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v  

املؤلفون

ــة  ــة الصح ــا مبنظم ــة ومتويله ــم الصحي ــؤون النظ ــف ش ــإدارة ترصي ــي ب ــل الصح ــق التموي ــن، منس ــف كوتزي جوزي

ــف ــة بجني العاملي

صــويف ويــرت، أســتاذ التمويــل الصحــي الــدويل والنظــم الصحيــة الدوليــة، جامعــة كويــن مارغريــت، إدنــربه باململكــة 

املتحــدة.

ــة  ــة الصح ــا مبنظم ــة ومتويله ــم الصحي ــؤون النظ ــف ش ــإدارة ترصي ــي ب ــل الصح ــق أول التموي ــت، منس ــو جوي ماثي

ــف. ــة بجني العاملي

ــة  ــا مبنظم ــة ومتويله ــم الصحي ــؤون النظ ــف ش ــإدارة ترصي ــي ب ــل الصح ــق أول التموي ــايخان، منس ــورين بيارس دورس

ــف. ــة بجني ــة العاملي الصح

شكر وتقدير

يــوّد املؤلــف أن يشــكر الزمــالء يف منظمــة الصحــة العامليــة وغريهــم مــن الخــرباء عــىل التعليقــات واملقرتحــات التــي 

قدموهــا يف أثنــاء إعــداد هــذا الدليــل املرجعــي. وقــد ورد الدعــم املــايل مــن إدارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة املتحــدة 

ــة  ــق التغطي ــو تحقي ــدم نح ــل بالتق ــل التعجي ــن أج ــدان م ــي يف البل ــل الصح ــم التموي ــني نُظ ــج تحس ــار برنام يف إط

ــة الشــاملة. الصحي

ــىل  ــا ع ــارة موقعن ــل الصحــي، يُرجــى زي ــة التموي ــق بسياس ــا املتعل ــن عملن ــات ع ــن املعلوم ــد م ــىل مزي ولالطــالع ع

www.who.int/health_financing اإلنرتنــت: 

العمل الفني بالغالف: اللوحة الزيتية األصلية التي تحمل عنوان »Made in Japan« رســمها فابريس ســريجنت 
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كيفية استخدام هذه الوثيقة

تســتند هــذه الوثيقــة إىل خــربة منظمــة الصحــة العامليــة يف تقديــم الدعــم املتعلــق بسياســة التمويــل الصحــي إىل الــدول 

ــاً، تقــرتح الخطــوط العريضــة الســرتاتيجية التمويــل  األعضــاء فيهــا عــىل مــدى ســنوات عديــدة. وبوصفهــا دليــالً مرجعي

ــدان إىل  ــاج البل ــي تحت ــي الت ــل الصح ــة التموي ــة لسياس ــب املختلف ــراز الجوان ــو إب ــي ه ــا الرئي ــن هدفه ــي، ولك الصح

تحليلهــا ومعالجتهــا. وترتكــز أي اســرتاتيجية ناجحــة يف مجــال التمويــل الصحــي إىل تحليــل مشــاكل األداء الحاليــة يف قطــاع 

الصحــة؛ ويُشــكِّل إجــراء هــذا التحليــل محــوَر تركيــِز وثيقــة منفصلــة )انظــر التفاصيــل أدنــاه(، ومــن ثــم ينبغــي اســتخدام 

هــذا الدليــل املرجعــي مقرتِنــاً بهــا:

 McIntyre D. & Kutzin, J. Health financing country diagnostic: a foundation for national strategy

 .)development. Geneva: World Health Organization; 2016. )Health Financing Guidance No 1

.http:/ www.who.int/health_financing :وهو متاح عىل املوقع التايل



1 املقدمة

1. املقدمة

التمويل الصحي والتغطية    1-1
الصحية الشاملة  

تعنــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة أن جميــع األشــخاص يف 

املجتمــع قــادرون عــىل الحصــول عــىل الخدمــات الصحيــة 

التــي يحتاجــون إليهــا، مــع ارتفــاع درجــة جودتهــا، دون 

خــوف مــن أن يســبِّب لهــم دفــُع تكلفــة هــذه الخدمــات 

يف وقــت االســتخدام ضائقــًة ماليــة شــديدة. وقــد أصبحت 

التغطيــة الصحيــة الشــاملة أولويــًة رئيســية مــن أولويــات 

السياســات يف العديــد مــن البلــدان، وموضــَع تركيــٍز كبــريٍ 

ومتنــاٍم عــىل الصعيــد الــدويل، حيــث تُشــكِّل إحــدى 

الغايــات الــواردة ضمــن الهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة 
املســتدامة.4,3,2,1

واتســاقاً مــع الرســائل األساســية الــواردة يف  التقريــر الخاص 

بالصحــة يف العــامل 2010، التزمــت بلــدان كثــرية بالتغطيــة 

الصحيــة الشــاملة، وتُجــري، نتيجــًة لذلــك، اســتعراضاً 

ــك  ــا يف تل ــا وتعديله ــي وتحليله ــل الصح ــات التموي لرتتيب

م املحــَرز نحــو تحقيــق  البلــدان. وتثبــت التجربــة أن التقــدُّ

ــيايس  ــزام س ــاج إىل الت ــاملة ال يحت ــة الش ــة الصحي التغطي

ــل  قــوي فحســب، وإمنــا أيضــاً اســرتاتيجية متامســكة تكُف

املواءمــة والتنســيق بــني مختلــف جوانــب النظــام الصحــي 

ــات األداء  ــدي لتحدي ــل التص ــن أج ــض م ــع بع ــا م بعضه

ــؤدي اســرتاتيجية إصــالح  ــة. وميكــن أن ت األساســية بفعالي

التمويــل الصحــي متــى كانــت متامســكًة وجيــدة املواءمــة 

ــة.  دوراً رئيســياً يف هــذه العملي

1  Declaration for Universal Coverage. Bangkok, Thailand. 
January 2012

2  Universal Coverage Declaration. Mexico. April 2012
3  United Nations. 2012. UN Assembly resolution supporting 

universal coverage. http://www.un.org/News/Press/
docs//2012/ga11326.doc.htm

4  United Nations. (2015) Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development. New York.

بوضــع  املتعلــق  العامليــة  الصحــة  منظمــة  ِفكــر  إنَّ 

ــذي  ــج ال ر يف النه ــذِّ ــي متج ــل الصح ــرتاتيجيات التموي اس

تتبعــه يف سياســة التمويــل الصحــي، عــىل النحــو املبــنيَّ يف 

ــاه. ــكل 1 أدن الش

ويجمــع هــذا النهــج بــني مجموعــة معياريــة مــن األهداف 

التــي تُشــكِّل جــزءاً ال يتجــزَّأ مــن مفهــوم التغطيــة الصحية 

الشــاملة )أي اإلنصــاف يف اســتخدام الخدمــة أو االســتفادة 

منهــا منســوباً إىل االحتياجــات والحاميــة املاليــة والجــودة( 

ــكِّل  ــي تُش ــات الت ــف والسياس ــي للوظائ ــار وصف ــع إط م

ــراُز  ــي. وإح ــل الصح ــات التموي ــع ترتيب ــن جمي ــزءاً م ج

ــاملة  ــة الش ــة الصحي ــدف التغطي ــق ه ــو تحقي م نح ــدُّ تق

ينبغــي إذاً، باعتبــاره موقفنــا املعياري، أن يدفــع بإصالحات 

يف التمويــل الصحــي. وكــام هــو مبــني يف الشــكل 1، ميكــن 

إلصالحــات التمويــل الصحــي أن تؤثــر أيضــاً عــىل التقــدم 

املحــَرز نحــو تحقيــق أهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

بطريقــة غــري مبــارشة مــن خــالل مجموعــة مــن األغــراض 

ــي،  ــام الصح ــوارد النظ ــع م ــاف يف توزي ــيطة: اإلنص الوس

والكفــاءة، والشــفافية، واملســاءلة.5 

وأهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة وأغراضهــا الوســيطة 

املبينــة يف الشــكل 1 أهــداٌف وأغــراض عامــة وواســعة 

النطــاق؛ وبغيــة توفیــر برنامــج عمــل واضــح لإلصالحــات 

ــراء  ــروري إج ــن ال ــدة، م ــىل ح ــد ع ــكل بل ــة ب الخاص

تشــخیص ألداء النظــام الصحــي الحــايل، واملظاهــر املحــددة 

لضعــف األداء، واألســباب الكامنــة وراء ذلــك. وبنــاًء عــىل 

ذلــك، ميكــن صــوغ اســرتاتيجية للتمويــل الصحــي تعالــج 

ــور يف األداء. ــددة للقص ــباب املح األس

5  جوزيف كوتـــزن )2013( “متــويل الصحة من أجل التغطية الشاملة وأداء النظم 

الصحــية: املفــــاهيم واملتقضيـــات من أجـــل السيـاســـات”. نرشة منظمة 

http://www.who.int/bulletin/vol�/ 611 602:91� ةالصحة العاملي
umes/91/8/12�113985/ar

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11326.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11326.doc.htm
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الشكل 1: أهداف التغطية الصحية الشاملة وأغراضها الوسيطة املتأثرة بسياسة التمويل الصحي

إيجاد املوارد

الحصول عىل اإليرادات

التجميع

الرشاء

التمويل الصحي ضمن 

النظام الصحي العام

األغراض الوسيطة للتغطية 

الصحية الشاملة
أهداف التغطية النهائية

بة
راق

امل
ن/ 

ؤو
ش

 ال
ف

رصي
/ ت

ف
رشا

اإل

ايا
ملز

ا

اإلنصاف يف توزيع املوارد

الكفاءة

الشفافية واملساءلة

االستخدام منسوباً إىل الحاجة

ح�ية املالية واإلنصاف

 يف التمويل

الجودة

تقديم الخدمات

ما هي اسرتاتیجیة التمویل     2-1
        الصحي؟

ــل  ــة التموي ــددان لسياس ــون املح ــاق واملضم ــف النط يختل

الصحي أو اســرتاتيجيتها أو خطتها، واملصطلحات املســتخدمة 

فيهــا باختــالف البلــد. وهنــاك أيضــاً تبايـُـن كبــري مــن حيــث 

درجــة التفصيــل الــواردة يف كل اســرتاتيجية واإلجــراءات 

املتبعــة يف وضعهــا ومركزهــا القانــوين. وتعــرض هــذه الوثيقة 

توجيهــات بشــأن وضــع اســرتاتيجية للتمويــل الصحــي، وهــو 

املصطلــح املفضــل لدينــا، نعتــرب أنهــا توجــد يف مرتبــة مــا بني 

الوثائــق الرفيعــة املســتوى التــي تحــدد رؤيــًة لقطــاع الصحة 

ووثائــق التنفيــذ التــي تتضمــن خططــاً تفصيليــة. يف رأينــا، 

اســرتاتيجية التمويــل الصحــي:

تقوم عىل تشــخيص مســتوى األداء الحايل للنظام الصحي   

يف بلــد مــا منســوباً إىل األهــداف والغايــات املعلَنــة، التي 

تصــاغ عــادًة يف إطــار التغطيــة الصحية الشــاملة؛ ويحدد 

هــذا التشــخيص املظاهــر املحــددة للمشــاكل وأســبابها 

الكامنــة، الداخليــة والخارجيــة عــىل الســواء.

تُركِّــز عىل جميع ســكان البلــد، والنظام الصحــي الوطني،   
ال عــىل مجــرد عنــرص واحــد أو مخطــط واحــدة داخلــه. 

وتلقــي نظــرة شــاملة عــىل جميــع الوظائف والسياســات 

والروابــط واملواءمــات يف شــتى مكونــات النظــام الصحــي.

تحــدد مجموعــة مــن األغــراض التفصيليــة الخاصــة بكل   

ــد عــىل حــدة، إىل جانــب مجموعــة مــن اإلجــراءات  بل

املرتَّبــة مــن حيــث األولويــة التــي تعالــج املشــاكل 

ــة )مــن 5 إىل 10  ــة معيَّن املحــددة يف غضــون فــرتة زمني

ــة  ــاً يف كيفي ــر أيض ــال(؛ وتنظ ــبيل املث ــىل س ــنوات، ع س

ــات. ــع اإلصالح ــب تتابُ ترتي

ــة  ــاءلة العام ــامن املس ــم لض ــرتاتيجية تقيي ــن اس تتضم  

وتصحيحــات منتصــف الطريــق عــىل الســواء.
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وميكــن أن تكــون اســرتاتيجية التمويــل الصحــي وثيقــًة قامئــة 

بذاتها تشــري إىل السياســات واالســرتاتيجيات والخطط الصحية 

الوطنيــة األوســع نطاقــاً وتتســق معهــا. واألفضــل مــن ذلــك 

هــو أن تكــون اســرتاتيجية التمويــل الصحــي جزءاً من سياســة 

صحيــة وطنيــة أو أي وثيقــة اســرتاتيجية أخــرى تتنــاول قطــاع 

الصحــة وتتضمــن خطــة لتقديــم الخدمــات وأن تُدَمــج فيهــا. 

بــل قــد تكــون، رمبــا يف أفضــل الظــروف، جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

خطــة التنميــة الوطنيــة الشــاملة للبلــد. والنقطــة املهمة هي 

أنــه ال ينبغــي وضــع اســرتاتيجية للتمويــل الصحي مبعــزل عن 

غريهــا. ويتألــف التمويــل الصحــي مــن السياســات والرتتيبات 

التــي يتخذهــا البلــد مــن أجــل مــا يتعلــق مبــا يــي:

ــات املســاهمة )»الحصــول عــىل  ــرادات وآلي مصــادر اإلي  

اإليــرادات«(

تجميع األموال  

رشاء الخدمات  

ــني وأســاس  ــا والتقن ــم املزاي السياســات املتعلقــة بتصمي  

االســتحقاقات

ترصيف شؤون الوظائف والسياسات املذكورة أعاله  

وتـَـرِدُ مناقشــة كلٍّ مــام ســبق مبزيــٍد مــن التفصيــل يف الفــرع 

4 مــن هــذه الوثيقــة؛ وميكــن أيضــاً االطــالع عــىل مزيــد مــن 

ــة  ــت كل وظيف ــن كان ــة.8,7,6  ول ــل يف مراجــع إضافي التفاصي

مــن وظائــف التمويــل الصحــي تخضــع لدراســة منفصلــة يف 

الفصــول التاليــة، فمــن املهــم، بــل مــن املهــم للغايــة، التفكري 

6 Kutzin, J (2001). “A descriptive framework for country�level 
analysis of health care financing arrangements.” Health 
Policy 56(3):171�204. 

7  Kutzin, J (2008). “Health financing policy: a guide 
for decision-makers.” Health Financing Policy Paper. 
Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional 
Office for Europe, Division of Country Health Systems. http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/78871/
E91422.pdf 

8 Mathauer I, Carrin G. 2010. The role of institutional design 
and organizational practice for health financing performance 
and universal coverage. Discussion paper 5. World Health 
Organization. 

يف كيفيــة تناُســب كلٍّ منهــا مــع الوظائــف األخــرى، وكيفيــة 

تناُســب كلٍّ منهــا معاً يف ســياق النظــام الصحي. ويُســهِّل هذا 

النهــج وضــع تصــور إصالحــات النظــم املشــرتكة بــني مختلف 

ــدوره  ــم ب ــة، ويدع ــة الصحي ــات التغطي ــف ومخطط الوظائ

وضــع اســرتاتيجية شــاملة للتمويــل الصحــي.

وبعبــارة أخرى، ينبغــي أن تحدد اســرتاتيجية التمويل الصحي 

التغيــريات التــي مــن املقــرَّر تنفيذهــا عــىل مــدى فــرتة مــن 

ــن  ــة، م ــرش املقبل ــس إىل الع ــنوات الخم ــل الس ــن، مث الزم

أجــل الحصــول عــىل اإليــرادات، والتجميــع، والــرشاء، وتصميم 

ــاً.  ــة النظــام وترصيــف شــؤونه عموم االســتحقاقات، وهيكل

ومــن شــأن هــذه التغيــريات يف السياســات أن تعالج األســباب 

ــي لوحظــت يف النظــام الصحــي، أي  ــة للمشــاكل الت الجذري

أوُجــه القصــور يف بلــوغ التغطيــة الصحية الشــاملة من حيث 

ــة  ــة واألغــراض الوســيطة للتغطي ــة للتغطي األهــداف النهائي

الصحيــة الشــاملة. وســوف يكــون مــن املُجــدي تنفيــذ هــذه 

التغيــريات، وينبغــي يف الوقــت نفســه إرســاء األســاس إلجــراء 

ــينات مقبلة. تحس

كيفية تنظيم هذا الدليل   3-1
        املرجعي

ــل املرجعــي هــو دعــم  الغــرض الرئيــي مــن هــذا الدلي

ــي  ــل الصح ــاملة للتموي ــرتاتيجية ش ــع اس ــدان يف وض البل

ــة  ــة الصحي ــق التغطي ــو تحقي ــَرز نح م املح ــدُّ ــم التق تدع

الشــاملة. وعقــب هــذا الجــزء التمهيــدي، تنقســم الوثيقــة 

ــة فــروع أخــرى: إىل ثالث

الفصــل 2: يــدرس بعــض األعــامل املطلوبــة قبــل وضــع   
اســرتاتيجية للتمويــل الصحــي، والســيام إجــراء تحليــل 

للوضــع الحــايل لــألداء يف القطــاع الصحــي، إىل جانــب 

تشــخيص األســباب الكامنــة وراء ذلــك. ويُناقــش أيضــاً 

املقدمة

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/78871/E91422.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/78871/E91422.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/78871/E91422.pdf


توجيهات التمويل الصحي رقم 43

وضــع  طريــق  يف  الرئيســية  الخطــوات   :2 الشــكل 
الصحــي التمويــل  اســرتاتيجية 

أ-  االتفاق عىل األهداف والرؤية 

الشاملة لقطاع الصحة، استناداً إىل 

التغطية الصحية الشاملة

ب-  تشخيص أداء النظام الصحي من 

حيث التغطية الصحية الشاملة؛ 

والوقوف عىل املشاكل واألسباب 

الكامنة وراءها

ج-  تحديد األغراض الخاصة بكل بلد 

عىل حدة التي تعالج مشاكل األداء 

ه النظام الصحي نحو  املحددة وتوجِّ

بلوغ التغطية الصحية الشاملة

د-  تحديد اإلصالحات والسياسات 

واإلجراءات االسرتاتيجية الالزمة 

لتحقيق األغراض الخاصة بكل بلد 

عىل حدة

هـ-  وضع ترتيبات ترصيف الشؤون 

وبناء القدرات الالزمة لض¶ن تنفيذ 

اإلصالحات االسرتاتيجية

م  و-  تقييم اإلصالحات ورصد التقدُّ

املحَرز؛ وتعديل إجراءات التنفيذ 

وفقاً لذلك

القضايــا املتصلــة بعمليــة وضــع اســرتاتيجية التمويــل 

الصحــي.

الفصــل 3: يعــرض الخطــوط اإلرشــادية العريضــة   
ــة  ــی ثالث ــمًة إل ــي مقس ــل الصح ــرتاتیجیة التموی الس

والتشــخیص  األساســية  »املعلومــات   )1( فــروع: 

 )3( االســرتاتیجیة«  »التدخــالت   )2( واألغــراض«( 

»ترصيــف الشــؤون والتقییــم والرصد وبنــاء القدرات«. 

ــا الرئيســية  ــرع عــىل القضاي ــلِّط الضــوء يف كل ف ويُس

التــي تعتــرب ذات أهميــة يف وضــع اســرتاتيجية شــاملة 

ع متخــذي القــرار  للتمويــل الصحــي؛ ومــع ذلــك، نُشــجِّ

الوطنيــني عــىل تكييــف الوثيقــة مــع الوضــع والســياق 

ــم. ــن يف بلده املحددي

ــروع  ــن الف ــرع م ــار كل ف ــرض، يف إط ــل 4: يع الفص  
ــداً مــن املعلومــات األساســية والســياقية  ــة، مزي الثالث

ــوع،  ــة أو موض ــول كل قضي ــة ح ــات املفصل واملعلوم

مبــا يف ذلــك املفاهيــم األساســية والتحديــات املشــرتكة 

ــل الصحــي  ــف التموي ــمًة حســَب وظائ ــة، مقسَّ املاثل

ــية. األساس

ويف حــني يُفــرتَض أن األهــداف التــي هــي جــزء ال يتجــزأ 

مــن تعريــف التغطيــة الصحيــة الشــاملة تُشــكِّل األســاس 

إلصالحــات التمويــل الصحــي، فالغــرض مــن هــذا الدليــل 

ال  شــاملة،  اســرتاتيجية  تصميــم  عــىل  التشــجيع  هــو 

ــل  ــال التموي ــأي اســرتاتيجية أو إصــالح يف مج ــة ب التوصي

الصحــي أو الرتويــج لــه. ومــع ذلــك، مــن املمكــن تحديــد 

مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة لضــامن أن تكــون 

ــة  ــة الصحي ــم التغطي ــدف إىل دع ــي ته ــرتاتيجية الت االس

ــامل  ــن األع ــرة ع ــات املتواف ــع البيِّن ــقة م ــاملة متس الش

ــار 1(. ــر اإلط ــود )انظ ــرض املنش ــق الغ ــي تحق الت
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مقدمة )أ( 
ال ميكــن االكتفــاء بــأن يقتبــس بلــد مــا إصالحــات التمويــل الصحــي مــن بلــد آخــر نظــراً إىل خصوصيــة ظــروف كل 
بلــد ونقطــة انطالقــه مــن حيــث ترتيبــات التمويــل الصحــي؛ حيــث تختلــف األســباب الكامنــة وراء مشــاكل األداء 
ــل  ــا اإلصالحــات املقرتحــة يف اســرتاتيجية التموي ــي يجــب أن تعالجه ــد، وهــذه هــي األســباب الت ــالف كل بل باخت
الصحــي. ومــع ذلــك، هنــاك دروس مســتفادة مــن التجــارب الدوليــة تســمح بتحديــد عــدد مــن املبــادئ التوجيهيــة 
لإلصالحــات التــي تدعــم التقــدم نحــو بلــوغ التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وال تُشــكِّل هــذه املبــادئ دليــالً “تنفيذيــاً”، 
بــل هــي مجموعــة مــن “عالمــات الطريــق” التــي ميكــن اســتخدامها للتحقــق مــام إذا كانــت اســرتاتيجيات اإلصــالح 
)واألهــم مــن ذلــك، تنفيــذ اإلصــالح( تُوِجــد بيئــًة حافــزة مواتيــة، ومــن ثـَـم، توجــه إىل الطريــق الصحيــح وتتحــرك 
ــح يف الشــكل 1. وتـَـرُِد أدنــاه هــذه املبــادئ، أو عالمــات  يف اتجاهــه مــن حيــث األغــراض واألهــداف، كــام هــو موضَّ

الطريــق، لــكل وظيفــة مــن الوظائــف الفرعيــة للتمويــل الصحــي وكل مجــال مــن مجــاالت السياســة:

الحصول عىل اإليرادات  )1(
التحرك نحو سيطرة االعتامد عىل مصادر التمويل العامة/ اإللزامية )أي شكل من أشكال فرض الرائب(  

زيادة القدرة عىل التنبؤ يف مستوى التمويل العام )والخارجي( عىل مدى فرتة من السنوات  
تحسني االستقرار )أي تنفيذ امليزانية العادية( يف تدفق األموال العامة )والخارجية(  

)2( تجميع املوارد                  
ً تعزيز القدرة عىل إعادة توزيع األموال املتاحة املدفوعة مسبقا  

التمكني من التكامل الواضح بني مصادر التمويل املختلفة  
تقليل التجزُّؤ واالزدواجية والتداخل  

