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تمهيد
ملموسا في مكافحة
تقدما
حققت الحكومات الوطنية وهيئات المعونة على مدار العقود القليلة الماضية
ً
ً
األمراض التي تعتبر المسببات الرئيسية لوفيات األطفال ،إلى جانب ما حققته من تقدم في مكافحة فيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز وداء السل والمالريا .ويعزى هذا التقدم في األغلب إلى االستثمارات التي ضخت
لزيادة حجم التدخالت الصحية الناجعة مثل الناموسيات التي تحمي من المالريا ،ولقاحات األطفال ،واألدوية
المضادة لفيروسات النسخ العكسي لعالج اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
ثم فإننا في هذا التقرير الصادر عن مؤتمر القمة
حاليا يتحول عن هذه االستثمارات الناجحة ،ومن ّ
ولكن االهتمام ً
بتأن في مزايا
العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش» نستهدف العودة خطوة إلى الوراء وإعادة النظر ٍ
االستثمار المستمر في الصحة.
وإننا نهيب بوزارات المالية وهيئات المعونة أن تحذر من الرضا بالوضع الراهن وتحافظ على حجم االستثمارات
القوية التي تدعمها األدلة .وسيجد صناع القرار المسؤولون عن تخصيص الموارد في هذا التقرير ما يحتاجونه من
أدلة اقتصادية تدعم موقفهم في المحاججة من أجل استثمارات صحية أكثر ذكاء في العقد القادم.
ال تزال حاالت الوفاة الناجمة عن األمراض المعدية ووفيات األمهات واألطفال تشكل ً
ثقيال في مناطق
عبئا
ً
ويضاعف هذا العبء الزيادة الهائلة في معدل األمراض غير المعدية التي تهدد الصحة والنظم
ِ
كثيرة من العالم،
االقتصادية في الدول النامية .وتستمر تكلفة اعتالل الصحة في إحداث انهيار مالي لتعداد سكان يبلغ 150
مؤخرا بكل وضوح نقاط الضعف ومواطن الوهن
مليون نسمة كل عام ،كما أبرز تفشي فيروسي زيكا وإيبوال
ً
التي ال تزال كامنة في النظام الصحي العالمي.
يمكننا عبر ضخ االستثمارات السليمة في الصحة مواجهة هذه التحديات؛ حيث يمكننا أن نضمن توفير األدوية
المنقذة للحياة ،واللقاحات ،والفحوصات التشخيصية لكل من يمكنهم االستفادة منها ،وأن نضمن كذلك قيامنا
باالستثمار في التكنولوجيات الصحية المستقبلية ،وبناء نظام عالمي على أهبة االستعداد للتعامل مع الجيل
هدفا
ً
القادم من التهديدات الصحية .إن االستثمارات الصحية السليمة تجعل إحداث تحول في الصحة العالمية
في متناول أيدينا.

البروفيسور اللورد دارزي
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر القمة
العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش»،
مؤسسة قطر
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ملخص تنفيذي
تواجه حكومات الدول النامية وهيئات المعونة قرارات صعبة فيما يخص أفضل طرق تخصيص مواردها
المحدودة .ويمكن تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية عبر االستثمار في مختلف القطاعات ،بما في ذلك
تحديدا على القطاع الصحي ،حيث
التعليم ،والمياه والصرف الصحي ،والمواصالت ،والصحة .ويركز هذا التقرير
ً
يقدم أدلة دامغة على القيمة المكتسبة من زيادة حجم االستثمارات في هذا القطاع؛ فالجدوى االقتصادية
لزيادة هذه االستثمارات في مجال الصحة اآلن أقوى منها في أي وقت مضى.
وبعد إحراز تقدم في الحد من حاالت الوفاة بسبب األمراض المعدية ووفيات األمهات واألطفال ،ينبغي
سريعا دون وجود استثمارات مستدامة في
لصناع السياسات أال يقنعوا بذلك ،فهذه المكاسب ستتبدد
ً
الصحة .وينبغي التوسع في هذه االستثمارات للتعامل مع عبء األمراض غير المعدية وتحقيق التغطية
الصحية الشاملة.
ويتناول هذا التقرير ثالثة أسئلة رئيسية:
1 .ما المبررات االقتصادية الداعمة لالستثمار في الصحة؟
إن االستثمار في الصحة هو استثمار في الرخاء االقتصادي ألسباب عديدة:
حظــا فــي الذهــاب إلــى المدرســة
• •التعليــم – األطفــال األفضــل صحــة الذيــن ينعمــون بتغذيــة جيــدة أوفــر ً
والبقاء فيها مدة أطول ،وما يترتب على ذلك من الحصول على دخل أكبر كبالغين.
• •اإلنتاجية – يعمل األفراد األصحاء باجتهاد أكبر وكفاءة أعظم ،كما تقل احتماالت تغيبهم عن العمل.
• •االســتثمار – تــزداد احتمــاالت قيــام األفــراد باالدخــار عندمــا يتوقعــون امتــداد أعمارهــم ،كمــا تــزداد
احتماالت قيام الشركات باالستثمار في بالد يتمتع سكانها بصحة أفضل.
• •المــوارد – يتــاح الوصــول إلــى المــوارد الطبيعيــة عندمــا يتــم التعامــل مــع األمــراض المتوطنــة مثــل المالريــا
والعمى النهري.

دون االستفادة من التأمين (ال تشمل المدفوعات الشخصية المدفوعات المسبقة في صورة ضرائب أو
أقساط تأمين) .كما يجب أن تقترن تعبئة الموارد المحلية باستراتيجيات لزيادة كفاءة اإلنفاق.
تمويال
وفي البداية ستكون قدرة التمويل العام محدودة ،وستتطلب التدخالت الخارجة عن نطاق الحزمة
ً
خاصا في أول األمر .ومع نمو موارد الدولة ،يمكن التوسع في التدخالت ذات التمويل العام مع مرور الوقت.
ًّ
ولن تستطيع الحكومات التي تعجز عن حماية صحة شعوبها وثرواتهم بهذه الطريقة حصد منافع الرخاء
والنمو االقتصادي طويل األمد .ويمتاز التمويل العام بكونه أكثر فعالية وأفضل من حيث التحكم في
التكاليف مقارنة بالتمويل الخاص ،كما أنه الطريقة المستدامة الوحيدة للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
وعالوة على ذلك ،فإن األفراد يرتبون قيمة اقتصادية كبيرة على الحماية التي يوفرها التمويل العام من
المخاطر المالية .وكما أن الناتج المحلي اإلجمالي ال يعكس القيمة المتأصلة في أعوام الحياة اإلضافية ،فإنه
حكوميا.
ال يعبر كذلك عن القيمة االقتصادية الكاملة للتأمين الممول
ً
وفي الكثير من الدول النامية ،يجب استكمال التمويل العام بمعونات صحية خارجية تقدمها حكومات مانحة
وهيئات متعددة األطراف ومؤسسات .ولدى برامج المعونات الصحية تاريخ حافل بالنجاح المثبت في الدول
التي تعاني من أمراض الفقر ،عالوة على تاريخها على المستوى العالمي في ظل زيادة هائلة في حصيلة
تطوير االبتكارات الجديدة.
وكما أن الناتج المحلي اإلجمالي ال يعكس القيمة المتأصلة في أعوام الحياة اإلضافية ،فإنه ال يعبر كذلك
حكوميا واستثمارات الجهات المانحة في الصحة.
عن القيمة االقتصادية الكاملة للتأمين الممول
ً
3 .ما التدخالت التي ينبغي منحها األولوية؟
إن االستثمار في التدخالت األفضل من حيث التكلفة التي توجه لتلبية االحتياجات المحلية ،مثل اللقاحات
وتنظيم األسرة واألدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لعالج فيروس نقص المناعة البشرية ،هو أسرع
الطرق وأكثرها فعالية للحد من حاالت الوفاة .ويمكن إحداث تحسينات جوهرية في الصحة عبر التوسع في
منظومة أفضل الصفقات ،حتى ولو كانت الظروف االجتماعية واالقتصادية سيئة .وتوفر هذه التدخالت
مستويات مرتفعة من الصحة والوقاية من المخاطر المالية ،كما تدر عائدات اقتصادية ضخمة.

ـاال أقــل ،مــا يزيــد مؤقتً ــا
• •الخصائــص الديموغرافيــة – عندمــا تقــل معــدالت الوفــاة تنجــب النســاء أطفـ ً
نسبة السكان في سن العمل إلى من يعولونهم.
ويعزز االستثمار في الصحة عبر هذه المسارات دخل األفراد واألسر ،كما تظهر هذه المنافع االقتصادية على
المستوى الوطني في الناتج المحلي اإلجمالي.
ولكن إذا لم يستخدم صناع السياسات إال الناتج المحلي اإلجمالي لتقدير هذه المنافع فإنهم لن يروا الصورة
الكاملة .فاألشخاص لدى استطالع آرائهم يرتبون قيمة مالية كبيرة على أعوام الحياة اإلضافية التي تستطيع
االستثمارات في الصحة توفيرها ،وهي قيمة تتالزم مع الحياة لمدة أطول وال عالقة لها باإلنتاجية .ولذا
ينبغي لصناع السياسات القيام بالمزيد من العمل لضمان تلبية اإلنفاق على الصحة ألولويات األفراد.
2 .ما الطريقة المثلى لتمويل الصحة؟
واضحا عليها أن تتواله فيما يخص تمويل الصحة.
دورا
ً
سعيا لضمان توفر الخدمات للجميع ،فإن للحكومات ً
ً
وبدون التمويل العام لن يستطيع البعض تحمل تكاليف الرعاية التي يحتاجونها ،وسوف يضطرون لالختيار بين
المرض والموت المحتمل وبين االنهيار المالي ،وهو خيار مدمر يوقع بالفعل  150مليون نسمة في براثن الفقر
كل عام.
ينبغي استخدام التمويل العام في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتحقيق التغطية الشاملة عبر
حزمة تدخالت شديدة الفعالية من حيث التكلفة (“أفضل الصفقات”) .وينبغي أال تتطلب هذه الحزمة سداد
رسوما مقابل خدمات في مكان تقديم الرعاية
أي مدفوعات شخصية أو فقط أقل القليل منها ،على أن تعتبر
ً
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الشكل  :1كيفية تعزيز الثروة عبر االستثمار في الصحة :إطار تنظيمي للتقرير

اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻫﺐ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺑﺌﺔ ،واﻟﻘﻴﺎدة
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ

اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل،
واﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ،
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ ُ
اﻟﻔﺼﻞ ٣

اﻟﻔﺼﻞ ١-٢

اﻟﻔﺼﻞ ٢-٢

ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

مقدمة
لماذا ينبغي لصناع السياسات منح األولوية للصحة
تحوال بارزً ا في مجال الصحة ،حيث يقل عدد
شهد هذا الجيل
ً
وفيات األطفال اليوم بمقدار  7ماليين طفل مقارنة بعام .1990
وقد زاد المتوسط العالمي للعمر المتوقع بمقدار  6سنوات
مقارنة بعام  ،1990ما يعني أن الطفل الذي يولد اليوم يمكنه
2
عاما.
توقع أن يعيش حتى يبلغ ً 71
1

اﻟﻔﺼﻞ ٢-٢

ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤه

إن الصحة هي الثروة الحقيقية ،وليس
قطع الذهب والفضة.
مهاتما غاندي

وبناء على هذه النجاحات التي تعزى بدرجة كبيرة إلى االستثمارات في قطاع الصحة ،3فإن الوضع قد يغري
ً
بعيدا عن قطاع الصحة وتوجيهها إلى
صناع السياسات بالظن أن الوقت قد حان لتحويل استثماراتهم
ً
قطاعات أخرى مثل المناخ أو الزراعة .ويروم هذا التقرير التدليل على أن هذا التحول قد يهدد التقدم الذي
مؤخرا ويؤدي إلى ارتفاع حاد في حاالت الوفاة التي يمكن تجنبها.
أحرز
ً
وبعد انقضاء ما يطلق عليه «العقد الذهبي» للصحة الذي شهد وصول المعونات الصحية إلى ثالثة
سابقا ،فإن بند الصحة يتراجع في الوقت الراهن على أولويات أجندة التنمية .6وهذا
ً
أضعاف 5,4ما كانت عليه
التراجع يثير بالغ القلق؛ إذ يمكن القول إن الصحة قدمت النصيب األكبر من اإلسهامات في تحقيق التنمية
المستدامة.

