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

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

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

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

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

كثريًا جتاه التغطية الشاملة، دون حاجة هذه البلدان إىل زيادة اإلنفاق.
ويف ما خيتص بالسبيل إىل التغطية الشاملة، فإن التقرير يشري إىل أن االعتامد املتواصل عىل املدفوعات املبارشة، 
بام يف ذلك رسوم اخلدمات التي يدفعها املستفيدون، يمثل العقبة الكأداء األكرب التي تعرتض سبيل التقدم يف هذا 
االجتاه. وهنالك بينات وافرة تظهر أن مجع األموال عن طريق الدفع املسبق املطلوب يمثل القاعدة األكثر كفاءة واألكثر 
إنصافًا لزيادة تغطية السكان باخلدمات. وبالفعل، فإن مثل هذه اآلليات تعني دعم الغني للفقري، ودعم السليم 
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للسقيم. ويتضح من خالل التجارب واخلربات، أن تأثري هذا األسلوب يكون أكرب ما يكون عندما تأيت املدفوعات من 
عدد كبري من الناس، عىل أن يتم جتميع هذه األموال يف ما بعد لتغطية تكاليف الرعاية الصحية لكل الناس.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التغطية الصحية الشاملة.

ملخص تنفيذي
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 التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
التمويل من أجل التغطية الشاملة

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

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

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

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

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

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

مما هي عليه اليوم.

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

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

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

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

16 مليون طفل.

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

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

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

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

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

والدعم االجتامعي يف حال اإلصابة باملرض )6(.

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

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

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

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

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

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

إىل هذا النظام.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التكاليف.
لدهيا  التي  البلدان  ويف 
اجتامعية  صحية  محاية  آليات 
قائمة منذ أمد بعيد، مثل تلك 
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ثالثة أبعاد تؤخذ يف االعتبار عند التحرك صوب التغطية الشاملة  الشكل 1. 

التكاليف 
املبارشة: 

نسبة 
التكاليف 

املغطاة

السكان: الذين تشملهم التغطية

بام يشمل 
اخلدمات 

األخر

متتد إىل غري 
املشمولني بالتغطية

احلد من تقاسم 
التكاليف 
والرسوم

عة احلالية األموال املجمَّ

اخلدمات: اخلدمات 
املشمولة بالتغطية

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

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

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

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

حتقيق اهلدف لن يتم بشكل فوري.

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

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

ذلك التامس اخلدمات الصحية أو احلصول عليها.

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

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

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

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

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

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

القضاء عىل اهلدر والتخلص من الفساد. ■ 

التقييم النقدي لتحديد اخلدمات املطلوبة. ■ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرشاء اإلجيايب، زادت إمكانية كفاءة النظام.

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

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

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

واملشكالت اخلاصة التي تواجه السكان األصليني.

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

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

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

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

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

مرور الوقت.

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

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

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

والطلب املتزايد، والقيود املالية.
وتنفيذها،  الصحي  للتمويل  اسرتاتيجية  إعداد  فإن  آخر،  جانب  وعىل 
جتاه  مستمر  تقدم  منها  أكثر  واملالءمة،  التكييف  من  متواصلة  عملية  هو 
نوع من اإلتقان االفرتايض. وينبغي أن تبدأ بإعالن واضح للمبادئ والغايات 
التي يسري بموجبها نظام التمويل – تفّهم معنى التغطية الصحية الشاملة 
يف البلد املعني. وهذا يمهد السبيل لتحليل الوضع )اإلجراء 2(. أما اإلجراء 
مرور  مع  هبا،  يتغري  أن  يرجح  التي  والكيفية  املايل  الغطاء  حيدد  فهو   ،)3(
الوقت، ويشمل النظر يف نسبة األشخاص الذين يدفعون تكاليف اخلدمات 
مبارشة من جيوهبم اخلاصة، وكم ُينفق يف القطاع الالحكومي. واإلجراء )4( 
يتطرق إىل القيود املحتملة عىل إعداد وتنفيذ خطط التحرك اقرتابًا من التغطية 
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الشاملة، بينام يغطي اإلجراء )5( واإلجراء )6( صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات 
التفصيلية.

البلد  يستعرض  عندما   )7 )اإلجراء  تكتمل  نتصورها،  كام  والدورة، 
تقييم  بإعادة  بام يسمح   ،)1 املحددة )اإلجراء  أهدافه  الذي أحرزه جتاه  التقدم 
االسرتاتيجيات ومن ثم عمل خطط جديدة ملعاجلة أي مشاكل. إهنا عملية 
إعادة  يغذي  الذي  للنظام  العملية  والواقعيات  املتواصل،  التعلم  عىل  ترتكز 

التقييم والتعديل املستمر.
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عملية اختاذ قرارات التمويل الصحي الشكل 2. 

التكاليف 
املبارشة: 

نسبة 
التكاليف 

املغطاة

السكان: الذين تشملهم التغطية

بام يشمل 
اخلدمات 

األخر

متتد إىل غري 
املشمولني بالتغطية

احلد من تقاسم 
التكاليف 
والرسوم

عة احلالية األموال املجمَّ

اخلدمات: اخلدمات 
املشمولة بالتغطية

اإلجراء 1
وضع الرؤية

اإلجراء 7
الرصد والتقييم

اإلجراء 2
حتليل الوضع

اإلجراء 5
االسرتاتيجية من

أجل التغيري

اإلجراء 4
تقييم القيود

اإلجراء 6
التنفيذ

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

تتطور، واملوارد تنحرس وتتدفق، واملؤسسات تتطور وتنحدر.

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

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

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

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

جيرى إعداد مبادرات عاملية مع األمانة العامة للمنظمة.

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

العدالة يف استخدام املوارد.
التي  البلدان  من  استخلصت  قد  والعرب  وراسخة،  واضحة  املبادئ  إن 
هذه  من  لالنطالق  الوقت  حان  وقد  التنفيذ.  حيز  يف  املبادئ  هذه  وضعت 
يفعل  ألن  بلد  لكل  جماالً  هنالك  ألن  عليها،  والبناء  املستفادة  الدروس 
هذا استمرار  ضامن  أو  الشاملة،  التغطية  صوب  التقدم  وترية  لترسيع  شيئًا 

 

التقدم. ■
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مالحظات
يستخدم مصطلح “اخلدمات الصحية” يف هذا التقرير ليتضمن التعزيز، والوقاية، واملعاجلة، والتأهيل.  )أ( 

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