوارد  تتغري،  األمراض  أنامط 

)الشكل 1-5(.
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اإلجراء 1: وضع الرؤية
إن وضع رؤية للمستقبل تتأسس عىل فهم أوضاع احلارض هو أمر حيوي ألن 
املسارات التي تتخذها البلدان يف سريها صوب التغطية الشاملة سوف ختتلف 
بالرضورة. وااللتزام بتحقيق التغطية الشاملة يدرك األهداف املتمثلة يف تقليل 
احلواجز املالية التي تعيق احلصول عىل اخلدمات، وزيادة احلامية من املخاطر 
املالية واحلفاظ عليها. ومع ذلك فهو يدرك أيضاً، أنه ستكون هنالك مفاضلة 
عىل طول الطريق يف ما خيتص بالنسبة من السكان، واخلدمات والنفقات التي 
ستتم تغطيتها عىل أي مستوى من املوارد. ومن املهم توضيح اخليارات التي 
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يتعني عىل القطر اختاذها. فعىل سبيل املثال، يف قطر يرى أغلب سكانه أن عىل 
أفراده حتمل بعض املسؤولية املالية من أجل صحتهم، قد يتقرر تغطية نسبة 
عة والطلب من األرس أن  فقط من جمموع النفقات واخلدمات، من أموال جممَّ
تساهم مسامهة مبارشة باجلزء الباقي – عىل األقل لبعض اخلدمات. ويف بعض 
ل  البلدان األخرى التي يكون مفهوم التضامن االجتامعي فيها قوياً، قد ُيفضَّ
تغطية نسبة أعىل من جمموع النفقات، حتى لو كان ذلك يعني تقديم نطاق 
أضيق من اخلدمات. ويعدُّ إدراك هذه القيم وجعلها مصدر استهداء لوضع 
الرؤية العامة للنظام أمرًا مهاًم لتقرير الكيفية التي يميض هبا العمل التقني. 
ويمكن أن ُترشد هذه القيم أصحاب القرار يف تدبري املفاضالت يف التغطية 

التي ستنشأ حتاًم مع تطور نظام التمويل.

اإلجراء 2: حتليل الوضع – تفّهم نقطة البدء
ينبغي الرتكري يف حتليل الوضع عىل عنرصين اثنني من عنارص التغطية الشاملة وذلك 
من منظور مايل: احلصول عىل اخلدمات املطلوبة واحلامية من املخاطر املالية. وحيدد 
هذا التحليل من الذي ستتم تغطيته من األموال املجمعة، وألي من اخلدمات وبأي 
نسبة من التكاليف، مع إظهار الفجوة بني ما يتحقق حاليا وما يرغب القطر ويود 
حتقيقه )عىل النحو املحدد يف اإلجراء 1(. ولدى التخطيط من أجل املستقبل، ينبغي 
أن يراعي التحليل العوامل املختلفة داخل النظام وخارجه، التي قد يكون هلا تأثري 
عىل التقدم الذي يتم إحرازه عىل درب املسري صوب التغطية الشاملة )اإلطار 1-5(. 

بنى عليه إعداد  وهذه ليست جمرد عملية تقنية. ويف حني يمثل ذلك األساس الذي ُي
اسرتاتيجية سليمة، فإن توافر املعلومات الصحيحة – الوقوعات احلالية للنكبات 
املالية املرتبطة باملدفوعات املبارشة من أجل اخلدمات الصحية، مثالً – يمكن أن 

يوفر حافزًا إلحداث تغيري يف السياسات )1(.

اإلجراء 3: التقييم املايل
ينبغي أن ختضع األموال احلالية واملحتملة املخصصة للصحة من احلكومة، ومن 
األرس، والقطاع اخلاص، واملنظامت الالحكومية، والرشكاء اخلارجيني، للتحليل من 
أجل وضع إطار شامل لتمويل النظام الصحي، عىل أن يشمل التقييم حتليل حصة 
املوارد العمومية التي ختصص للقطاع عىل مر الوقت. وُيعد غياب االستمرارية بني 
السياسة والتخطيط وامليزنة أمرًا مثريًا للقلق يف كثري من البلدان. ويمكن لألدوات 
التحليلية مثل إطار اإلنفاق املتوسط األمد – عملية صياغة التخطيط وامليزانية 
التي تضع األهداف املالية عىل مدى ثالث سنوات بناء عىل التوقعات ذات الصلة 
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املوارد  وختصص  الكيل،  باالقتصاد 
هذه  ضمن  االسرتاتيجية  لألولويات 
األهداف – يمكن أن تساعد عىل وضع 
صورة عامة للتمويل وتوفري معلومات 
ما بني وزارات  يستعان هبا يف احلوار 

الصحة واملالية، والتخطيط )2(.
هذه  تشمل  البلدان  بعض  ويف 
املالية  املؤسسات  مع  حوارًا  املرحلة 
الدولية والرشكاء اخلارجيني من أجل 
توافرها،  حيتمل  التي  املوارد  تقييم 
توجيهها  سيجري  التي  والكيفية 
الفاعلة  ولألطراف  للحكومات  هبا 
غري احلكومية. وسوف يرغب راسمو 
إذا  ما  حتديد  يف  أيضًا  السياسات 
احلكومي،  اإلنفاق  تقييد  سيتم  كان 
والكيفية التي يمكن هبا زيادة حدود 
اإلنفاق. وأخريًا ينبغي النظر يف األدوار 
املختلفة  التمويل  ملصادر  التكميلية 

للنظام الصحي. 
من  الثاين  الفصل  يف  وردت  وقد 
مقرتحة  خيارات  قائمة  التقرير  هذا 
أموال  مجع  عىل  البلدان  ملساعدة 
أو بديلة عىل املستوى املحيل  إضافية 
عىل  وينبغي  الصحة.  أجل  من 
ما  يف  تقدير  أقل  عىل  النظر  البلدان 
حصتها  تتلقى  الصحة  كانت  إذا 
العادلة من اإلنفاق احلكومي، والنظر 
يف السبل املمكنة لزيادة الرضائب عىل 
التبغ، وعىل الكحول وسائر املنتجات 
ملثل  يمكن  حيث  بالصحة،  الضارة 
حتقيق  يف  تساهم  أن  الرضائب  هذه 
متويل إضايف كبري يف هذا املجال، كام 
أهنا ستسهم إسهامًا مبارشاً، يف ذات 
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العنارص األساسية لتحليل وضع من أوضاع التمويل الصحي اإلطار 1-5. 
احلامية من املخاطر املالية

ما هي األموال املتاحة يف ما يتعلق باالحتياج، وما هي املصادر؟ وما نوع األولوية التي توليها احلكومة  ■ 
للصحة يف قرارات اإلنفاق اخلاصة هبا؟

كم يضطر الناس للدفع من أمواهلم اخلاصة للحصول عىل اخلدمات الصحية )مثاًل، املدفوعات املبارشة(  ■ 
وما هو أثر احلامية من املخاطر املالية عىل التعرض للنكبات املالية أو الوقوع يف هاوية الفقر؟

من يدفع ماذا يف املسامهات األخرى يف النظام الصحي؟ )إلتاحة إجراء حتليل ملدى اإلحساس بعدالة  ■ 
املسامهات املالية(

ة، وألي من اخلدمات، وبأي نسبة من التكاليف؟ من الذي تشمله التغطية من األموال املجمعَّ ■ 

احلصول عىل اخلدمات الالزمة
من الصعب قياس اإلتاحة املالية للخدمات قياسًا مبارشًا، ولذلك فإن التحليل سريكز بصورة عامة عىل  ■ 
املستويات احلالية للتغطية بالتدخالت األساسية، ثم سُيجرى تقييم ألسباب التغطية التي ُينظر إليها عىل 
حتسني  يف  الصحي  النظام  عىل  التغيريات  إسهام  ومدى  املستضعفة،  الفئات  بني  والسيام  منخفضة،  أهنا 

مستوى اإلتاحة.