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺐ اﻹﻓﻘﺎر

اﻟﻔﺼﻞ ٢-١

زﻳﺎدة اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻔﺼﻞ ١-٢

اﻷﺛﺮ اﻟﻘﻮي واﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻔﺮدي واﻷﺳﺮي
واﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﻔﺼﻞ ١-١

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

فعلى سبيل المثال ،قام أرو وزمالؤه بتقدير إسهامات خمسة قطاعات ،هي التعليم ،والموارد الطبيعية،
والمناخ (األضرار الناجمة عن انبعاثات الكربون) ،ورأس المال المادي (اآلالت والمباني وما إلى ذلك) ،والصحة،
في تنامي الثروة في خمسة بلدان على مدار الفترة من  1995إلى  .2000وتوصلوا إلى أن القيمة االقتصادية
7
لتحسن الصحة يزيد إسهامها في تنامي الثروة عن القطاعات األخرى مجتمعة.
نظرا لتباطؤ نموها االقتصادي في األعوام األخيرة .فعلى
وتواجه حكومات الدول النامية خيارات صعبة ً
جنوبي الصحراء  3.4في المائة فقط عام  ،2015ويتوقع أن
سبيل المثال ،بلغ معدل النمو في دول إفريقيا
ّ
نموا بنسبة  3في المائة عام  8,2016أي أقل من النمو الذي حققته في الفترة من  2004إلى .2013
تشهد ًّ
وينبغي للحكومات في هذا السياق االسترشاد بأفضل األدلة المتاحة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لمختلف
القطاعات .ويدلل هذا التقرير على أن العائدات االقتصادية لالستثمار في الصحة كبيرة للغاية ،وأن اإلنفاق
على الصحة يمثل أحد األشكال الفعالة لتخصيص الموارد.
إيجابيا يعزز
استثمارا
يعد اإلنفاق على الصحة الموجه إلى التدخالت الصحية عالية الفعالية من حيث التكلفة
ًّ
ً
الرفاه والرخاء االقتصادي .إن االستثمارات السليمة في الصحة ليست ً
عبئا على االقتصاد ،وإنما يأتي تأثيرها
عكس ذلك 9،10.ويشير االستعراض الموضوعي لألدلة المتاحة عن االستثمار في الصحة إلى أن وزراء مالية
الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وهيئات المعونة ينبغي لهم زيادة حجم االستثمارات في الصحة
بدال من التراجع عنها.
ً
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السياق

شكل  :2خريطة دراسات الحاالت

بعيدا عن الحجج االقتصادية ،ثمة ثالثة تغيرات جذرية في المشهد الصحي الدولي تقدم المزيد من المبررات
ً
المنطقية لمنح األولوية لالستثمارات الصحية المركزة:
	• االنتقــال مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفية للعام  2015إلى أهداف التنمية المســتدامة للعــام .2030
أدى تبنــي الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ألهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر فــي ســبتمبر
 2015إلــى التوســع كثيـ ًـرا فــي قائمــة التحديــات الصحيــة التــي تعهــدت الــدول بمعالجتهــا .وتتضمــن أهــداف
التنميــة المســتدامة غايــات ترتبــط بصحــة األم والطفــل ،واألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة ،واإلصابــات،
والصحة النفسية ،وإساءة استعمال المواد المخدرة.
ً
ـتمرا مــن الســيادة
ـاال
بطيئــا ومسـ ً
	•االنتشــار الكبيــر لألمــراض غيــر المعديــة .يشــهد العالــم النامــي انتقـ ً
الســكانية للشــباب إلــى شــيخوخة الســكان .ومــن عواقــب ذلــك تحــول عــبء المــرض مــن األمــراض المعديــة
حاليــا العديــد مــن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط تحــت نيــر
إلــى األمــراض غيــر المعديــة .وتــرزح ً
المعــدالت المرتفعــة لألمــراض غيــر المعديــة مثــل الســرطان ،وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة،
والسكري؛ وهو عبء صحي واقتصادي مزدوج.
	•ركــود المعونــات الموجهــة إلــى الصحــة .أصــاب الركــود المعونــات الصحيــة فــي األعــوام األخيــرة ،بــل
بــدت فــي تراجــع فــي الفتــرة مــن  2013إلــى 11 .2014ونظـ ًـرا لإلنجــازات الهائلــة التــي حققتهــا المعونــات
الصحيــة مثــل التقــدم المذهــل للصحــة والعائــدات االقتصاديــة الكبيــرة ،فثمــة مبــررات قويــة لقيــام الجهات
المانحة بزيادة نسب المعونات الموجهة إلى االستثمارات الصحية.
وفي هذه الحقبة التي تشهد تحوالت غير مسبوقة ،لم تكن المبررات الصحية واالقتصادية لزيادة االستثمارات
محليا ومن جانب هيئات المعونة على حد سواء – أقوى مما هي عليه اليوم؛ فاآلثار
الصحية المركزة –
ًّ
الوطنية والعالمية المترتبة على هذا النهج بمقدورها إحداث تحوالت كبرى.
إن الطفل الذي يولد اليوم في بلد فقير لديه فرصة محبطة تبلغ  1من  10للوفاة قبل بلوغ عامه الخامس،
أما في إسبانيا فتبلغ فرصته  1من  300فقط 12.ويمكن سد هذه الفجوة الضخمة عبر االستثمارات الصحية
السليمة – أي إحداث «تقارب كبير في الصحة» – إلنقاذ حياة الماليين كل عام مع جني عائدات اقتصادية
ضخمة في نفس الوقت .وال يوجد طريقة أفضل من ذلك لتحسين رفاه اإلنسان على امتداد الجيل التالي.

ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ
ﺗﺤﺸﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﻮﻓﺮ وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻌﺮاض
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ "ﻣﺪﻳﻜﻴﺮ"
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اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻞ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎرب؟

رواﻧﺪا
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

5
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻷوﺑﺌﺔ

من المستهدف بهذا التقرير؟
يعتمد هذا التقرير على عمل لجنة النسيت لالستثمار في الصحة 13،وذلك بتوليف األدلة وتسليط الضوء على
دراسات الحاالت الثماني الجديدة المقنعة (انظر شكل  :2خريطة دراسات الحاالت) .وهذا التقرير متاح على
مستوى واسع لمن ال تتوفر لديهم خلفية صحية أو اقتصادية ،حيث يجمع أفضل األدلة المتاحة في مكان
واحد .ويستهدف التقرير بشكل أساسي وزراء المالية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،عالوة
على المانحين الذين يمولون البرامج الصحية في هذه البلدان .ويوفر هذا التقرير توليفة لألبحاث التي تتناول
المنافع االقتصادية لالستثمار في الصحة والعائدات المقارنة لالستثمار في قطاعات أخرى .ونأمل أن يوفر
هذا التقرير لصناع السياسات الذين يودون تعزيز التنمية مدخالت قيمة لقرارات تخصيص الموارد التي
يتخذونها ،وذلك عبر إظهار العائدات الضخمة لالستثمار في الصحة.
وبينما تختلف مستويات وأنماط الوفيات في الدول مرتفعة الدخل ،فإن هذه الدول بحاجة كذلك للتمويل
العام ومنح األولوية للتدخالت .إن مبررات استمرار االستثمار في الصحة تحتل الدرجة نفسها من األهمية في
الدول مرتفعة الدخل التي قد تضطر للحد من اإلنفاق على الصحة في األوقات التي تشهد صعوبات مالية.
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الفصل األول :دواعي االستثمار في الصحة:
االستثمارات المركزة في قطاع الصحة تدر عائدات
اقتصادية ضخمة
الرسائل األساسية للسياسات
• •ثمة تأثير قوي وإيجابي لتحسن الصحة على الثروة.
• •األطفــال األوفــر صحــة يتمتعــون بمعــدالت أفضــل للتوظيــف ومرتبــات أعلــى فــي مرحلــة البلــوغ ،كمــا أن
إنتاجا.
البالغين األفضل صحة هم أكثر
ً
• •المزايــا االقتصاديــة لتحســن الصحــة تصبــح أكثــر إبهـ ًـارا عنــد النظــر إليهــا علــى المســتوى الوطنــي عــن طريــق
قياسها بالناتج المحلي اإلجمالي للدولة ،مقارنة بالمستوى الفردي.
• •ال يســتطيع الناتــج المحلــي اإلجمالــي وحــده التعبيــر عــن القيمــة االقتصاديــة الكاملــة لتحســن الصحــة،
حيــث يرتــب األفــراد عنــد اســتطالع آرائهــم قيمــة نقديــة مرتفعــة علــى ســنوات الحيــاة اإلضافيــة التــي
يمكــن لالســتثمارات الصحيــة توفيرهــا ،وهــي قيمــة ال ترتبــط باإلنتاجيــة وال تنعكــس ضمــن الناتــج المحلــي
ونادرا ما يتم االعتراف بذلك ،على الرغم من كونه حجة قوية أخرى لالستثمار في الصحة.
اإلجمالي.
ً
• •ينبغــي لصنــاع السياســات بــذل المزيــد مــن الجهــد لضمــان أن اإلنفــاق علــى الصحــة يعكــس أولويــات
األفــراد .وإذا أخــذوا قيمــة ســنوات الحيــاة اإلضافيــة فــي اعتبارهــم ،فســوف يــرون المنافــع الكبيــرة
لتخصيص المزيد من الموارد العامة لالستثمارات المركزة في قطاع الصحة.

 1-1االستثمار في الصحة بمقدوره تعزيز الدخل الشخصي
والوطني
إن تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم الذي صدر عام « 1993أظهر لوزراء المالية أن النفقات الصحية
14
استثمارا في الرخاء االقتصادي والرفاه الفردي».
اقتصاديا ،بل
إهدارا
المختارة بعناية لم تكن
ً
ًّ
ً
وعلى مدار العقدين اللذين تال هذا التقرير ،تراكمت بانتظام األدلة على وجود عالقة بين الصحة والثروة.
وواجه الباحثون صعوبة في التحديد الدقيق لمدى قوة هذا الرابط واستخالص اتجاهه – أو بمعنى آخر هل
تؤدي الصحة األفضل إلى زيادة الثروة أم العكس؟ ولكن األدلة في مجملها تظهر ما يلي:
• •الرابط بين الصحة والثروة يسير في االتجاهين.
• •ثمــة تأثيــر قــوي وإيجابــي للصحــة األفضــل علــى الثــروة علــى المســتويات الفرديــة واألســرية والوطنيــة،
ولكن هذه العائدات االقتصادية قد ال تكون فورية.
إيجابا على:
• •تحسن الصحة يعزز الدخل الشخصي والوطني عبر التأثير
ً
	–التعليم
	–اإلنتاجية
	–االستثمار

األدلة الفردية واألسرية
جنبا إلى جنب على امتداد حياتنا :خالل فترة الحمل ،وفي مرحلة الطفولة المبكرة،
تترافق الصحة والثروة ً
وعندما نصبح بالغين ،وعلى امتداد األجيال.