تبسيط التدفقات املالية  

)3( خدمات الرشاء
زيــادة مــدى ارتبــاط تخصيــص املــوارد ملقدمــي الخدمــات باالحتياجــات الصحيــة للســكان أو املعلومــات املتعلقة   

الخدمــات أو مزيــج مــن كليهــام معــاً بأداء مقدمي  
االبتعــاد عــن الحــدود املتطرِّفــة املتمثِّلــة إمــا يف ميزانيــات الخطــوط الجامــدة القامئــة عــىل املدَخــالت أو ســداد   

رســوم الخدمــات غــري الخاضــع ألي تنظيــم
إدارة منــو النفقــات عــن طريــق تجنــب االلتزامــات املفتوحــة يف ترتيبــات دفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات   

عــىل ســبيل املثــال
ــن مخطَّطــات  ــد م ــاك العدي ــو كان هن ــى ل ــض، حت ــات موحــدة حــول نشــاط املري التحــرك نحــو منصــة بيان  

ــة ــة الصحي ــي/ التغطي ــل الصح التموي

)4( تصميم املنافع وآليات التقنني
توضيــح االســتحقاقات وااللتزامــات القانونيــة للفئــة الســكانية )أي مــن يحــّق لهــم الحصــول عــىل أي خدمــات،   

ومــاذا يفــرتض أن يدفعــوا عنــد نقطــة االســتفادة مــن الخدمــة، إن كانــت مثــة مســاهمة تُدفــع(
تحسني َوْعي السكان باستحقاقاتهم القانونية والتزاماتهم عىل السواء بوصفهم مستفيدين  
مواءمة املوعود من املزايا، أو االستحقاقات، مع آليات دفع مستحقات مقدمي الخدمات  

اإلطار 1: املبادئ التوجيهية إلصالحات التمويل الصحي الداعمة للتغطية الصحية الشاملة

املقدمة
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2. اإلعداد السرتاتیجیة التمویل الصحي

إجراء تحليل الوضع  1-2

لــن تكــون اســرتاتيجية التمويــل الصحــي مفيــدة وناجحــة، 

ــل لــكلٍّ مــن  إال إذا كانــت مســتِندة إىل تحليــل مفصَّ

مشــاكل األداء الحاليــة يف قطــاع الصحــة وأســبابها الكامنــة 

ــة  ــد وضعــت منظمــة الصحــة العاملي ــه. وق ومســتجيبة ل

لــة بشــأن كيفيــة إجــراء مثــل ذلــك  توجيهــات مفصَّ

التحليــل للوضــع عــىل نحــو منفصــل9،  مؤسســًة إيــاه عــىل 

ــايل: خمســة فــروع أساســية عــىل النحــو الت

ــر  ــي تؤث ــية الت ــياقية الرئيس ــل الس ــرع 3 »العوام الف  

ــداف  ــق األه ــي وتحقي ــل الصح ــة التموي عــىل سياس

التــي تنــص عليهــا السياســات«

الفرع 4 »نظرة عامة عىل أمناط اإلنفاق الصحي«  

الفرع 5 »استعراض ترتيبات التمويل الصحي«  

الفــرع 6 »مــا مــدى نجاحنــا؟ تحليــل أهــداف التغطيــة   

الصحيــة الشــاملة وأغراضهــا الوســيطة«

الفــرع 7 »التقييــم الشــامل: أولويــات إصــالح التمويــل   

الصحــي«

لة حول كيفية تحليل الرتتيبات  يعــرض كل فرع توجيهــات مفصَّ

ــم األســباب  ــة، والوقــوف عــىل مشــاكل األداء، وأيضــاً فَْه الحالي

الكامنة وراء ذلك والوقوف عليها. وتتناول الوثيقة طائفًة واســعة 

مــن القضايا التي تشــمل وصــف القضايا التاليــة وتحليلها:

9  McIntyre, D and J Kutzin (2016). Health financing country 
diagnostic: a foundation for national strategy development. 
WHO/HIS/HGF/Technical Report/16.1. Geneva: World Health 
Organization. http://www.who.int/health_financing/tools/
diagnostic 

جوانب تصميم النظام وعمله

ــق األمــوال  ــل الصحــي، وتدفُّ ــكل الشــامل للتموي الهي  

داخــل النظــام الصحــي، واألجهــزة املســؤولة عــن 

الحصــول عــىل اإليــرادات والتجميــع والــرشاء. 

مصــدر إيــرادات القطــاع الصحــي وآليــات املســاهمة   

املســتويات  يف  الســائدة  واالتجاهــات  املحــددة؛ 

املطلقــة والنســبية للنفقــات الصحيــة العامــة والخاصة 

والخارجيــة واإلجامليــة.

ترتيبــات تجمیــع اإلیــرادات: هــل مثــة تجمعــات   

ــال؟  ــبیل املث ــی س ــر، عل ــددة املخاط ــدة أم متع وحي

وهــل هنــاك آليــات لإلعانــات املشــرتكة وموازنــة 

األمــوال املشــرتكة بــني مختلــف الفئــات الســكانية 

واملناطــق الجغرافيــة ومــا إىل ذلــك؟ 

هــل مثــة قواعــد لتوزيــع املــوارد، مبــا يف ذلــك تفاصيــل   

ــث  ــن حي ــف، م ــوال بشــكل مختل ــق األم ــة تدفُّ كيفي

ــة  ــق الصحي ــة واملراف ــع الجغرافي ــرب املواق ــغ، ع املبال

ــادات(.  ــة والعي ــز الصحي ــفيات واملراك )املستش

ترتيبــات الــرشاء، مثــل آليــات الدفــع املحــددة، وعــدد   

وترتيبــات ترصيــف  املعلومــات  ونظــم  املشــرتين، 

شــؤون الــرشاء، والبيئــة الحافــزة التــي ُهيِّئـَـت ملقدمــي 

ــات.  الخدم

قواعــد رصيحــة بشــأن مشــاركة املــرىض يف التكاليــف   

)مثــل الرســوم التــي يدفعهــا املســتخدم(، واإلعفــاءات 

املمنوحــة إىل بعــض الفئــات الســكانية أو الخدمــات، 

والخدمــات التــي ال تغطِّيهــا األمــوال املدفوعــة ســلفاً.

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــة العام ــة اإلدارة املالي ــد وأنظم قواع  

كيفيــة تخطيــط األمــوال وَميْزنتهــا ونقلها واســتخدامها 

واإلبــالغ عنهــا والتحكــم فيهــا، مــام يؤثــر عــىل مــدى 

http://www.who.int/health_financing/tools/diagnostic
http://www.who.int/health_financing/tools/diagnostic
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ــدى مقدمــي الخدمــات العامــة.  ــذايت ل االســتقالل ال

متطلبــات اإلبــالغ )مثــل إبــالغ الربملــان واملجتمــع   

ــل  ــزة التموي املــدين ووســائل اإلعــالم( الســتخدام أجه

الصحــي األمــوال العامــة.

جوانب أداء النظام

منهــا  واالســتفادة  الصحيــة  الخدمــات  توفــري   

ــة،  ــا اإلتاح ــتفادة، وقضاي ــع واالس ــاف يف التوزي )اإلنص

والحواجــز املاليــة عــىل وجــه الخصــوص( منســوبًة إىل 

ــات  ــكانية ومجموع ــة الس ــة للفئ ــات الصحي االحتياج

الدخــل وغريهــا مــن مــؤرشات الضعــف )مثــل الجنــس 

أو اإلثنيــة(، واملوقــع )الحــر والريــف(

البيِّنــات عــىل الحاميــة املاليــة اإلجامليــة، عــالوًة عــىل   

الشــواغل املتعلقــة باإلنصــاف )مثــل مســتوى توزيــع 

ــرة(  ــة و/ أو املُفِق ــارشة الكارثي ــات املب املدفوع

أداء مقدمــي الخدمــات الصحيــة )مــن القطاعــني العام   

والخــاص(، مبــا يف ذلــك أي بيِّنــات عــىل أثــر ترتيبــات 

الــرشاء عــىل جــودة الخدمــات الصحيــة وكفاءتهــا.

الصحيــة  الخدمــات  مزايــا  بشــأن  العــام  الوعــي   

واســتحقاقاتها، والتزامات الدفع املتعلقة بهــا، إن ُوِجدت، 

ومــدى تحقيقهــا عمليــا )عــىل ســبيل املثــال، هــل مثــة 

بينِّــات عــىل وجــود مدفوعــات مبــارشة غــري رســمية؟(

الهــدف مــن تحليــل الوضــع هــو بيــان طريقــة تنظيــم نظــام 

التمويــل الصحــي وأدائــه بوضــوح، والســيام التوصــل إىل 

اســتنتاجات معقولة بشــأن أســباب القصور يف األداء، اســتناداً 

إىل األدلــة الوثائقيــة والبيانــات املتاحــة، عــالوًة عىل املناقشــة 

ــك  ــمل ذل ــوف يش ــيني. وس ــة الرئيس ــاب املصلح ــع أصح م

اســتعراض اإلنجــازات، وأوجــه القصــور، ومجــاالت التحســني، 

مــع مراعــاة العوامــل الســياقية أيضــاً والوقوف عىل األســباب 

التــي ميكــن تغيريهــا من خــالل إصالحــات التمويــل الصحي.

عملية وضع اسرتاتيجية   2-2
التمويل الصحي   

ــع  ــؤولية وض ــة مس ــات الوطني ــق الحكوم ــىل عات ــع ع تق

اســرتاتيجية للتمويــل الصحــي وتنفيذهــا، بحيــث تعكــس 

ــياقه  ــه يف س ــاملة وتضع ــة الش ــة الصحي ــوم التغطي مفه

ــك  ــث ميتل ــا، وبحي ــكلٍّ منه ــة ل ــروف الخاص ــب الظ حس

طبيعــة  وتعنــي  تنفيذهــا.  عــن  املســؤولون  ناصيتَهــا 

القضايــا أن النجــاح يتطلــب مشــاركة األجهــزة الحكوميــة 

املســؤولة عــن الصحــة والتمويــل، وهــي عــادًة وزارة 

الصحــة ووزارة املاليــة، عــىل الرغــم مــن أن األســامء 

ــاً  ــف اختالف ــد تختل ــزة املســؤولة ق ــذه األجه املحــددة له

طفيفــاً. وإضافــًة إىل ذلــك، قــد تشــارك أيضــاً أجهــزة/ 

وزارات حكوميــة أخــرى تبعــاً لظــروف البلــد، مثــل تلــك 

املســؤولة عــن الحكومــة املحليــة والعمــل والضــامن 

االجتامعــي والتعليــم ومــا إىل ذلــك. ويف العديــد مــن 

ــال يف مجــال  البيئــات، يجــب أن يشــمل الحــوار الفعَّ

السياســات أيضــاً الهيئــات الترشيعيــة )الربملانيــني( وكذلــك 

الــرشكاء غــري الحكوميــني مثــل رابطــات املهنيــني الصحيــني، 

وجامعــات املــرىض، ومنظــامت املجتمــع املــدين األخــرى، 

يف إطــار مشــاورة مفتوحــة عــن املشــاكل واألولويــات 

واإلصالحــات املمكنــة واألدوار واملســؤوليات.

ــل  ــرتاتيجية التموي ــة اس ــوُج صياغ ــمل نُه ــا تش ــاً م وغالب

إنشــاء  الشــاملة  الصحيــة  للتغطيــة  الصحــي تحقيقــاً 

فرقــة عمــل متعــددة القطاعــات أو لجنــة توجيهيــة 

أو مجموعــة عمــل تقنيــة ذات اختصاصــات واضحــة 

وجــدول زمنــي واضــح؛ وميكــن أن يســاعد هــذا يف توســيع 

الخــربة وامتــالك ناصيــة األمــر يف هــذه العمليــة. وتشــري 

التجربــة إىل أنــه ال غنــى عــن أن يكــون هنــاك عــىل األقــل 

ــاريني  ــرباء االستش ــا الخ ــني )رمب ــني املتفرغ ــض املوظف بع

املحليــني( الذيــن يعملــون بتوجيــٍه مــن اللجنــة التوجيهية 

اإلعداد السرتاتیجیة التمویل الصحي



توجيهات التمويل الصحي رقم 83

واملســؤولني عــن املــي قُدمــاً يف االســرتاتيجية حتــى 

إنجازهــا، حيــث إن إحــراَز تقــدم أمــٌر صعــب مــا مل 

ــن أن  ــة. وميك ــؤولياتهم الروتيني ــن مس ــع م ــرَّر الجمي يُح

تتألَّــف اللجنــة التوجيهيــة مــن متخــذي القــرار الرفيعــي 

ــار املســؤولني مــن الحكومــة  ــوزراء وكب ــل ال املســتوى مث

املكلَّفــني باملراقبــة. ويف بعــض البلــدان، قــد تكــون ِفــرق 

العمــل الفرعيــة املواضيعيــة مفيــدًة يف الرتكيــز عــىل 

ــت  ــا تح ــب أولوياته ــا وترتي ــارات وتقييمه ــر الخي تطوي

ــادة  ــات« و«زي ــوارد واالحتياج ــة امل ــل »تعبئ ــن مث عناوي

اإلنصــاف والتغطيــة« و«رشاء الخدمــات وتوفريهــا مبزيــد 

ــاءة«. ــن الكف م

ومــن شــأن العمليــة الشــاملة التــي تضــم جامعــات 

ــات  ــة والرابط ــري الحكومي ــامت غ ــدين واملنظ ــع امل املجتم

املهنيــة للرعايــة الصحيــة واملؤسســات األكادمييــة والرشكاء 

يف التنميــة وهيئــات التأمــني الصحــي )حســب االقتضــاء( 

وممثــي القطــاع الخــاص والســلطات دون الوطنيــة يف 

اللجنــة التوجيهيــة واألفرقــة العاملــة أن تســاعد يف تعزيــز 

االســرتاتيجية واملــي قُدمــاً بهــا إىل مــا يتجــاوز املحتــوى 

التقنــي إىل حــد بعيــد. والمتــالك ناصيــة األمــر عــىل نحــو 

واســع النطــاق رضورة ال بســبب الحاجــة إىل االلتــزام 

الســيايس وتوافُــق اآلراء، ولكــن أيضــاً الحتــامل رضورة 

ــات. فعــىل ســبيل  ــني القطاع اتخــاذ إجــراءات مشــرتكة ب

ــل  ــات التموي ــات سياس ــون إلصالح ــن أن يك ــال، ميك املث

الصحــي آثــاٌر عــىل خطط تطويــر املــوارد البرشيــة وخطط 

التثقيــف. وعــالوًة عــىل ذلــك، تتطلَّــب مناقشــة خيــارات 

اإلصــالح اعتبــاراٍت سياســيًة وأخــرى أوســع نطاقــاً، إضافــًة 

ــة. ــارات التقني إىل االعتب

ــة وضــع االســرتاتيجية بأفضــل  وينبغــي أن تســتعني عملي

ــاج إىل  ــد تحت ــة. وق ــات املتاح ــربات والبيان ــارف والخ املع

البــدء يف عمــل تحليــي إضــايف للتمويــل الصحــي يتجــاوز 

التحليــل األويل للوضــع، كالدراســات التــي تتنــاول الحيــز 

املــايل، وحــرص أصحــاب املصالــح، وإصــالح ُحزمــة املزايــا، 

وآثــار مختلــف الخيــارات عــىل املــوارد، وتحليــل املردودية، 

والدراســات املتعلقــة بالكفــاءة ودفــع مســتحقات مقدمي 

ــوف  ــك، س ــع ذل ــم. وم ــار للتقيي ــع إط ــات، ووض الخدم

ــي أن  ــات، وال ينبغ ــرات يف البيان ــاً بعــض الثغ توجــد دامئ

يكــون إجــراء الدراســات عــذراً لتأجيــل التغيــريات املطلوبة 

التــي توجــد بينِّــات واضحــة وتوافُــق واضــح يف اآلراء 

بشــأنها. وقــد يكــون مــن املفيــد البــدء بفهــم التحديــات 

األولويــة  ذات  اإلجــراءات  تتطلَّبهــا  التــي  واملجــاالت 

ــن  ــة تتضم ل ــوَّدة مفصَّ ــا يف مس ــح، وتحديده ــىل األرج ع

الخطــوط العريضــة الســرتاتيجية التمويــل الصحــي. وبعــد 

ــة ملعالجــة الثغــرات  ــك، ميكــن إجــراء دراســات إضافي ذل

استكشــاف  أو  عليهــا  الوقــوف  التــي جــرى  املعرفيــة 

خيــارات بديلــة يف مجــال السياســات مبزيــد مــن التعمــق. 

ــددة  ــزاء مح ــه أج ــتخدامها لتوجي ــن اس ــل، ميك ويف املقاب

ــع  ــدالً مــن االنتظــار الســتكامل جمي مــن االســرتاتيجية، ب

ــل العمــل عــىل إطــار اســرتاتيجي. ــة قب األعــامل التحليلي

الســرتاتيجية  النهائيــة  الصيغــة  وْضــع  ـب  يتطلَـّ وقــد 

ــن  ــوالت م ــدة ج ــا ع ــة عليه ــي واملوافق ــل الصح التموي

ــع أصحــاب املصلحــة، والســيام املســؤولون  املشــاورات م

عــن التنفيــذ أو املشــرتكون فيــه. وقــد تكــون هنــاك حاجــة 

أيضــاً إىل املوافقــة عــىل االســرتاتيجية مــن أرفع املســتويات 

السياســية ومســتويات اتخــاذ القــرار يف شــكل قــرار رئــايس 

ــوزراء. ــس ال ــرارات صــادرة عــن مجل أو برملــاين أو ق

يعــرض هــذا الفصــل الخطــوط العريضــة االسرتشــادية 

ــروع  ــة ف ــل الصحــي، اســتناداً إىل ثالث الســرتاتيجية التموي

ــايل: ــىل النحــو الت ع
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3. الخطوط العريضة االسرتشادية السرتاتیجیة 
التمویل الصحي

i.    املعلومات األساسية والتشخيص واألغراض

ii.   التدخُّالت االسرتاتيجية

iii.  ترصيف الشؤون والتقييم والرصد وبناء القدرات

يف حــني أن ترتيــب القضايــا والرتكيــز عــىل كل فــرع 

يختلفــان باختــالف الوضــع يف كل بلــد عــىل حــدة، فإننــا 

نعــرض أدنــاه الخطــوط العريضــة للمســائل والقضايــا 

ــمول  ــق الش ــة يف تحقي ــا ذات أهمي ــي نراه ــية الت الرئيس

االســرتاتيجية. يف 

الفرع 1:
املعلومات األساسية والتشخيص 

واألغراض

مقدمة  1-3

ــات النظــر  ــدان، ووجه ــن البل ــة موجــزة ع ملحــة عام  

اإلمنائيــة ووضــع اســرتاتيجية التمويل الصحي يف ســياق 

ــني يف  ــني العامت ــني الوطنيت السياســة والخطــة الصحيت

البلد، واسرتاتيجية تقديم الخدمات. 

يف  االســرتاتيجية  هــذه  دمــج  كيفيــة  إىل  اإلشــارة   

نطاقــاً،  األوســع  االقتصــادي  االجتامعــي  الســياق 

ــد.  ــه البل ــي تواج ــية الت ــة الرئيس ــات الصحي والتحدي

ــان  ــاملة وبي ــة الش ــة الصحي ــداف التغطي ــاز أه وإيج

كيفيــة تناُســبها مــع االلتزامــات السياســية واألهــداف 

الوطنيــة األوســع نطاقــاً.

وصــف موجــز لعملية وضــع االســرتاتيجية ورشح الغرض   

مــن اســرتاتيجية التمويــل الصحــي ومدتهــا وهيكلهــا.

إضافــًة إىل وضــع إطــار للوثيقــة مقارنــًة بوثائــق   

القطــاع الصحــي الرئيســية األخــرى، ينبغــي أيضــاً بيــان 

ــع  ــتخدمة يف تجمي ــية املس ــة األساس ــل العملي تفاصي

عمليــات  عــىل  عــالوًة  واســتكاملها،  االســرتاتيجية 

املوافقــة وأي متطلبــات ترشيعيــة. 

مــن شــأن إدراج متهيــد أو تصديــر يكتبــه أحــد قــادة   

أهميــة  يؤكــد  أن  الحكومــة  أو  الصحــي  القطــاع 

االســرتاتيجية عــىل الصعيــد الوطنــي، وأن يســاعد عــىل 

ــة. ــة للوثيق ــح املصداقي من

 

تحليل الوضع والدروس   2-3
املستفادة   

إيجاز طريقة تنظيم التمويل الصحي حالياً يف البلد.  

ترتيبــات  أداء  لتحليــل  الرئيســية  النتائــج  إيجــاز   

اإلنجــازات  ومالحظــة  الحاليــة.  الصحــي  التمويــل 

ــىل  ــددة ع ــور املح ــه القص ــاكل/ أوج ــية واملش الرئيس

ــر املحــددة  ــرف )املظاه ــف نع وجــه الخصــوص، وكي

ــا عــىل  لإلنجــازات وأوجــه القصــور(. وميكــن تصنيفه

نحــو مفيــد وفقــاً ألهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

وأغراضهــا الوســيطة.

مــن خــالل تحليــل الوضــع أيضــاً، تُوِجــز العوامــل   

الســياقية الرئيســية )أي مــن خــارج الســيطرة املبــارشة 

أو التأثــري املبــارش للنظــام الصحــي( التــي تؤثــر عــىل 

مــا ميكــن تنفيــذه وتحقيقــه واقعيــاً مــن خــالل 

إصالحــات التمويــل الصحــي يف البلــد. ويشــمل ذلــك 

عــىل وجــه الخصــوص الســياق املــايل/ التوقعــات 

املســتقبلية للبلــد، وأيضــاً القضايــا األخــرى ذات الصلــة 

مثــل المركزيــة اإلدارة العامــة، وقواعــد اإلدارة املاليــة 
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العامــة، وطبيعــة النظــام الســيايس للبلــد، ومــا إىل 

ــك. ذل

وأخــرياً )مــن تحليــل الوضــع مــرة أخــرى(، يُوَجــز   

ــع  ــاكل األداء، م ــية ملش ــباب الرئيس ــن األس ــدد م املح

تســليط الضــوء عــىل تلــك التــي ميكــن أن تكــون 

قابلــة للتنفيــذ مــن خــالل إصالحــات التمويــل. وتوفــر 

لرتتيــب  األســاس  هــذه  األداء  يف  القصــور  أســباب 

الصحــي،  التمويــل  اســرتاتيجية  ضمــن  األولويــات 

ــف  ــد حســب وظائ ــا عــىل نحــو مفي ــن تنظيمه وميك

التمويــل الصحــي وسياســاته )الحصــول عــىل اإليرادات 

والتجميــع والــرشاء وتصميــم املزايــا(، عــالوًة عــىل 

ــام  ــل عــدم االتســاق( في ــة )مث مشــاكل عــدم املواءم

بينهــا ومــع أهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة. 

وميكــن أن يســاعد حــرص التدفــق الحــايل لألمــوال مــن 

ــية  ــؤوليات املؤسس ــىل املس ــالوًة ع ــام، ع ــالل النظ خ

هــذا  توفــري  يف  الصحــي،  التمويــل  مهــام  لتنفيــذ 

ــام. ــور الع املنظ

 3-3 األغراض الخاصة بكل بلد عىل 
حدة   

يــي هــذا الفــرع تشــخيص املشــاكل وأســبابها يف   

عمليــة تحليــل الوضــع. ويف حني أن أغراض اســرتاتيجية 

التمويــل الصحــي ينبغــي أن ترتبــط بأهــداف النظــام 

ــة  ــامن الحامي ــل »ض ــاق، مث ــعة النط ــي الواس الصح

ــتوى«  ــة املس ــداف الرفيع ــذه »األه ــإن ه ــة«، ف املالي

ليســت كافيــة، وينبغــي أالَّ تُســتخَدم إال بوصفهــا 

فئــات. وداخــل هــذه الفئــات، يلــزم تحديــد األغــراض 

الخاصــة بــكل بلــد عــىل حــدة ملعالجــة األســباب 

الكامنــة وراء القصــور يف األداء.