الكفاءة
ما هي أهم املشاكل املتعلقة بالكفاءة، والنتائج املرتتبة عليها، وأسباهبا؟ ■ 

سامت النظام الصحي وقدراته
الوصف املنهجي والقياس الكمي للرتتيبات اخلاصة بجمع األموال وجتميعها واستخدامها يف متويل أو  ■ 
تقديم اخلدمات. وال يقترص ذلك عىل جمرد تتبع األموال بل يتضمن تفهم الكيفية التي تتدفق هبا هذه األموال 
خالل النظام، من املصدر حتى االستخدام، بام يشمل األموال اخلارجية، مع مالحظة أين/وكيف حيدث 
التشتت يف النظام وأين/ وكيف يكون التنسيق ضعيفًا بني أدوات السياسة العامة. وينبغي أيضًا النظر يف 

الرتتيبات اإلدارية والسيام اجلهة املسؤولة عن وكاالت الرشاء وما هي مسؤوليتها يف ذلك.
توافر، وتوزع، وأنامط استخدام خدمات املرافق الصحية )احلكومية وغري احلكومية(، والعاملني  ■ 

الصحيني )التابعني للحكومة وغري التابعني للحكومة( واملدخالت األساسية كاألدوية والتكنولوجيات. 
وحتدد نتائج هذا التقييم األساليب املختلفة املمكنة لزيادة التغطية. مثاًل، من غري املرجح أن جتدي 

التحويالت النقدية املرشوطة إذا مل تكن هنالك مرافق بالقرب من األشخاص الذين يتقرر أن التغطية 
لدهيم منخفضة.

عوامل خارج النظام الصحي
املتغريات الديمغرافية مثل معدالت النمو السكاين، وهيكل األعامر، والتوزع اجلغرايف، وأنامط اهلجرة،  ■ 
ومشاركة قوة العمل، ومدى نطاق العمل غري الرسمي، وغريها، هلا آثار عىل رسعة ازدياد االحتياجات 

وعىل جدوى الطرق املختلفة جلمع األموال.
املشاكل املرضية األساسية والتغريات املحتملة عىل مر الزمن، وتأثرياهتا عىل تكاليف مد نطاق التغطية  ■ 

مع مرور الوقت.
نطاق شبكات األمان االجتامعي القائمة التي حتد من التأثري االقتصادي للمرض )الطويل األمد( أو  ■ 

تقلل احلواجز املالية التي تعرقل احلصول عىل اخلدمات.
اجلوانب ذات الصلة باإلدارة يف القطاع العام واإلطار القانوين إلدراك مدى املجال املتاح إلجراء تغيريات  ■ 

يف نظام التمويل يف إطار النظم والقوانني القائمة. ومن بني األسئلة األساسية: كيف جيري دفع أجور 
العاملني الصحيني، وهل هذه الرتتيبات مرتبطة بقواعد اخلدمة املدنية؟ وما هو املطلوب لتعديلها إذا 

دعت الرضورة؟ وكيف يتم اختاذ القرارات بشأن املوارد املالية املخصصة عرب املستويات احلكومية )مثل 
قضايا الالمركزية اإلدارية – السياسية(؟ وكيف جيري وضع امليزانيات يف القطاع العام؟ وإىل أي مدى 

يمكن ألجهزة الدولة )مثل املستشفيات احلكومية( إعادة توزيع األموال بني بنود امليزانية؟
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تنفيذ  البلدان، تقريباً،  الوقت، يف حتسني صحة السكان. ومن املمكن لكل 
واحد عىل األقل من تلك اخليارات املقرتحة يف الفصل الثاين.

جلمع  حاساًم  أمرًا  يعد  االقتصاديون  هبا  يتحدث  التي  اللغة  تفّهم  وإن 
مزيد من األموال من أجل الصحة. وعندما ينظر إىل وزارة الصحة كمدير كفؤ 
وحكيم للموارد العمومية، ويمكنه إظهار الربهان عىل التقدم املحرز والنتائج 
املحققة، فسوف تكسب، عىل األرجح، ثقة وزارة املالية وغريها من الوزارات. 
وإن القدرة عىل التحدث بنفس لغة االقتصاديني من شأهنا حتسني املقدرة عىل 
تربير طلب متويل إضايف. وتعد قدرة وزارة الصحة عىل االستفادة من مهارات 
حتليل السياسات الصحية من األمور احلاسمة يف هذا األمر وذلك من أجل 

إصدار الوثائق الرضورية والدخول يف حوار مع وزاريت املالية والتخطيط.

اإلجراء 4: تقييم القيود
ولدى االنتهاء من إرساء األسس، سيكون من املهم بالنسبة لراسمي السياسات 
يف هذه املرحلة حتديد الداعمني الرئيسيني للتغيري وأين يمكن أن تكمن جبهات 
املعارضة الكبرية. ويتيح تقييم القيود املحتملة ألصحاب القرار حتديد املجاالت 
من السياسات العامة التي يتطلب األمر التشاور بشأهنا عىل نطاق واسع، ومع 
القرار  التقييم يف  مثل هذا  يتوَّج  وبأي وسيلة. وسوف  التشاور،  ينبغي  من 

السيايس بشأن امليض قدمًا يف هذا املجال.
وحيدد أصحاب القرار يف هذه املرحلة أيضًا اجلوانب املمكنة التنفيذ من 
التي يمكن للحكومة االنطالق  التقنية والسياسية، وتقرير الكيفية  الوجهة 
منها ودعم املطلب االجتامعي بوجود نظام صحي يعمل بكفاءة. وهذه عملية 
تتداخل مع إجراءات الحقة وينبغي تكرارها بانتظام. وإن ما قد يبدو مستحياًل 

اليوم قد يكون ممكنًا بالفعل غداً. وإن أهم ما ينبغي أن نتذكره هو:
أن حتقيق التغطية الشاملة ليس جمرد أمر تقني حمض؛ إنه تعبري عن تصور  ■ 

القطر للتضامن االجتامعي. وإن الزخم الالزم العتامدها يكون سياسيًا 
دائاًم، جزئيًا عىل األقل.