(أ) في الحمل والطفولة المبكرة (الملحق ،الجدوالن أ 1وأ)2
نحن نعرف بداية من فترة الحمل أن األطفال ذوي الصحة المعتلة يقل مستوى إنجازهم ،حيث يرتبط سوء
التغذية والتعرض لتلوث الهواء والمالريا بسوء األداء األكاديمي في المدرسة .وتستمر اآلثار مع تقدم
25-15
األطفال ذوي الصحة المعتلة في السن ليحرزوا نتائج اقتصادية أسوأ عند بلوغهم.
دخال أعلى عند بلوغهم .وعبر
وفي المقابل ،فإن المواليد الذين يتمتعون بصحة أفضل من أقرانهم يجنون
ً
استخدام مقاييس مثل الوزن عند الوالدة والطول مقابل السن والوزن مقابل السن ،يمكن استخالص أن
األطفال الذين يتمتعون بصحة أفضل منذ بداية حياتهم يتقدمون في السن ليصبحوا بالغين يتمتعون بصحة
أفضل كذلك .وتترجم الصحة إلى نمو معرفي أفضل وبقاء األطفال لفترة أطول في المدرسة .وتسهم جميع
هذه العوامل في النجاح االقتصادي في المراحل التالية للحياة ،حيث تتاح لهم فرص أفضل للعمل والحصول
على أجور أعلى 32-26.كما يكبر األطفال األصحاء الذين حصلوا على تغذية جيدة وتنمو أجسامهم ليصبحوا
طوال من أقرانهم ،وتشير األدلة المستقاة من إندونيسيا إلى ارتباط الطول بتحقيق دخل أفضل
بالغين أكثر
ً
33
في المراحل التالية للحياة.
إن الرابط بين األطفال األوفر صحة والنتائج االقتصادية األفضل واضح للعيان ،وتشير األدلة إلى برامج موجهة
معينة تحقق أفضل النتائج .وبمقدور التدخالت الفعالة من حيث التكلفة ،مثل اللقاحات والمكمالت الغذائية،
تحسين النتائج االقتصادية والتعليمية ذات األمد األطول لألطفال ،كما يمكنها تحسين الحالة االقتصادية
52-34
للبالغين وأسرهم.

(ب) عند البالغين (الملحق ،الجدوالن أ 3وأ)4
ثمة أدلة قاطعة كذلك على إمكانية أن يؤدي اعتالل الصحة لدى البالغين إلى خسارة في األجر وانخفاض
الدخل األسري؛ فالبالغون المرضى يزيد تغيبهم عن عملهم وتقل إنتاجيتهم في محل العمل مقارنة بزمالئهم،
أيضا بشكل عام؛
ويعني ذلك أنهم معرضون لخسارة جانب من أجورهم .ويترتب على ذلك ضرر لالقتصاد ً
فتكلفة الحصول على الرعاية الصحية المصحوبة بانخفاض اإليرادات تمثل ً
ثقيال على الكثير من
اقتصاديا
عبئا
ًّ
ً
األسر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 68-53.وقد يؤدي هذا العبء في الكثير من األحيان إلى
فقرا وتلك التي تعولها امرأة أكثر
خفض األسر إلنفاقها على الضروريات مثل الغذاء 69.وتكون األسر األشد ً
70
عرضة للكوارث االقتصادية الناجمة عن صدمات صحية.
وكثيرا ما تتجاهل التقديرات التقليدية لمعدالت الفقر في الدول النامية هذه المدفوعات الشخصية للحصول
ً
على الرعاية الصحية .وفي إحدى الدراسات عن مستويات الفقر في  11دولة آسيوية من الدول ذات الدخل
المنخفض والمتوسط التي أجريت مع أخذ هذه المدفوعات في االعتبار ،جاءت معدالت الفقر أعلى بنسبة
71
متوقعا قبل إجراء الدراسة.
 %14مما كان
ً
سوءا ،فإن األدلة الداعمة لالستثمار
وبما أن اعتالل الصحة مرتبط دون أدنى شك بالنتائج االقتصادية األكثر
ً
في صحة البالغين مقنعة للغاية .إن التدخالت عالية التأثير والفعالة من حيث التكاليف مثل عالج فيروس
نقص المناعة البشرية والمكمالت الغذائية التي تحتوي على الحديد والحد من تلوث الهواء يمكنها إدرار
77-72
عائدات مرتفعة .ويمكن القول إن المنافع المترتبة على ذلك واضحة وجلية في اإلنتاجية واإليرادات.

	–إتاحة الموارد
	–الخصائص الديموغرافية
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(ج) على امتداد األجيال
إن األطفال الذين يولدون لوالدين عانيا من نقص التغذية في طفولتهما أو أصيبا بفيروس نقص المناعة
سوءا 80،79،78،حتى مع األخذ في االعتبار مستويات
اعتالال ونتائجهم التعليمية أكثر
البشرية تكون صحتهم أكثر
ً
ً
تهديدا
البشرية/اإليدز
المناعة
نقص
فيروس
بسبب
وفاته
أو
الوالدين
أحد
مرض
التعليم والدخل .ويمثل
ً
لألمن االقتصادي لألسرة ،ويؤدي إلى تداعيات تؤثر على تغذية الطفل وتعليمه ،كما قد يؤدي ذلك إلى
حاجة الطفل للبدء في العمل واالكتفاء بما ناله من تعليم.
وتجلب التدخالت التي تستهدف تحسين التغذية في الطفولة المبكرة منافع جمة عبر األجيال ،ففي
جواتيماال على سبيل المثال يتمتع األطفال الذين يولدون لوالدين حصال على مكمالت غذائية في طفولتهما
بوزن أكبر عند الوالدة ،كما يكونون أطول قامة وأثقل وزنً ا في مقابل السن إذا ما قورنوا باألطفال الذين
82,81
يولدون لوالدين لم يحصال على المكمالت الغذائية.

األدلة الوطنية والدولية
يمكن كذلك مالحظة اآلثار الواضحة النخفاض الوفيات واالستثمارات في صحة األم والطفل على الناتج
المحلي اإلجمالي:
• •الحــد مــن وفيــات البالغيــن :فــي دراســة نمذجــة جديــدة لالقتصــاد الكلــي اســتخدم فيهــا بيانــات مــن 100
دولــة علــى امتــداد الفتــرة مــن  1990إلــى  ،2011توصــل ليــو وزمــاؤه إلــى أن الزيــادة بمقــدار عــام واحــد فــي
العمــر المتوقــع ترفــع إنتاجيــة العمــال وترتبــط بزيــادة مقدارهــا  1.43فــي المائــة فــي معــدل النمــو
االقتصــادي 83.وقـ ّـدر تحليــل آخــر أن حوالــي  12فــي المائــة مــن النمــو االقتصــادي الــذي شــهدته الــدول
ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط فــي الفتــرة مــن  1970إلــى  2000يعــزى إلــى انخفــاض مســتوى وفيــات
84
البالغين.
• •االســتثمارات فــي صحــة األم والطفــل (الملحــق ،الجــدول أ :)5يمكــن أن تــؤدي الظــروف الصحيــة فــي
مرحلــة الطفولــة وأثنــاء الحمــل إلــى إضعــاف نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي؛ كمــا يمكــن عكــس أثــر ذلــك إذا
89-85
عولجت هذه الظروف.
وثمة جدل دائر حول آثار زيادة عدد العاملين في القطاع الصحي على االقتصاد الكلي؛ إذ تفيد بعض البحوث
ضررا لالقتصاد (إذا كان تزايد األجور يتخطى تزايد اإلنتاجية) ،بينما تظهر بعض البحوث عدم وجود
بأنه يسبب ً
95-90
تأثير ،وتشير بحوث أخرى إلى تحفيز ذلك لالقتصاد.
وأخذا في االعتبار هذه النتائج المتضاربة ،تعكف اللجنة
ً
رفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي ،التي يترأسها الرئيسان الفرنسي
96
وينتظر نشر تقريرها في سبتمبر .2016
والجنوب إفريقي ،على الفحص المتعمق لألدلةُ ،

لقد أظهرنا كيفية النظر إلى منافع تحسن الصحة على امتداد الحياة ،خاصة في مجالي التعليم واإلنتاجية.
أيضا كيف يؤدي ذلك إلى المزيد من االستثمار من جانب األفراد واألعمال التجارية على حد سواء
وأوضحنا ً
ً
وختاما،
سالمة تسمح بالوصول المتنامي للموارد الطبيعية.
وفي القطاع الصحي ذاته .كما أن البيئات األكثر
ً
نظرنا فيما تنطوي عليه التغيرات الديموغرافية التي ُيحدثها إنجاب أطفال أقل في األسر من إمكانية تعزيز
النظم االقتصادية.
حاليا بانتقال ديموغرافي من الكتل السكانية
مالحظة تحذيرية :تمر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ً
الشابة إلى المسنة ،كما ينتقل عبء المرض من األمراض المعدية إلى األمراض غير المعدية .وإذا لم تتخذ
الدول خطوات للحد من هذه المخاطر ،فقد تؤدي األمراض غير المعدية إلى تراجع اقتصادي بسبب انخفاض
نسبة األفراد في سن العمل إلى من يعولونهم ،وهو ما يسمى «الضريبة الديموغرافية» .فعلى سبيل
يقدر بلوم وزمالؤه أنه في حال لم تتعامل الصين والهند مع أزمات األمراض غير المعدية التي ألمت
المثالّ ،
بهما ،فإن الخسائر االقتصادية الناجمة عنها خالل الفترة من  2010إلى  2030سوف تصل إلى  4.5تريليون دوالر
102
في الهند و 23تريليون دوالر في الصين.

 ٢-١ترتيب البشر قيمة مرتفعة على العيش لفترات أطول
على مدار العقود الثالثة الماضية ،لم يوزع النمو االقتصادي االستثنائي الذي حققته الصين بشكل متساو
على اإلطالق .ولكن أظهرت دراسات حديثة أن هذا التباين يحد منه المكاسب الصحية األقوى في المناطق
األقل ثراء 103.ويمثل ذلك طريقة جديدة للنظر إلى منافع الصحة وارتباطها بالنمو والرخاء االقتصادي.

تقدير قيمة الصحة عبر تخطي الناتج المحلي اإلجمالي
يرتب األفراد قيمة كبرى على العيش لفترات أطول وتمتعهم بصحة أفضل ،وهي قيمة شخصية متأصلة في
الذات ال تتصل باإلنتاجية .وعند استطالع آرائهم ،يضعون قيمة نقدية مرتفعة ألعوام الحياة اإلضافية التي
ونادرا ما يعترف
يمكن لالستثمارات الصحية توفيرها ،وهي قيمة ال تنعكس ضمن الناتج المحلي اإلجمالي.
ً
بهذا األمر أو يالحظ وجوده ،ولكنه بمثابة حجة قوية أخرى تدعم االستثمار في الصحة.

الدخل الشامل
يعبر مفهوم «الدخل الشامل» عن منافع امتداد العمر ،وهو مجموع الناتج المحلي اإلجمالي وقيمة زيادة
104
متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة.