ينبغــي تربيــر األغــراض ذات األولويــة يف االســرتاتيجية   

يف  املحــددة  الرئيســية  األداء  مشــاكل  حيــث  مــن 

تحليــل الوضــع وتشــخيص األســباب الكامنــة وراءهــا. 

وميكــن أيضــاً اإلشــارة هنــا إىل املجــاالت ذات األولويــة 

ــور يف  ــباب القص ــة أس ــل معالج ــن أج ــات، م لإلصالح

األداء منســوباً إىل أهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

الرتكيــز  محــور  أيضــاً  فهــي  الوســيطة؛  وأغراضهــا 

ــايل. ــرع الت ــي يف الف الرئي

ــا  ــدر م ــراض بق ــد األغ ــن، تحدي ــى أمك ــي، مت وينبغ  

ــا  ــن تتبُّعه ــن ِم ــا مُيكِّ ــو م ــاس، وه ــًة للقي ــون قابل تك

ذلــك،  ومــع  املحــَرز.  للتقــدم  مــؤرشات  بوصفهــا 

ــا،  ــًة بطبيعته ــر نوعي ــراض أك ــض األغ ــون بع ــد تك ق

وينبغــي تحديدهــا هنــا.

 

الفرع 2:
التدخُّالت االسرتاتيجية

يلــزم تحديــد تدخــالت اســرتاتيجية، عــىل حســب كل غــرض 

ــا إىل  ــذا يقودن ــددة. وه ــة املح ــراض ذات األولوي ــن األغ م

ــباب  ــة األس ــيتغري ملعالج ــذي س ــا ال ــرتاتيجية: م ــبِّ االس لُ

الرئيســية ملشــاكل األداء؟ ومــا الــذي يجــب أن يكــون قــد 

ــرتح  ــة، نق ــذه النقط ــد ه ــري؟ عن ــذا التغي ــل ه ــدث قب ح

اإلشــارة إىل الوظائــف املختلفــة للتمويــل الصحــي، حيــث 

إن هــذا هــو املوضــع الــذي تركــز عليــه السياســة، وحيــث 

توجــد إجــراءات محــددة حســبام تقــرَّر. يف الفــروع املبينــة 

ــية  ــا رئيس ــربه قضاي ــا نعت ــىل م ــوء ع ــلط الض ــاه، نس أدن

حــول كل وظيفــة مــن وظائــف التمويــل الصحــي، والتــي 

تنشــأ حســب األغــراض املعتــادة املحــددة يف اســرتاتيجيات 

التمويــل الصحــي. وكــام ذُكِــر ســابقاً، ال تعــد هــذه الوثيقــة 

وثيقــة منشــئة مــن حيــث اقــرتاح إصالحــات محــددة؛ بــل 

ــارة  ــات املخت ــد أن اإلصالح ــا نؤك ــو أنن ــه ه ــا نفعل كل م

ينبغــي أن تكــون مــربَّرة مــن حيــث التأثــري املعقــول عــىل 

األســباب املحــددة للقصــور يف األداء واالتســاق مــع املعرفــة 

ــك  ــرض وتل ــق الغ ــي تحق ــامل الت ــة باألع ــة املتعلق العاملي
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قــه يف مجــال التمويــل الصحــي. وفيــام يتصــل  التــي ال تحقِّ

باألخــري، ميكــن اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة لإلصــالح 

املحــددة ســابقاً يف اإلطــار 1 لضــامن توافُــق االســرتاتيجيات 

ــْون الســامت املحــددة  ــى مــع كَ ــة، حت مــع الخــربة العاملي

ــاً«. دة محلي ــكل اســرتاتيجية »محــدَّ ل

 

الحصول عىل اإليرادات  4-3

املبادئ التوجيهية

مصــادر  عــى  االعتــاد  ســيطرة  نحــو  التحــرك   

ــن أشــكال  ــة )أي شــكل م ــة/ اإللزامي ــل العام التموي

الرضائــب(. فــرض 

زيــادة القــدرة عــى التنبُّــؤ يف مســتوى التمويــل العــام   

)والخارجــي( عــى مــدى فــرة قوامهــا ســنوات.

تحســن االســتقرار )أي تنفيــذ امليزانية العاديــة( يف تدفق   

األمــوال العامــة )والخارجيــة( خــال أي ســنة محــددة.

تحديــد إصالحــات محــددة لسياســة الحصــول عــىل   

اإليــرادات اســتناداً إىل األســباب املحــددة ألوجــه القصور يف 

األداء ويف ضــوء االسرتشــاد باملبــادئ املبينة أعــاله. والنظر يف 

اإلصالحــات التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل زيــادة االعتــامد 

عــىل مصــادر التمويــل العامــة؛ وتقييــم جــدوى كل خيــار 

ــات  ــة والبيِّن ــة املحتمل ــيناريوهات املالي ــر إىل الس بالنظ

العامليــة عــىل األعــامل التــي تحقــق الغــرض وتلــك التــي 

ال تحققــه. وقــد تشــمل الخيــارات إدخــال تحســينات عىل 

اآلليــات القامئــة، عــالوةً عىل إدخــال آليات جديــدة؛ وفيام 

يتعلــق بــكل خيــار يقــع عليــه االختيــار، ينبغــي توضيــح 

ارتباطه بالســبب الكامن وراء املشــكلة أو التحدي املتعلق 

بالسياســات الــذي جــرى الوقــوف عليــه.

مــع وزارة  التعامــل  مــن خــالل  الواقعيــة  ضــامن   

ــات والتقديــرات ملصــادر  ــة للحصــول عــىل البيان املالي

عــىل  واملتوقعــة،  والحاليــة  املاضيــة  اإليــرادات 

الصعيديــن املحــي والخارجــي عــىل الســواء. وينبغــي 

االســتعانة باألطــر املاليــة واإلنفاقيــة املتوســطة األجــل، 

ــن  ــة ع ــات متاح ــب أي دراس ــرت، إىل جان ــى تواف مت

ــايل. ــز امل الحي

تشــمل، يف البلــدان التــي تكــون فيهــا تدفُّقــات املعونة   

تحســني  إىل  الراميــة  التدابــري  ضخمــة،  الخارجيــة 

ــة  ــات الخارجي ــل التدفق ــؤ، كتحوي ــىل التنب ــدرة ع الق

»إىل امليزانيــة«، مــع مراعــاة أن املــوارد املحليــة ميكــن 

مقابلتهــا بأخــرى، أي إعــادة تخصيصهــا يف أماكــن 

ــك. ــًة لذل ــرى، نتيج أخ

ينبغــي أن تــؤدي التحســينات يف تنفيــذ امليزانيــة أو،   

ــارة أخــرى، املوافقــة عــىل رصف األمــوال يف الوقــت  بعب

املناســب مبــا يتفــق مــع امليزانيــات املعتمــدة، إىل تعزيــز 

القــدرة عــىل التنبــؤ بتدفــق اإليــرادات العامــة إىل القطاع 

الصحــي. وياُلَحــظ أن اإلصالحــات يف الحصــول عــىل 

اإليــرادات ســرتتبط ارتباطــاً وثيقــاً باإلجــراءات التــي 

تخطــط لهــا ســلطات املاليــة/ الخزانــة )كتحســني اإلدارة 

الريبيــة بوجــه أعــم(، وينبغــي إرشاكهــا عــن كثَــب يف 

ــل. ــذا القبي ــن ه ــة م ــات مقرتح ــداد ألي إصالح اإلع

تجميع املوارد              5-3

املبادئ التوجيهية

ــة  ــوال املتاح ــع األم ــادة توزي ــى إع ــدرة ع ــز الق تعزي  

املدفوعــة ســلفاً

التمكــن مــن التكامــل الواضــح بــن مصــادر التمويــل   

ــة املختلف

تقليل التجزُّؤ واالزدواجية والتداُخل  

تبسيط التدفقات املالية  

ــع  ــات التجمي ــالح ترتيب ــة إلص ــراءات معين ــد إج تحدي  

اســتناداً إىل األســباب املحــددة ألوجــه القصــور يف األداء 

ويف ضــوء االسرتشــاد باملبــادئ املبينــة أعــاله. وفيــام 

يتعلــق باإلصالحــات املدرَجــة يف االســرتاتيجية، ينبغــي 
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توضيــح الطريقــة التــي تُعالــج بها املشــاكل املحــددة يف 

ترتيبــات التجميــع القامئــة. وكذلــك، ينبغــي إبــراز أثرها 

ــع مــن حيــث التصــدي لهــذه التحديــات. املتوقَّ

ــز القــدرة  ــة إىل تعزي ــري الرامي ينبغــي أالَّ تقتــرص التداب  

عــىل إعــادة توزيــع األمــوال املتاحــة املدفوعــة ســلفاً، أو 

ترتيبــات التجميــع/ التغطيــة الصحيــة، عــىل مخططــات 

التأمــني الرصيــح، بــل ينبغــي أن تنظــر أيضــاً يف املســائل 

الناشــئة جنبــاً إىل جنــب مــع ترتيبــات امليزانيــة العامــة، 

والســيام يف البلــدان ذات الالمركزيــة املاليــة الكبــرية.

ميكــن الجمــع بــني مصــادر التمويــل املختلفــة أو   

تجميعهــا بطريقــة رصيحــة ملعالجــة أوجــه عــدم 

املســاواة الناشــئة عــن التجمعــات املجــزأة بــني الســكان 

ــن عليهــم؛ ومــن األمثلــة عىل  ــن عليهــم وغــري املؤمَّ املؤمَّ

ذلــك تحويــل أمــوال امليزانيــة العامــة إىل مخطــط تأمني 

ــات  ــي يف صــورة اشــرتاكات مدعومــة للفئ صحــي وطن

ــع هــذه األمــوال  الســكانية ذات األولويــة، حيــث تُجمَّ

باالشــرتاكات التــي تســتقطع مــن املرتبــات لتصبــح 

ــدة. ــة واح مجموع

يك يحــد كل خيــار مــن الخيــارات مــن التجــزُّؤ ويعــزز   

القــدرة عــىل إعــادة التوزيــع، ينبغــي أن تكــون الحواجز 

ــد  ــة. وق ــة لضــامن الواقعي ــة واضح ــية املحتمل السياس

ــة،  ــارات دمــج مخططــات تغطيــة منفصل تشــمل الخي

أو تدابــري تســتهدف املواءمــة بــني السياســات يف شــتى 

املخططــات مثــل اســتحقاقات املزايــا، واملدفوعــات 

ــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات. ــات دف املشــرتكة، وآلي

رشاء الخدمات  6-3
املبادئ التوجيهية

زيــادة مــدى ارتباط تخصيــص املوارد ملقدمــي الخدمات   

ــن يخدمونهــم أو  ــة للســكان الذي باالحتياجــات الصحي

املعلومــات املتعلقــة بــأداء مقدمــي الخدمــات أو مزيج 

مــن كليهــا معــاً )الــراء االســراتيجي(

يف  إمــا  املتمثلــة  املتطرفــة  الحــدود  عــن  االبتعــاد   

ميزانيــات الخطــوط الجامــدة القامئــة عــى املدخات أو 

ســداد رســوم الخدمــات غــر الخاضــع ألي تنظيــم

ــاط  ــول نش ــدة ح ــات موح ــة بيان ــو منص ــرك نح التح  

املريــض، حتــى لــو كان هنــاك العديــد مــن مخططــات 

ــة ــة الصحي ــي/ التغطي ــل الصح التموي

دفــع  ترتيبــات  يف  املفتوحــة  االلتزامــات  تجنــب   

الخدمــات مقدمــي  مســتحقات 

ــع  ــات التجمي ــالح ترتيب ــة إلص ــراءات معين ــد إج تحدي  

اســتناداً إىل األســباب املحــددة ألوجــه القصــور يف األداء 

واسرتشــاداً باملبــادئ املبيَّنــة أعــاله، كإضافــة مبلــغ صغري 

إىل وحــدات الرعايــة األوليــة التــي تحقــق غايــات 

ــام، يف  ــكل ع ــدف، بش ــل اله ــددة. ويتمث ــع املح التمني

إيجــاد عمليــات رشاء أكــر نشــاطاً/ أكــر اتصافــاً بالطابع 

ــني  ــالل تحس ــن خ ــة م ــات الصحي ــرتاتيجي للخدم االس

ــة  اســتخدام املعلومــات املتعلقــة باالحتياجــات الصحي

ــات. ــي الخدم ــكان وأداء مقدم للس

مقدمــة  مســتحقات  دفــع  آليــات  تحليــل  وأيضــاً   

الخدمــات مــن وجهــة نظرهــم، مثــل كيــف تؤثــر 

ــدر  ــط أو مص ــن مخط ــة )م ــة املختلف ــات املالي التدفق

ــزة ملقدمــي  ــة املحفِّ ــل واحــد أو أكــر( عــىل البيئ متوي

الخدمــات. واســتناداً إىل هــذا املنظــور، تـُـوزَن الخيــارات 

املتاحــة إلصــالح آليــات دفــع مســتحقات مقدمــي 

الخدمــات القامئــة ومزيــج األجهــزة املعنيــة بالــرشاء من 

ــريات  ــم التغي ــي أن تدع ــل. وينبغ ــر املحتم ــث األث حي

يف بيئــة الحوافــز التحســينات يف جــودة الخدمــات 

وفعاليتهــا وإنصافهــا وكفاءتهــا، عــالوًة عــىل إدارة منــّو 

ــات. النفق

وبالنظــر إىل أن جميــع وســائل الدفــع الوحيــدة تخلــق   

ــري  ــة التداب ــدد مجموع ــلبية، تُح ــة وس ــز إيجابي حواف

)مثــل نظــم الدفــع املختلطــة، وآليــات الرقابــة اإلدارية/ 

مراجعــة االســتفادة مــن الخدمــة( للتخفيــف مــن اآلثار 
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ــن  ــتفادة م ــراط يف االس ــل اإلف ــة )مث ــلبية املحتمل الس

الخدمــات أو نقــص اســتخدامها(

دراســة أي تغيــريات تكميليــة مطلوبــة لجعــل عمليــة   

الــرشاء تتصــف مبزيــد مــن الطابــع االســرتاتيجي، مثــل 

اإلصالحــات يف نُظُــم املعلومــات املســتخدمة ودفــع 

ــد مــن  ــق مزي مســتحقات مقدمــي الخدمــات، وتحقي

بخصــوص  الخدمــات  ملقدمــي  اإلداري  االســتقالل 

مواردهــم الداخليــة، وإصالحــات اإلدارة املاليــة العامــة 

ــة  ــات امليزاني ــل عملي ــي داخ ــع املؤس ــاء الطاب إلضف

الوطنيــة، مبــا يف ذلــك تحســني مواءمــة حوافــز الدفــع يف 

شتى املخططات. 

ــف  ــات ترصي ــالح ترتيب ــارات إص ــم خي ــي تقيي وينبغ  

شــؤون أجهــزة الــرشاء القامئــة أو املقرتحــة حديثــاً مــن 

ع عــىل  ــن املســاءلة وتشــجِّ ــت تُحسِّ ــا إذا كان ــث م حي

ــن ويتكيَّــف مــع البيِّنــات والظروف  إيجــاد نظــام يتحسَّ

املتغــرية فيــام يتعلــق بإيجــاد مزيــج مــن الطــرق 

املســتخدمة لدفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات عىل 

ــال. ســبيل املث

النظــر يف إمكانيــة التعاقــد مــع مقدمــي خدمــات مــن   

ــاءلتهم. ــة ملس ــات الالزم ــة واآللي ــوال عام ــدول بأم ــري ال غ

وفيــام يتعلــق بجميــع اإلصالحــات املقرتحــة، ينبغــي أن   

ــا باألســباب املحــددة للمشــاكل  تحــدد بوضــوح صلته

الناشــئة عــن ترتيبــات الــرشاء الحاليــة يف البلــد، وكذلــك 

ــع لإلصالحــات. األثــر املتوقَّ

تصميم املزايا وتقنينها وتحديد   7-3
أساس االستحقاقات   

املبادئ التوجيهية

تحســن وعــي الســكان باســتحقاقاتهم والتزاماتهــم )من   

يحــق لهــم الحصــول عــى أي خدمــات، ومــاذا يفــرض 

أن يدفعــوا عنــد نقطــة االســتخدام مــن الخدمــات، إن 

كانــت مثــة مســاهمة تُدفــع(

مواءمــة املزايــا املوعــودة، أو االســتحقاقات، مــع آليــات   

ــات ــي الخدم ــع مســتحقات مقدم دف

ينبغــي أن تعالـِـج اإلصالحات املقرتحة األســباب املحددة   

ألوجــه القصــور يف األداء مــن حيــث االســتحقاقات 

ــورة  ــادئ املذك ــد باملب ــة، وأن تسرتش ــات القامئ وااللتزام

ــاء رســوم  ــك بإلغ ــل عــىل ذل ــرب املث ــا ي ــاله. ورمب أع

ــال  ــل واألطف ــق بالحوام ــام يتعل ــة في اســتخدام الخدم

دون ســن الخامســة يف املراكــز الصحيــة الريفيــة، ونــرش 

هــذه االســتحقاقات عــىل نطــاق واســع، ملعالجــة 

البيِّنــات املتعلقــة بالقصــور يف االســتخدام بســبب 

ــاكل  ــة مبش ــات املتعلق ــة، و/ أو البيِّن ــة املتوقع التكلف

ــة. ــة املالي الحامي

ــكان  ــتحقاقات الس ــات يف اس ــراء إصالح ــر يف إج وينظ  

»املزايــا«(،  أو  »الضامنــات«  )أو  للخدمــات  الحاليــة 

ــة  ــرشوط املرتبط ــا، وال ــذه املزاي ــتحقاق ه ــاس اس وأس

ــة(،  ــام اإلحال ــد بنظ ــل التقي ــتحقاقات )مث ــك االس بتل

ووســائل تقنــني االســتفادة مــن الخدمــات املُعرَّفــة )مثل 

مــل التكاليــف من خالل الرســوم  مشــاركة املــرىض يف تحُّ

التــي يدفعهــا املســتخدم أو املدفوعــات املشــرتكة(، 

مــن أجــل دعــم التقــدم املحــَرز نحــو تحقيــق التغطيــة 

ــض  ــل بع ــك جع ــمل ذل ــد يش ــاملة. وق ــة الش الصحي

ــة ــر رصاح ــا أك ــات أو جميعه ــتحقاقات الخدم اس

ــتحقاقات  ــاس اس ــريات يف أس ــمل التغي ــن أن تش وميك  

املزايــا تحــوُّالً نحو املســاهامت عىل أســاس االســتحقاق 

ــع  ــي تُدفَ ــى« أو الت ــخص »املَُغطَّ ــا الش ــي يدفعه )الت

نحــو  ذلــك،  مــن  العكــس  أو عــىل  عنــه(،  نيابــًة 

االســتحقاق املســتمّد مــن بعــض األســس األخــرى مثــل 

ــر. ــة الفق ــل/ حال ــة، والدخ ــية، واإلقام الجنس

ــر كل  ــه ال يوجــد نظــام ميكــن أن يوفِّ وبالنظــر إىل أن  

د بوضــح التغيــريات املقــرتح  يشء للجميــع، فتُحــدَّ

إدخالهــا عــىل آليــات التقنــني مــن قبيــل مشــاركة 

الخطوط العريضة االسرتشادية السرتاتیجیة التمویل الصحي
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املــرىض يف تحمــل التكاليــف، واشــرتاطات اإلحالــة، 

وتُــرَشح  املســتثناة  والخدمــات  االنتظــار،  وقوائــم 

ــغ. وعــالوًة عــىل ذلــك، توصــف وتُــرَشح املعايــري  وتُبلَّ

اســتبعادها  أو  الخدمــات  إدراج  يف  املســتخدمة 

يف  واإلنصــاف  املردوديــة،  تحليــل  مثــل  بوضــوح، 

اســتخدام الخدمــات، و/ أو الحاميــة املاليــة للتدخــالت 

املنِقــذة لــألرواح رغــم تكلفتهــا الباهظــة

ذلــك  يف  )مبــا  العمليــة  تحديــد  أيضــاً  وينبغــي   

املســؤوليات( املتعلقة باالســتعراض واملراجعــة الدوريني 

)ســنوياً مثــالً( يف االســرتاتيجية. فعــىل ســبيل املثــال، قــد 

يخضــع أي تغيــري مقــرتَح يف املزايــا لــكلٍّ مــن املردوديــة 

وتحليــل األثــر عــىل امليزانيــة، وميكــن أن يشــمل عمليــًة 

لتوســيع نطــاق مســاهمة أصحــاب املصلحــة.

ــا إىل  ــه املزاي ــلبيات توجي ــات وس ــني إيجابي ــة ب املوازن  

فئــات معينــة مــن الســكان )مثــل الفقــراء( أو إىل 

ــارية( أو  ــراض الس ــالج األم ــل ع ــة )مث ــات معين خدم

املرافــق )مثــل العيــادات النائيــة/ الريفيــة(. ومــن 

الناحيــة العمليــة، هــذا يعنــي يف الغالــب دراســة 

والجــدوى  االســتهداف  آليــة  دقــة  بــني  املفاضلــة 

اإلداريــة وتكلفــة عمليــة االســتهداف. وتستكشــف 

إمكانيــات االســتفادة مــن أي آليــات اســتهداف قامئــة 

توجــد يف قطاعــات اجتامعيــة أخــرى.

قضايا املواءمة  8-3

ــل  ــرتاتيجية التموي ــاح اس ــية لنج ــور األساس ــن األم م  

الصحــي أنهــا ال تركــز عــىل قضيــة واحــدة فقــط مثــل 

ــر يف كل  ــا ال تنظ ــام أنه ــرادات، ك ــىل اإلي ــول ع الحص

وظيفــة وسياســة مبعــزل عــن األخــرى. ومــن ثَــم، 

يجــب النظــر يف كل جانــب مــن جوانــب االســرتاتيجية 

املذكــورة أعــاله مــن حيــث كيفيــة تناُســبها، أو تواُؤمها 

مــع الجوانــب األخــرى، وبعبــارة أخــرى »تحتــاج 

ــك10:  ــة ذل ــرتاّص«. ومــن أمثل ــادة ال ــات إىل إع اللَِّبن

ــامن  ــا. أي ض ــة املزاي ــع ُحزم ــدات م ــة العائ مواءم  –

توفــري األمــوال الكافية لتقديــم االســتحقاقات/ املزايا 

القانونيــة لتجنــب الوعــود الكاذبة. وتشــمل عالمات 

عــدم التــواُؤم وجــود مدفوعــات غــري رســمية عــىل 

نطــاق واســع، وتأخــريات يف رصف الرواتــب أو عــدم 

رصفهــا، ونقــص اإلمــدادات األخــرى.