أن نظم التمويل الصحي مقاومة للتغيري، ويرجع السبب، يف جزء منه، إىل  ■ 

أن التغيري يمس مصالح أصحاب الشأن من ذوي النفوذ. ويف مواجهة قوى 
مسامهة، ومصالح شديدة الرسوخ، يتعني أن يكون الدعم من أجل التغيري 

دعاًم قويًا وحيظى باملساندة من أعىل املستويات.
وعادًة ما تكون الدينامية معكوسة عىل مستوى القاعدة الشعبية. وكثريًا ما  ■ 

ُتظهر املسوحات السكانية رغبة يف تغيري/حتسني النظام الصحي للقطر. 
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ويمكن أن متثل احلركات الشعبية من أجل اإلصالح الصحي وجمموعات 
املجتمع املدين )بام فيها منظامت املستهلكني املعنية بأوضاع معينة( قنوات 
للتغيري عىل املستويني الوطني والدويل. ويساعد التواصل بني مثل هذه 
املجموعات ووزارة الصحة عىل دفع الصحة عىل جدول األعامل السيايس 
األعرض واستبقائها هناك. وكان ذلك هو األسلوب الذي اختذته احلكومة 
املثال، يف مرشوعها إلحياء وتوسيع عيادات  البنغالديشية، عىل سبيل 
صحة املجتمع. وتساعد جمموعات اإلدارة املجتمعية عىل دعم التخطيط 
واإلدارة والتفاعل بني العاملني الصحيني واملجتمع الذي يقومون عىل 

خدمته )3(.
أن اتباع أسلوب استباقي يف املجال السيايس قد أتى بثامره يف كثري من  ■ 

بالبينات،  املسندة  للدعوة، والتواصل، واحلجج  البلدان، حيث يمكن 
لتحقيق  املطلوب  واملايل  السيايس  الدعم  التامس  يف  بعيدًا  تذهب  أن 

الشمولية.

اإلجراء 5: إعداد االسرتاتيجيات واألهداف من أجل 
التغيري وإضفاء الطابع الرسمي عليها

يعد هذا اإلجراء أكثر اإلجراءات استهالكًا للوقت وكثافًة يف العاملة، كام أنه 
حمور معظم ماكتب عن التمويل الصحي، ويشكل اجلزء األكرب من الدعم 
التقني الذي يوجه إىل البلدان، عىل افرتاض أن اإلجراءات األخرى قد تم، أو 
سيتم، التعامل معها بالقدر الكايف. ويف الواقع، تكون اإلجراءات األخرى إما 
أهنا أغفلت، أو تم التعامل معها عىل عجل، عىل الرغم من أهنا متثل األساس 
بالنسبة للعمل التقني. والبد أن ينبثق إعداد االسرتاتيجيات واألهداف يف هذه 

املرحلة، من حتليل الوضع وتقييم سياق التمويل )اإلجراء 2 و 3(.
التمويل  لسيناريوهات  دقيق  تقييم  وإىل  الوضع  حتليل  إىل  واستنادًا 
املحتملة، يمكن للعمل التقني التفصييل لالسرتاتيجية أن يبدأ، مع الرتكيز 
األموال،  مجع  وهي:  أال  األساسية،  الثالث  الصحي  التمويل  مراحل  عىل 

وجتميعها، واستخدامها لضامن توافر اخلدمات وإتاحتها.
وألغراض توضيح نطاق وطبيعة القرارات اجلوهرية التي ينبغي اختاذها، 
األول من  الفصول  يف  الواردة  األساسية  الرسائل  عىل  اجلدول 1-5   يستند 

إىل الرابع.
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االكتفاء )يرتبط هذا اجلزء حشد أموال كافية
ارتباطًا وثيقًا باإلجراء 3. 
وبعض اإلجراءات سيتم 

اختاذها بشكل متزامن(

1( اختيار التوليفة من الرضائب و/أو اشرتاكات التأمني التي سيطلب من األرس املسامهة هبا. 

واختاذ قرارات حول أي آليات أخرى جلمع اإليرادات حمليًا من أجل الصحة ، مثل املسامهات 
من الرشكات. والغاية هي ضامن دفق ثابت ويمكن التنبؤ به من األموال إىل النظام.

2( وضع آلية لتغطية األشخاص غري القادرين عىل حتمل سداد االشرتاكات. ويمكن حتقيق املساواة يف املسامهات

ذلك عن طريق اإلعانات املتبادلة، سواء من خالل اإليرادات احلكومية العامة أو بزيادة قيمة 
اشرتاكات التأمني بالنسبة لألشخاص القادرين، من أجل تغطية األفراد غري املشرتكني.

3( تطبيق نظام الشرتاكات األرس تكون ميسورة التكلفة.

4( حتسني الكفاءة يف حتصيل األموال بالتأكد من أن األشخاص املفرتض سدادهم الكفاءة يف التحصيل

لالشرتاكات، يقومون بذلك.
5( عمل تقديرات مسندة بالبينات الحتامالت مجع األموال )حمليًا وخارجياً( مستقباًل مع االستدامة املالية

مضاهاة ذلك باالحتياجات التقديرية، وازدياد االحتياجات )مرتبط باإلجراء 3(.
تقليل احلواجز 

املالية
6( وضع ترتيبات مؤسسية وإدارية، استنادًا إىل القرار 1، لتحصيل وجتميع االشرتاكات من ُيرس التكلفة واإلتاحة

خمتلف املصادر )مما يقلل االعتامد عىل املدفوعات املبارشة من األموال اخلاصة لألفراد، يف 
البلدان التي ترتفع فيها هذه املدفوعات(.

7( حتديد ما إذا كانت رسوم اخلدمات تستخدم لتقديم حوافز لتعزيز اجلودة كأن تكون 

مكملة للرواتب عىل مستوى الرعاية األولية. ومن املهم عند استبدال رسوم اخلدمات، أال 
يتم فقط استبدال األموال الكاملة التي جتمع، بل أيضًا األموال اخلاصة باألنشطة التي كانت 

تدفع سابقًا من رسوم اخلدمات. وهذا يقلل إىل احلد األدنى من إمكانية إحالل املدفوعات 
غري الرسمية حمل املدفوعات الرسمية.

8( حتديد ما إذا كانت هنالك بعض فئات السكان أو التدخالت املعينة التي ينبغي اختاذ 

قرارات عىل صعيد الطلب بشأهنا )قسائم، حتويالت نقدية( لضامن توافر اإلتاحة املالئمة.
9( جعل املسامهات يف النظام الصحي )الرضائب و/أو التأمني( إجبارية يف أرسع وقت ممكن، املساواة يف التجميع

حيث يضمن ذلك اشرتاك األفراد وهم يتمتعون بالصحة وليس فقط عندما خيشون اإلصابة 
باملرض، مع جتنب انسحاب الناس ألن ذلك يقلِّص املدى الذي يمكن أن متتد إليه التغطية 

للفقراء واملستضعفني.
ات متعددة، فينبغي احلد من التشتت سواء بإدماجها يف  10( إذا كانت هنالك جممعَّ

ع أكرب أو بتطبيق آلية ملعادلة املخاطر فيام بينها لضامن معاملة منصفة للمشرتكني يف  جممَّ
ات املختلفة. املجمعَّ

عات( واخلدمات التي تقدم  ع )املجمَّ 11( حتديد املستحقني لتلقي اخلدمات من خالل املجمَّ

وأي مستوى من مستويات املدفوعات املشرتكة. وإعداد جدول زمني ملد نطاق هذه املتثابتات 
وفقًا خلطة االستدامة املالية املوضحة أعاله.