إبهارا من منظور وطني مقارنة بالمنظور الفردي 97،فما تفسير هذا الرابط
وتصبح مزايا تحسن الصحة أكثر
ً
القوي بين الصحة والثروة الوطنية؟ وعالوة على المنافع الجماعية المشتركة لتحسن التعليم وتعظيم
99 ،98
اإلنتاجية بين القوى العاملة ،يمكن إضافة أربعة عوامل ذات صلة:
1.1عندما يعيش الناس لفترة أطول ،يتوفر لديهم الحافز لالدخار من أجل تقاعدهم ،ما ينعش االستثمار
والنمو االقتصادي.
2.2عندما تكلل جهود احتواء المرض بالنجاح ،يزيد االستثمار من الخارج في األعمال التجارية والبنية التحتية.

100

3.3عندما تتم السيطرة على أمراض مثل المالريا والعمى النهري ،يمكن الوصول إلى مساحات من األراضي
والموارد الطبيعية كانت من قبل خارج نطاق االستغالل.
4.4عندما تتراجع معدالت وفيات المواليد واألطفال ،تميل النساء إلى إنجاب عدد أقل من األطفال ،ما
حدث بدوره ظاهرة تسمى «العائد الديموغرافي»؛ أي إمكانية تحقق نمو اقتصادي ناتج عن زيادة
ُي ِ
101
نسبة األفراد في سن العمل إلى من يعولونهم.
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شكل  :3حساب الدخل الشامل

ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﺒﻠﺪان

شكل  :4قصة بلدين
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺒﻠﺪ ب

اﻟﺒﻠﺪ أ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ب

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أ

ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
اكتماال
ذهبت لجنة النسيت لالستثمار في الصحة إلى أن استخدام الدخل الشامل يعطي «صورة أدق وأكثر
ً
إلسهام الصحة في تحقيق الرفاه االقتصادي للبالد» مقارنة باالقتصار على استخدام الناتج المحلي اإلجمالي
وحده 105.واقترحت اللجنة إطالق اسم قيمة سنة الحياة ( )VLYعلى القيمة االقتصادية لسنة حياة إضافية
واحدة.

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻗﺼﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻃﻮل

وتشير الحسابات التي قامت بها اللجنة إلى أن قيمة سنة الحياة الواحدة في الدول ذات الدخل المنخفض
والمتوسط تبلغ حوالي  2.3ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،مع العلم أن باحثين آخرين توصلوا
أوال ،سؤال األفراد عن المبلغ الذي يقبلون دفعه للحد
إلى قيم أقل 106.وتستقى هذه التقديرات من أمرينً :
فعليا األفراد الذين يعملون في مهن خطرة.
وثانيا ،رصد المبالغ المالية التي يتقاضاها
من خطر الوفاة؛
ً
ً
كبيرا في الصحة» .ويعني
واستخدمت اللجنة هذا النهج لتقييم عائدات االستثمار فيما أطلقت عليه
«تقاربا ً
ً
التقارب الكبير تحقيق انخفاض عالمي في األمراض المعدية التي يمكن تجنبها ،وتراجع وفيات األمهات
واألطفال إلى مستويات عالمية متدنية .وتوصلت اللجنة إلى أن كل دوالر يستثمر لتحقيق هذا الهدف منذ
دوالرا ،وهو معدل عائد ممتاز .وحتى مع تبني تقييمات
عائدا من  9إلى 20
اآلن وحتى عام  2035سوف يدر
ً
ً
تحفظا بكثير ،فإن الفرص ما تزال ممتازة للحصول على عائدات معتبرة لالستثمار.
ً
أكثر

ﺟﻴﺪا ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ً
ً
"اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ أﺑﻨﺎؤه ﺑﺤﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺪﻳﺪة ﻳﻔﻮق أداؤه ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ أي ﺑﻠﺪ
آﺧﺮ ﻟﻪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻏﻴﺮ أن أﺑﻨﺎءه ﻳﻌﺎﻧﻮن
أﻣﺮاﺿﺎ ﺷﺘﻰ وﺗﻨﻘﻀﻲ آﺟﺎﻟﻬﻢ ﺑﺼﻮرة أﺳﺮع".
ً
١٠٨
ﺑﻠﻮم وآﺧﺮون )(٢٠٠٤

لماذا ينبغي لصناع السياسات وضع قيمة سنة الحياة في
اعتبارهم
مهما بين السلع والخدمات السوقية وغير السوقية .وكما يظهر من االسم،
يضع الخبراء االقتصاديون تمييزً ا
ً
يتم تداول السلع والخدمات السوقية بسعر يعكس المبلغ الذي يقبل األفراد دفعه ،وهذا السعر يمثل
قيمتها االقتصادية .أما السلع غير السوقية مثل الهواء النظيف وسالمة المحيطات فال يمكن تداولها
بالطريقة نفسها ،إذ إن أسعار السوق ال تكشف عن قيمتها ،ولكنها على الرغم من ذلك ذات قيمة.
وبالمثل فإن السنوات اإلضافية للحياة الصحية – أي قيمة سنة الحياة – ال تتداول في األسواق ،ولذا يصعب
تحديد قيمة لها .ولكن ال مناص من استخدام نهج قيمة سنة الحياة لتقدير قيمة الصحة ،وإال فإننا نخاطر
ببخس قيمتها .وقد يؤدي االقتصار على استخدام الناتج المحلي اإلجمالي إلى اتخاذ صناع السياسات لقرارات
سيئة فيما يخص أفضل سبل تخصيص الموارد .وقيمة سنة الحياة بطبيعتها ليست دوالرات يمكن استخدامها
لشراء أشياء أخرى ،بل تكمن أهميتها الكبرى في أنها تضع أمام صناع السياسات صورة أشمل لمنافع
االستثمارات في الصحة كما يظهر في دراسة الحالة .1
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شكل  :5سؤال من خبير اقتصادي
تخيل أن عليك االختيار بين التطورات التي شهدتها السلع المادية منذ خمسينات القرن العشرين ،والتطورات
ّ
وطرقا وطائرات وأجهزة كمبيوتر
ً
التي شهدتها الصحة أثناء نفس الفترة .هل تختار أجهزة تلفاز وسيارات
عاما إضافية من العمر المتوقع؟ سيختار قلّ ة قليلة االختيار األول.
وهواتف أفضل ،أم ً 11

دراسة الحالة  :1القيمة االقتصادية للحد من الوفيات
الناجمة عن أمراض القلب في المكسيك
زاد متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة فــي المكســيك بمقــدار  5.4ســنوات فــي الفتــرة مــن 1990
إلــى 107 ،2014ولكــن هــذه المكاســب الصحيــة ليســت موزعــة بالتســاوي .فبينمــا تراجعــت حــاالت الوفــاة
الخمــس لــدى البالغيــن الذيــن تتــراوح
بمقــدار الثلثيــن لألطفــال حتــى ســن الرابعــة ،فقــد تراجعــت بمقــدار ُ
عامــا .وكان اإلهمــال مــن نصيــب أجنــدة الحــد مــن وفيــات البالغيــن ،خاصــة الناجمــة
أعمارهــم بيــن  50وً 69
عــن األمــراض غيــر المعديــة ،علــى امتــداد عهــد األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي الفتــرة مــن  1990إلــى
 .2015أمــا الهــدف المرتبــط بالصحــة ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة فيوصــي بخفــض الوفيــات المبكــرة
– وهــي الوفيــات التــي تحــدث قبــل ســن الســبعين – الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة بمقــدار الثلــث
بحلــول عــام .2030
ومنــذ عــام  1990تمثــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة أكبــر ســبب منفــرد للوفــاة فــي المكســيك.
وبينمــا شــهدت دول منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي تراجــع معــدالت الوفــاة الناجمــة
عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بنســبة  %45منــذ عــام  ،1990فقــد ظلــت معــدالت الوفــاة المصنفــة
حســب العمــر فــي المكســيك ثابتــة 109.وإذا اســتمر هــذا االتجــاه علــى حالــه حتــى عــام  ،2030يتوقــع زيــادة
نصيــب الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة مــن  8.1إلــى  17.3فــي المائــة.

108

هــل يمكــن تســويغ زيــادة اإلنفــاق علــى الوقايــة مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وعالجهــا؟ عبــر
اســتخدام نهــج قيمــة ســنة الحيــاة ،فــإن االســتثمار فــي الســيطرة علــى أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة
حاليــا بســببها ســوف يــدر عائـ ًـدا مقــداره  8.4مليــار دوالر فــي العــام .2030
لتفــادي ثلــث الوفيــات المتوقعــة ً

إن السنوات اإلضافية من الحياة الصحية – أي قيمة سنوات الحياة – ال تباع في األسواق ،ما يجعل تقدير
ضروريا ،وإال فإننا نخاطر ببخس قيمة الصحة .إن
ويعد اتباع توجه قيمة سنوات الحياة
قيمتها أكثر صعوبة.
ًّ
ّ
قرارات خاطئة حول أفضل
ٍ
االقتصار على استخدام الناتج المحلي اإلجمالي يؤدي إلى اتخاذ صناع السياسات
تعد قيمة سنوات الحياة بطبيعتها دوالرات يمكن استخدامها لشراء
السبل المتاحة لتخصيص الموارد؛ كما ال ّ
اكتماال لفوائد االستثمارات
أكثر
بصورة
السياسات
صناع
إمداد
أشياء أخرى ،بل تكمن أهميتها الكبرى في
ً
الصحية ،كما يظهر في دراسة الحالة رقم .1
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بلــغ نصيــب نظــام الرعايــة الصحيــة المكســيكي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام  2014نســبة  6.1فــي
المائــة 110.وتضــع تقديــرات تكلفــة الرعايــة الصحيــة الموزعــة حســب فئــات األمــراض نســبة  3.8فــي المائــة
111
مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،أي مــا يقــرب مــن ثالثــة مليــارات دوالر.
وتســتطيع منافــع خفــض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بمقــدار الثلــث
تســويغ زيــادة تقــارب الضعفيــن لإلنفــاق الحالــي علــى أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة .إن التعامــل
مــع أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة مهمــة معقــدة تتطلــب المزيــد مــن الرعايــة األساســية ســريعة
االســتجابة ،كمــا تتطلــب مستشــفيات أفضــل وتحكــم أفضــل فــي عوامــل الخطــورة مثــل التدخيــن .وال
شــك فــي اســتحقاق المنافــع المكتســبة لالســتثمار المبــذول.
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الفصل الثاني :كيفية تمويل الرعاية الصحية:
عبر التمويل العام
الرسائل األساسية للسياسات
• •توقــع تحمــل األفــراد للتكاليــف الطبيــة مــن أموالهــم الخاصــة يردعهــم عــن اســتخدام الخدمــات الصحيــة
المهمــة ويشــجعهم علــى عــدم اســتكمال العالجــات المنقــذة للحيــاة .وتوقــع هــذه التكاليــف حوالــي 150
مليون نسمة في براثن الفقر كل عام.
• •مــن التوجهــات الفضلــى لتمويــل الرعايــة الصحيــة اســتخدام التمويــل العــام لتغطيــة حزمــة محــددة مــن
التدخــات التــي تمثــل «أفضــل الصفقــات» بــدون أي تكاليــف شــخصية يتحملهــا األفــراد لهــذه الحزمــة.
والتمويل العام هو شــراء الخدمات الصحية للســكان باســتخدام العائدات الضريبية العامة أو االشــتراكات
اإللزامية مثل الضرائب على األجور.
تحكمــا فــي التكاليــف مقارنــة بالتمويــل الخــاص ،حيــث يوفــر حمايــة
• •يعــد التمويــل العــام أكثــر كفــاءة وأفضــل
ً
أكبــر مــن اإلفقــار الطبــي ،ويعــد الخيــار الحقيقــي الوحيــد أمــام الــدول التــي تأمــل فــي توفيــر نظــام مســتدام
للرعاية الصحية.
• •ينبغــي أن يرافــق التمويــل العــام اســتراتيجيات لزيــادة الفعاليــة ،مثــل تقييــم تكنولوجيــا الصحــة ،وذلــك عبــر
االستخدام األنسب لألدوية واتباع ممارسات الرعاية المسؤولة.
• •تحتــاج بعــض الــدول الناميــة إلــى اســتكمال اإلنفــاق العــام علــى الصحــة عــن طريــق المعونــات .وبنــاء علــى
النجــاح المحــرز والعائــدات االقتصاديــة الكبيــرة ،ينبغــي للحكومــات المانحــة إنفــاق جانــب أكبــر مــن إجمالــي
المعونــات التــي تقدمهــا علــى الصحــة .وثمــة دور علــى درجــة خاصــة مــن األهميــة ينــاط بالمعونــات الصحيــة
فــي دعــم البحــوث والتطويــر فــي مجــال الصحــة علــى المســتوى العالمــي ،واإلســهام فــي مواجهــة
األوبئة ومقاومة مضادات الميكروبات.