املوعــودة  املزايــا  يف  التغيــرات  بــن  املواءمــة   –

عــن طريــق عمليــة الــراء. حتــى مــع إجــراء 

ــع املقــرتح يف املزايــا  تحليــل جيــد آلثــار التوسُّ

ــح أن يتحقــق  عــىل امليزانيــة، مــن غــري املرجَّ

التوســع املوعــود بــدون آليــات واضحــة لدفــع 

ــات ومســاءلتهم عــن  مســتحقات مقدمــي الخدم

تقديــم تلــك الخدمــات. وهــذه الصلــة بــني الــرشاء 

واملزايــا واضحــة يف اإلصالحــات التمويليــة الجيــدة 

األداء. إىل  املســتِندة  التصميــم 

ولإلعــالن عــن االســرتاتيجية الشــاملة إلصــالح التمويــل   

الصحــي وتحقيــق »التناســب« بــني مختلــف جوانــب 

اإلصــالح معــاً، ميكــن أن يكــون مــن املفيــد وْضــع 

ــرتح،  ــالح املق ــار اإلص ــوال يف إط ــق األم ــط لتدفُّ مخط

بــدءاً باملصــادر مــن خــالل وســطاء التجميــع والــرشاء 

املطــاف. ويف  نهايــة  الخدمــات يف  مقدمــي  حتــى 

إطــار ذلــك، ميكــن تحديــد معايــري التخصيــص وآليــات 

دفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات. ومثــة مســاعدة 

برصيــة مفيــدة أخــرى تتمثــل يف رســم خريطة ألشــكال 

التنظيــم املقــرتح لوظائــف التمويــل الصحــي )الجهــاز 

10 لالطالع عىل مزيد من األمثلة عىل قضايا املواءمة الرئيسية، انظر 
 Kutzin, J, C Cashin, M Jakab, A Fidler, N :ص 389-396 من

 Menabde (2010). “Implementing health financing reform
 in CE/ EECCA countries: synthesis and lessons learned.”

 In Kutzin, J, C Cashin, M Jakab, eds. Implementing Health
 Financing Reform: Lessons from Countries in Transition.

 Copenhagen, Denmark: World Health Organization, on
 behalf of the European Observatory on Health Systems

 .and Policies
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أو األجهــزة املســؤولة عــن تنفيــذ كل وظيفــة( وترتيب 

)ترتيبــات( التغطيــة للســكان. وتوفــر خريطتــا تدفُّــق 

ــرًة  ــاً، نظ ــام مع ــف، بجمعه ــة الوظائ ــوال وتغطي األم

عامــة مفيــدة عــن ترتيبــات التمويــل الصحي. وتشــكِّل 

مقارنــة هاتــني الخريطتــني مــع األشــكال املامثلــة التــي 

ــح  ــم مالم ــدًة لرس ــيلًة جي ــم وس ــام القائ ــور النظ تص

ــل الصحــي املقــرتح. إصــالح التموي

الفرع 3:
ترصيف الشؤون و التقييم والرصد 

وبناء القدرات                       

ترصيف الشؤون وترتيبات   9-3
التنفيذ   

ــا  ــی به ــرات يُوَص ــرتاتیجیة أي تغیی ــدد االس ــي أن تح ینبغ

لرتتیبــات ترصيــف شــؤون التمویــل الصحــي، مبــا يف ذلك ما 

يــي، علــی ســبیل املثــال )وميكــن، بــدالً مــن ذلــك، إدراجهــا 

حــة يف الفــرع 2(: بوصفهــا جــزءاً مــن اإلصالحــات املوضَّ

التغيــريات يف أدوار املؤسســات عــىل كال املســتويني   

والالمركــزي. املركــزي 

أي تغيــريات يف القوانــني واللوائــح التــي قــد تكــون   

رضوريــة لدعــم اإلصالحــات املبيَّنــة أعــاله، مبــا يف ذلــك 

ــي  ــا مقدم ــوق إم ــة إلدارة س ــدرة التنظيمي ــز الق تعزي

الخدمــات أو رشكات التأمــني أو كليهــام معــاً.

إجــراءات لتحســني الشــفافية واملســاءلة يف القطــاع، مبــا   

ــم. ــادة َوْعيه ــادة مشــاركة املســتفيدين وزي ــك زي يف ذل

ــة  ــة العام ــم اإلدارة املالي ــد ونظ ــني قواع ــن تحس وميك  

ــت  ــوارد يف الوق ــق امل ــة أن تتدف ــن بفعالي ــث ميك بحي

ــواءم  ــا، وأن تت ــل عليه املناســب بطريقــة ميكــن التعوي

مــع التمويــل الصحــي املقــرتح، والســيام إصالحــات دفع 

مســتحقات مقدمــي الخدمــات، وأن تُؤَخــذ يف االعتبــار 

ــغ عنهــا وتُرَصــد بطريقــة صحيحــة. ويُبلَّ

وينبغــي أن تحــدد االســرتاتيجية أيضــا الخطــوات املقبلة   

واإلجــراءات التكميليــة لتعزيــز احتــامالت التنفيــذ 

الفعــال )فيــام يتعلــق باالســرتاتيجية، ال يكــون ذلــك إال 

يف شــكل تحديــد الخطــوات التاليــة، ال تنفيذهــا(. عــىل 

ســبيل املثــال، قــد تتضمــن هــذه الخطــوات مــا يــي:

ــل الصحــي،  ــة الســرتاتيجية التموي وْضــع خطــة تنفيذي  

ــات. ــل اإلصالح ــك تسلس ــا يف ذل مب

فَْهــم  لضــامن  واالتصــاالت  العــام  الوعــي  زيــادة   

التغيــريات ودعمهــا جيــداً مــن جانــب جميــع الجهــات 

الفاعلــة الرئيســية.

ــات  ــد العقب ــة لتحدي ــاب املصلح ــل ألصح ــراء تحلي إج  

ــال إىل  ــرص االنتق ــىل ف ــالوًة ع ــة، ع ــية املحتمل السياس

التنفيــذ، ناهيــك عــن أعــامل أخــرى لتحديــد املخاطــر 

ــا. ــف منه ــم وضــع اســرتاتيجيات للحــد أو التخفي ــن ث وم

خطة التقييم والرصد  10-3

ــرتاتيجية  ــن االس ــة م ــم أولي ــة تقيي ــتخالص خط ــي اس ينبغ

بهــدف التعلُّــم من عمليــة التنفيذ، وضــامن املســاءلة العامة، 

والتمكــني مــن إجــراء »تصويبــات منتصــف املــدة« للتنفيــذ. 

ــم ذلــك باعتباره مامرســًة تنفــذ مــرًة واحدًة،  وينبغــي أالَّ يُصمَّ

بــل ينبغــي أن يكــون بحثاً متزامنــاً يرتافق مع عمليــة التنفيذ.

يتجــاوز التقييــم مجــرد تتبُّــع املــؤرشات؛ حيــث يتألَّف   

ــم  ــة لَفْه م ــة املصمَّ ــات التطبيقي ــوث السياس ــن بح م

ــذة، ومــدى نجــاح اإلصالحــات،  آثــار اإلصالحــات املنفَّ

ــك. والســبب يف ذل

ــي إىل  ــل الصح ــرتاتيجية التموي ــتند اس ــي أن تس ينبغ  

مجموعــة مــن الفرضيــات التــي مفادهــا أنــه إذا 

ــذت اإلصالحــات املقرتحــة، فــإن األســباب املحــددة  نُفِّ

ــي  ــل؛ وينبغ ــىل األق ــاً ع ــتُعالَج جزئي ــص األداء س لنق

أن تكــون خطــة التقييــم نتيجــة منطقيــة مبــارشة 

الخطوط العريضة االسرتشادية السرتاتیجیة التمویل الصحي
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لهــذه الفرضيــات الــواردة يف صلــب االســرتاتيجية. 

ــني اإلصــالح  ــة ب ــة معقول ــه ال توجــد صل ــنيَّ أن وإذا تب

فــإن  األداء،  يف  القصــور  وأســباب  االســرتاتيجية  يف 

االســرتاتيجية تحتــاج إذاً إىل إعــادة النظــر.

وينبغــي النظــر يف نُهــوج التقييــم النوعيــة والكميــة.   

ـل  وبوجــه عــام، يســتغرق التحليــل الكمــي املَُمثَـّ

إحصائيــاً وقتــاً أطــول إلنتاجــه، ونظــراً إىل أهميــة 

التنفيــذ  مــن  األوىل  املراحــل  يف  خاصــة  التوقيــت 

عندمــا تتعــرض اإلصالحــات الجديــدة للضغــوط مــن 

أجــل إظهــار آثارهــا؛ تكتــي املعلومــات ذات الصلــة 

التــي يُعلَــن عنهــا يف الوقــت املناســب أهميــًة كذلــك 

يف توجيــه التعديــالت الرسيعــة يف التنفيــذ، إذا كانــت 

ــال. ــبيل املث ــىل س ــري مقصــودة، ع ــب غ ــاك عواق هن

املقرتحــة  واملســؤوليات  األســاليب  إدراج  ينبغــي   

لبحــوث التقييــم يف الخطــة. ومــن شــأن ذلــك أن 

ــم  ــا إذا كان التقيي ــال، إىل م ــبيل املث ــىل س ــري، ع يش

ــذه داخليــاً وحــدة مخصصــة تابعــة لــوزارة  ســوف تُنفِّ

ـف بإجرائــه خارجيــاً خــرباُء  الصحــة أو ســوف يُكلِـّ

ــىل  ــتقلة، ع ــات مس ــون أو مؤسس ــاريون محلي استش

ــال. ــبيل املث س

ــة  ــات العام ــالغ الجه ــط إلب ــاً إدراج خط ــي أيض ينبغ  

)مثــل الربملــان واملجتمــع املــدين( بشــأن الــدروس 

املســتفادة مــن دراســات التقييــم.

ــاً  ــي أيض ــل الصح ــرتاتيجية التموي ــدد اس ــي أن تح وينبغ

ــن  ــالح م ــراض وإص ــن األغ ــرض م ــكل غ ــؤرشات ل م

مبــرور  بهــا  تعقُّ يجــري  ســوف  التــي  اإلصالحــات، 

ــمل  ــي أن تش ــَرز. وينبغ ــدم املح ــد التق ــت لرص الوق

ــي: ــا ي م

التحقــق منهــا موضوعيــاً  مــؤرشات كميــة ميكــن   

لــكل غــرض مــن أغــراض االســرتاتيجية )املرتبطــة 

واألغــراض  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  بأهــداف 

ــن  ــنوياً، ولك ــاً )س ــا روتيني ــرَّر تقييمه ــيطة(، املق الوس

ــظ  ــد ال ياُلَح ــة ق ــالت معين ــر تدخُّ ــاة أن أث ــع مراع م

لعــدة ســنوات(. وينبغــي أيضــاً تحديــد غايــات هــذه 

املــؤرشات.

لتنفيــذ  نوعيــة  مــؤرشات  تحديــد  أيضــاً  ينبغــي   

اإلصــالح حســب االقتضــاء. وســوف تســاعد تلــك 

املــؤرشات جنبــاً إىل جنــب مــع املــؤرشات الكميَّــة 

التنفيــذ. التقــدم املحــَرز يف  تتبُّــع  عــىل 

ينبغــي أيضــاً مالحظــة مصــدر املعلومــات لــكل مــؤرش   

ومعــدل تَكــرار توافـُـر البيانــات الجديــدة، كــام ينبغــي 

أجــل  مــن  البيانــات  مالحظــة مســؤوليات جمــع 

ضــامن التعــاون بــني الوكالــة اإلحصائيــة الوطنيــة 

ــة. ــات الصحي ــام املعلوم ــر نظ ــي تدي ــك الت وتل

بناء القدرات  11-3

لبنــاء  محــددة  احتياجــات  أيضــاً  هنــاك  تكــون  قــد 

ــذ ناجحــاً، وينبغــي تحديدهــا يف  ــل التنفي القــدرات لَجْع

االســرتاتيجية. ومــن األمثلــة الشــائعة مــا يــي:

اســرتاتيجيات لتعزيــز القــدرة عــىل تحليــل سياســات   

ــي. ــل الصح التموي

مهــارات بحــوث السياســات التطبيقيــة )التقييــم(،   

عــالوًة عــىل مهــارات الرصــد ونظمــه.

ــارات  ــاء امله ــل بن ــة املؤسســية، مث ــات اإلمنائي األولوي  

الالزمــة لــرشاء الخدمــات الصحيــة عــىل نحــو يتســم 

ــة. بالفاعلي

ــل  ــرى، مث ــدرات األخ ــاء الق ــط بن ــع خط ــط م الرواب  

الصحيــة. البرشيــة  املــوارد  اســرتاتيجية 

االستنتاجات  12-3

يلخــص هــذا الفرع العنــارص الرئيســية لالســرتاتيجية، وكيف 

يَهــُدف كلٌّ منهــا إىل معالجــة املشــاكل املحــددة، ومــن ثـَـم 
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ــق  ــف تســهم االســرتاتيجية يف إحــراز تقــدم نحــو تحقي كي

أهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

ــارص  ــن العن ــاً ع ــع نطاق ــكاراً أوس ــرع أف ــذا الف ــرض ه يع

املختلفــة الســرتاتيجية التمويل الصحــي املبيَّنــة يف الفصل 3.

الفرع 1:
املعلومات األساسية والتشخيص 

واألغراض

 4-1 كيف ميكن للتمويل الصحي 
أن يدعم التقدم نحو تحقيق    

التغطية الصحية الشاملة    
- األغراض الوسيطة والغايات    

النهائية للتغطية   

األفــكار والنَّهــج املتبــع يف هــذا الدليــل املرجعــي متأصلــة 

يف إطــار سياســات التمويــل الصحــي ملنظمــة الصحــة 

العامليــة الــذي اســتُعرِض يف وقــت ســابق وُوِصــف مبزيــد 

مــن التفصيــل يف موضــع آخــر.12,11  أواًل، تنــدرج أهــداف 

ــة  ــة الصحي ــف التغطي ــن تعري ــددة ضم ــات املح السياس

ــات  ــىل الخدم ــون ع ــن يحصل ــع م ــاملة، أي أن جمي الش

التــي يحتاجــون إليهــا )ويُشــار إليهــا يف الشــكل 3 أدنــاه 

الصحيــة،  إىل االحتياجــات  باســم االســتخدام منســوباً 

يف  اإلنصــاف  باســم  أخــرى  مواضــع  يف  إليــه  ويشــار 

11 جوزيف كوتزن )2013(. “متويل الصحة من أجل التغطية الشاملة وأداء 

النظم الصحية: املفاهيم واملتقضيات من أجل السياسات”. نرشة منظمة الصحة 

http://www.who.int/bulletin/vol� 611 602- :)8(91  العاملية
 umes/91/8/12�113985/ar
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الخدمــات(، والحاميــة املاليــة واإلنصــاف يف التمويــل، 

ــة. ــودة الخدم وج

التمويــل  باســرتاتيجية  املتعلــق  الجوهــري  والســؤال 

النظــام  اســرتاتيجية إصــالح  الواقــع  )بــل يف  الصحــي 

الصحــي عامــًة( هــو: كيــف وِضمــن أي إطــار زمنــي 

ــه  ــي في ــل الصح ــات التموي ــد ترتيب ــريِّ البل ــي أن يُغ ينبغ

ــع،  ــرادات، والتجمي ــع اإلي ــة بجم ــات املتعلق )أي السياس

والــرشاء، وتصميــم املزايــا، وترصيــف شــؤون النظــام 

عامــًة( مــن أجــل التأثــري عــىل التقــدم املحــَرز نحــو 

تحقيــق أهــداف التغطيــة النهائيــة يف إطــار التغطيــة 

الصحيــة الشــاملة؟ وميكــن إلصالحــات سياســات التمويــل 

ــن  ــارشة عــىل هــذه األهــداف، ولك ــر مب الصحــي أن تؤث

األغــراض  تأثــرٌي غــري مبــارش، مــن خــالل  أيضــاً  لهــا 

الوســيطة املتمثِّلــة يف تحقيــق اإلنصــاف يف توزيــع املــوارد 

وتحقيــق الكفــاءة والشــفافية واملســاءلة كــام هــو ُمبــنيَّ 

يف الشــكل 3.

ــات  ــم إصالح ــط أّويل لتصمي ــوذج أو مخط ــد من وال يوج

التمويــل الصحــي مــن أجــل دعــم التغطيــة الصحيــة 

الشــاملة. ومــع ذلــك، ينبغــي أن توجــه أهــداف التغطيــة 

النهائيــة واألغــراض الوســيطة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة، 

الصحــي  التمويــل  إصالحــات  مجتمعــًة،  أو  منفــردًة 

وتســهِّلها، يف حــني توفــر املبــادئ املوضحــة يف اإلطــار 

1 »مــؤرشات« ُمســَندة بالبيِّنــات لتوجيــه اإلصالحــات 

يف اتجــاه يتســق مــع التقــدم نحــو تحقيــق التغطيــة 

ــاملة. ــة الش الصحي
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ترتيبات التمويل الصحي

الحصول عىل 
اإليرادات

التجميع

الرشاء

بقية النظام الصحي

اإلنصاف يف توزيع املوارد

الكفاءة

الشفافية واملساءلة                      

االستخدام منسوباً إىل 
االحتياجات

الجودة

الح�ية املالية الشاملة

األغراض الوسيطة 
للتغطية الصحية الشاملة

التغطية الصحية الشاملة 
األهداف

ايا
ملز

ا

2-4 العوامل السياقية الرئيسية
تشــمل إصالحــات التمويــل الصحــي تعديــل ترتيبــات 

التمويــل الصحــي وهيكلــه، وتدفُّــق األمــوال مــن مصــادر 

ــنيَّ أن  ــك، يتع ــاًء عــىل ذل ــرادات إىل املســتفيدين. وبن اإلي

تســتعرض اســرتاتيجية التمويــل الصحــي الرتتيبــات القامئــة 

مــن أجــل الوقــوف عــىل كلٍّ مــن املشــاكل الرئيســية، 

ــا.  ــة إىل معالجته ــىل التدخــالت الرامي ــالوًة ع ع

ويف الوقــت نفســه، ســوف تعتمــد جــدوى تنفيــذ بعــض 

قــه إصالحــات التمويــل  التدابــري، وكذلــك مــا ميكــن أن تحقِّ

الصحــي، عــىل عــدد مــن العوامــل الســياقية التــي تنبــع من 

خــارج النظــام الصحــي. وكثــرٌي منهــا يخــص كل بلــد عــىل 

حــدة )مثــل طبيعــة النظــام الســيايس، والكثافة الســكانية(، 

ــل  ــا عوام ــى أنه ــبياً، مبعن ــاً نس ــون عام ــا يك ــن بعضه ولك

تظهــر يف جميــع البلــدان تقريبــاً، وينبغــي أن تكــون جــزءاً 

د ثالثــٌة  مــن تحليــل الوضــع. وعــىل وجــه الخصــوص، تُحــدَّ

منهــا يف التشــخيص الُقطــري للتمويــل الصحــي الــذي أجرته 

منظمــة الصحــة العامليــة13:  القــدرة املاليــة، وهيــكل اإلدارة 

العامــة، وقواعــد اإلدارة املاليــة يف القطــاع العــام. ويَــرُِد 

أدنــاه موجــٌز للقضايــا الرئيســية لــكلٍّ منهــا.

ــادة  ــة عــىل زي ــدرة الحكوم ــد ق ــة: تعتم ــدرة املالي الق  

ــة املمنوحــة  اإلنفــاق العــام عــىل الصحــة عــىل األولوي

للصحــة يف قــرارات تخصيــص املــوارد، واملســتوى العــام 

لإلنفــاق العــام عــىل الســواء. وميكــن أن تتأثــر أوالهــام 

بالســلطات الصحيــة مــن خــالل قدرتهــا عــىل »عــرض 

الُحّجــة« للحصــول عــىل حصــة أكرب مــن األمــوال العامة 

ــا  ــامداً عــىل قضاي املتاحــة. وثانيهــام هــو الســياق، اعت

13 McIntyre, D and J Kutzin (2016). Health financing country 
diagnostic: a foundation for national strategy development. 
WHO/HIS/HGF/Technical Report/16.1. Geneva: World Health 
Organizatio http://www.who.int/health_financing/tools/
diagnostic  

http://www.who.int/health_financing/tools/diagnostic
http://www.who.int/health_financing/tools/diagnostic
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ــون،  ــة، والدي ــدرة الريبي ــي، والق ــل القوم ــل الدخ مث

وعجــز امليزانيــة. ويتعــني عــىل املشــاركني يف وضــع 

اســرتاتيجية التمويــل الصحــي أن يعملــوا عــن كَثـَـب مع 

الســلطات املاليــة الوطنيــة لضــامن توافُق ســيناريوهات 

اإلنفــاق العــام عــىل الصحــة املــدَرج يف االســرتاتيجية مع 

التوقعــات العامــة لإلنفــاق العــام للحكومــة برُّمتهــا14، 

وأن أي مقرتحــات بشــأن آليــات جديــدة للحصــول عــىل 

اإليــرادات تتفــق مــع السياســة املاليــة.

عــن  مســؤولة  ليســت  الصحــة  وزارة  أن  حــني  ويف 

العامــة  االقــرتاض  وسياســات  الريبيــة  اإليــرادات 

ــاك عــدداً مــن املــوارد  التــي تتبعهــا الحكومــة، فــإن هن

التــي ميكــن أن تســاعد أولئــك الذيــن يعملــون عــىل 

ــن  ــد م ــل مبزي ــىل العم ــي ع ــل الصح ــرتاتيجية التموي اس

الفعاليــة مــع زمالئهــم يف وزارة املاليــة.19,18,17,16,15 وهــذا 

ــح  الحــوار رضوري، ألن تعزيــز القــدرة املاليــة مــن املرجَّ

أن يكــون مطلوبــاً يف العديــد مــن الســياقات لتنفيــذ 

14    من الناحية املثالية، تتوافر محلياً من وزارة املالية وتُدَمج يف وثيقة تخطيط 

تغطي سنوات متعددة، مثل اإلنفاق املتوسط األجل أو اإلطار املايل. وهناك أيضاً 

مصادر بيانات خارجية ذات صلة تعرض توقُّعات للمتغريات االقتصادية الرئيسية 

ومنها الناتج املحي اإلجاميل واإليرادات الحكومية، والسيام قاعدة بيانات آفاق 

 https://www.imf.org/external/( االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل

pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx( أو أحدث 

تقارير مشاورات صادرة عن صندوق النقد الدويل تخص املادة الرابعة الخاصة 

http://www.imf.org/external/pubs/cat/(  بكل بلد عىل حدة
shortres.aspx?TITLE=&auth_ed=&subject=Article+IV+cons

ultation+re ports&ser_note=All&datecrit=During&YEAR=&
.)Lang_F=All

15  Durairaj V, Evans DB. 2010. Fiscal space for health in resource-
poor countries. Geneva: World Health Organization, World 
Health Report 2010, Background Paper No. 41. 

16  Heller P. 2006. The Prospect of Creating ‘Fiscal Space’ for the 
Health Sector. Health Policy and Planning 21(2):75-79.

17  Tandon A. Cashin Ch. 2010. Assessing public expenditure on 
health from a fiscal space perspective. Health, Nutrition and 
Population Discussion paper. World Bank. 

18  Clements BJ, Coady D, Gupta S. 2012. The economics of 
Public Health Reform in Advanced and Emerging Economies. 
Washington DC. International Monetary Fund. 