12( التقليل للحد األدنى من التبعثر يف األموال املوجودة، وذلك ألطول فرتة ممكنة.الكفاءة يف التحصيل
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 اإلجراء 6: التنفيذ بام يشمل تقييم البنى والقواعد 
التنظيمية

فقط  طفيفة  تغيريات  إجراء  البلدان  بعض  عىل  سيكون  املرحلة،  هذه  يف 
للمحافظة عىل اإلنجازات التي حتققت، وسيكون عىل بلدان أخرى التحريض 
من أجل إجراء اإلصالح، وإنشاء مؤسسات وهيئات جديدة. فعىل سبيل املثال، 
قد يقرر قطر ما استحداث صندوق للتأمني الصحي، كهيئة شبه حكومية، 
لتجاوز القيود املفروضة عىل التجميع والرشاء داخل منظومة اإلدارة املالية يف 
القطاع العام. ومع ذلك فقد ال حتتاج املؤسسات القائمة، يف بعض األحيان، 
إال ملجرد التكيف، كأن يتم، مثالً، تنظيم التأمني اإلجباري من خالل القطاع 
اخلاص. فعندما يكون هنالك صندوق للتأمني اإلجباري يعمل كوكالة تابعة 
للقطاع العام، فقد تدعو احلاجة إىل إجياد قوانني جديدة أو تعزيز األنظمة القائمة 

أو إلغائها.
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استخدام املوارد 
بحكمة

13( وضع وتطبيق آليات للدفع ملقدمي اخلدمات لزيادة احلوافز لتحسني اجلودة والكفاءة.الكفاءة يف استخدام املوارد

14( نظرا لوجود مزايا وعيوب يف مجيع طرق الدفع ملقدمي اخلدمات، فينبغي وضع خطوات 

تكميلية تشجع عىل توخي اجلودة واملساواة. وتتضمن العنارص املهمة يف هذا اخلصوص، 
معاجلة اهلدر والفساد، وإعداد لسالسل تتسم بالفعالية لقاء التكاليف يف جمال اختيار 

األدوية، والرشاء، واإلمدادات )أنظر الفصل الرابع ملزيد من التفاصيل(.
عة بني خمتلف أنواع اخلدمات الصحية وخمتلفة  15( تقرير كيفية ختصيص املوارد املجمَّ

مستويات الرعاية، مع التأكد من أن ذلك ال يضع عقبات أمام تنسيق الرعاية عىل خمتلف 
مستوياهتا.

16( االنخراط يف الرشاء/التعاقد االسرتاتيجي لضامن حتقيق أعىل قيمة لألموال املنفقة.

ع منفصل لألموال التي ختصص لتعزيز الصحة  17( تقرير ما إذا كان من الرضوري إنشاء جممَّ

والوقاية.
18( الرصد الروتيني للنتائج والكفاءة يف استخدام األموال.

عة بني املناطق اجلغرافية بام يمثل احلجم النسبي املساواة يف استخدام املوارد 19( تقرير كيفية ختصيص املوارد املجمَّ

للسكان، واملستوى النسبي للدخل/الفقر، واالحتياجات الصحية النسبية، والفروق التي ال 
يمكن جتنبها يف تكاليف تقديم اخلدمات )مثاًل، بسبب انخفاض الكثافة السكانية(.

20( حتديد ما إذا بقيت هنالك مظاهر جور يف التغطية واحلصائل الصحية والتي يمكن 

معاجلتها من خالل النظام التموييل، أو أهنا تتطلب إجراءات يف أجزاء أخرى من النظام 
الصحي )مثل توزع املرافق الصحية أو املوارد البرشية( أو يف القطاعات األخرى. وتقرير أي 

من الوزارات ومنظامت املجتمع املدين التي يمكنها اإلسهام، عىل أفضل وجه، يف حل هذه 
املشكالت، ووضع احللول املشرتكة وتنفيذها.
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ويمكن للترشيعات، بالقطع، املساعدة عىل تطوير نظم التمويل الصحي 
يف  األفراد  حق  محاية  عىل  املساعدة  يمكنها  كام  الشاملة،  التغطية  أجل  من 
تلقي الرعاية الصحية. وقد أدت القوانني اجلديدة واالستحقاقات الدستورية 
يف العديد من البلدان، مؤخراً، إىل ذهاب مزيد من الناس إىل املحاكم إلقرار 
أثر  معرفة  جدًا  املبكر  ومن   .)4( الصحية  اخلدمات  عىل  احلصول  يف  حقهم 
ذلك بالنسبة لتحقيق التغطية الشاملة، عىل الرغم من أن الباحثني وجدوا، 
يف بعض احلاالت، أن استفادة الفقراء واملستضعفني من هذا احلق يف التعويض 
القانوين، كانت أقل مما حصلت عليه الفئات األكثر ثراء الذين عادة ما يكونون 

أكثر بيانًا يف التعبري عن احتياجهم )5(.
التحديات  أكرب  من  واحدًا  والتنظيمية  التقنية  القدرات  نقص  ويمثل 
يكون  أن  ويمكن  التنفيذ.  مراحل  من  املرحلة  هذه  يف  البلدان  تواجه  التي 
املحاسبني، واإلكتواريني، واملراجعني، واالقتصاديني، واملحاميني، الزمًا  وجود 
يف مواقع خمتلفة، ويف بعض األحيان يكون وجود اخلربات نادراً. لذا، فقد يكون 
املهارات  تنمية  أجل  من  التعليمية/التدريبية  األولويات  تقييم  إعادة  رضوريًا 
التي ال غنى عنها، وإعداد االسرتاتيجيات املطلوبة الستقطاب املهنيني املهرة 

من خارج القطر واستبقائهم.
التغطية  الصحية عملية مد نطاق  الرعاية  تعيق ندرة مقدمي  ما  وكثريًا 
من  الكافية  باألعداد  إمدادًا  التمويل  خطط  تضمن  أن  وينبغي  باخلدمات. 
العاملني الصحيني الذين تتوافر فيهم املهارات املناسبة. كام ينبغي أن حتسن 
خطط التمويل من إيتاء اخلدمة من حيث الكيف والكم، وضامن توافر األدوية 

الالزمة والتكنولوجيات املطلوبة.
وعىل العكس من ذلك، فإنه ينبغي عىل أصحاب القرار أن يكونوا واعني 
لآلثار التي قد تنعكس عىل التمويل عند إصالح جماالت أخرى من جماالت 

النظام الصحي.
القطاعات، من  التغيريات إجراًء مشرتكًا بني  الكثري من  وسوف يتطلب 

خالل موظفي وزارة الصحة العاملني لدى وزارات أخرى.