 ١-٢جدوى التمويل العام باعتباره أفضل الخيارات المتاحة
أمام الحكومات

ولكن الواقع مختلف عن ذلك ،حيث أظهرت لجنة النسيت لالستثمار في الصحة أن محاولة دفع المواطنين
قليال في كبح الطلب على التمويل العام للصحة 113.وعالوة على
نحو التأمين التطوعي الخاص ال يسهم إال
ً
ذلك ،فإن توقع قيام األفراد بدفع تكاليف الصحة يدفع  150مليون شخص نحو الفقر كل عام 114.ويؤدي
توقع قيام األفراد بتسديد التكاليف الطبية من أموالهم الخاصة إلى حدوث ما يلي:
• •ردعهــم عــن اســتخدام خدمــات طبيــة مهمــة ،مــا يــؤدي بالتالــي إلــى المخاطــرة بانتشــار األمــراض المعديــة
115
مثل داء السل واإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
• •تشجيعهم على االنقطاع عن العالجات المنقذة للحياة
• •إجبارهــم علــى خفــض اإلنفــاق علــى الغــذاء والملبــس والبنــود الضروريــة األخــرى لتســديد فاتــورة الرعايــة
116
الصحية
أما النهج األفضل ،الذي يؤيده هذا التقرير بقوة ،فيتثمل في استخدام التمويل العام لتغطية حزمة محددة
من التدخالت شديدة الفعالية من حيث التكلفة التي تعد «أفضل الصفقات» ،مثل اللقاحات وتنظيم األسرة
وعالج داء السل والعقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي التي تستخدم لعالج اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية (ونناقش هذه الحزمة في الفصل الثالث) .وينبغي أن تكون هذه الحزمة مجانية أو بتكلفة
زهيدة للغاية (أي ميسورة التكلفة) تدفع من األموال الخاصة .ونحن نعني بالتمويل العام شراء الخدمات
الصحية للسكان باستخدام العائدات الضريبية العامة أو االشتراكات اإللزامية مثل الضرائب على األجور أو
نظم التأمين اإللزامية األخرى سواء العامة أو الخاصة.
وقد اعترف كل من لجنة النسيت لالستثمار في الصحة  117وتقرير «ويش»  2015حول التغطية الصحية
الشاملة  118بأهمية منح األولوية للتغطية الكاملة للسكان عبر حزمة أساسية تحوي تدخالت فعالة من حيث
التكلفة .وكما أشار منتدى ويش« :ال يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة إال عبر آليات تمويل إلزامية تُ دار
حكوميا (الضرائب العامة واشتراكات أنظمة التأمين الصحي االجتماعي) وتُ لزم األفراد األكثر ثراء واألوفر صحة
ً
بدعم الفقراء والضعفاء».
وفي الدول ذات الموارد المحدودة التي تنتقل نحو تبني التغطية الصحية الشاملة ،ينبغي استخدام التمويل
العام لتحقيق التغطية الشاملة عبر حزمة أساسية تحوي أفضل الصفقات .وستكون قدرة التمويل الحكومي
خاصا .ومع تنامي موارد البالد،
محدودة في البداية ،كما ستحتاج التدخالت التي ال تشملها الحزمة
تمويال ً
ً
حكوميا مع مرور الوقت كما حدث أثناء انتقال المكسيك نحو
يمكن التوسع في حزمة التدخالت الممولة
ًّ
التغطية الصحية الشاملة.
وقد تبنت لجنة النسيت لالستثمار في الصحة مسارين نحو التغطية الصحية الشاملة يكفالن الحماية للفقراء:

«لقد انتهى العصر الذي كان المرض فيه يحطم ويدمر المدخرات التي ادخروها [كبار السن] بعناية فائقة على
امتداد حياتهم لكي ينعموا بالعيش الكريم في سنواتهم األخيرة .لقد انتهى العصر الذي كانت األسر الشابة
فيه ترى دخلها وأحالمها تتآكل وتتهاوى لمجرد وفائها بالتزاماتها األخالقية العميقة تجاه الوالدين واألعمام
112
والعمات واألخوال والخاالت».

1.1المسار األول هو استخدام األموال العامة من الضرائب العامة وضرائب األجور لتغطية حزمة أساسية
للحاالت التي تؤثر على الفقراء بشكل غير متكافئ ،خاصة األمراض المعدية وحاالت األمومة والحاالت
الصحية .ويتلقى الجميع هذه الحزمة مجانً ا أو نظير مدفوعات زهيدة من األموال الخاصة .وليست
الحكومة بحاجة لتحمل تكاليف محاولة تحديد الفقراء؛ فالحزمة تغطي الجميع .وتكون حزمة المزايا
نسبيا ،حيث تشمل أكثر التدخالت فعالية من حيث التكلفة .وينبغي تمويل التدخالت التي ال
محدودة
ً
تشملها الحزمة من األموال الخاصة.

تبني الخيار السليم للتمويل

كثيرا هو استخدام نطاق أوسع من
2.2المسار الثاني والمخصص للحكومات التي تود توفير حزمة أوسع ً
آليات التمويل ،وقد يتضمن ذلك الضرائب العامة وضرائب األجور واألقساط اإللزامية واالشتراك في
فقرا من األقساط واالشتراك في التكلفة .ويمكن عندئذ تقديم
التكلفة ،بحيث تعفى الفئات األكثر ً
نطاق أوسع من الخدمات ،إال أن ذلك يعني الحاجة لتحديد الفقراء بحيث يحصلون على إعفاء من الدفع.

ليندون جونسون رئيس الواليات المتحدة لدى إقراره قانون الرعاية الطبية (مديكير) عام 1965

ما السبيل األمثل لتسديد فاتورة الرعاية الصحية؟ يحتل هذا السؤال مرتبة مرتفعة في أجندة وزراء الصحة
والمالية بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقد ينظر صناع السياسات نحو التأمين التطوعي الخاص باعتباره وسيلة للحد من التمويل العام للصحة،
وهذه االستراتيجية تبدو ألول وهلة منطقية :إن أمكن نقل التكاليف من الحكومة إلى المواطنين ،سيتم كبح
التكاليف العامة بكل تأكيد.
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المزايا العديدة للتمويل العام

دراسة الحالة  :2وكالة استعراض وتقييم التأمين
الصحي في كوريا الجنوبية

(أ) الفعالية
تحكما في التكلفة مقارنة بالتمويل الخاص.
غالبا أكثر فعالية وأفضل
ً
تظهر األدلة أن التمويل العام يكون ً
وتبلغ التكاليف اإلدارية في نظام الرعاية الطبية األمريكي (مديكير) أقل من  2في المائة من جميع التكاليف،
مقارنة بحوالي  14إلى  15في المائة في الخطط الصحية الخاصة 122,121.وتستطيع الخطط الصحية الخاصة
مجز نظير كم الخدمات
تشجيع االستخدام المكثف أو غير المناسب للخدمات إذا حصل المزودون على
مقابل ٍ
ٍ
وليس جودتها .وعالوة على ذلك ،ال يوجد لدى الرعاية الصحية ذات التمويل الخاص دوافع تدعوها لنشر
الوقاية الصحية والتثقيف الصحي والعالج المبكر.

119
120

وعلى الرغم من ذلك ،تخاطر نظم التغطية الصحية الشاملة ذات التمويل العام بالتعرض لتصاعد التكاليف
إذا لم تتخذ خطوات للحد من المخاطر ونشر الفعالية – انظر أدناه( :ج) حل طويل المدى :تعبئة الموارد
مثاال الستراتيجية تبنتها كوريا الجنوبية للحد من تكاليف
المحلية واإلنفاق الفعال .وتضرب دراسة الحالة 2
ً
القطاع الصحي الذي يعتمد على التمويل العام.

استراتيجيات للحد من تصاعد التكاليف غير المنتجة
درســت لجنــة النســيت لالســتثمار فــي الصحــة األدلــة المســتقاة مــن االســتراتيجيات التــي يمكنهــا الحــد
مــن تصاعــد التكاليــف غيــر المنتجــة فــي برامــج التغطيــة الصحيــة الشــاملة ذات التمويــل العــام 123.وتوصلــت
اللجنــة إلــى أهــم ثــاث اســتراتيجيات ،أال وهــي:

1.1ضمان تطبيق قيود قوية على الميزانية
2.2خفض مدفوعات الرسوم مقابل الخدمات
3.3الدفع للمزودين بنظام رواتب أو أجور سنوية ،خاصة من يعالجون األمراض المزمنة.
ومن االستراتيجيات المهمة األخرى:

يدفــع األفــراد فــي كوريــا الجنوبيــة اشــتراكً ا نظيــر التغطيــة الصحيــة ،وتحتســب هــذه االشــتراكات عبــر
دوالرا فقــط ال غيــر.
مقيــاس متــدرج بنــاء علــى الدخــل ،حيــث يبلــغ متوســط الرســوم التــي تدفــع شــهريا 34
ً
ومــع التأميــن علــى  50مليــون شــخص ،تغطــي االشــتراكات  36مليــار دوالر مــن النفقــات الصحيــة العامــة
ـعيا للحفــاظ علــى انخفــاض التكاليــف الصحيــة وتحمــل االشــتراكات،
ـنويا .وسـ ً
التــي تبلــغ  37.5مليــار دوالر سـ ً
أسســت الحكومــة وكالــة اســتعراض وتقييــم التأميــن الصحــي .وتتولــى الوكالــة تقييــم المطالبــات وأنمــاط
تقديــم الخدمــات وفعاليــة الخدمــات والتكنولوجيــات الطبيــة مــن حيــث التكلفــة .وأحــرزت الوكالــة عــام
 2012وفـ ًـرا مقــداره  1.95مليــار دوالر عبــر تقييمهــا للمطالبــات ،كمــا تراجــع معــدل وصــف األطبــاء للمضادات
الحيويــة مــن  73فــي المائــة إلــى  44فــي المائــة فــي الفتــرة مــن  2002إلــى  2014نتيجــة لتقييــم الوكالــة لمــا
يصفــه األطبــاء مــن مســتحضرات دوائيــة.
وبينمــا حققــت كوريــا الجنوبيــة التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،فقــد منحــت األولويــة لتغطيــة الســكان مقابــل
التوســع فــي حزمــة المنافــع .ويفاقــم ذلــك الوضــع قــوة القطــاع الخــاص الــذي يشــجع الطلــب علــى أحــدث
الخدمــات والتكنولوجيــات .وبلــغ اإلنفــاق مــن األمــوال الخاصــة عــام  2013نســبة  37فــي المائــة ،مقارنــة
بمتوســط يبلــغ  19.5فــي المائــة فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي .وتحتــاج
كوريــا الجنوبيــة للتوســع المطــرد فــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة لكــي تغطــي جميــع الخدمــات الطبيــة
األساســية ،كمــا يلــزم وضــع حــد لإلنفــاق مــن األمــوال الخاصــة ،وإنشــاء نظــام اســتعراض لإلنفــاق الخــاص.