19  Barroy, H, S Sparkes, E Dale (2016). Assessing fiscal space for 
health expansion in low� and middle�income countries: a re�
view of the evidence. WHO/HIS/HGF/HFWorking Paper/16.3. 
Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/
health_financing/documents/assessing-fiscal-space/ 

ــدم  ــراز تق ــتدامة إلح ــي املس ــل الصح ــات التموي إصالح

نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

البلــدان  جميــع  تــوزع  العامــة:  اإلدارة  هيــكل   

شــتى  عــىل  والتنفيــذ  القــرار  اتخــاذ  مســؤوليات 

إن  متفاوتــة.  بدرجــات  الحكومــة  مســتويات 

نطــاق الالمركزيــة أو االتحاديــة، وأنــواع القــرارات 

ــا، ينبعــث مــرة أخــرى مــن  ــي تطبقه واإلجــراءات الت

خــارج القطــاع، ولــه آثــار ذات أهميــة عــىل إصالحــات 

التمويــل الصحــي. فعــىل ســبيل املثــال، حيــث يجــري 

الحصــول عــىل معظــم اإليــرادات العامــة مركزيــاً، 

ولكــن تُنــاط ســلطة اإلنفــاق بالواليــات أو املقاطعــات، 

ــل الصحــي -  ــق بالتموي ــًة مهمــة تتعل ــإن مثــة قضي ف

والسياســات املتعلقــة بالتجميــع عــىل وجــه الخصوص- 

تتعلــق باآلليــة املســتخدمة لتخصيــص هــذه اإليرادات 

إىل وحــدات اإلنفــاق دون الوطنيــة. وفيــام يتعلــق 

أعــم، مــن  الصحــي بوجــه  التمويــل  باســرتاتيجية 

الــروري أن يكــون هنــاك فَهــٌم جيــد ملاهيــة القرارات 

ــتوى  ــة مس ــداً وماهي ــذ تحدي ــي تتخ ــراءات الت واإلج

ــام  ــياق في ــذا الس ــب ه ــة عواق ــة وماهي اإلدارة العام

يخــص أغــراض السياســة الصحيــة، مثــل اإلنصــاف عىل 

مســتوى اإلنفــاق العــام عــىل الفــرد حســب املنطقــة. 

ــري  ــتطيع التأث ــي ال يس ــاع الصح ــى إذا كان القط وحت

ــارشًة يف هــذه القــرارات التــي تصــدر عــىل نطــاق  مب

ــاعد يف  ــن أن يس ــد ميك ــم القواع ــإن فه ــة، ف الحكوم

تصميــم سياســات خاصــة بقطاعــات معينــة للتخفيــف 

مــن بعــض العواقــب، وضــامن إمكانيــة تنفيــذ اقــرتاح 

إصــالح التمويــل الصحــي يف إطــار النظــام القائــم 

ــم. ــىل نحــو أع ــة ع ــإلدارة العام ل

اإلدارة املالیــة للقطــاع العــام: مــن شــأن التنفیــذ   

يتأثــر  أن  الصحــي  التمویــل  إلصالحــات  الناجــح 

بتنظیــم التمویــل العــام وإدارتــه علــی املســتویین 

 التغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي:املفاهيم األساسية والسياق

http://www.who.int/health_financing/documents/assessing-fiscal-space/
http://www.who.int/health_financing/documents/assessing-fiscal-space/
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الوطنــي ودون الوطنــي. ويلــزم أن تكــون اإلصالحــات 

املقرتحــة متســقًة مــع قوانــني التمويــل العــام ولوائحــه 

القامئــة أو قــد تحتــاج إىل الــرشوع يف إجــراء تغيــريات 

يف اإلدارة املاليــة العامــة، مثــل درجــة االســتقالل املــايل 

ــة.  ــق الصحي ــة أو املراف ــات املحلي ــة للحكوم املمنوح

ــن  ــد م ــية يف العدي ــات الرئيس ــد التحدي ــل أح ويتمث

نحــو  للتحــرك  اإلصالحــات  مواءمــة  يف  البيئــات 

الــرشاء االســرتاتيجي املوجــه نحــو املخرجــات، حيــث 

ــداد  ــة بإع ــة املتعلق ــة العام ــد اإلدارة املالي أدت قواع

ميزانيــات  وضــع  إىل  اإلنفــاق  ومراقبــة  امليزانيــة 

ــي  ــح مقدم ــع من ــالت، م ــىل املدخ ــة ع ــود القامئ البن

الخدمــات العامــة اســتقالليًة محــدودة للغايــة ومجــاالً 

ــري  ــن غ ــات م ــي الخدم ــع مقدم ــد م محــدوداً للتعاق

الــدول بأمــوال عامــة. ويف بيئــات أخــرى، يقيــد تنفيــذ 

ــام  ــاق الع ــة اإلنف ــتويات منخفض ــىل مس ــة ع امليزاني

أكــر مــن املســتويات املنخفضــة ملخصصــات امليزانيــة. 

وكــام هــو الحــال فيــام يتعلــق بالقــدرات املاليــة، 

ــة  ــة واملالي ــلطات الصح ــني س ــق ب ــل الوثي ــإن العم ف

رضوري ملعالجــة االختناقــات يف اإلدارة املاليــة العامــة 

التــي قــد تؤثــر عــىل الحكومــات برمتهــا، لكنهــا تضــع 

ــة.23,22,21,20  ــاع الصح ــام قط ــة أم ــات خاص تحدي

20  World Health Organization (2016): Public Financing for 
Health in African: from Abuja to the SDGs. Joint report of 
the Health Systems Governance and Financing Department 
WHO Headquarters and the Health Systems Strengthening 
Department of the WHO Regional Office for Africa. WHO/
HIS/HGF/Tech.Report/16.2. Geneva: World Health Organi�
zation. http://www.who.int/health_financing/documents/
public-financing-africa/.

21 Andrews, M, M Cangiano, N Cole, P de Renzio, P Krause, R 
Seligmann (2014). This is PFM. CID Working Paper No.285. 
Cambridge, Massachusetts: Center for International Develop�
ment at Harvard University. https://www.hks.harvard.edu/
centers/cid/publications/faculty�working�papers/this�is�pfm 

22 WHO PFM and health webpage with descriptions and links: 
http://www.who.int/health_financing/topics/public-finan�
cial�management/  

23 World Bank PFM web page with descriptions and links: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTP
UBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23090543
~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html

وضع أغراض خاصة بكل بلد   3-4
عىل حدة   

ــل  ــي، تتمث ــام الصح ــخيص ألداء النظ ــراء تش ــرد إج مبج

الخطــوة التاليــة يف صياغــة مجموعــة مــن األغــراض 

الخاصــة بــكل بلــد عــىل حــدة التــي تعكــس قضايــا 

معــني.  بلــد  يف  الصحــي  النظــام  تواجــه  التــي  األداء 

وهــذه الخطــوة حاســمة يف عمليــة وضــع اســرتتيجية 

التمويــل الصحــي، حيــث إنهــا تشــكل األســاس لتحديــد 

ــج مشــاكل  ــي تعال ــة الت االســتجابات السياســاتية املفصل

األداء املحــددة واألســباب الكامنــة وراءهــا. وتشــكل 

الصلــة الواضحــة بني تشــخيص املشــاكل، وصياغــة أغراض 

محــددة ذات أولويــة، والتعريــف الالحــق للسياســات 

أداء  إدخــال تحســينات عــىل  الســبيل إىل  التفصيليــة 

النظــام الصحــي عمومــاً. وينبغــي، مــن الناحيــة املثاليــة، 

ــث  ــة بحي ــه الكفاي ــا في ــددة مب ــراض مح ــون األغ أن تك

بهــا يف إطــار  تكــون قابلــة للقيــاس، ومــن ثَــم ميكــن تعقُّ

ــن. ــرور الزم ــع م ــَرز م ــدم املح ــد التق رص

ــا  ــاملة وأغراضه ــة الش ــة الصحي ــداف التغطي ــز أه وترتك

الوســيطة عــىل مســتوى أوســع نطاقــاً، وتبقــى عــىل حالها 

باختــالف البلــدان ومــع مــرور الزمــن. وعنــد اســتخدامها 

بوصفهــا فئــاٍت أو قامئــَة مراجعــة لضــامن اكتاملهــا، 

ميكنهــا أن تســهِّل وضــع أغــراض خاصــة بــكل بلــد عــىل 

ــد يكــون الغــرض  ــال، ق حــدة. وهكــذا، عــىل ســبيل املث

ــع مســتوى االســتفادة مــن  ــد معــني هــو رف الخــاص ببل

خدمــة مــرىض العيــادات الخارجيــة لــكل فــرد يف املناطــق 

الريفيــة إىل ٪10 مقارنــًة باملســتوى املوجــود يف املناطــق 

ــك  ــدى خمــس ســنوات. وينســجم ذل ــة عــىل م الحري

ــل  ــة الشــاملة املتمثِّ ــة الصحي مــع الهــدف العــام للتغطي

ــات، ويف  ــن الخدم ــتفادة م ــاف يف االس ــني اإلنص يف تحس

ــني  ــد مع ــاص ببل ــر خ ــه مبظه ــق في ــه يتعل ــت نفس الوق

http://www.who.int/health_financing/documents/public-financing-africa/
http://www.who.int/health_financing/documents/public-financing-africa/
https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/this-is-pfm
https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/faculty-working-papers/this-is-pfm
http://www.who.int/health_financing/topics/public-financial-management/
http://www.who.int/health_financing/topics/public-financial-management/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23090543~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23090543~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23090543~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html
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مــن مظاهــر مشــكلة مــا يســعى هــذا الهــدف إىل حلهــا 

- وهــي يف هــذه الحالــة أوجــه عــدم املســاواة بــني 

ــة. ــق الجغرافي املناط

ــد  ــة ببل ــراض الخاص ــد األغ ــبب تحدي ــري س ــد تفس ويُع

ـع  مــا يف اســرتاتيجية هــذا البلــد، وكيــف ميكــن توقُـّ

تحســني أداء النظــام الصحــي عــن طريــق معالجتهــا، 

أمــراً أساســياً لجعــل االســرتاتيجية أكــر قــوًة وأســهل 

ــن  ــتمدة م ــات مس ــؤدي إدراج بينِّ ــا. وي ــالن عنه يف اإلع

تشــخيص أداء النظــام الصحــي، أو مــن الخــربة الدوليــة، 

ــذا،  ــاً. وهك ــًة وإقناع ــر رصام ــرتاتيجية أك ــل االس إىل جع

مــن شــأن تحديــد املخاطــر املحتملــة والعواقــب الســلبية 

أن يُعــزِّز أيضــاً االســرتاتيجية، الســيام إذا أُدرِجــت أفــكاٌر 

ــاكل إذا  ــذه املش ــدة ه ــن ح ــف م ــة التخفي ــأن كيفي بش

ــا تنشــأ. ــا نشــأت وعندم م

الفرع 2:
 التدخالت االسرتاتيجية

تتمثــل الخطــوة التاليــة يف تحديد التدخالت االســرتاتيجية 

التــي مــن املتوقــع أن تســفر عــن تحســينات يف النظــام 

ــراض ذات  ــن األغ ــدد م ــع املح ــواءم م ــا يت ــي، مب الصح

ــش، يف  ــدة. ونناق ــىل ح ــد ع ــكل بل ــة ب ــة الخاص األولوي

الفقــرات الــواردة أدنــاه، نهــج منظمــة الصحــة العامليــة 

األساســية  واملفاهيــم  الصحــي  التمويــل  سياســة  إزاء 

التــي  الصحــي  التمويــل  وظائــف  مــن  وظيفــة  وكل 

ــد التدخــالت.  نقــرتح اســتخدامها بوصفهــا أساســاً لتحدي

مــن  بعضــاً  الدليــل،  مواضــع  مختلــف  يف  ونناقــش، 

ــدان. ــه البل ــي تواج ــرتكة الت ــات املش التحدي

الحصول عىل اإليرادات:   4-4
املصادر وآليات املساهمة  

مــن املهــم أن نــدرس أوالً الــوكاالت التي تجمــع اإليرادات، 

األوليــة  واملصــادر  املســتخدمة،  املســاهمة  وأســاليب 

للتمويــل. وبــرصف النظــر عــن اإليــرادات التــي تنشــأ مــن 

الخــارج )مثــل األمــوال الخارجيــة التــي تقدمهــا الجهــات 

ــة24   ــوارد الطبيعي ــن امل ــة م ــرادات املتأتي ــة(، واإلي املانح

ــاس(،  ــاز واألمل ــط والغ ــل النف ــة )مث ــا الدول ــي متلكه الت

فــإن الســكان هــم املصــدر النهــايئ لجميــع األمــوال التــي 

يحتــاج إليهــا النظــام، ســواء يف شــكل مدفوعــات مبــارشة 

مقابــل الخدمــات، أو اشــرتاكات التأمــني، أو الرائــب 

حكوماتهــم.  إىل  والــرشكات  األشــخاص  يدفعهــا  التــي 

ــادة  ــات زي ــز عــىل آلي ــك، ينصــّب معظــم الرتكي ــع ذل وم

اإليــرادات املســتخدمة ألن هــذا هــو املوضــوع الــذي 

تركــز عليــه معظــم السياســات، والســيام اإلنصــاف. ويــرد 

يف الشــكل 4 عــرض عــام ملصــادر اإليــرادات الرئيســية 

ــاهمة. ــات املس وآلي

ويســتند تصنيــف آليــات املســاهمة هــذه إىل أوجــه متييــز 

ــذي  ــو ال ــىل النح ــات، ع ــث السياس ــن حي ــة م ذات أهمي

نوقــش يف فصــل »إيــرادات مخططــات التمويــل« يف نظــام 
الحســابات الصحيــة لعــام 25.2011

مصــادر اإليــرادات املحلية مقابــل اإليــرادات الخارجية:   (i

تعتمــد معظــم البلــدان، مبــا يف ذلــك معظــم البلــدان 

ــب عــىل  ذات الدخــل املنخفــض أو املتوســط، يف الغال

اإليــرادات املحليــة، ومــن ثَم فــإن التحليــل الخاص بكل 

24  Revenues derived from natural resource are not really a 
“contribution method” but still an important source of public 
funding in some countries.

25 OECD, EU, WHO. 2011a. Classification of the revenues of 
health financing schemes. A System of Health Accounts. 
2011 Edition: 195-203.
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الشكل 4: مصادر اإليرادات الرئيسية وآليات املساهمة

املصادر الخارجية الفئة السكانية

املدفوعات املقّدمة املدفوعات
القروضاملبارشة  املنح

عام

الرضائب املبارشة

 رضيبة
الدخل

 رضيبة
الرواتب

رضيبة
الرشكات

املدفوعات
املقدمة 
اإللزامية 

الرضائب غ� املبارشة املدفوعات املقدمة الطوعية مبارشة

واسع تصنيفخاص

فئات املساهمة

نوع املساهمة
رضيبة القيمة 

املضافة،
 واملكوس، وما 

إىل ذلك.

 التأم� الصحي
 الطوعي املساه�ت

املمتازة

رسوم االستفادة 
الرسمية أو غ� 

الرسمية، مساهمة 
املستفيد يف 

املدفوعات، وما إىل 
ذلك.

ــراض واالســرتاتيجيات،  ــد األغ ــىل حــدة، وتحدي ــد ع بل

ــل املحــي.  ــاً عــىل نظــام التموي ــز أساس يجــب أن يرك

غــري أنــه يف تلــك البلــدان )ذات الدخــل املنخفــض 

ــا  ــريًة )مب ــة كب ــا األجنبي ــون مصادره ــي تك خاصــًة( الت

يف ذلــك عــدد قليــل تكــون فيــه هــذه اإليــرادات 

ينبغــي  الصحــي(،  للنظــام  الرئيــي  املصــدر  هــي 

إدراج التحليــل والسياســات املتصلــة مبســتوى املصــادر 

ــة وتدفُّقهــا واســتخدامها يف االســرتاتيجية، مبــا  الخارجي

يف ذلــك النظــر يف التغيــريات املحتملــة عــىل مســتويات 

هــذا التمويــل. وهــذه مهمــة حافلــة بالتحديــات، 

حيــث إن مثــة اتجاهــاً ألن تكــون املنــح الخارجيــة غــري 

قابلــة للتوقــع مــع عــدم قــدرة العديــد مــن الجهــات 

املانحــة عــىل االلتــزام بأُطـُـر زمنيــة أطــول. وقــد يتعــني 

وضــع افرتاضــات معقولــة تســتند إىل تقييــم االتجاهات 

واملناقشــات مــع الجهــات املانحــة الرئيســية. وميكن أن 

ــدًة للحــوار  يكــون التحليــل أيضــاً نقطــَة انطــالٍق مفي

ــة. ــل الدولي ــع وكاالت التموي م

مصــادر اإليــرادات املدفوعــة مقدمــاً مقابــل مصــادر   (ii

»املدفوعــة  عبــارة  تعنــي  املبــارشة:  املدفوعــات 

مقدمــاً« أن اشــرتاكات األفــراد، ســواء كانــت عامــة أو 

ــة  ــن الخدم ــتفادة م ــت االس ــع يف وق ــة، ال تُدفَ خاص

ــددة  ــة مح ــل أي حاج ــادة قب ــذا، وع ــل ه ــن قب ولك

الصحيــة. وقــد تتخــذ  الخدمــات  لالســتفادة مــن 

شــكل أنــواع متنوعــة مــن الرائــب، وإمــا أن تكــون 

اشــرتاكات صحيــة إلزامية أو اشــرتاكات صحيــة إلزامية 

طوعيــة. وهــي تتميــز عــن املدفوعــات املبــارشة التــي 

ــذ، عــىل العكــس مــن ذلــك، يف وقــت االســتفادة  تُنفَّ

ــة. ــن الخدم م

مصــادر اإليــرادات العامــة )اإللزاميّــة( مقابــل الخاصة    (iii

ــة(: مــن منظــور سياســة التمويــل الصحــي،  )الطوعيّ

مــن املفيــد أن نســاوي اإليــرادات العامــة باإللزاميــة، 

ــل  ــب ب ــاً فحس ــاً مقدم ــس مدفوع ــا لي ألن كال منه
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االختيــار  مشــكلة  تواجــه  ال  ثَــم،  ومــن  إلزاميــاً، 

الســلبي26  املســترشي يف أســواق التأمــني الصحــي 

الطوعــي. وعبــارة »اإللزامية« بهذا املعنــى ال تعني أن 

األفــراد مجــربون عــىل دفــع اشــرتاك مبــارش يف التأمــني 

الصحــي. فهــو يشــري فقــط إىل أن مصــدر الدخــل إمــا 

مــا يعــرف عــادًة أنــه رضيبــة )مثــل رضيبــة الدخــل 

أو رضيبــة القيمــة املضافــة( أو اشــرتاكاً إلزاميــاً )مثــل 

رشط االشــرتاك يف التأمــني الصحــي(.27  وميكــن أن 

ــع )االشــرتاك  ــة الدف ــة مقدم تكــون املصــادر الطوعي

الطوعــي يف التأمــني الصحــي( أو املدفوعــات املبــارشة 

عنــد نقطــة االســتفادة مــن الخدمــة.

ــة واســعة، ومــن املفيــد إجــراء املزيــد مــن  والرائــب فئ

التمييــز داخلهــا بــني الرائــب »املبــارشة« والرائــب »غري 

املبــارشة«. وتُفــرَض الرائــب املبــارشة مبــارشًة عــىل األفراد 

والــرشكات، كــام هــو الحــال يف حالــة رضيبــة الدخــل 

)األفــراد أو الــرشكات( أو رضيبــة الرواتــب )املصطلــح 

ــة  ــة العام ــون يف املالي ــون املتخصص ــتخدمه االقتصادي يس

ــل مــن  لإلشــارة إىل معــدل االشــرتاك اإللزامــي الــذي يُحصَّ

أصحــاب العمــل والعاملــني مبوجــب ترتيبــات التأمــني 

ــارشة  ــري املب ــب غ ــل الرائ ــي(. وتُحصَّ ــي االجتامع الصح

عــىل تجــارة أو اســتهالك الســلع والخدمــات، مثــل رضيبــة 

القيمــة املضافــة ورســوم اإلنتــاج )عــىل التبــغ أو الكحــول 

ــال(. عــىل ســبيل املث

ومثــة متييــز آخــر مفيد مــن حيث السياســة هــو التمييز بني 

صــة للصحــة وتلــك التي يعترب اســتخدامها  اإليــرادات املخصَّ

26 Akerlof, G (1970). “The market for “lemons”: quality uncer�
tainty and the market mechanism.” Quarterly Journal of 
Economics 84(3):488–500.

من الجدير بالذكر أنه عىل الرغم من أن األمر الحكومي باالشرتاك يف التأمني   27

الصحي، ولكن دون تحديد معدل معني لالشرتاك، هو أيضاً آلية إلزامية تعادل 

الريبة من منظور السياسة الصحية، فقد ال يُعاَمل بوصفه جزءاً من “الحيز املايل” 

الذي تتيحه السلطات املالية يف بلد ما أو صندوق النقد الدويل.

صــة، يتحدد اســتخدامها  اختياريــاً. وبالنســبة لألمــوال املخصَّ

مقدمــاً قبــل جمعهــا. فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن أن تُولِّــد 

ــرادات  ــات إي ــىل املركب ــة ع ــة املفروض ــب املخصص الرائ

للتعويــض عــن تكاليــف الخدمــات الصحيــة املرتبطــة 

بحــوادث الطــرق. ومــن األمثلــة األخــرى عــىل ذلــك رضيبة 

ــا التــي تدعــم الصنــدوق الوطنــي  القيمــة املضافــة يف غان

للتأمــني الصحــي. ومــن الجديــر بالذكــر أن اشــرتاكات 

التأمــني الصحــي االجتامعــي )رضائــب املرتبات( هي شــكل 

آخــر من أشــكال الرائــب املخصصــة. وال يكــون لإليرادات 

التقديريــة اســتخدام ثابــت، وتذهــب تلــك اإليــرادات إىل 

ــص ســنوياً بوصفــه جــزءاً مــن  صنــدوق حكومــي عــام يُخصَّ

امليزانيــة الروتينيــة واإلطــار املــايل.

وكــام ذُكِــر أعــاله، ميكــن أن تكــون املصــادر الخاصــة 

)الطوعيــة( إمــا مدفوعــة مقدمــاً أو تُدفـَـع عنــد االســتفادة 

مــن الخدمــة. وميكــن دفــع املبالــغ املقدمــة الطوعيــة إىل 

أنــواع مختلفــة مــن صناديــق التأمــني، بــرصف النظــر عــن 

ترتيبــات ملكيــة هــذه األمــوال وإدارتهــا. ولــن كانــت 

مــن  مشــرتكة  أشــكاالً  تديــر  الخاصــة  التأمــني  رشكات 

التأمــني الصحــي الطوعــي إمــا عــىل أســاس ربحــي أو غــري 

هــادف للربــح، فهنــاك أيضــاً أمثلــة عــن التأمــني الصحــي 

الطوعــي الــذي تديــره منظــامت غــري حكوميــة أو األعضــاء 

ــة. ــات املحلي ــط أو املجتمع يف املخط

أمــا اآلليــة األخــرى للمســاهمة الطوعيــة الخاصــة يف 

اإليــرادات الصحيــة فهــي املدفوعــات املبــارشة عنــد نقطــة 

االســتفادة مــن الخدمــة. وميكــن أن تــأيت املدفوعــات 

املبــارشة يف أشــكال عديــدة وقــد يكــون التصنيــف التــايل 

ــداً: مفي

ى  ــمَّ ــرىض، وتُس ــع امل ــف م التقاســم الرســمي للتكالي  

ــاركة  ــة، أو مش ــن الخدم ــتفادة م ــوم االس ــاً رس أحيان
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أو  املشــرتك،  التأمــني  أو  املدفوعــات،  يف  املســتفيد 

الخصومــات. وهــي املدفوعــات التــي تنــّص عــىل 

وجوبهــا رشوُط نظــام التمويــل العــام أو الخــاص.28  

ذ  املدفوعــات غري الرســمية، وهي املدفوعــات التي تُنفَّ  

يف وقــت االســتفادة مــن الخدمــة )أو قبلهــا مبــارشة( 

ومبــا يتجــاوز املبالــغ التــي تشــرتطها الرتتيبات الرســمية 

ــا  ــذه املدفوعــات م ــمل ه ــف. وتش ــم التكالي لتقاس

يســمى بـــ »املدفوعــات الخفيّــة« للعاملــني الصحيــني، 

وكذلــك مــا يُدفـَـع مقابــل )أو رشاء( املدخــالت الالزمــة 

مهــا النظــام،  لرعايــة املــرىض التــي كان ينبغــي أن يُقدِّ

وتوفــري  الجراحيــة،  واملســتلزمات  األدويــة،  مثــل 

األطعمــة، والرعايــة التمريضيــة املبــارشة التــي يقدمهــا 

أفــراد العائلــة.