اإلجراء 7: الرصد والتقييم
كان  إذا  الراهن، وما  بلدهم  يكونوا مدركني لوضع  أن  القرار  عىل أصحاب 
اإلصالح التخطيطي الذي سيفيض إىل نظام للتغطية الشاملة، متصاًل باملرحلة 
االنتقالية أم أنه يفي بالفعل باألهداف املحددة. وينبغي أن يكونوا قادرين عىل 
تقييم األوضاع القائمة والزخم الذي يدفعها، كام سيتعني عليهم التحقق من 

ما إذا كان القطر يتحرك مقرتبًا من التغطية الشاملة أم أنه يبتعد عنها أكثر.
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عىل  للتغيريات  بالرضورة  تستجيب  ال  التمويل  نظم  أن  املعروف  ومن 
النحو املخطط هلا، ولذلك، فمن األمهية بمكان االستعداد ملا هو غري متوقع، 
يتم ذلك،  املطلوبة. ولكي  بالرسعة  الالزمة  التعديالت  إجراء  القدرة عىل  مع 
ينبغي أن يتوافر لدى أصحاب القرار فيض مستمر من املعلومات الدقيقة. 
لألوضاع،  جمٍد  حتليل  عمل  أجل  من  املطلوبة  املعلومات  نوع  أوضحنا  وقد 
يتعلق يف جزء كبري منه بالكيفية التي جيري هبا استخدام املوارد املالية املتاحة، 
وهانحن نتجه هنا إىل تقييم النتائج، والذي يعد رضوريًا كي يستطيع القطر 

حتديد ما إذا كان يقرتب من، أو يبتعد عن حتقيق التغطية الشاملة.
وينبغي، عند الرصد، الرتكيز عىل ما إذا كان الناس حيصلون عىل اخلدمات 
دفع  مالية جراَّء  مواجهة مصاعب  يتعرضون ملخاطر  كانوا  إذا  وما  الصحية، 
بعض  عىل  احلصول  الصعب  من  يكون  وأحيانًا  اخلدمات.  تلك  نفقات 
املعلومات املطلوبة إلجراء تقييم دقيق. وعىل سبيل املثال، فإنه رغم السهولة 
صحي  تأمني  بنظام  التغطية  تشملهم  الذين  الناس  نسبة  لقياس  النسبية 
معني، فإن ذلك ال يمثل مؤرشًا للتغطية احلقيقية، ألننا نرغب أيضًا يف معرفة 

النسب اخلاصة باخلدمات املطلوبة والتكاليف التي تتم تغطيتها.
واخلاصة،  العامة  اخلدمات  من  توليفة  بوجود  تتسم  التي  األنظمة  ويف 
الرضائب،  إيرادات  التأمني، ويف جزء آخر من  منها، من  ل يف جزء  والتي متوَّ
فرد  لكل  يمكن  النظرية،  الناحية  فمن  معقدة.  الصورة  تكون  أن  يمكن 
االستفادة من اخلدمات احلكومية، ولكن يف الواقع العميل، قد ال يتاح للناس 
ال  قد  أهنم  أو  اخلدمات،  لتلك  املادي  الوصول  النائية  املناطق  يف  املوجودين 
يستفيدون منها إذا كان مستوى جودهتا ضعيفًا أو يعتقد أنه ضعيف. إذن، 
باخلدمات  للتغطية  حقيقة  اخلاضع  هو  من  حتديد  الصعب  من  يكون  قد 
املمولة متوياًل عمومياً، حتى مع وجود بيانات موثوقة مستمدة من مسوحات 

مصممة تصمياًم جيداً، جُترى عىل األرس.
ويف اجلدول 5-2 نقرتح عددًا من املؤرشات التي ثبت عىل الدوام أهنا منبئات 
قوية عن اخلاضعني للتغطية ومدى احلامية املقدمة من املخاطر املالية، ونسبة 
املدفوعات املبارشة من األموال اخلاصة للمرىض، ومدى تأثريها من حيث وقوع 
النكبات املالية والدفع إىل هاوية الفقر. ومن الواضح أن هذه املؤرشات ال تغطي 
كل اآلثار املحتملة لنظام التمويل الصحي عىل حياة الناس. فالناس الذين 
املدفوعات  اء  جرَّ الفقر  هاوية  إىل  يدفعوا  لن  مثالً،  فقر،  يف  بالفعل  يعيشون 
عدة  وهنالك  أعمق.  فقر  مستويات  إىل  يدفعون  سوف  ولكنهم  الصحية، 
إىل  اضطرارهم  بسبب  فقرًا  أكثر  الفقراء  أصبح  إذا  ما  مثل  أخرى،  مؤرشات 
لدهيا  التي  للبلدان  متاحة  املؤرشات  وهذه  الصحية.  اخلدمات  تكاليف  دفع 
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رصد التغطية الشاملة باحلامية من املخاطر املالية اجلدول 2-5. 
التفسرياملؤرشات املرتبطة هبااألهداف واإلجراءات

1( مجع أموال كافية من أجل 
الصحة: ما هي النسبة من 

األهداف واإلجراءات والسكان 
التي يمكن تغطيتها؟

1( نصيب الفرد من 

اإلنفاق الصحي اإلمجايل
1( ينبغي أن تكون ذات صلة باحتياجات السكان، إال أن معدل احلد األدنى من 

ر بـ 44 دوالرًا أمريكيًا يف عام 2009،  االحتياجات عرب البلدان املنخفضة الدخل ُقدِّ
ويرتفع إىل 60 دوالرًا أمريكيًا يف عام 2015.

2( اإلنفاق الصحي 

اإلمجايل كنسبة مئوية من 
الناتج املحيل اإلمجايل

2( يعكس ذلك أيضًا توافر األموال ألن اإلنفاق الصحي اإلمجايل/الناتج املحيل اإلمجايل 

يزيد عمومًا مع زيادة نصيب الفرد يف الناتج املحيل اإلمجايل. وقد وضعت البلدان 
األعضاء يف إقليمي املنظمة جلنوب رشق آسيا، وغرب املحيط اهلادئ لنفسها هدفًا 

لتخصيص 4%، رغم أن ذلك قد ال يكون يف حد ذاته كافياً. وإن البلدان البالغ عددها 
40 أو نحو ذلك التي يقل نصيب الفرد فيها من الناتج املحيل اإلمجايل عن 1000 دوالر 

أمريكي، لن تستطع بلوغ مستويات احلد األدنى من متطلبات التمويل يف ظل هذا 
املستوى من اإلنفاق.