(ب) الوقاية المالية
يمثل المرض أو اإلصابة ضائقة هائلة ،وفي هذه األوقات ال ينبغي لألفراد
التعرض لمصدر قلق إضافي نتيجة خشيتهم عدم القدرة على تسديد مقابل
الرعاية الطبية .وكان تخفيف هذا الضغط أحد الدوافع الرئيسية لتطبيق أحد
أقدم نظم التمويل العام ،أال وهو هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وتطمئن الصفحة األولى لنشرة صادرة عام  1948القراء أن الخدمة «سوف تريحك
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من الهموم المالية في أوقات المرض».

سعيا لخفض التكاليف اإلدارية
• •توحيد جهة الدفع
ً

وأظهرت دراسات أجريت في دول منخفضة ومتوسطة الدخل قدرة التمويل
العام على خفض اإلنفاق من األموال الخاصة 126,125،كما أبرزت اعتبارين مهمين:

• •استخدام منصات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات

1.1في بلدان مثل إثيوبيا حيث ترتفع التكاليف غير الطبية للرعاية الصحية – مثل
االنتقال إلى العيادات على سبيل المثال – ينبغي وجود دعم عام لهذه
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التكاليف ،وإال فستبقى مخاطر اإلفقار الطبي قائمة.

• •استراتيجيات المنافذ
• •األدوية المكافئة التي ال تحمل أسماء تجارية

2.2فرض اشتراكات باهظة التكلفة باعتبارها وسيلة تمكن الحكومة من استرداد
بعض التكاليف يعد كذلك مصدر خطر ،حيث أظهرت بحوث حديثة عن
التوسع غير المسبوق الذي تنفذه الصين في التأمين الممول من جهات
حاليا إلى مائة في المائة،
عامة أنه على الرغم من وصول معدالت التغطية ً
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إال أن االشتراك باهظ التكلفة أدى إلى الحد من الوقاية المالية.

«لقــد انتهــى العصــر الــذي كان
المــرض فيــه يحطــم ويدمــر
المدخــرات التــي ادخروهــا [كبــار
الســن] بعنايــة فائقــة علــى امتــداد
حياتهــم لكــي ينعمــوا بالعيــش
الكريــم فــي ســنواتهم األخيــرة .لقــد
انتهــى العصــر الــذي كانــت األســر
الشــابة فيــه تــرى دخلهــا وأحالمهــا
تتــآكل وتتهــاوى لمجــرد وفائهــا
بالتزاماتهــا األخالقيــة العميقــة
تجــاه الوالديــن واألعمــام والعمــات
١٢٩
واألخوال والخاالت».
لينــدون جونســون رئيــس الواليــات
المتحــدة لــدى إقــراره قانــون
الرعاية الطبية (مديكير) عام 1965

وتعتبر دراسة الضرائب على التبغ من المجاالت البحثية الجديدة التي تربط بين التمويل العام للصحة والوقاية
المالية .وتستطيع مثل هذه الضرائب حشد اإليرادات العامة ،وتعزيز مخرجات الصحة العامة عن طريق
التضييق على السلوكيات غير الصحية ،وتوفير الوقاية المالية عبر خفض المصروفات الطبية المرتبطة بالصحة
(انظر دراسة الحالة .)3
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دراسة الحالة  :3الضرائب على التبغ تحشد األموال
العامة وتوفر وقاية من المخاطر المالية
تواجــه العديــد مــن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط ً
متناميــا مــن األمــراض غيــر المعديــة التــي
عبئــا
ً
يعــد التدخيــن أحــد مســبباتها .وتمثــل الضرائــب علــى التبــغ اســتراتيجية فعالــة للحــد مــن هــذا العــبء ،إلــى
جانــب تحصيــل إيــرادات عامــة كبيــرة وتوفيــر الوقايــة مــن المخاطــر الماليــة 129.وشــهدت بلــدان عديــدة هــذه
اآلثــار علــى اختــاف حجــم نظمهــا االقتصاديــة بيــن صغيــرة وكبيــرة – كمــا يظهــر أدنــاه فــي لبنــان والصيــن.
تعــد معــدالت انتشــار التدخيــن فــي لبنــان مــن أعلــى المعــدالت فــي منطقــة الشــرق األوســط 130.وقــد
وجــد ســلتي وزمــاؤه أن فــرض ضريبــة علــى التبــغ لرفــع ســعره بنســبة  50فــي المائــة ســتؤدي إلــى خفــض
االســتهالك ،والحــد مــن المــرض وحــاالت الوفــاة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة ،وزيــادة اإليــرادات
الحكوميــة 131.ويظهــر الشــكل  6قيمــة الوقايــة مــن المخاطــر ،مقدمــة فــي صورة نســبة مــن إجمالي اإلنفاق
األســري لــدى خمــس شــرائح دخــل ،وذلــك نتيجــة لزيــادة مقدارهــا  50فــي المائــة فــي ســعر الســجائر بســبب
فــرض ضرائــب أعلــى .وتــزداد المنافــع كثيـ ًـرا بالنســبة لألســر األكثــر فقـ ًـرا.

شكل  :6القيمة التقديرية للوقاية من المخاطر المالية في لبنان
%
80

72%
70
60

54%

50
40

28%

30

17%

15%

9%
2%
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ 5
ﺛﺮاء(
)اﻷﻛﺜﺮ ً

4%
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ٤

19%

7%

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ٣

20
10

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ٢

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ 1
ﻓﻘﺮا(
)اﻷﺷﺪ ً

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ

وينتظر أن تحقق الضرائب على التبغ منافع مماثلة في الصين التي يزيد فيها عدد المدخنين الذكور
على  300مليون .ووجدت دراسة نمذجة أن حدوث زيادة في السعر مقدارها  50في المائة ستؤدي
عاما القادمة بين الرجال ،وثلث هذه
إلى الحفاظ على  231مليون سنة حياة على امتداد الخمسين ً
فقرا .وتستطيع الحكومة تحصيل  703مليارات دوالر من اإليرادات
السنوات بين المجموعة األكثر ً
الضريبية ،كما تؤدي الضريبة إلى خفض اإلنفاق على األمراض المرتبطة بالتبغ بمقدار  24مليار دوالر
فقرا .وتتركز الوقاية المالية البالغة  1.8مليار دوالر بشكل أساسي ( 74في
ثلثه في المجموعة األكثر ً
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فقرا.
المائة) في األسر األكثر ً
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مثاال على تقدير األفراد لقيمة
وتقدم دراسة الحالة  4التي تتناول نظام الرعاية الطبية األمريكي (مديكير)
ً
الحد من المخاطر المالية.

دراسة الحالة  :٤قيمة الوقاية من المخاطر المالية التي
يوفرها نظام الرعاية الطبية (مديكير)
تبدو قيمة التأمين الصحي واضحة بالنسبة لمعظم األفراد؛ إذ إنه يسمح بالحصول على الرعاية
الصحية مثل الرعاية الطبية للطفل المريض أو العالجات المكثفة للسرطان في المستشفيات .وثمة
وضوحا للتأمين الصحي؛ وهي الوقاية من الدمار المالي الناجم عن التكاليف
منفعة أخرى أقل
ً
الباهظة للرعاية الصحية .تشير دراسات سابقة إلى أن التغطية التأمينية تدر منافع كبيرة على األسر
منخفضة الدخل التي تعتبر األكثر عرضة للمخاطر من التكاليف المرتبطة باألمراض الخطيرة .فعلى
سبيل المثال ،انخفض اإلنفاق الطبي الباهظ من األموال الخاصة بنسبة  50في المائة بعد تطبيق
التأمين الصحي الوطني 133.والمهم أن التأمين الصحي يكتسي قيمة ملموسة حتى لمن ال يحتاجون
مطلقا ،ففي التجربة العشوائية للتأمين الصحي (مديكير) بوالية أوريغون في الواليات
ً
الستخدامه
المتحدة 134،كان األثر األكبر للتغطية الحد من االكتئاب (وليس تحسن ضغط الدم أو التحكم في
قائال« :لم أكن أدرك مدى العبء النفسي الذي
الجلوكوز) ،ما أفضى بأحد الباحثين إلى التصريح
ً
ثالثيا:
ربحا
ًّ
يتعرض له األفراد غير المؤمن عليهم 135».وهكذا يوفر التأمين الصحي ً
• •وصول أفضل إلى الرعاية الصحية
• •امتصاص الصدمة المالية التي يحدثها المرض الخطير والممتد
• •انخفــاض التوتــر واالكتئــاب لــدى مــن يثيــر قلقهــم العجــز عــن الحصــول علــى الرعايــة عندمــا يكونون
في أشد الحاجة إليها
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وبالطريقة نفسها التي يرتب بها األفراد قيمة نقدية مرتفعة على أعوام الحياة اإلضافية التي توفرها
االستثمارات الصحية ،فإنهم يضعون كذلك قيمة مرتفعة للوقاية من المخاطر المالية التي يوفرها التأمين
حكوميا .إن معرفة األفراد بالدفع المسبق للخدمات الصحية األساسية من جانب الحكومة يمنحهم
الممول
ً
ليال وهم يعرفون أنهم لن يعانوا من الدمار المالي إذا مرضوا أو
راحة البال ،حيث يمكنهم ذلك من النوم ً
تعرضوا إلصابة .ولراحة البال هذه قيمة اقتصادية لم نفلح في تقديرها حق قدرها.