للخدمــات  الرصيــح«  »الخــاص  املبــارش  اإلنفــاق   

ــة.  م ــات ُمقدَّ ــا مدفوع ــد له ــي ال توج ــالت الت واملدخ

ومــن األمثلــة عــىل ذلــك دفــع تكاليــف خدمــات 

طبيــب خــاص أو رشاء األدويــة، مــا دامــت هــذه 

ــة. م ــات ُمقدَّ ــة مدفوع ــأي آلي ــمولة ب ــري مش ــات غ اآللي

ويلــزم أيضــاً النظــر يف َدْور املصــادر الخاصــة املحليــة، 

واملدفوعــات  الخدمــة  مــن  االســتفادة  رســوم  مثــل 

الطوعيــة املقدمــة، ســواء مــن حيــث أثرهــا املحتمــل عــىل 

اإليــرادات املســتقبلية وعواقبهــا عــىل إحــراز تقــدم نحــو 

ــة. ــة العام ــراض السياس ــق أغ تحقي

ــات املســاهمة عــىل  ــل وآلي ــني مصــادر التموي ــز ب والتميي

طــول هــذه األبعــاد مفيــد لتحديــد كيفيــة متويــل النظــام 

تعترب هذه املدفوعات طوعيًة حتى عندما يُطلَب إىل مستخدمي الخدمات الصحية   28

دفعها مبوجب قواعد ترتيبات متويل صحي معينة. والفارق بينها وبني رضيبة 

الرواتب هو أن هذه الريبة مقنَّنة يف القانون، ويجب أن يدفعها كل ما يُلزِمهم 

بذلك )مثل جميع العاملني السابقني يف القطاع وأرباب أعاملهم(. وقد تكون 

مشاركة املستفيد يف املدفوعات أو رسوم االستفادة من الخدمة جزءاً من القانون، 

ولكن إذا مل يستفد الشخص من الخدمات، فإنه ال يضطر إىل الدفع.

الصحــي. وهنــاك آليــات مختلفــة لهــا آثــار موثَّقــة جيــداً 

عــىل أغــراض السياســة الصحيــة.30,29  وينبغــي دعــم 

ــات  ــىل آلي ــرأ ع ــي تط ــريات الت ــة بالتغي ــرارات املتعلق الق

أو  االنكــامش  أو  )التوســع  اإليــرادات  عــىل  الحصــول 

إدخــال مصــادر جديــدة( مــن خــالل التوقعــات املتعلقــة 

ــىل  ــة ع ــة الحالي ــرادات العام ــة تطــور مصــادر اإلي بكيفي

)انظــر  املقبلــة  العــرش  إىل  الخمــس  الســنوات  مــدى 

ــة يف الفــرع  ــواردة ضمــن فقــرة القــدرة املالي املناقشــة ال

الســابق(، إىل جانــب تقديــرات االحتياجــات املتطــورة 

توافــرت  وإذا  الفــرتة.  هــذه  خــالل  الصحــة  لقطــاع 

ــاق  ــة أو إطــار إنف لقطــاع الصحــة ُخطــة محــددة التكلف

ــاس  ــكِّل األس ــن أن يُش ــك ميك ــإن ذل ــل، ف ــط األج متوس

لتقديــر االحتياجــات املســتقبلية. وســوف تكــون العمليــة 

متكــررة بالــرورة، مــن أجــل التوفيــق بــني ســيناريوهات 

ــراء  ــب اإلغ ــي تجنُّ ــة. وينبغ ــرات الحاج ــرادات وتقدي اإلي

بتخفيــض مراحــل العمليــة إىل عمليــة محاســبية مهمتهــا 

ــق  ــن طري ــل ع ــن أن ينق ــك ميك ــراغ«، ألن ذل ــلء الف »م

الخطــأ رســالة مفادهــا أن مشــاكل التمويــل الصحــي 

ســوف تَُحــل مبجــرد توفــري مســتوى مســتهدف مــن 

ــدان ذات  ــات إىل أن البل ــري البيِّن ــني تش ــرادات، يف ح اإلي

ــاق الصحــي تحصــل عــىل  ــة مــن اإلنف املســتويات املامثِل

مســتويات مختلفــة مــن التقــدم نحــو التغطيــة الصحيــة 

الشــاملة.31  والرتكيــز الضيــق عــىل الوفــاء بغايــات اإلنفــاق 

ــل ينطــوي أيضــاً عــىل مخاطــر  ــالً فحســب، ب ــس مضلِّ لي

29 McIntyre, D and J Kutzin (2011). “Revenue collection and pool�
ing arrangements in financing.” In Smith, RD and K Hanson, 
eds. Health Systems in Low and Middle Income Countries: 
an Economic and Policy Perspective. Pp 77-101. Oxford, UK: 
Oxford University Press.

30  Jowett, M and J Kutzin (2015). Raising revenues for health in 
support of UHC: strategic issues for policy makers. Health 
Financing Policy Brief No.1. WHO/HIS/HGF/Policy Brief/15.1. 
Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/
health_financing/documents/revenue_raising/  

31  Jowett, M, M Petro Brunal, G Flores, J Cylus (2016). Spend�
ing targets for health: no magic number. WHO/HIS/HGF/ 
HFWorking Paper/16.1. Geneva: World Health Organization. 
http://www.who.int/health_financing/documents/no-magic-
number/.

http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/
http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/
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الشكل 5: تدفقات اإليرادات املشرتكة من املصادر إىل كيانات التجميع

 مصادر
اإليرادات

 نوع
اإليرادات

 الفئات
الواسعة

 النوع
التنظيمي

عامة

غ� مخصصة

الربامج الحكومية

وزارة الصحة الحكومات
املحلية  جهاز عام مستقل

رشكات التأم� 
الخاصة (غ� 

الحكومية)

رسوم االستفادة 
الرسمية أو غ� 

الرسمية، مساهمة 
املستفيد يف 

املدفوعات، وما إىل 
ذلك.

نُظم التأم� 
الصحي القا¢ة عىل 

املجتمع املحيل

الهادفة للربح 
رشكات التأم�

غ� هادفة للربح 
رشكات التأم�

 التأم� الصحي
االجت¨عي

 التأم� الصحي
 الطوعي

مخصصة  املدفوعات املقدمة
الطوعية

 املدفوعات
املبارشة

 اإلعانات
الرضيبية

خاصة

تحــوُّل االنتبــاه بعيــداً عــن اإلصالحــات الحاســمة يف مجــال 

ــح أن تكــون ذات أهميــة أكرب  التجميــع والــرشاء التــي يُرجَّ

لبنــاء النظــام عــىل املــدى األطــول.

وعمومــاً، ســيكون مــن املهــم النظــر يف مقــدار اإليــرادات 

ــالوة  ــدة، ع ــادر جدي ــن مص ــتنجم ع ــي س ــة الت اإلضافي

ــل  ــاً مث ــري أوســع نطاق ــا حســب معاي ــم عليه ــىل الحك ع

ــتقرارها  ــوال واس ــع األم ــة جم ــدار تكلف ــاءة، أي مق الكف

أغــراض  تخــدم  مهمــة  ســمة  )وهــو  الوقــت  مبــرور 

ــا إذا كان  ــاف، أي م ــا اإلنص ــدى تحقيقه ــط(، وم التخطي

ــر  ــراًء أو األفق ــر ث ــىل األرُس األك ــر ع ــح أن تؤثِّ ــن املرجَّ م

تأثــرياً كبــرياً، ومــا إذا كان مــن املحتمــل أن تكــون لهــا أي 

عواقــب ســلبية )مثــل تشــويه ســوق العمــل( أو عواقــب 

ــل  ــة )كالحــد مــن اســتهالك املنتجــات الضــارة مث إيجابي

ــول(. ــغ والكح التب

ــرتاح  ــد اق ــة عن ــارات املهم ــن االعتب ــاً م ــدوى أيض والج

التمويــل  اســرتاتيجية  يف  لإليــرادات  جديــدة  مصــادر 

ــياق  ــأن الس ــابق بش ــرع الس ــر يف الف ــام ذُكِ ــي. وك الصح

املــايل، فــإن وزارة الصحــة ليســت متخــذة القــرار النهــايئ 

ــع  ــل م ــكِّل العم ــم، يُش ــن ث ــا، وم ــذه القضاي ــأن ه بش

أصحــاب املصلحــة الرئيســيني مثــل وزارة املاليــة أو هيئــة 

الجــامرك واإليــرادات، أمــراً رضوريــاً يف تقييــم رغبتهــا يف 

إدخــال مصــادر متويــل جديــدة مثــل الرائــب املخصصة. 

الرائــب  الحتــامالت  تحليــل  أي  يكــون  أن  وينبغــي 

ــرادات  ــأن اإلي ــرتاف ب ــاً باالع ــة متوازن ــدة املخصص الجدي

قــد ال تُشــكِّل إضافــًة خالصــة؛ فقــد تُقــرِّر الحكومــة 

التقديريــة  اإليــرادات  قليــالً مــن مقــدار  ــض  تُخفِّ أن 

ــد  ــدر الجدي ــتجابًة للمص ــة اس ــاع الصح ــة لقط املخصص

 التغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي:املفاهيم األساسية والسياق



توجيهات التمويل الصحي رقم 263

ــى  ــة، حت ــم، فمــن الــروري للغاي املخصــص.32   ومــن ثَ

عندمــا تتضمــن االســرتاتيجية مصــدراً جديــداً للدخــل، أن 

ــل  ــع ســلطات التموي ــل م ــامم )والعم ــز االهت يظــل تركي

ــرية« - أي املســتوى العــام  ــة( عــىل »الصــورة الكب الوطني

للتمويــل العــام الــذي ميكــن أن يتوقعــه القطــاع الصحــي.

ــل  ــرتاتيجية التموي ــع اس ــُة وض ــمل عملي ــي أن تش وينبغ

الصحــي عمليــَة تقييــم للخيــارات تأخــذ يف الحســبان 

ــارات. ــذه االعتب ــع ه جمي

تجميع املوارد  5-4

إىل  عموميــًة،  األكــر  مبعنــاه  األمــوال،  تجميــع  يشــري 

ــًة عــن الســكان.  ــاً نياب ــرادات املدفوعــة مقدم تراكــم اإلي

ــٌة واســعٌة  ــة مجموع ــات الصحي ــَق الخدم ــع صنادي وتجم

مــن األجهــزة العامــة والخاصــة، مبــا يف ذلــك وزارات 

ــة،  ــوزارات الصح ــة ل ــة، واألذرع الالمركزي ــة الوطني الصح

الصحــي  التأمــني  وصناديــق  املحليــة،  والحكومــات 

االجتامعــي، وصناديــق التأمــني الخاصــة التــي تَهــُدف إىل 

الربــح وتلــك التــي ال تهــدف إىل الربــح، واملنظــامت غــري 

ــكل 5  ــرُِد يف الش ــة. ويَ ــامت املجتمعي ــة، واملنظ الحكومي

ــرادات. ــع اإلي ــن تجمي ــة ع ــة عام ملح

ويوضــح الشــكل 5 أن الســمة املميــزة ملصــادر اإليــرادات 

العامــة عــن مصــادر اإليــرادات الخاصــة ليســت بالــرورة 

ــن  ــة ع ــع العام ــزة التجمي ــزة ألجه ــها املمي ــمَة نفس الس

ــني  ــزة التأم ــل أجه ــد تحص ــذا، ق ــة؛ وهك ــزة الخاص األجه

الصحــي االجتامعــي عــىل أمــوال مــن إيــرادات الرائــب 

العامــة )وغالبــاً مــا تفعــل ذلــك( إضافــًة إىل املســاهامت 

ــة الرواتــب. التــي مصدرهــا رضيب

32 For more information on earmaking revenues for health, see 
http://www.who.int/health_financing/topics/ earmarking-
revenues�for�health/.

ــدان  ــن البل ــداً م ــرياً ومتزاي ــدداً كب ــاك ع ــع أن هن والواق

ــة الحصــول  ــني آلي ــارشة ب ــة املب ــا الصل ــرِست فيه ــي كُ الت

عــىل اإليــرادات )مثــل تقديــم املســاهامت مــن املرتبــات(، 

وطبيعــة ترتيبــات التجميــع34,33  ويكــون ذلــك يف كثــري من 

األحيــان عــن طريــق أداء دور محــوري يف الجهــود الراميــة 

م نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة35.   إىل إحــراز تقــدُّ

وتوجــد أيضــاً أمثلــة عــىل حكومــات تعتمــد عىل الــوكاالت 

ــع مــوارد ممــوَّل مــن القطــاع العــام،  الخاصــة إلدارة ُمجمَّ

وعــىل النقيــض مــن ذلــك، هنــاك أمثلــة عــىل مخططــات 

املدفوعــات الطوعيــة املقدمــة التــي تديرهــا األجهــزة 

الحكوميــة. وتوضــح هــذه »التدفقــات املتداخلــة« نطــاق 

ــة أن  ــي يف أهمي ــبب الرئي ــي الس ــالح، وه ــارب اإلص تج

ـز يف عمليــة وضــع سياســة التمويــل الصحــي بــني  مُييِـّ
ــا.36 ــرادات وتجميعه ــىل اإلي الحصــول ع

ــة يف  ــة املبيَّن ــة والتدفقي ــب التنظيمي ــًة إىل الجوان وإضاف

ــرى  ــع األخ ــب التجمي ــر يف جوان ــي النظ ــكل 5، ينبغ الش

ــا: ــة وتصميمه ــل السياس ــة يف تحلي ذات األهمي

املشــاركة/  مقابــل  التلقائيــة  اإللزاميّــة/  املشــاركة   

مــا  ــع  تجمُّ يف  الطوعيــة  التغطيــة 

عــات مفــردة أو متعــددة/ متاميــزة أو متداخلــة  مجمَّ  

ــكار ــل االحت ــة مقاب ــة/ املنافس ــث املنطق ــن حي م

33 Mathauer, I, M Theisling, B Mathivet, I Vilcu (2016). “State 
budget transfers to health insurance funds: extending 
coverage in low- and middle-income countries of the WHO 
European Region.” International Journal for Equity in Health 
15:57 DOI: 10.1186/s12939�016�0321�0

34 Vilcu, I, L Probst, D Bayarsaikhan, I Mathauer (2016). “Sub�
sidized health insurance coverage of people in the informal 
sector and vulnerable population groups: trends in insti�
tutional design in Asia.” International Journal for Equity in 
Health 15:165 DOI: 10.1186/s12939-016-0436-3.

35 Lagomarsino, G, A Garabrant, A Adyas, R Muga, N Otoo 
(2012). Moving towards universal health coverage: health 
insurance reforms in nine developing countries in Africa and 
Asia. The Lancet 380(9845):933-943.

هذا هو السبب أيضاً يف أن النموذجني التاريخيني الكالسيكيني للتمويل الصحي،   36

بيفريدج وبسامرك، ذوا قيمة تقنية ضئيلة يف تصميم سياسة التمويل الصحي.
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املنافسة عىل العمالء مقابل املنافسة عىل العقود  

مجمعــات تغطــي ُحزمــة شــاملة أو مجمعــات مختلفة   

لخدمــات مختلفــة 

وجــود آليــة إعــادة التوزيــع عــرب املجمعــات )أو عــدم   

ــا( وجوده

ــرُتِح يف قامئــة الســامت الواســعة هــذه، ميكــن أن  كــام اق

ــود  ــة وج ــل إمكاني ــداً يف ظ ــداً ج ــع معق ــون التجمي يك

العديــد مــن التوليفــات. وإذا مــا أُِخــذت هــذه العوامــل 

ى  ــمَّ ــن أن يُس ــا ميك ــز م ــا متيِّ ــار، فإنه ــًة يف االعتب مجتمع

ــي بعــض  ــام ي ــا. وفي ــد م ــع يف بل ــكل الســوق للتجمي هي

ــك: ــة عــىل ذل األمثل

ــز  ــد وممي ــاري وحي ــل إجب ــع متوي ــد تجمُّ ــدا: يوج كن  

ُحزمــة  تكلفــة  ويغطــي  مقاطعــة  كل  يف  إقليميــاً 

الســكان. لجميــع  شــاملة  اســتحقاقات 

ــار  ــة، ميكــن للســكان االختي ــدا: املشــاركة إلزامي هولن  

مــن بــني رشكات تأمــني خاصــة متنافســة لتكــون 

ــددة،  ــاملة مح ــة ش ــم حزم ــدم له ــي تق ــرشكات الت ال

ــىل  ــني الصحــي ع ــة التأم ــار رشاء37  خدم وأيضــاً اختي

أســاس طوعــي. وتوجــد آليــة متطــورة إلعــادة التوزيــع 

ــات. ــرب املجمع ع

ــة  ــن الحكوم ــوَّل م ــي مم ــني صح ــام تأم ــد: نظ الهن  

لــألرُس  ــم  ُمصمَّ وهــو   ،»RSBY« باســم  ويُعــرَف 

املعيشــية التــي يقــل دخلهــا عــن عتبــة محــددة، 

ويحــق لهــم التســجيل والحصــول عــىل تغطيــة تأمينية 

لرعايــة املــرىض الداخليــني دون مشــاركة املســتفيدين 

يف املدفوعــات حتــى الحــد األقــى الســنوي للنفقــات 

كل شــخص  عــن  نيابــًة  املخطــط  يتكبَّدهــا  التــي 

مشــمول بالتغطيــة. ومبوجــب هــذا الربنامــج، تتنافــس 

التأمني الذي يغطي إما الخدمات أو مقدمي الخدمات غري املدرَجة يف النظام   37

اإللزامي.

ــد  ــىل َعق ــول ع ــىل الحص ــة ع ــني الخاص رشكات التأم

حكومــي لتكــون وكالــة التجميــع إمــا لجميــع الواليات 

ــة. ــة معين ــل والي ــددة داخ ــة مح ــق جغرافي أو ملناط

ــدا: املشــاركة إلزاميــة يف نظــام »التأمــني الصحــي  روان  

ــات  ــم التجمع ــي«. وتنظ ــع املح ــىل املجتم ــم ع القائ

ــكان  ــوزَّع الس ــاً يُ ــزة إقليمي ــة متامي ــق فرعي يف مناط

ــي  ــي. وتعن ــع املح ــا املجتم ــا ويديره ــون عليه املحلي

بــني  ـق  تتدفَـّ األمــوال  أن  التوزيــع  إعــادة  آليــات 

ــق،  ــني املناط ــام ب ــة وفي ــل كل منطق ــات داخ التجمع

ومــن املســتوى الوطنــي، وكذلــك مــن صناديــق التأمــني 

ــع  الصحــي الخــاص واالجتامعــي عــىل الســواء إىل التجمُّ

ــم عــىل املجتمــع املحــي. ــي للتأمــني الصحــي القائ الوطن

قريغيزســتان: التغطيــة تلقائيــة لجميــع الســكان، مــام   

ــام  ــاٌن ع ــره كي ــي يُدي ــع وطن ــاد تجمُّ ــؤدي إىل إيج ي

ــدوق التأمــني الصحــي اإللزامــي.  ــى صن مســتقل يُدَع

ويديــر الصنــدوُق أيضــاً صندوقــاً منفصــالً قامئــاً عــىل 

االشــرتاكات، وهــو إلزامــي لبعــض فئــات الســكان، 

مــام يوفــر مزايــا تكميليــة يف شــكل تخفيضــات يف 

مســاهامت املــرىض يف املدفوعــات وحزمــة أدويــة 

ــني. ــرىض الخارجي للم

ــات  ــني التجمع ــوال ب ــع األم ــد توزي ــي تعي ــزة الت واألجه

التأمــني،  لصناديــق  املتميــز«  »الدخــل  توزيــع  )مثــل 

عــرب  املركزيــة  امليزانيــة  تحويــل  عمليــات  توزيــع  أو 

ــع.  ــة التجمي ــاً وظيف ــر أيض ــق( توف ــات أو املناط املقاطع

وكــام هــو الحــال فيــام يخــص آليــات املســاهمة، يكــون 

لطــرق تجميــع األمــوال آثــاٌر عــىل أغــراض السياســة. 

ولذلــك، فــإن فَْهــم ترتيبــات التجميــع ضمــن نظــام 

ــل  ــراء تحلي ــه يف إج ــى عن ــٌر ال غن ــي أم ــل الصح التموي

جيــد والنظــر يف خيــارات السياســة.
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رشاء الخدمات  6-4

يشــري رشاء الخدمــات إىل تخصيــص مــوارد ماليــة ملقدمــي 

مهمــة  اعتبــارات  ثالثــة  وهنــاك  الصحيــة.  الخدمــات 

ــي: ــد ه ــرشاء يف البل ــات ال ــل ترتيب لتحلي

آليات دفع مستحقات مقدمي الخدمات   

هيكل السوق ألغراض الرشاء  

ومقدمــي  املشــرتين  بــني  التنظيميــة  الرتتيبــات   

ت. لخدمــا ا

تُوِجــد  الخدمــات:  آليــات دفــع مســتحقات مقدمــي 

طريقــُة دفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات حوافــَز 

تؤثِّــر عــىل ســلوكهم. وتُوَجــد عــدة أنــواع مــن آليــات )أو 

ــاً داخــل النظــام  ــد مع ــا تُوَج ــاً م ــع، وغالب أســاليب( الدف

نفســه أو يف الواقــع بوصفهــا جــزءاً مــن آليــة دفــع شــاملة. 

وتشــمل األبعــاُد ذات األهميــة آلليــات دفــع مســتحقات 

ــي: ــا ي ــات م مقدمــي الخدم

الرشاء الخامل مقابل الرشاء النِشط/ االسرتاتيجي  

مــن  االســتفادة  قبــل  د  تُحــدَّ املدفوعــات  نســب   

بعدهــا أو  الخدمــات 

ــل  ــاً مقاب ــات مقدم ــع مســتحقات مقدمــي الخدم دف  

ــي ــر رجع ــا بأث دفعه

وجود اآلليات اإلدارية التكميلية وتكوينها  

ى  وبالنظــر إىل تعريــف الــرشاء املســتخدم هنــا، فــام يُســمَّ

ى عــىل نحــو متزايــد  أحيانــاً بالــرشاء النِشــط أو مــا يُســمَّ

بالــرشاء االســرتاتيجي ميكــن تعريفــه عــىل أنــه نْقــل 

ــات  ــات اســتناداً إىل معلوم ــرادات إىل مقدمــي الخدم اإلي

إمــا عــن االحتياجــات الصحيــة للســكان الذيــن يقدمــون 

الخدمــات و/ أو أداء مقدمــي الخدمــات. ويشــمل الــرشاء 

الخامــل ببســاطة نقــل املــوارد إىل مقدمــي الخدمــات دون 

مراعــاة هــذه املعلومــات. وهــذا املقــرتح ليــس مــن قبيــل 

ــًة  ــاك أمثل ــث إن هن ــات »كل يشء أو ال يشء«، حي مقرتح

ــع بــني آليــة خاملــة )مثــل توفــري  كثــرية عــىل ترتيبــات تجمُّ

ميزانيــة أو مرتــب مدفوعــاً باملعايــري التاريخيــة( مــع 

عنــرص اســرتاتيجي )كاملدفوعــات اإلضافيــة لتوفــري خدمات 

ذات أولويــة عاليــة مثــل الــوالدات بحضــور املختصــني أو 

ــوف  ــص للوق ــال أو الفح ــع األطف ــددة لتمني ــات مح بغاي

عــىل اإلصابــة برسطــان عنــق الرحــم مــن عدمــه(. وهنــاك 

ــرتاتيجياً  ــاً اس ــكِّل نهج ــام يُش ــري في ــرى للتفك ــة أخ طريق

للــرشاء وهــي أن هنــاك آليــاٍت ملســاءلة مقدمــي الخدمات 

ــي  ــات الت ــة باملدفوع ــج املرتبط ــطتهم أو النتائ ــن أنش ع

يحصلــون عليهــا.