3( اإلنفاق الصحي 

احلكومي العام كنسبة 
مئوية من اإلنفاق 

احلكومي اإلمجايل)أ(

3( يشري إىل االلتزام احلكومي نحو الصحة. وقد وضعت البلدان األفريقية جنوب 

الصحراء لنفسها هدفًا لتخصيص 15% من اإلنفاق احلكومي، للصحة، ويف إقليم 
املنظمة لرشق املتوسط، تبحث الدول األعضاء وضع هدف لتخصيص 8% من اإلنفاق 

احلكومي لوزارة الصحة.
4( اإلنفاق الصحي 

احلكومي العام كنسبة 
مئوية من الناتج املحيل

4( يشري إىل قدرة واستعداد احلكومة حلامية السكان من تكاليف الرعاية الصحية. ومن 

الصعب االقرتاب من التغطية الشاملة يف ظل مستوى إنفاق من الناتج املحيل اإلمجايل 
يقل عن 5-6% عىل الرغم من أن بلوغ هذا املرمى يمثل مطمحًا عىل املدى القريب 

بالنسبة لكثري من البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، كام أنه أمر ختطط له 
هذه البلدان عىل املدى األبعد.

2( مستويات احلامية من 
املخاطر املالية والتغطية هبا 

للفئات املستضعفة – مؤالفة 
بني من سيخضع للتغطية 
وبأي نسبة من التكاليف.

5( اإلنفاق املبارش من 

أموال املرىض اخلاصة 
كنسبة مئوية من اإلنفاق 

الصحي اإلمجايل، مع 
معلومات حول الفئات 
السكانية األكثر ترضراً.

5( تشري البينات إىل ارتباط هذا األمر ارتباطًا وثيقًا بوقوع النكبات املالية، والوقوع يف 

هاوية الفقر بسبب املدفوعات الصحية املبارشة من أموال املرىض اخلاصة. وتنخفض 
نسبة مواجهة النكبات املالية أو الوقوع يف هاوية الفقر إذا قلَّت املدفوعات الصحية 

املبارشة من أموال املرىض اخلاصة/اإلنفاق الصحي اإلمجايل عن 15-20%. وال تزال 
املعدالت كبرية يف عديد من البلدان. وقد وضعت البلدان األعضاء يف إقليم املنظمة 

جلنوب رشق آسيا لنفسها هدفًا جلعل النسبة يف حدود %30-20.
6( النسبة املئوية لألرس 

التي تعاين من نكبات 
مالية كل عام بسبب 

املدفوعات الصحية 
املبارشة من أمواهلا اخلاصة، 

مع معلومات حول 
الفئات السكانية األكثر 

ترضرًا

6( الوضع األمثل أن يقاس ذلك مبارشة عىل الرغم من االرتباط الوثيق للمؤرش رقم 5 

بوقوع النكبات املالية.

7( النسبة املئوية لألرس 

التي تعاين من الوقوع 
يف هاوية الفقر كل 

عام بسبب املدفوعات 
الصحية املبارشة من 

أمواهلا اخلاصة، مع 
معلومات حول الفئات 
السكانية األكثر ترضراً.

7( نفس املالحظات اخلاصة باملؤرش رقم 6
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قدرات رصد إضافية، لكننا ندرج هنا جمموعة متثل احلد األدنى من املؤرشات 
التي تستخدم عىل نطاق واسع )8-6(.

 إننا ال نقرتح مؤرشات للجانب اخلاص بالتغطية هنا. إننا، وعىل نحو 
مثايل، نود أن نعرف نسبة السكان التي ال حتصل عىل اخلدمات الصحية التي 
حتتاجها بسبب احلواجز املالية أو أي عقبات أخرى حمتملة، بعد حتليلها وفقا 
ملتغريات أساسية تتضمن العمر، ونوع اجلنس، والوضع االجتامعي واالقتصادي. 
البلدان، وقد خيتلف نطاق اخلدمات  املعلومات غري متوافرة يف معظم  وهذه 
املطلوبة اختالفًا كبريًا بسبب األمراض املختلفة واألنامط الديمغرافية ونقرتح 
قيام كل قطر برصد جمموعة التدخالت املختلفة من أجل حتقيق تغطية فعالة. 
املؤرشات  من  جمموعة   )9( الصحية  لإلحصائيات  العاملي  التقرير  ويتضمن 
يف  تتعلق،  أهنا  من  الرغم  عىل  سنوية،  بصفة  توفريها  يتم  والتي  املحتملة، 

غالبيتها، بالبلدان املنخفضة الدخل حيث تغلب األمراض السارية.
تلك  عىل  عالوة  املجاالت،  هذه  حول  للبيانات  املنتظم  الدفق  ويعتمد 

املتعلقة بتحليل األوضاع يف اإلطار 5-1، عىل شيئني اثنني:
نظام معلومات صحية جيد األداء يوفر معلومات حول تغطية أولئك  ■ 

الذين هم يف حاجة، يتم حتليلها، عىل نحو مثايل بحسب العمر، ونوع 
مؤرشات  من  ذلك  وغري  واالقتصادي،  االجتامعي  والوضع  اجلنس، 
االستضعاف أو احلرمان. وهذا يتطلب وجود روابط اتصال جيدة لدى 
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3( الكفاءة يف االستفادة من 

املوارد)ب(
8( وسطي سعر 

املستهلك من األدوية 
اجلنيسة، باملقارنة مع 

السعر املرجعي الدويل.

8( عندما يزيد ذلك عىل معدل 1:1 ، تكون هنالك بينة قوية عىل احتامل حتقيق 

وفورات.

9( النسبة املئوية لإلنفاق 

العمومي عىل الصحة 
املخصص للنفقات الثابتة 

والرواتب، مقارنة باألدوية 
واإلمدادات

9( هذا األمر أكثر صعوبة من حيث التفسري، رغم أن معظم البلدان يعرف متى يكون 

مرتفعًا جداً، عندما ال تتوافر األموال لرشاء األدوية، مثال. وقد يعكس ذلك، يف بعض 
األحيان عدم كفاية األموال أكثر منه نقصًا يف الكفاءة.

 

اإلنفاق الصحي العمومي العام يضم اإلنفاق عىل الصحة من اإليرادات احلكومية العامة جلميع الوزارات، ومجيع املستويات احلكومية، ومن  )أ( 

التأمني الصحي اإلجباري جمتمعة.
من الصعب حتديد مؤرشات صاحلة وموثوقة وقابلة للمقارنة لكفاءة النظام الصحي. وهذان املؤرشان مها لإليضاح فقط، وسيكون عىل البلدان  )ب( 

الرتكيز عىل املجاالت األخرى لعدم الكفاءة، والتي متثل أمهية خاصة وفقًا ألوضاعها هي، وتشمل املؤرشات املمكنة: احلصة من اإلنفاق اإلمجايل 
عىل املستوى األويل للرعاية مقابل الرعاية باملستشفيات، ومعدل اإلحالة من مستوى الرعاية األويل إىل املستوى الثانوي، واستخدام األدوية 

اجلنيسة مقابل األدوية ذات األسامء التجارية، وجراحات اليوم الواحد مقابل اإلدخال إىل املستشفيات، والنفقات اإلدارية العامة.
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املسؤولني القائمني عىل إدارة البيانات اإلدارية للنظم الصحية، مع اجلهات 
اإلحصائية الوطنية.