(ج) حل طويل المدى :تعبئة الموارد المحلية واإلنفاق الفعال
يعتبر نظام التمويل المحلي القوي الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام البلدان التي تأمل في توفير نظام
مستدام للرعاية الصحية .وينبغي إرفاق هذا الحشد المحلي للموارد باإلنفاق الفعال.
وتتمثل إحدى طرق زيادة الفعالية في ضمان توجيه األموال إلى التدخالت الصحية التي تمثل «أفضل
الصفقات» .ومن االستراتيجيات األخرى:
	•تقييــم التكنولوجيــات الصحيــة – مثــل برنامــج تقييــم التدخــات والتكنولوجيــات الصحيــة فــي تايالنــد.
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ويفضي هذا التقييم إلى زيادة فعالية استخدام موارد الرعاية الصحية.
	•الرعايــة المســؤولة – ترتيــب تتولــى بمقتضــاه مجموعــة مــن المزوديــن الصحييــن المســؤولية المشــتركة
تقديريــا علــى امتــداد فتــرة زمنيــة ومقابــل تكلفــة
عــن تحقيــق مجموعــة مــن النتائــج لســكان محدديــن
ًّ
متفــق عليهــا .ويقــدم تقريــر الرعايــة المســؤولة الصــادر عــن ويــش عــام  2016مجموعــة مــن دراســات
الحــاالت مــن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط مثــل الهنــد والمكســيك ونيبــال وروانــدا ،حيــث
يظهر من خاللها كيف يؤدي هذا اإلجراء إلى توفير رعاية أعلى جودة بتكلفة أقل.
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	•اســتخدام األدويــة علــى نحــو أكثــر مالءمــة – خفــض النفقــات غيــر الضروريــة علــى األدويــة غيــر المالئمــة،
خاصــة المضــادات الحيويــة ،وفــرض ضوابــط جــودة للقضــاء علــى العقاقيــر المزيفــة أو التــي ال تلبــي المعاييــر
137
المفروضة.
	•اســتخدام الحوافــز لتشــجيع العامليــن فــي المجــال الصحــي والحــد مــن اإلقامــة غيــر المالئمــة أو
الطويلــة فــي المستشــفيات  -تتضمــن مثــل هــذه الحوافــز المدفوعــات المرتبطــة بــاألداء ،عــاوة علــى
الحوافــز المهنيــة (علــى ســبيل المثــال توفيــر أوقــات عمــل مرنــة واســتقالل فــي العمــل وتقديــر العمــل
138
الجيد).
	•خفــض وجــوه انعــدام الكفــاءة فــي إنفــاق القطــاع العــام ،مثــل دعــم الوقــود األحفــوري – يقــدر
صنــدوق النقــد الدولــي أن مكاســب اإليــرادات التــي يمكــن تحقيقهــا عبــر رفــع هــذا الدعــم كانــت لتصــل
إلــى  2.9تريليــون دوالر ( 3.6فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى مســتوى العالــم) عــام ،2015
والتــي كان مــن الممكــن اســتخدامها فــي صــورة «تخفيضــات ضريبيــة معــززة للنمــو علــى العمالــة ورأس
139
المال أو لصالح استثمارات تمثل حاجة ماسة في قطاعي التعليم األساسي والصحة».
كثيرا من البلدان
ولكن حتى مع حشد الموارد المحلية وجني المكاسب الناجمة عن كفاءة اإلنفاق ،فإن
ً
عوضا عن ذلك على
ً
النامية ليست في وضع يمكنها من تمويل خدماتها الصحية بشكل مستقل ،بل تعتمد
المساعدات الصحية .ونستكشف في الفصل التالي كيفية الحشد األمثل للمعونات الستكمال مجهود
حكوميا.
تطوير نظم ممولة
ً

 ٢-٢جدوى زيادة المعونات الصحية :االستثمارات السابقة
واقتصاديا
صحيا
تقدما
جلبت
ًّ
ًّ
ً
بعد انقضاء عقد من تزايد االستثمارات من  2000إلى  ،2010أصيبت المعونات الصحية بالركود ،بل تفترض
بالغا 140.ولوال
قلقا ً
تراجعا في الفترة من  2013إلى  ،2014وهو توجه يثير ً
التقديرات األولية أنها ربما شهدت
ً
يقدر معهد القياسات الصحية والتقييم حجم المعونات الصحية التي كان يمكن إنفاقها في
هذا االنكماشّ ،
141
الفترة من  2011إلى  2014بمبلغ  38.4مليار دوالر.
وينبغي أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار للمانحين ،فهذه التوجهات قادرة على تعريض التقدم الذي أحرز
وبدال
مؤخرا في الصحة العالمية للخطر ،كما يمكنها أن تؤدي إلى حدوث آالف الوفيات التي يمكن تجنبها.
ً
ً
من التراجع عن االستثمار في الصحة ،نقول بوجوب إنفاق المانحين لحصة أكبر من إجمالي المعونات التي
يقدمونها على الصحة.
وكما هو موضح أدناه ،تستطيع المعونات استكمال العجز في التمويل المحلي لدى الدول النامية بعدة
وسائل مهمة:
	•التوسع :تدعم المعونات جهود البلدان الرامية إلى التوسع في األدوات الصحية الحيوية.
	•تبــادل أفضــل الممارســات :تســتطيع المعونــات القيــام بــدور الوســيلة أو اآلليــة لنشــر المعرفــة
والمعلومات بين البلدان فيما يخص الوقاية من األمراض وعالجها.
	•الوصــول إلــى المهمشــين :تســتطيع المعونــات تمويــل الخدمــات الصحيــة المقدمــة لألفــراد – مثــل
الالجئيــن أو الطوائــف المصنفــة أو النســاء – ممــن قــد يعانــون مــن التمييــز عندمــا يتعلــق األمــر بتلقــي
محليا.
الخدمات الممولة
ًّ
محفوفــا
ً
	•تقديــم خدمــات موصومــة :تســتطيع المعونــات تمويــل خدمــات تعتبــر الحكومــة توفيرهــا
بالصعوبات ،مثل اإلجهاض اآلمن ورعاية ما بعد اإلجهاض وجوانب أخرى للصحة اإلنجابية.

تاريخ حافل بالنجاح
لطالما كان السؤال حول نجاعة المعونات مثار جدل كبير 144-142.ولكن الناقدين أنفسهم يعترفون بأن المعونات
كثيرا من أنواع المعونات األخرى.
الصحية أحرزت
نجاحا أكبر ً
ً
يعترف الخبير االقتصادي الحاصل على جائزة نوبل أنجوس ديتون ،أحد أكبر المفوهين المشككين في جدوى
قائال« :لقد أنقذت المعونات الخارجية حياة الماليين في الدول الفقيرة» 145.ومنذ عام 2000
المعونات،
ً
استهدفت معظم المعونات الصحية فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا وصحة األمهات
واألطفال .وأظهرت البحوث أن حشد المعونات بهذه الطريقة ارتبط بتراجع كبير في حاالت الوفاة ،وعلى
سبيل المثال:
ـنويا للســيطرة علــى المالريــا تقــل عــن 40
• •المالريــا :قبــل عــام  1998كانــت المعونــات الصحيــة المنفقــة سـ ً
مليــون دوالر .وبحلــول عــام  ،2007ارتفــع المبلــغ إلــى  724مليــون دوالر .وأنفــق معظــم هــذا المبلــغ علــى
الناموســيات .وأظهــر فالكســمان وزمــاؤه أن كل دوالر مــن المســاعدات التــي تنفــق لمكافحــة المالريــا
146
للفــرد ارتبــط بزيــادة تقــدر بحوالــي  5فــي المائــة فــي نســبة األطفــال الذيــن ينامــون ليـ ًـا تحــت ناموســية.
وانخفضــت وفيــات األطفــال بنســبة  23فــي المائــة لــدى األســر التــي تمتلــك ناموســية واحــدة علــى
األقــل 147.ويقــدر ميلــز وشــيلكوت أن كل دوالر ينفــق للســيطرة علــى المالريــا يجلــب عائـ ًـدا يتــراوح مــن 2
148
إلى  5دوالرات.
• •فيــروس نقــص المناعــة البشــرية :فــي الفتــرة مــن  2003إلــى  ،2008حشــدت خطــة الرئيــس األمريكــي
الطارئــة لإلغاثــة المتعلقــة باإليــدز  20.4مليــار دوالر للســيطرة علــى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي
البلــدان الناميــة ،ومــع نهايــة عــام  2008كان مليونــا شــخص يتلقــون عقــارات مضــادة لفيروســات النســخ
العكســي بتمويــل مــن الخطــة .ووجــدت دراســة أجراهــا بنديفيــد وزمــاؤه أن «خطــة الرئيــس األمريكــي
149
الطارئة لإلغاثة المتعلقة باإليدز ارتبطت بانخفاض في وفيات البالغين من جميع المسببات».
تكميليــا ضــد الحصبــة ،مــا أدى
لقاحــا
• •الحصبــة :منــذ عــام  ،2000تلقــى مليــارا طفــل مــن جميــع أنحــاء العالــم
ًّ
ً
150
إلى إنقاذ حياة  15.6مليون شخص على أقل تقدير.
ونظرا ألن هذه األمراض تتطلب استمرار جهود السيطرة عليها ،فإن االنقطاع المفاجئ للمساعدات سيؤدي
ً
إلى انبعاث المرض مرة أخرى وحدوث وفيات يمكن تفاديها .وتواجه هذه البرامج معضلة :كلما كان نجاحها
احتجابا عن أعين صناع السياسات ،ما يزيد خطر سحب التمويل .ومن المهم للغاية قيام
أكبر ،ازداد المرض
ً
الباحثين بنقل مثل هذه األدلة إلى صناع السياسات في الوقت السليم.
وفي المجمل ،تظهر األدلة أن المعونات الصحية كان لها تأثير مباشر وسببي في إنقاذ حياة الكثيرين .فقد شهدت
وانخفاضا أكبر بكثير في معدالت
ً
ارتفاعا أسرع في متوسط العمر المتوقع
الدول التي تلقت معونات صحية أكبر
ً
151
وفيات األطفال مقارنة بالبلدان التي تلقت معونات أقل .لقد آتت المعونات الطبية أكلها عندما استخدمت
تقنيا ذات األهداف الواضحة التي تتمتع
البلدان التمويل الخارجي للتوسع في البرامج عالية التركيز والسليمة ً
بسلطة ومسؤولية إدارية قوية .ووثقت مجموعة من دراسات الحاالت ،التي نشرها مركز التنمية العالمية تحت
عنوان مشروع إنقاذ الماليين ،مجموعة من قصص النجاح المبهرة التي تظهر أثر المعونات الصحية ،بما في ذلك
152
السيطرة على العمى النهري وداء الحبيبات (الدودة الغينية) في دول إفريقيا جنوبي الصحراء.

اكتماال
صورة أكثر
ً
يؤدي اعتماد التغيرات في الناتج المحلي اإلجمالي بوصفها المقياس الوحيد للقيمة االقتصادية للمعونات
الصحية إلى تكوين صورة في غاية القصور .فعلى سبيل المثال ،يدر كل دوالر يستثمر في لقاحات األطفال
دوالرا إذا اعتمدنا على الناتج المحلي اإلجمالي وحده .أما إذا
عائدا يبلغ 16
في الفترة من  2011إلى 2020
ً
ً
153
دوالرا خالل الفترة نفسها.
عائدا قيمته 44
شامال للدخل ،فسوف نجد أن كل دوالر يدر
نهجا
ً
ً
استخدمنا ً
ً
ويعتبر مركز كوبنهاجن للتوافق ،وهو مركز فكر يعمل في مجال التنمية العالمية ،المنظمة الوحيدة حسب
علمنا التي تستخدم مقاربات الدخل الشامل لتقدير عائدات االستثمار في قطاعات تنموية مختلفة .وتوصلت
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تحليالت المركز بناء على هذه العائدات إلى أن الصحة أحد أفضل مجاالت االستثمارات المتاحة .وقد توصل
التحليل الذي أجراه المركز عام  2012إلى أن  8من أفضل  10مجاالت استثمارية كانت في القطاع الصحي:
المغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة التي تكون الحاجة إليها بمقادير قليلة) ،ودعم
عقاقير المالريا ،ولقاحات األطفال ،والقضاء على الديدان الطفيلية في أطفال المدارس ،والتوسع في عالج
داء السل ،وتعزيز القدرة الجراحية ،واللقاح ضد التهاب الكبد البائي154.