مقدمــي  مســتحقات  دفــع  آليــات  وصــف  وميكــن 

الخدمــات عنــد تحديــد معــدالت الدفــع وكذلك عنــد دفع 

د الحكومــة  مســتحقاتهم فعليــاً. يف معظــم الحــاالت، تُحــدِّ

أو الجهــاز املعنــّي بالــرشاء معــدالت الدفــع مقدمــاً، ولكــن 

ــل  ــات مقاب ــو الخدم ــا مقدم ــدد فيه ــاالت يح ــاك ح هن

ــزءاً  ــذا أو ج ــاطة كل ه ــرتي ببس ــع املش ــم ويدف خدماته

ــني  ــات التأم ــن مخطط ــد م ــدث يف العدي ــام يح ــه )ك من

الصحــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــىل ســبيل 

املثــال(. وتســتخدم معظــم املخططــات نوعــاً مــن اآلليــة 

املحــددة مقدمــاً، ولكــن مــع وجــود اختالفــات مهمــة يف 

توقيــت الخدمــة التــي تغطيهــا طــرق الدفــع ووحداتهــا.

ــي  ــتحقات مقدم ــع مس ــائعة لدف ــرق الش ــن الط وتتضمَّ

ــي: ــا ي ــاً م ــات مقدم الخدم

ميزانيات البنود   

امليزانيات العامة  

التعويض الفردي  

املرتبات  
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وتشــمل الطــرق الشــائعة لدفــع مســتحقات مقدمــي 

ــي: ــا ي ــي م ــر رجع ــات بأث الخدم

الرسوم مقابل الخدمات  

عىل حسب الحالة  

ميكــن أن يكــون هنــاك وراء هــذه الفئــات العريضــة تبايُــن 

كبــري يف كيفيــة تحديــد معــدالت املدفوعــات وتنفيــذ آليــات 

دفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات. وال يوجد حــرص واضح 

بــني هــذه الفئــات أو مــدى مــا تُشــكِّله مــن عمليــات رشاء 

خاملــة أو نِشــطة. فعــىل ســبيل املثال، تُشــكِّل ميزانيــة البنود 

أو امليزانيــة العامــة ألي مستشــفى ال تتحــدد إال بعــدد األرَِسَّة 

يف املستشــفى أو عــىل أســاس ميزانيــة العــام املــايض مضافــاً 

إليهــا )أو مقتطعــاً منهــا( زيــادة شــاملة )تخفيــض شــامل( يف 

عــدد األرَِسَّة مثــاالً عــىل الــرشاء الخامــل. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــي تحددهــا أنشــطة الســنة الســابقة  ــة الت تســتفيد امليزاني

ومزيــج الحــاالت )مثــل ميزانيــة الفئات املرتبطة بالتشــخيص 

أو املحــددة حســب التشــخيصات( مــن البيانــات املتعلقــة 

بنشــاط مقدمــي الخدمــة وشــدة الحاالت التــي تُعالـَـج، ومن 

ثـَـم، فهــي تتصف مبزيد مــن الطابــع »االســرتاتيجي«. وكذلك، 

يُعــّد تســديد مســتحقات مقدمــي الخدمــات عــن كل خدمة 

يقدمونهــا دون النظــر يف جــودة هــذه الخدمــات أو رضورتها 

مثــاالً عــىل الدفــع الخامــل؛ أّمــا دفْــع رســم الخدمــة مقابــل 

الخدمــات الجيــدة التعريــف ذات األولويــة العاليــة )مثلــام 

هــو الحــال يف العديــد مــن األمثلــة عــىل »التمويــل القائــم 

عــىل تحقيــق النتائــج« أو »الدفــع مقابــل األداء«( فهــو، مــن 

ناحيــة أخــرى، مثــال عــىل الــرشاء النِشــط. وهكــذا، توجــد 

األســاليب الســلبية عنــد أقــى حديــن مــن أســلوب املقــدم 

واألثــر الرجعــي؛ وامليزانيــات التاريخيــة )التــي غالبــاً ما تكون 

جامــدة( باملبالــغ التــي تحددهــا معايــري املدَخالت، وتســديد 

مســتحقات رســوم الخدمــة عــن أي نشــاط يبلغ عنــه مقدمو 

الخدمــات دون إدارة وبطريقــة ال حــدَّ لهــا.

ــات  ــي الخدم ــتحقات مقدم ــع مس ــاليب دف ــل أس ويف ظ

بأثــر رجعــي، تكتــي وحــدة الخدمــة التــي تنطبــق عليهــا 

املدفوعــات أهميّــًة. ففــي خدمــات املــرىض الداخليــني، 

ــىل  ــة ع ــات القامئ ــدان املدفوع ــن البل ــد م ــتخدم العدي يس

الحــاالت، التــي عــادة مــا تكــون عــىل أســاس بعــض متغريات 

ميزانيــة الفئــات املرتبطــة بالتشــخيص. ويختلــف هــذا عــن 

ــة )الرســوم  دفــع مقابــل كل خدمــة مقدمــة بطريقــة فردي

ــع  ــيطة« كالدف ــة »وس ــع بطريق ــة(، أو الدف ــل الخدم مقاب

مقابــل كل يــوم إقامــة يف املستشــفى. وهنــاك ِســمة مميــزة 

رئيســية لهــذه األســاليب هــي مــدى إدراج وحــدة الخدمــة 

ــا يف  ــات مقابله ــي الخدم ــتحقات مقدم ــدد مس ــي تس الت

»ُحزمــة«. فعــىل ســبيل املثــال، ميثل ســداد مقابــل كل خدمة 

عــة يف صــورة حزمــة، يف حــني  مقدمــة آليــة دفــع غــري مجمَّ

أن الدفــع للمستشــفى مقابــل كل يــوم للمــرىض الداخليني أو 

عــة يف صــورة حزمــة  مقابــل كل عمليــة دخــول آليــات مجمَّ

عــىل نحــو متزايــد. وبوجــه عــام، كلــام زاد حجــم التجميــع 

ــة مــن املشــرتي إىل  ــزَم، انتقلــت املخاطــر املالي يف صــورة ُح

مقــدم الخدمــة.

وفيــام يتعلــق بالحوافز التــي تولِّدها وســائل الدفع املختلفة، 

مــة إىل أن تكــون جيــدًة ملراقبة النفقات  متيــل األســاليب املقدَّ

)للمشــرتي(، ال لإلنتاجية أو لرسعة االســتجابة للمرىض. وعىل 

النقيــض مــن ذلــك، ميكــن ألســاليب األثــر الرجعــي أن تزيــد 

مــن رسعــة االســتجابة للمســتفيدين مــن الخدمــات، ولكنهــا 

تشــجع مقدمــي الخدمــات عــىل توليد مزيــد مــن الخدمات، 

وهــو مــا يــّر بالرقابــة عــىل التكاليــف ويحتمــل أن يزيــد يف 

اإلبــالغ عــن األنشــطة االحتياليــة. ويحــّد ســداد املســتحقات 

القائــم عــىل الحــاالت ذلــك إىل حــد مــا عــن طريــق تحديــد 

املبلــغ الــذي ســيحصل عليــه املستشــفى بغــض النظــر عــن 

طــول مــدة اإلقامــة أو املدخــالت املقدمــة إىل املريــض. ولكن 

اليــزال هنــاك حافــز لزيــادة حجــم الحــاالت، وكذلــك حافــز 
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الشكل 6: نظرة عامة عىل هيكل سوق الرشاء وطرق دفع مستحقات مقدمي الخدمات

هيكل سوق 
املشرتين

توقيت الدفع

اآلليات 
الشائعة

مقدمو الخدمات 
الصحية

فردي

استحقاق املزايا

د متعدِّ

ً مت�يز جغرافيا

مستقبيل

ميزانية بنود

وحدات الرعاية 
األولية

م�رسون من 
األفراد

خدمات العيادات 
الخارجية

املرىض الداخليون

ميزانية عاملية  تعويض فردي أساليب مختلطة رسوم مقابل 
الخدمة

سداد املستحقات 
القائم عىل الحالة

بأثر رجعي

متداخل  متنافس  غ¡ متنافس

لـ«التقتــري« عــىل املدخــالت املقدمــة لــكل حالة.38 

ونتيجــًة لذلــك، كثــرياً مــا تعتمــد البلــدان عــىل طــرق الدفــع 

ــار  ــن اآلث ــة للحــد م ــة التكميلي ــات اإلداري املختلطــة واآللي

الضــارة املحتملــة لحوافــز املدفوعــات. وتشــمل بــذل الجهود 

ــي  ــات املقدمــة مــن مقدم ــق مــن صحــة املعلوم للتحق

ــري  ــز توف ــن أن حواف ــد م ــا للتأك ــة عليه ــات والرقاب الخدم

ــرىض. ويف  ــة للم ــة املقدم ــودة الرعاي ــر بج ــف ال ت التكالي

إطــار اســرتاتيجية التمويــل الصحــي، ينبغــي االعــرتاف أيضــاً 

ــات  ــي الخدم ــتحقات مقدم ــع مس ــات دف ــالح آلي ــأن إص ب

ليــس قــراراً يصــدر مــرًة واحــدة. بــل ينبغــي إدراج عمليــات 

مــن أجــل تنفيــذ اســتعراض دوري وتعديــل طــرق الدفــع من 

38 Ellis, RP (1998). “Creaming, skimping and dumping: provider 
competition on the intensive and extensive margins.” Journal 
of Health Economics 17(5):537-555.

أجــل االســتجابة للظــروف املتغــرية.39 وهنــاك مــواد مرجعيــة 

واســعة متاحــة لدعــم كلٍّ مــن سياســات إصــالح دفــع 

ــا.42,41,40  ــات وتنفيذه ــي الخدم مســتحقات مقدم

39 Langenbrunner, J, E Orosz, J Kutzin, M Wiley (2005). “Pur�
chasing and paying providers.” In Figueras, J, R Robinson, E 
Jakubowski, eds. Purchasing to Improve Health Systems Per�
formance. European Observatory on Health Care Systems. 
Buckingham, England: Open University Press.

40 Cashin, C, ed. (2015). Assessing Health Provider Payment 
Systems: A Practical Guide for Countries Working Toward 
Universal Health Coverage. Joint Learning Network for 
Universal Health Coverage. http://www.jointlearningnetwork.
org/resources/assessing�health�provider�payment�systems�
a�practical�guide�for�countries�w.

41 Langenbrunner, JC, C Cashin, S O’Dougherty (2009). De�
signing and Implementing Health Care Provider Payment 
Systems: How-To Manuals. Washington, DC: The World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13806.

42  Özaltın, A, and C Cashin, eds. (2014). Costing of Health 
Services for Provider Payment: A Practical Manual Based on 
Country Costing Challenges, Trade-offs, and Solutions. Joint 
Learning Network for Universal Health Coverage. http://
www.jointlearningnetwork.org/resources/costing�of�health�
services�for�provider�payment�a�practical�manual. 

http://www.jointlearningnetwork.org/resources/assessing-health-provider-payment-systems-a-practical-guide-for-countries-w
http://www.jointlearningnetwork.org/resources/assessing-health-provider-payment-systems-a-practical-guide-for-countries-w
http://www.jointlearningnetwork.org/resources/assessing-health-provider-payment-systems-a-practical-guide-for-countries-w
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13806
http://www.jointlearningnetwork.org/resources/costing-of-health-services-for-provider-payment-a-practical-manual
http://www.jointlearningnetwork.org/resources/costing-of-health-services-for-provider-payment-a-practical-manual
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الشكل 7: تصميم املزايا وتقنينها عىل طول األبعاد الثالثة للتغطية

نحو التغطية الشاملة

السكان: من املشمولون بالتغطية؟

التمديد إىل غ� 
املشمول� بالتغطية آليات التغطية

الح�ية املالية: ما الذي 
يتع� عىل األشخاص 

دفعه دفعاً مبارشاً

الخدمات: ما الخدمات 
املشمولة بالتغطية؟

إدراج خدمات 
أخرى

تقليل تقاسم التكاليف والرسوم

للتجميــع ألن  قضايــا مامثلــة  تنشــأ  الســوق:  هيــكل 

ــع األمــوال هــي نفســها التــي تشــرتي  األجهــزة التــي تجمِّ

الخدمــات يف معظــم البلــدان. غــري أن العواقــب مختلفــة، 

ــرق  ــن ط ــن م ــتقبي املمك ــم واملس ــل بالقائ ــا تتص إال أنه

إخضــاع املشــرتي أو املشــرتين الحوافــَز املاليــة املقدمــة إىل 

مقدمــي الخدمــات للتنظيــم. وعندمــا تكــون هنــاك أجهزة 

رشاء متعــددة تدفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات، لكلٍّ 

ــرة، فــإن املواءمــة بــني الحوافــز مــن  منهــا أســاليب مغاي

أجــل تعزيــز الســلوك املرغــوب فيــه تتعــرض للخطــر ألن 

مقدمــي الخدمــات لديهــم مجــال لـ«تحويــل التكاليــف« 

مــن مشــرتٍ إىل آخــر )كــام هــو الحــال يف الواليــات املتحدة، 

عــىل ســبيل املثــال(.43  وعــالوًة عــىل ذلــك، وعندمــا 

ــتحقات  ــع مس ــة بدف ــات الخاص ــم املعلوم ــون نظ ال تك

ــدة بــني املشــرتين، ينشــأ عــبٌء  مقدمــي الخدمــات موحَّ

43 Fahs, MC (1992). Physician response to the United Mine 
Workers’ cost-sharing program: the other side of the coin. 
Health Services Research 27(1):25-45.

إداري إضــايف يُثِقــل كاهــَل منظــامت مقدمــي الخدمــات، 

مــام يســهم بــدوره يف عــدم الكفــاءة يف جميــع مكونــات 

النظــام الصحــي. ومــن ثـَـم، يغــدو مــن املهــم للغايــة فَْهــُم 

ــز  ــة الحواف ــل بيئ ــل تحلي ــن أج ــرشاء م ــوق ال ــكل س هي

وأثرهــا عــىل ســلوك مقدمــي الخدمــة.44  ويعــرض الشــكل 

6 نظــرة عامــة عــىل الــرشاء، مــع إيضاحــات عــن األنــواع 

الشــائعة لطــرق دفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــات 

ــاكل الســوقية ألجهــزة الــرشاء. والهي

الرتتيبــات التنظيميــة بــني املشــرتي ومقــدم الخدمــة: مــن 

ــا إذا كان  ــا م ــر فيه ــي النظ ــي ينبغ ــة الت ــائل املهم املس

ــاً  ــن تنظيمي ينبغــي أن يكــون مقدمــو الخدمــات متاميزي

عــن أجهــزة الــرشاء، أو مــا إذا كان ينبغــي إدماجهــم معــاً. 

ــد  ــألة تحدي ــذه املس ــة ه ــدة ملعالج ــرق املفي ــن الط وم

املــدى الــذي يتمتع فيــه مقدمــو الخدمات حالياً )والســيام 

44 هناك جانب مهم آخر يتعلق برتتيبات ترصيف الشؤون )وخاصة( أجهزة الرشاء 

العامة/ اإللزامية. وترد أدناه مناقشة لذلك يف الفرع املتعلق بترصيف الشؤون.
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مقدمــو الخدمــات العامــة( باالســتقالل الــذايت يف عمليــات 

تخصيــص املــوارد الداخليــة لديهــم. ويف كثــري مــن األحــوال 

عندمــا يكــون كلٌّ مــن املشــرتين ومقدمــي الخدمــات مــن 

وحــدات امليزانيــة الحكوميــة، يكــون االســتقالل محــدوداً 

ــل هــذا  ــداًء. ويف مث ــه موجــود ابت ــول إن ــن أن نق وال ميك

ــني األداء  ــة إىل تحس ــود الرامي ــل الجه ــد تفش ــياق، ق الس

عــن طريــق تغيري الحوافــز املقدمــة إىل مقدمــي الخدمات 

مــن خــالل إصالحــات الدفــع، ألن مقدمــي الخدمــات 

للحوافــز  باالســتجابة  لهــم  يســمح  وضــع  يف  ليســوا 

الجديــدة )مثــل اتخــاذ القــرارات بشــأن املــوارد البرشيــة(. 

ــم الخدمــات  ــل وتقدي ــات التموي ــال عــىل ترتيب وهــذا مث

عندمــا تعوزهــا املواءمــة؛ حيــث يكــون ضــامن املواءمــة 

الــة للتمويــل الصحــي.  جــزءاً أساســياً مــن اســرتاتيجية فعَّ

وعــادة مــا تنطــوي اإلصالحــات الالزمــة لذلــك عــىل زيــادة 

ــام  ــام في ــن القطــاع الع ــات م ــي الخدم ــتقاللية مقدم اس

يتعلــق بــاإلدارة الداخليــة ملواردهــم، إىل جانــب التحــوُّل 

يف الطريقــة التــي يتحملــون بهــا املســؤولية عــن أدائهــم. 

ــوي  ــا ينط ــرياً م ــالح كث ــذا اإلص ــة إىل أن ه ــري التجرب وتش

عــىل تغيــريات قانونيــة كبــرية للتمكــني مــن املــي قُدمــاً.

تصميم املزايا وآليات التقنني   7-4
وأساس االستحقاق  

أو  الصحــي، رصاحــًة  التمويــل  نظــم  تنطــوي جميــع 

ــتحقاقات،  ــا أو االس ــق باملزاي ــات تتعل ــىل سياس ــاً، ع ضمن

إىل جانــب القواعــد التــي تصاحبهــا، مثــل التــزام املــرىض 

بنظــام البوابــات، أو األمــوال العامــة التــي تغطــي األدويــة 

ــع  ــم دف ــب إليه ــن يُطلَ ــرىض الذي ــط، أو امل ــة فق الجنيس

رســوم االســتفادة مــن الرعايــة يف املراكــز الصحيــة. هــذه 

ــة.  ــا الصحي ــىل املزاي ــكان ع ــول الس ــن حص ــد تُقنِّ القواع

ورمبــا تكــون مشــاركة املــرىض يف تحمــل التكاليــف )الــذي 

يشــار إليــه غالبــاً باســم رســوم االســتفادة مــن الخدمــة أو 

مســاهامت املــرىض يف املدفوعــات( أكــرَ أشــكال التقنــني 

ـر الخدمــات أو  الرصيــح شــيوعاً، يف حــني أن عــدم توفُـّ

ــرَ  ــون أك ــا يك ــة رمب ــق الصحي ــض املراف ــالت يف بع املدخ

ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــي شــيوعاً. وم ــني الضمن أشــكال التقن

أنــه يف حــني أن مصطلــح »حزمــة املزايــا« كثــرياً مــا يرتبــط 

بشــكل مــن أشــكال »التأمــني« الرصيــح، فــإن جميــع 

ــة أو  ــا، ســواء كانــت ضمني ــر نوعــاً مــن املزاي النظــم توف

رصيحــة. ومــن ثَــم، فــإن نقطــة االنطــالق إلصــالح نظــام 

ــا، عــىل الرغــم  ــاب الكامــل للمزاي ــداً الغي ــا ال تكــون أب م

مــن أن اإلصالحــات قــد تنطــوي عــىل وضــع ُحــزم رصيحة. 

وتنعكــس القــرارات املتعلقــة بتصميــم املزايــا وتقنينهــا يف 

»مكعــب« الســكان والخدمــات والتغطيــة املاليــة املنشــور 

ــام 2010. ــامل لع ــر الخــاص بالصحــة يف الع يف التقري

ــن،  م، ومل ــدَّ ــا يُق ــة مب ــرارات املتعلق ــب الق ــربز املكع وي

وبــأي تكلفــة مبــارشة يتحملهــا املريــض: والقــرارات 

ــة  ــرارات متعلق ــاً ق ــي أيض ــائل ه ــذه املس ــة به املتعلق

تشــملها  أن  ينبغــي  ال  تكلفــة(  أي  أو  مــن  )أو  مبــا 

 ،7 الشــكل  مبــني يف  كــام هــو  التغطيــة. واملكعــب، 

إىل  ويهــدف  الواقــع  مــن  للغايــة  مبســطة  نســخة 

ــارات واملقايضــات عــىل طــول هــذه  التأكيــد عــىل الخي

األبعــاد الثالثــة. ويجــب أن تأخــذ خيــارات سياســة 

ــن يف  ــع الراه ــار الوض ــة« يف االعتب ــم »الحقيقي التصمي

البلــد؛ كأن يكــون عــدم املســاواة يف التغطيــة الســكانية 

ــة عــىل الســواء( أمــراً شــائعاً  ــة املالي )الخدمــة والتغطي

ــح أن  ــري املرج ــن غ ــط. وم ــب املبس ــر يف املكع وال يظه

ــُدف إىل  ــي تَه ــل الصحــي الت ــج اســرتاتيجية التموي تعال

ــات  ــذه التحدي ــط ه ــب الداخــي« فق »توســيع املكع
املتعلقــة باملســاواة مبــارشًة. 45

45 Roberts, MJ, WC Hsiao, MR Reich (2015). “Disaggregating 
the universal coverage cube: putting equity in the picture.” 
Health Systems and Reform 1(1):22-27. 
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توفــري جميــع  املجــدي  مــن  ليــس  أنــه  إىل  وبالنظــر 

الخدمــات واملنتجــات ذات الصلــة لــكل شــخص بالتمويــل 

ــوي  ــي تنط ــل الصح ــة التموي ــإن سياس ــده، ف ــام وح الع

ــذه  ــد ه ــي أن تسرتش ــارات. وينبغ ــات وخي ــىل مقايض ع

الخيــارات ببيانــات وتحليــالت خاصــة بــكل بلــد، والســيام 

البيِّنــات املتوافــرة عــن املردوديــة النســبية ألنــواع مختلفــة 

مــن تدخــالت الخدمــات الصحيــة، واألولويــات السياســية 

املتعلقــة بالســكان والخدمــات وتغطيــة التكاليــف. وعادة 

مــا تكــون هــذه الخيــارات عــىل الهامــش أي تغيــريات عىل 

السياســات القامئــة بشــأن الســكان والخدمــات والتغطيــة 

املاليــة، بــدالً مــن إجــراء إصــالح كامــل للرتتيبــات القامئــة.