نظام لرصد التدفقات املالية. وتوفِّر احلسابات الصحية الوطنية معلومات  ■ 

حاسمة يف هذا املجال، وكذلك تفعل املسوحات املتواترة لألرس اخلاصة 
بقياس اإلنفاق املبارش من األموال اخلاصة لألفراد واحلامية من املخاطر 

املالية.

لإلبالغ  موحد  نظام  إنشاء  إىل  السعي  السياسات  راسمي  عىل  وينبغي 
املايل ال جيري حتليله وفقًا للربنامج، أو الالمركزية اإلدارية أو الوضع التأميني 
من  املقدم  التمويل  تتبع  جيري  عندما  تنشأ  املشكالت  أن  ومعرف  للسكان. 
املايل  لإلبالغ  متوازية  نظم  بواسطة  املختلفة  والربامج  للمرشوعات  املانحني 
تفتقر إىل االتصال يف ما بينها. وكذلك، فإن مجع معلومات من كل األطراف 
الفاعلة يف النظام الصحي يف القطاع العام والقطاع اخلاص عىل حد سواء، هو 
أمر حيوي كذلك. وإن أنظمة املعلومات الصحية الرئيسية يف كثري من البلدان 
ال جتمع إال معلومات قليلة من القطاع غري احلكومي، مما جيعل احلصول عىل 
قبل  من  اخلدمات  من  االستفادة  وأنامط  الصحي  الوضع  عن  كاملة  صورة 

السكان، أمرًا صعباً.

برنامج عمل للمجتمع الدويل
عىل الرغم من أن بوسع البلدان عمل الكثري لنفسها باتباع الربنامج الذي تم 
إيضاحه أعاله، إال أن للمجتمع الدويل دورًا حيويًا يستطيع القيام به لدعم 
تلك البلدان التي حتتاج إىل مساعدة إضافية. ومن الرضوري بالنسبة للرشكاء 

يف التنمية القيام باآليت:

احلفاظ عىل مستويات املساعدات أو زيادهتا إىل املستوى املطلوب
إن نحو نصف عدد البلدان التي تقوم بإبالغ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي عن إنفاقها من املساعدات اإلنامئية الرسمية، هو فقط الذي يسري 
عىل درب الوصول إىل األهداف التي التزمت هبا هذه البلدان عىل املستوى الدويل. 
أما بقية البلدان فهي ما تزال بعيدة عن ذلك، وبعضها بعيد بمسافات طويلة. 
وعىل الرغم من أن عددًا من املانحني وعد باحلفاظ عىل املساعدات التي التزموا 
هبا لعام 2010، رغم االنكامش االقتصادي العاملي، فإن عددًا آخر قلص بالفعل 
ل الوفاء بتعهداهتم. وهذا أمر مثري للقلق إىل حد بعيد، ويؤمل أن يفي  أو أجَّ

الرشكاء يف التنمية بوعودهم التي قطعوها يف باريس ويف أكرا.
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ضامن إمكانية التنبؤ باملعونات بشكل أكرب
عندما تكون البلدان غري قادرة عىل التعويل عىل متويل ثابت ومطرد، يصبح 
يعتمد  الدخل  املنخفضة  الدول  فبعض  صعباً،  أمرًا  للمستقبل  التخطيط 
عىل موارد خارجية لتمويل ثلثي إنفاقها الصحي اإلمجايل، األمر الذي جيعل 
تدفقات املعونات التي يمكن التنبؤ هبا أمرًا يف غاية األمهية، ويمكن للرشكاء 
يف التنمية املساعدة يف ذلك هبيكلة ترتيبات مسامهاهتم املنبثقة من االلتزامات 
السنوية التقليدية للمساعدات اإلنامئية الرسمية – مثل ما فعل املانحون من 
جلنة املساعدات اإلنامئية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف أكرا 

حيث التزموا بدورات للتمويل ترتاوح مدهتا بني ثالث ومخس سنوات.

االبتكار لتكملة اإلنفاق الصحي للفقراء من السكان
املعنية  األلفية  ما حققته مؤسسة  املجال، والسيام  الكثري يف هذا  لقد حتقق 
بالتمويل االبتكاري من أجل الصحة، التي طورت منذ عهد قريب جدًا آليات 
لألفراد لتقديم مسامهات طوعية للصحة يف العامل عند قيامهم برشاء تذاكر 
للسفر اجلوي، أو حجز غرف بالفنادق أو استئجار السيارات، عن طريق شبكة 
اإلنرتنت. وتشري التقديرات إىل أن بيع السندات املالية التي تضمنها البلدان 
املانحة والتي تصدرها أسواق رأس املال العاملية، قد أدى إىل مجع أموال تربو عىل 
بليونني من الدوالرات األمريكية منذ عام 2006. ويف حني أفضت هذه األنظمة 
إىل نتائج مبرشة باخلري، فإن هنالك الكثري الذي يمكن عمله يف هذا املجال، 
ر أن تؤدي الرضيبة عىل املعامالت النقدية العاملية، عىل سبيل املثال، إىل  ويقدَّ

مجع ما يزيد عىل 33 بليون دوالر أمريكي سنويًا )أنظر الفصل الثاين(.

دعم البلدان يف خططها الصحية بدال من فرض أولويات خارجية
إن تركيز الكثريين من الرشكاء اخلارجيني عىل عدد من الربامج الشهرية يتعارض 
مع روح إعالن باريس لعام 2003 بشأن فعالية املعونة، الذي يسعى إىل متكني 
البلدان املتلقية من صياغة خططها الوطنية بحسب أولوياهتا هي. وإن املطلوب 
هنا هو إعادة الرتكيز عىل املسامهات املالية التي اتفق عليها للخطط الصحية 

الوطنية التي ُترفع التقارير عنها وجتري متابعة نتائجها عىل املستوى الوطني.

توجيه األموال عن طريق املؤسسات واآلليات املناسبة أمر حاسم لضامن التغطية 
الشاملة

مستعدين  غري  املانحني  بأن  جيادل  للمساعدات  املتلقية  البلدان  بعض  إن 
الستخدام النظم التي يفرتض أهنم يعززوهنا، ويفضلون إنشاء واستخدام نظم 
موازية يف: توجيه األموال إىل البلدان؛ ورشاء املدخالت، مثل األدوية واملعدات، 
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واخلدمات؛ ورصد النتائج )10(. ومن بني طرق تعزيز النظم الوطنية توجيه 
بالبلد  اخلاصة  املخاطر  التشارك يف حتمل  آلية  اخلارجية من خالل  األموال 
املتلقي نفسه. وقد يتخذ ذلك شكاًل من أشكال دعم القطاع بالكامل، ويمكن 
للامنحني، بموجب ذلك أن حيددوا أن وجهة متويلهم هي للقطاع الصحي، 
لكنهم يسمحون للحكومات بتقرير توزيع التمويل بني الربامج واألنشطة، 
أو عن طريق جممعات التأمني الصحي. وينبغي عىل الرشكاء يف التنمية أيضًا 

السعي إىل تعزيز القدرات املحلية هلذه املؤسسات.

دعم املحاوالت املحلية الستخدام املوارد بمزيد من الكفاءة
ينبغي احلد من االزدواجية يف وسائل التوجيه والتطبيقات املتعددة، ودوائر 
الرصد والتبليغ. ومن أسف أن تكاليف املعامالت التي يفرضها املانحون عىل 
البلدان هي تكاليف ضخمة. وكان عدد البعثات الصحية الدولية إىل فييت 
نام، عام 2009، قد زاد عىل 400 بعثة )11(. ويف وراندا، كان لزامًا عىل احلكومة 
رفع تقارير عن أكثر من 890 مؤرشًا صحيًا إىل خمتلف اجلهات املانحة، منها 595 

تقريرًا يتعلق باإليدز واملالريا وحدمها )12(.

رضب املثل يف الكفاءة باحلد من االزدواجية وتشتت جهود املعونة الدولية
إن الطريقة املجزأة التي جيرى هبا إيتاء املعونة تؤدي إىل ارتفاع النفقات اإلدارية 
العامة لكل من اجلهات املانحة والبلدان املتلقية، إىل جانب ازدواجية ال لزوم 
هلا وتباينات يف التوجيهات بشأن السياسات ويف معايري اجلودة عىل املستوى 
القطري. ومن الرضوري أن يلتزم املانحون الرئيسيون بتنسيق جهودهم من أجل 
احلد من التبعثر يف الطريقة التي توجه هبا األموال إىل البلدان املتلقية، وحُتتجز 
فيها. ومن املعروف أن ما يربو عىل 140 مبادرة صحية عاملية جترى اآلن بشكل 

متواز، هُتدر من خالهلا املوارد ومتثل ضغطًا هائاًل عىل البلدان املتلقية )11(.

خامتة
هذا وقت مثري لالهتامم بالنسبة لتمويل الصحة، حيث إن اثنني من النظم 
آليات  باستخدام  السابق  يف  التزمت  قد  كانت  الصحية،  للرعاية  الواسعة 
السوق احلرة كأساس للتمويل – أحدمها يف الصني واآلخر يف الواليات املتحدة 
األمريكية – خيضعان حاليًا لإلصالح. فالصني حترك نظامها اهلائل عودًا باجتاه 
التغطية الشاملة، وهو يموَّل جزئيًا من اإليرادات العامة. وعىل اجلانب اآلخر، 
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وّقع الرئيس باراك أوباما، يف آذار/مارس 2010 قانونًا إصالحيًا بمد نطاق التغطية 
بالرعاية الصحية لعدد يتوقع أن يصل إىل 32 مليون أمريكي من الذين مل يسبق 
خضوعهم للتأمني. ويف حني يعتمد هذا القانون اإلصالحي، بشكل ما، مبدأ 
عتبات  من  اإلصالح  ختفيف  فإن  التقرير،  هذا  إليه  يدعو  الذي  الشمولية 
االستحقاق لربنامج املعونة الطبية )Medicaid( يمد نطاق التغطية املمولة من 

القطاع العام إىل 20 مليون شخص مل يكن لدهيم أي شئ يف السابق.
واإلصالحات يف الصني ويف الواليات املتحدة هي إصالحات بالقطع بارزة، 
البلدان  الصلة. إال أن هذه  النظم ذات  ويعزي ذلك، يف جزء منه، إىل حجم 
وكام  الصحية.  الرعاية  متويل  أسلوب  تقييم  تعيد  التي  وحدها  هي  ليست 
أوضح هذا التقرير، فإن إصالح التمويل الصحي حيدث يف عديد من البلدان، 
وعىل مستويات تنمية اقتصادية خمتلفة. وسوف ختتلف الكيفية التي جيري هبا 
التعامل مع التحديات املاثلة، إال أن الربامج التي تقرتب من تلبية احتياجات 

سكاهنا ستتضمن شكاًل من أشكال الدفع املسبق والتجميع.
وبتجاوز هذه احلقيقة األساسية، ال توجد صيغة حمددة لتحقيق التغطية 
الشاملة، حيث إن استجابات القطر للتحديات ستحدد، يف جزء منها، من 
خالل جتارب القطر نفسه، والطريقة التي تطورت هبا نظم التمويل الصحي 
التضامن)13(.  بمفاهيم  الصلة  ذات  االجتامعية  التفضيالت  وكذلك  فيه، 
نفس  ملواجهة  تنفذ  سوف  فإهنا  االستجابات،  يف  التباين  طبيعة  كانت  وأيًا 
يعني  سوف  الضغوط  هذه  جتاهل  وإن  احلل.  عىل  املستعصية  الضغوط 
اإلخفاق يف واحد من أهم املهام املنوطة باحلكومة أال وهي توفري رعاية صحية 

تكون متاحة للجميع.
حتقيق  من  يقرتب  لكي  شيئًا  يفعل  أن  البلدان  من  بلد  كل  بوسع  وإن 
هذه  تبدو  قد  وكام  االجتاه.  هذا  يف  حتقق  ما  عىل  احلفاظ  أو  الشاملة  التغطية 
املهمة شاقة، إال أنه ينبغي لراسمي السياسات أن يتشجعوا بام حتقق يف كثري 
من البلدان التي سبقتهم يف السعي احلثيث إلقامة نظام للتغطية الشاملة. 
وهذه اجلهود موثقة توثيقًا جيداً. والريب أن هذه دروس ينبغي التعلم منها، 
وأحد هذه الدروس يتعلق بأمهية التضامن االجتامعي الذي يعربَّ عنه من خالل 
التقرير. وقد  إليه عديد املرات يف هذا  املشاركة السياسية، وهو موضوع عدنا 
يكون من قبيل اإلفراط يف التبسيط القول أن اإلصالح يثمر دائاًم عندما يكون 
جانب  من  النشطة  املشاركة  ظل  ويف  الشعبية  القاعدة  مستوى  عىل  الطلب 
يف  يؤخذ  ألن  يكفي  بام  كثريًا  تكرر  قد  االقرتان  هذا  أن  غري  املدين،  املجتمع 

االعتبار.
ففي تايلند، كان ذلك واحدًا من العوامل الدافعة لتطوير نظام التغطية 
كان  الذين  التايلنديني  من  للماليني  الصحية  الرعاية  جلبت  التي  الشاملة 
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عليهم إما أن يدفعوا من أمواهلم اخلاصة أو أن يتخلوا عن العالج. ومل يكن أي 
من هذه اخليارات سيصلح بالنسبة لنارين بنتاالكارن وهو راقد وسط حطام 
دراجته البخارية، يوم السبت، السابع من ترشين األول/أكتوبر عام 2006. ومن 
حسن طالعه أن كان هنالك خيار ثالث، والذي ارتكز عىل املاليني من دافعي 
الرضائب، فقد كان هنالك مركز متخصص يف اإلصابات، عىل بعد 65 كيلو 
مرتًا فقط من املوقع الذي حدث فيه االصطدام، وكان هنالك أيضًا جراَّح تدرَّب 
عىل مدى سنوات عديدة. ولقد كانت مجيع األعداد يف صالح نارين يف ذلك 

اليوم، وكانت يف تلك األعداد، بالفعل، قوة.  ■
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