ويف املامرســة العمليــة، متيــل الخيــارات السياســية إىل 

الجمــع بــني األبعــاد الثالثــة، ومــن ثَــم ينبغــي الــرد عــىل 

ــد: ــت واح ــئلة يف وق األس

َمن املشمولون بالتغطية بأي خدمات؟  

ــكل  ــة ل ــمولة بالتغطي ــات املش ــق بالخدم ــام يتعل في  

شــخص )أو فئــة ســكانية(، مــا النفقــات )إن ُوِجــدت( 

الشــخص وقــَت  التــي يســتلزم األمــر أن يدفعهــا 

االســتفادة مــن الخدمــة؟

يســاعد تأطــري األســئلة بهــذه الطريقــة، بــدالً مــن تركهــا 

أســئلة منفصلــة، عــىل تســهيل فَْهــم أن مختلــف الفئــات 

ــة  ــة مختلف ــتحقاقات خدم ــا اس ــون له ــد تك ــكانية ق الس

ــة  ــة صحي ــات تغطي ــمولني مبخطط ــخاص املش ــل األش )مث

ــات  ــع فئ ــة )لجمي ــات املختلف ــة( و/ أو أن الخدم مختلف

الســكان أو لفئــات مختلفــة منهــا( قــد تكــون لهــا ترتيبات 

مختلفــة لتقاُســم التكاليــف )مثــل إعفــاءات الفقــراء، 

وخدمــات مجانيــة لألطفــال دون ســن الخامســة، يف حــني 

ــن  ــتفادة م ــع رســوم االس ــىل البعــض اآلخــر دف ــني ع يتع

ــة، والعــالج املجــاين للســل(. الخدم

تصميــم املزايــا وسياســة التمويــل الصحــي: رمبــا تتضمــن 

ــل  ــرىض يف تحمُّ ــاركة امل ــا ومش ــة باملزاي ــة املتعلق السياس

ــكان.  ــي والس ــام الصح ــني النظ ــٍة ب ــَق صل ــف أوث التكالي

ويف هــذا الصــدد، مــن املفيــد أن نفكــر يف مجموعــة 

املزايــا مثــل تلــك الخدمــات، والــرشوط التــي يحصــل 

ــي يدفــع املشــرتي )املشــرتون(  ــا، الت املســتفيدون مبوجبه

ــف  ــي هــذا التعري ــة. ويعن ــوال املجّمع ــن األم ــا م مقابله

ــه  ــع مقابل ــب أن يدف ــا يج ــة املزاي ــس يف ُحزم ــا لي أن م

ــا واملســاهمة يف  ــني املزاي ــة ب املــرىض. وهــذا يجعــل الصل

التكاليــف رصيحــًة )أي أن الخدمــات املشــمولة بالتغطيــة 

ــن  ــض م ــىل النقي ــف(، ع ــم التكالي ــع لتقاُس ــاً تخض جزئي

أن تكــون تدابــري معزولــة لتقنــني الخدمــات، أو الحصــول 

عــىل مزيــد مــن اإليــرادات، أو ردع الطلــب. وهــذا بــدوره 

ــل  ــات التموي ــل لسياس ــار متكام ــع إط ــىل وض ــاعد ع يس

الصحــي. ومن خــالل إدراج »رشوط اإلتاحــة« يف التعريف، 

ــا بوصفــه أداًة للسياســات  ميكــن اســتخدام تصميــم املزاي

للمســاعدة يف توجيــه االســتخدام بطريقــة مرغــوب فيهــا 

ــاً  ــة املتخصصــة رهين ــح اســتحقاق الرعاي ــل جعــل من )مث

ــة(. ــة األولي ــن الرعاي ــة م باإلحال

وتنشــأ طائفــة مــن املســائل عند النظــر يف )إعــادة( تصميم 

املزايــا. ويرتكــز االهتــامم عــادًة عــىل تحديد الخدمــات التي 

ينبغــي إدراجهــا يف التغطيــة، إىل جانــب محــاوالت لتحقيق 

التــوازن بــني النهــج التقنيــة لتقييــم االحتياجــات الصحيــة 

التدخــالت  ومردوديــة  التكنولوجيــا  وتقييــم  للســكان 

املواطنــني  إرشاك  رضورة  مــع  امليزانيــة،  عــىل  وآثارهــا 

وجامعــات الدعــوة يف العمليــة. وكــام هــو الحــال مــع دفع 

مســتحقات مقدمــي الخدمــات، فــإن تصميــم املنافــع ليس 

قــراراً يصــدر مــرة واحــدة، وينبغــي أن يتضمــن جــزٌء مــن 

تصميــم السياســات العمليــاِت واآلليــات واملؤسســات التــي 

ــالً(  ــنوية مث ــة )س ــالت دوري ــراء تعدي ــا إلج ــتحتاج إليه س

عــىل املزايــا مــع مــرور الوقــت.
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ويف حــني أن هــذه الجهــود رضوريــة، فــإن الرتكيــز يف بعض 

ــا  ــة املزاي ــم حزم ــة لتصمي ــب التقني الحــاالت عــىل الجوان

ميكــن أن يــؤدي إىل فقــدان الرتكيــز عىل األغراض األساســية 

لتصميــم حــزم املزايــا وصالتــه بسياســة التمويــل الصحــي 

ــم املنافــع  ــة. وعــىل وجــه الخصــوص، يرتبــط تصمي الكلي

ــز الشــفافية يف االســتحقاقات  ارتباطــاً وثيقــاً بغــرض تعزي

)أي الخدمــات املشــمولة بالتغطية واملنتجــات ذات الصلة( 

والتزامــات الســكان )مثــل مســاهمة املــرىض يف املدفوعات 

أو االلتــزام بنظــام اإلحالــة(، وبعبــارة أخــرى، القواعــد 

التــي يجــب اتباعهــا للحصــول عــىل االســتحقاقات. ومــن 

الــرشوط املســبقة الســابقة لنجــاح حزمــة املنافــع أن يفهم 

النــاس اســتحقاقاتهم والتزاماتهــم، وتصميــم السياســات ال 

يكتمــل دون الخطــوة األخــرية املتمثِّلــة يف تحويــل نتائــج 

أي مامرســة تقنيــة إىل لغــة ميكــن أن يفهمهــا الســكان.

ــغ  ــيايس بال ــار( س ــرص )وخي ــة عن ــتحقاق: مث ــاس االس أس

ــذي  ــوين ال ــاس القان ــو األس ــدان ه ــه البل ــة يواج األهمي

يخــوِّل لألفــراد الحصــوَل عــىل الخدمــات الصحيــة املمولــة 

مــن األمــوال العامــة. وتتمثــل التفرقــة الرئيســية يف اآليت:

ــتحقاق  ــرتاكات، أي اس ــىل االش ــم ع ــتحقاق القائ االس  

ــي  ــددة الت ــاهمة املح ــن املس ــتمدة م ــة املس الخدم

ــم؛  ــة عنه ــة أو نياب ــمولون بالتغطي ــراد املش ــا األف يقدمه

القامئــة عــىل االشــرتاكات، أي  واالســتحقاقات غــري   

اســتحقاق املزايــا املســتمد مــن بعــض األســس األخرى، 

ــكانية  ــة ُس ــامء إىل جامع ــة أو االنت ــة واإلقام كاملواطن

محــددة )مثــل األشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت 

خــط الفقــر(. ويف مثــل هــذه الحــاالت، يكــون مصــدر 

ــة. ــة العام ــة الحكوم ــدات ميزاني ــادًة عائ ــل ع التموي

ــات ذات  ــىل الرتتيب ــني« ع ــُح »التأم ــادًة مصطل ــق ع ويُطبَّ

و«التأمــني  االشــرتاكات،  عــىل  القامئــة  االســتحقاقات 

فئــات  الصحــي االجتامعــي«، حيــث تكــون مشــاركة 

ــاً مبوجــب القانــون.  ســكانية محــددة )واشــرتاكهم( إلزامي

ــاك  ــع، هن ــق بالتجمي ــرع املتعل ــاله يف الف ــر أع ــام ذُكِ وك

ــة  ــا ميزاني ــع فيه ــي تدف ــدان الت ــىل البل ــرية ع ــة كث أمثل

الحكومــة االشــرتاكات نيابــًة عــن فئــات ســكانية محــددة 

وفقــاً للترشيعــات الوطنيــة. ففــي جمهوريــة مولدوفــا يف 

عــام 2011، عــىل ســبيل املثــال، شــكَّلت التحويــالت مــن 

اإليــرادات العامــة لصالــح فئــات ســكانية محــددة )مثــل 

املعاشــات،  وأصحــاب  واملعوقــني،  الطــالب،  األطفــال/ 

ــو 55٪  ــاً( نح ــامً اجتامعي ــون دع ــن يتلق ــخاص الذي واألش
ــي.46 ــي الوطن ــني الصح ــدوق التأم ــرادات صن ــن إي م

ويشــري مصطلــح »غــري قائــم عــىل االشــرتاكات« إىل أســاس 

ــاً  ــي ضمن ــه يعن ــىل أن ــي تفســريه ع االســتحقاق، وال ينبغ

ــات، يف  ــذه الرتتيب ــب ه ــهمون، مبوج ــخاص ال يس أن األش

اإليــرادات العامــة التــي متــوِّل التغطيــة. ونظــراً إىل أن 

ــة(  ــة القيمــة املضاف ــل رضيب ــارشة )مث ــب غــري املب الرائ

ــدان،  ــن البل ــد م ــرادات يف العدي ــم لإلي ــدر مه ــي مص ه

فحتــى األشــخاص الذيــن ال يدفعــون رضائــب الدخــل 

ــرادات  ــاهمون يف اإلي ــا يس ــاً م ــب غالب ــب الروات أو رضائ

لريبــة  تخضــع  منتجــات  رشاء  خــالل  مــن  العامــة 

القيمــة املضافــة. ومــن ثــم ال ينبغــي الخلــط بــني أســاس 

االســتحقاق ومصــدر إيــرادات النظــام. فهــي تشــري فقــط 

إىل مــا إذا كان االســتحقاق مســتمداً مــن مســاهمة مبارشة 

مــت لهــذا الغــرض، أو مــا إذا كانــت مســتمدة  محــددة قُدِّ

مــن أســاس آخــر.

46 Shishkin, S and M Jowett (2012). A review of health financing 
reforms in the Republic of Moldova. Health Financing Policy 
Paper 2012/1. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office 
for Europe.
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الشكل 8: ترتيبات التمويل الصحي والسكان47

تقديم الخدمات

آليات التخصيص (دفع مستحقات 
مقدمي الخدمات)

رشاء الخدمات

آليات التخصيص

تجميع األموال

آليات التخصيص

الحصول عىل اإليرادات

يل
مو

الت
ن 

ؤو
 ش

ف
رصي

ت
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تقاسم التكاليف/ رسوم االستفادة من 
الخدمة (دفع مستحقات مقدمي الخدمات)

التغطية

اختيار؟

التغطية

اختيار؟

االستحقاق؟

تدفقات التمويل  تدفقات املزايا

االشرتاكات

الفرع 3:
 ترصيف الشؤون، بناء القدرات، 

الرصد والتقييم

ترصيف شؤون وظائف   8-4 
التمويل الصحي47

ــدان  ــع البل ــل الصحــي يف جمي ــات التموي ــن كانــت ترتيب ل

والــرشاء  والتجميــع  اإليــرادات  الحصــول عــىل  تشــمل 

وتصميــم املزايــا، فتنظيــم هــذه املســؤوليات يختلــف مــن 

بلــد إىل آخــر. وينبغــي أن تنظــر اســرتاتيجية التمويــل 

الصحــي يف التغيــريات داخــل كلٍّ منهــا، عــالوًة عــىل مواءمــة 

اإلصالحــات بــني هــذه الوظائــف والسياســات لضــامن 

47 Adapted from: Kutzin, J (2001). “A descriptive framework 
for country-level analysis of health care financing arrange�
ments.” Health Policy 56(3):171-204.                                                                                                      

االتســاق. وإضافــة إىل ذلــك، يتعــنيَّ عليهــا أيضــاً أن تنظــر يف 

السياســات التــي قــد تكــون خارجة عــن األداء الفعــي لتلك 

الرتتيبــات، ولكنهــا تؤثــر تأثــرياً كبــرياً عــىل مســتوى أدائهــا. 

هــذا هــو جانــب اإلرشاف أو ترصيــف الشــؤون )املبــنيَّ 

فيــام بعــد( مــن النظــام الصحــي مــع تطبيــق عــىل سياســة 

ــداً. ــل تحدي التموي

ــص الشــكل 8 ترتيبــات التمويــل الصحــي عامــًة  ويلخِّ

ــة( والطــرق املختلفــة التــي يتفاعــل بهــا  )الدعامــة املركزي

النظــام مــع الســكان. وتشــري األســهم الســوداء املنطلقــة من 

مســتطيل »ترصيــف شــؤون التمويــل« إىل اإلجــراءات التــي 

قــد تحتــاج الحكومــة إىل اتخاذهــا للتأكد مــن أن اإلصالحات 

ــع  ــرادات والتجمي ــىل اإلي ــىل الحصــول ع ــت ع ــي أُدِخل الت

والــرشاء وتصميــم املزايــا )وتقديــم الخدمــات( تتــواءم مــع 

أغــراض السياســة املحــددة. وميكــن النظــر إىل »املربعــات« 
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املركزيــة يف الرســم البيــاين )مثــل التجميــع( عــىل أنها ســوق، 

ــري عــىل  ــد إجــراءات السياســة العامــة للتأث وينبغــي تحدي

كيفيــة أداء تلــك الوظائــف.

وعمليــاً، تشــمل إجــراءات »ترصيــف الشــؤون« التــي ميكــن 

ــات  ــم، وتوفــري املعلومــات، وترتيب ــا التنظي النظــر فيهــا هن

ــن  ــي. وم ــام الصح ــددة يف النظ ــزة مح ــىل أجه اإلرشاف ع

أمثلــة ذلــك مــا يــي:

اللوائــح التــي متنــع رشكات التأمــني مــن اســتبعاد   

الصحيــة. حالتهــم  أســاس  عــىل  األشــخاص 

وضــع قواعــد لتعديــل املخاطــر بــني رشكات التأمــني أو   

ــة. ــق الجغرافي ــرب املناط ع

املطالبــة بتأســيس مجلــس إدارة لجهــاز التأمــني الصحي   

الوطنــي ووضــع الــرشوط املتعلقــة بــه.

اشــرتاط تقديــم تقاريــر عامــة عــن اســتخدام أمــوال أو   

ــة. ــات الصحي ــرشاء الخدم ــي ب ــي املعن ــاز الوطن أداء الجه

ــنْيَ مــن رســوم االســتفادة مــن  ــة األشــخاص املعَف توعي  

ــم. الخدمــة بحقوقه

وبوجــه أعــم، تتمثــل املســؤولية العامــة لترصيــف   

الشــؤون يف تنســيق السياســات. ويتعلــق ذلــك مبواءمــة 

النظــام مــع أهــداف سياســة التغطيــة الصحية الشــاملة، 

وتحســني االتســاق )أو الحــد مــن التناقضــات( بــني 

مختلــف جوانــب نظــام التمويــل، وبــني التمويــل 

ــات. ــم الخدم وتقدي

خطة التقييم والرصد  9-4

التقييــم: عــىل الرغــم مــن النظــر إىل الرصــد والتقييــم   (i

ــاطان  ــام نش ــه، فإنه ــيء نفس ــام ال ــىل أنه ــاً ع عموم

منفصــالن يلــزم تحديــد معاملهــام بوضــوح. ويُــوىَل 

اهتــامم كبــري إىل تحديد مــؤرشات الرصد؛ وهــذا رضوري 

ولكنــه ليــس كافيــاً. والواقــع أن الهــدف مــن هــذا الفرع 

مــن االســرتاتيجية هــو صياغــة )أو تنقيــح اآلليــات 

القامئــة( والتعلــم مــن تنفيــذ اإلصــالح، وضامن املســاءلة 

ــن  ــني م ــر« للتمك ــذار مبك ــام إن ــري »نظ ــة، وتوف العام

إجــراء تعديــالت رسيعــة عــىل التنفيــذ غالبــاً مــا تكــون 

أمــوراً رضوريــة. ومــن املهــم رصــد املــؤرشات الرئيســية 

ــع التقــدم املحــَرز، ولكــن الرصــد  لــألداء مــن أجــل تتبُّ

وحــده ال ميكــن أن يوفــر معلومــات كافيــة للتعرف عىل 

ــرور  ــؤرشات مب ــع امل ــع أن تتب ــات. والواق ــار اإلصالح آث

ات الحادثــة يف التقــدم  الوقــت ميكــن أن يصــف التغــريُّ

املحــَرز نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، ولكن 

ــل  ــدوث مث ــبب ح ــرسِّ س ــن أن يف ــع ال ميك ــذا التتب ه

هــذه التغيــريات. ومــن أجــل ذلــك، يلــزم إجــراء تقييــم 

)بحــوث السياســات التطبيقيــة(.

وينبغــي أن تكــون خطــة التقييــم جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

اســرتاتيجية التمويــل الصحــي. ومــن حيــث املبــدأ، تتكــون 

االســرتاتيجية مــن مجموعــة مــن الفرضيــات القامئــة عــىل 

ــه  ــىل وج ــالح. وع ــارات اإلص ــم خي ــع وتقيي ــل الوض تحلي

ــذت مجموعــات  الخصــوص، تتمثــل الفرضيــة يف أنــه إذا نُفِّ

اإلجــراءات املقرتحــة، فســتعالج األســباب املحــددة للقصــور 

مــاً  يف األداء )جزئيــاً عــىل األقــل(، وســيحرز البلــد تقدُّ

ــإن  ــذا، ف ــاملة. وهك ــة الش ــة الصحي ــق التغطي ــو تحقي نح

ــون  ــارشة ملضم ــة مب ــة منطقي ــون نتيج ــم تك ــة التقيي خط

ــها. ــرتاتيجية نفس االس

يف  مــة  املصمَّ التقييــم  خطــة  اعتبــار  عــادًة  وينبغــي 

االســرتاتيجية خطــة أوليــة أو مبدئيــة، ألن املنهجيــة املحددة 

التــي ســتكون مالمئــة تعتمــد اعتــامداً حاســامً عــىل كيفيــة 

ــبيل  ــىل س ــتان، ع ــي قريغيزس ــذ. فف ــاً يف التنفي ــي قُدم امل

املثــال، أُجِريــت إصالحــات عــىل مراحــل عــىل مدى ســنوات 

ــنة األوىل،  ــه يف الس ــي أن ــذا يعن ــرايف. وه ــاس جغ ــىل أس ع
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ــق يف  ــات يف منطقتــني مــن أصــل 7 مناط ــذت إصالح نُفِّ

البلــد. وأُِضيفــت منطقتــان أخريان يف الســنة التاليــة، وثالث 

مناطــق أخــرى يف الســنة التاليــة. وقــد أتــاح ذلــك تصميــم 

ــن مــن االســتفادة مــن هــذه املرحلــة، وهــو مــا  تقييــم َمكَّ

أتــاح مقارنــة اإلصــالح مــع املناطــق التــي مل تُْجــِر إصالحــات 

ــرتاتيجية  ــذ االس ــى مل تُنفَّ ــة األوىل. ومت ــنوات القليل يف الس

ــة مختلفــة.  ــاك حاجــة إىل منهجي عــىل مراحــل، تكــون هن

وهكــذا، يف حــني ينبغــي تحديــد االتجاهــات الرئيســية 

لخطــة التقييــم يف اســرتاتيجية التمويــل الصحــي، فــإن 

د  الطــرق املحــددة التــي يتعــني اســتخدامها ينبغــي أن تُحــدَّ

ــذ اإلصــالح. يف خطــة تنفي

ــل لعمليــة  ومــن الجوانــب املهمــة ألي تقييــم وصــف ُمفصَّ

ــذ، وكيــف  التنفيــذ ومقارنتــه بالتصميــم األويل. وفَْهــُم مــا نُفِّ

ــذ، رضوري إذا كان هنــاك فَْهم لآلثار الســببية لإلصالحات.  نُفِّ

وإضافــًة إىل ذلــك، ال غنــى عــن تتبُّع عمليــة التنفيذ للوقوف 

عــىل أي مشــاكل، الســيام يف املراحــل املبكــرة، قــد تتطلــب 

تعديــالت لتمكــني اإلصالحــات مــن املــي قُدمــاً.

ــودون  ــن يق ــك الذي ــى أولئ ــة املطــاف، ســوف يُدَع يف نهاي

ــور ورشح  ــة الجمه ــة( ملواجه ــادًة وزارة الصح ــالح )ع اإلص

ــن املســاعدة يف  ــه. وميك ــا يجــري تحقيق ــل وم ــف يعم كي

ــة هــذا الطلــب عــىل املســاءلة العامــة بدرجــة كبــرية  تلبي

مــن خــالل إجــراء دراســات تقييــم قويــة. ومــن املرجــح أن 

يتضمــن ذلــك دراســات كميــة عــىل املــدى الطويــل وكذلــك 

دراســات »تقييــم رسيــع« أكــر نوعيــة لضــامن االســتجابة 

عــىل  للحصــول  األجــل  القصــرية  السياســية  للمطالــب 

معلومــات عــن التقــدم املحــَرز.

ــم.  ــن التقيي ــى ع ــباب، ال غن ــذه األس ــع ه ــوء جمي ويف ض

وعــالوًة عــىل ذلــك، ال ينبغــي أن يُنظـَـر إليــه عــىل أنــه يشء 

يــأيت بعــد ســنوات مــن تنفيــذ االســرتاتيجية، بــل ينبغــي أن 

ــذ  ــن شــأن التنفي ــة. وم ــن العملي ــرب جــزءاً ال يتجــزأ م يعت

ــامً  ــامً حاس ــر دع ــن أن يوف ــم املتزام ــع التقيي املصاحــب م

ــل الصحــي. ــدة يف مجــال التموي ــك اإلصالحــات الرائ لتل

التمويــل  اســرتاتيجية  تتضمــن  أن  ينبغــي  الرصــد:   (ii

بطريقــة  منهــا  التحقــق  مــؤرشات ميكــن  الصحــي 

موضوعيــة وميكــن قياســها بطريقــة مثاليــة لــكل غــرض 

مــن األغــراض املحــددة يف االســرتاتيجية. وميكــن ربــط 

املــؤرشات باألغــراض الخاصــة بــكل بلــد التــي ُصنِّفــت 

يف إطــار أهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة واألغــراض 

املعلومــات  مصــادر  تحديــد  وينبغــي  الوســيطة. 

لــكل مــؤرش ســلفاً. وينبغــي، إن أمكــن، اســتخدام 

ــات  ــي الحــايل وبيان ــة الروتين ــات الصحي نظــام املعلوم

ــي  ــام ينبغ ــزه، ك ــة وتعزي ــة الوطني ــابات الصحي الحس

ربطــه بالجهــاز اإلحصــايئ الوطنــي. وميكــن إجــراء 

ــات  ــىل بيان ــول ع ــة للحص ــالت إضافي ــات وتحلي دراس

ــاء. ــد االقتض ــداً عن ــر تحدي ــات أك ومعلوم
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قــد يلــزم أيضــاً اتخــاذ تدابــري لتطويــر القــدرات مــن أجــل 

نجــاح اســرتاتيجية التمويــل الصحــي؛ عىل ســبيل املثــال، قد 

تكــون هنــاك حاجــة إىل تعزيــز القــدرة يف مجــال املحاســبة 

واإلدارة املاليــة عــىل الصعيــد املحــي، ليك تكــون اإلصالحات 

فعالــة. وقــد تكــون هنــاك حاجــة أيضــاً إىل تطويــر القدرات 

لضــامن رصــد اســرتاتيجية التمويــل الصحــي وتقييمهــا. 

فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن اشــرتاط دعــم مراكــز البحوث يف 

اســتخدام أدوات التقييــم الســيايس واالقتصــادي، وبنــاء نُظم 

معلومــات صحيــة قويــة، أو إضفــاء الطابــع املؤســي عــىل 

ــات  ــأن حلق ــن ش ــة. وم ــة الوطني ــابات الصحي ــع الحس تتبُّ

ــرتاف  ــذ )االع ــراري يف التنفي ــج التك ــدة والنه ــة املرت التغذي

ــرص  ــن ف ــد م ــات( أن تزي ــع اإلخفاق ــف م بالنجــاح والتكيُّ

تنفيــذ االســرتاتيجية بنجــاح.
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