مستقبل المعونات
القطرية (أي المعونات التي تقدم إلى الدول مباشرة) ستكون ضرورية لعقود
ال شك أن المعونات الصحية ُ
قادمة .وستظل الدول منخفضة الدخل بحاجة للمعونات لدعم برامجها الصحية ،كما ينبغي للمانحين توفير
معونات صحية موجهة للدول متوسطة الدخل على أساس كل حالة على حدة الستهداف المجموعات
السكانية الضعيفة مثل الالجئين أو المجموعات التي تعاني من التمييز ،عالوة على تمويل الخدمات الحساسة
القطرية في األعوام
سياسيا مثل تنظيم األسرة .وعلى الرغم من ذلك ،يتوقع تراجع الحاجة للمعونات ُ
ً
وبدال من تخفيض التمويل،
النامية.
الدول
من
الكثير
تشهده
الذي
المطرد
االقتصادي
للنمو
ا
نظر
القادمة
ً
ً
ينبغي قيام المانحين باالستثمار في الوظائف العالمية للمعونات الصحية.

الوظائف العالمية للمعونات الصحية
القطرية ،يمكن القول إن المعونات الصحية لديها دور آخر مهم لتؤديه ،أال وهو دعم
إذا تخطينا البرامج ُ
االستجابة العالمية المنسقة للتهديدات اآلنية وطويلة المدى 155.ويمكن تحقيق ذلك عبر ما يلي:
• •تطوير تكنولوجيات صحية جديدة للتعامل مع األمراض المرتبطة بالفقر
• •إدارة التهديدات العابرة للحدود مثل مقاومة مضادات الميكروبات
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• •رعاية القيادة والتوجيه للصحة العالمية
حاليا  4.7مليار دوالر فقط لهذه الوظائف الحيوية ،أي ما يمثل فقط ُخمس المعونات الصحية.
ويوجه ً
وعلى الرغم من ضرورة زيادة المبلغ اإلجمالي للمعونات الصحية ،إال أنه يجب كذلك زيادة مقدار المعونات
الموجه نحو الوظائف العالمية .وتوضح دراسة الحالة  5أسباب ذلك باستخدام نهج الدخل الشامل.
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حاليا في بلدان
وتشير «معضلة الدخل المتوسط» إلى حقيقة مفادها أن معظم فقراء العالم يعيشون ً
متوسطة الدخل ،ولكن العديد من البلدان متوسطة الدخل تزداد ثراء لدرجة تجعلها غير مؤهلة لتلقي
المعونات .وعلى الرغم من ذلك ،يساعد تنامي الدعم للوظائف العالمية في حل هذه المعضلة .فعلى
سبيل المثال ،ينتظر أن تستفيد الصين والهند استفادة عظيمة من الشراء الجماعي لألدوية والمنتجات
الصحية األخرى ،وتهيئة األسواق لخفض أسعار العقاقير ،وتنامي الجهود الدولية للسيطرة على داء السل
161
المقاوم للعقاقير المتعددة.

دراسة الحالة  :٥المنافع العامة العالمية وقيمة
التأهب لمواجهة األوبئة
التزاما بارزً ا وعظيم اإلثمار بتوجيه الموارد العالمية نحو االستثمارات
شهد القرن الحادي والعشرون
ً
الصحية بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط .ولكن تبقى أهداف يسهل تحقيقها في مجال
162
مقنعا.
مثاال
الصحة ،فغياب التأهب لألنفلونزا الوبائية يقدم
ً
ً
مجددا لوباء إنفلونزا شديد الحدة يماثل الوباء الذي
ثمة احتمال ضئيل في أي عام أن يتعرض العالم
ً
انتشر عام  1918وتسبب في وفاة عشرات الماليين من البشر .وحتى وباء متوسط الحدة ،الذي
حدث مثله ست حاالت على األقل منذ عام  ،1700يمكنه أن يتسبب في وفاة مليوني شخص أو
أكثر .وقد توصلت دراسة حديثة استخدمت تقديرات معقولة (على الرغم من اعترافها بكونها غير
قطعية) لالحتماالت السنوية لحدوث أوبئة إلى أن التقدير المعقول للوفيات المتوقعة عند تفشي
سنويا على مستوى العالم ،مع تكلفة سنوية مرتبطة بحاالت الوفاة تقدر
وباء تتخطى  700ألف
ًّ
سنويا ،تصل التكلفة
بحوالي  490مليار دوالر .ومع إضافة خسارة متوقعة للدخل تبلغ  80مليار دوالر
ًّ
سنويا ،أي ما يعادل  0.7في المائة من الدخل العالمي (في نطاق يتراوح من
إلى  570مليار دوالر
ًّ
 0.4إلى  1في المائة) .ويؤدي عدم احتساب القيمة الضمنية الرتفاع خطر الوفاة إلى اإلغفال الكبير
لقيمة االستثمارات الالزمة للسيطرة على األوبئة.
وبينما تستفيد جميع الدول من التأهب لمواجهة األوبئة ،فإن تكلفة األوبئة في البلدان منخفضة
الدخل تبلغ ضعف المتوسط العالمي .وبناء على ذلك ،يحدث التأهب تأثيره األكبر في أكثر مناطق
ضعفا.
ً
العالم

سنويا لدعم البحث والتطوير في مجال
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ،ينبغي توفير  6مليارات دوالر
ًّ
حاليا يمثل نصف هذا المبلغ فقط .وتظهر مقاربات الدخل الشامل
األمراض المرتبطة بالفقر ،بيد أن ما ينفق ً
العائدات االقتصادية الكبيرة لالستثمار في البحث والتطوير .فعلى سبيل المثال ،استخدم هيشت وجاميسون
هذا النهج إلظهار العوائد بالغة الضخامة لالستثمار في لقاح مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية 158.ويتوقع
عائدا يتراوح من  2إلى 67
أن يدر كل دوالر يستثمر في تطوير لقاح مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية
ً
لقاحا تبلغ فعاليته 50
وأن
ا
سنوي
دوالرا إذا افترضنا أن تكاليف البحث والتطوير تبلغ حوالي  900مليون دوالر
ً
ًّ
ً
متاحا بحلول عام  .2030وقد تجاهلت الطرق المعيارية لتقدير قيمة االبتكار كذلك
في المائة سوف يصبح
ً
القيمة التأمينية الكبيرة للتدخالت الصحية الجديدة؛ أي القيمة االقتصادية الناتجة عن كون التدخالت الجديدة
159
تحد من خطر إصابة المرء بالمرض أو تحد من شدة هذا المرض.
استثمر المانحون عام  2013أقل من مليار دوالر في إدارة التهديدات العابرة للحدود مثل التأهب لتفشي
األمراض ،وعلى الرغم من ذلك يتوقع البنك الدولي أن يتكلف بناء نظام عالمي للتأهب لمواجهة األوبئة
حوالي  3.4مليار دوالر 160.ويعني ذلك بقاء العالم في خطر محدق .وأدى االستثمار غير الكافي في هذه
الخواص إلى استجابة عالمية بطيئة للغاية لكارثة اإليبوال في غرب إفريقيا؛ فلم يتوفر العالج أو اللقاح أو
االختبار التشخيصي السريع .وكان نظام التأهب لتفشي المرض واالستجابة له في غاية الضعف ،كما كانت
قيادة منظمة الصحة العالمية غائبة.
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الفصل الثالث :ما ينبغي االستثمار فيه :حزمة
تدخالت عالية التأثير
الرسائل األساسية للسياسات
• •يعــزى حوالــي  80فــي المائــة مــن االنخفــاض فــي وفيــات األطفــال بالبلــدان الناميــة فــي الفتــرة مــن 1970
إلى  2000إلى تبني تدخالت صحية منقذة للحياة.
• •ينبغــي تركيــز التمويــل العــام والمعونــات الصحيــة علــى تقديــم حــزم تدخــات عاليــة الفعاليــة مــن حيــث
التكلفــة تعــد أفضــل الصفقــات للتعامــل مــع األمــراض المعديــة ،والحــاالت الصحيــة لألمهــات واألطفــال،
واألمراض غير المعدية واإلصابات ،بحيث تستهدف الحاجات المحلية.

وتؤكد البحوث التي تناولت تراجع وفيات األطفال في الفترة من  1970إلى  2000في  95دولة نامية أهمية تبني
التدخالت الصحية 167.ويتمثل أهم عامل في الحد من وفيات األطفال في سرعة تبني الدول أحدث التدخالت
المنقذة للحياة ذات التكلفة الزهيدة والفعالية الكبيرة :حيث شهدت البلدان التي بادرت إلى تبني التدخالت
إضافيا في وفيات األطفال مقداره  2في المائة ،كما نُ سب  80في المائة من التحسن المحرز في
سنويا
انخفاضا
ً
ًّ
ًّ
معدل الوفيات إلى تبني التكنولوجيات الصحية ،مقارنة بثالثة في المائة فقط بسبب نمو الدخل ،وثمانية في
المائة بسبب توسع القوة العاملة في المجال الطبي ،وتسعة في المائة بسبب تعليم الفتيات.

كيفية تحديد األولويات
إذا أتيح لك إنفاق مليون دوالر على الصحة ،فما هي أفضل المشتريات؟ أيها ينقذ حياة المزيد من األشخاص؟
وأظهرت أي التدخالت الصحية أكثر فعالية من حيث
تناولت مجموعة واسعة من البحوث هذه األسئلة،
172
التكلفة – وهي ما يطلق عليها «أفضل الصفقات» (انظر الجدول .)1
171-168

• •العائــدات علــى االســتثمار فــي هــذه الحــزم هائلــة؛ علــى ســبيل المثــال يــدر كل دوالر يســتثمر فــي توفيــر
دوالرا.
عائدا يصل إلى 44
حزمة لقاحات األطفال على امتداد الفترة من  2011إلى 2020
ً
ً
• •يمكــن للتوســع المطــرد فــي أفضــل الصفقــات بالــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط أن يــؤدي إلــى
تحول هائل في الصحة العالمية خالل جيل واحد.

أفضل وسيلة لتحسين الصحة تقديم تدخالت صحية زهيدة
الثمن وقوية التأثير
دوليا وجهات النظر
عاما ،تحدى كينجزلي ديفيز عالم االجتماع واألخصائي الديموغرافي المعروف
ً
منذ ستين ً
السائدة حول أسباب تراجع معدالت الوفاة ،حيث وجد أن التقدم االقتصادي ال يفسر حدوث ذلك .وفي
واقع األمر لم يكن التقدم االقتصادي حتى مجرد شرط مسبق لتحقيق تراجع سريع في معدل الوفيات،
164
وإنما كان ذلك يعزى في الغالب إلى التدخالت الصحية زهيدة التكلفة.
«إذا أردنا تقديم الخدمات للجميع ،فال
نموا  ...قد صار يمكن تقديم جميع الخدمات ،بل ينبغي
«إن االنخفاض الكبير في معدل الوفيات بالمناطق األقل ًّ
نظرا الكتشاف طرق جديدة لعالج األمراض يمكن البدء بتقديم أكثر الخدمات فعالية من
واقعا بشكل أساسي
ً
ً
سريعا ألنه لم يعتمد حيث التكلفة».
تطبيقها بتكلفة معقولة  ...ويمكن لالنخفاض أن يكون
ً
على التنمية االقتصادية العامة أو التحديث االجتماعي  ...وال يزال هناك
الكثير من التملق لضرورة حدوث تطور اقتصادي عام ورفاه مجتمعي من
أجل السيطرة على المرض  ...الحقيقة أنه يمكن القضاء على الكثير من
األمراض دون حدوث أي من ذلك»...

غرو هارلم برونتالند ،منظمة الصحة
العالمية1999 ،

وفي الفترة من  1991إلى  ،2000نجحت أربعة بلدان منخفضة الدخل هي بنغالدش
واإلكوادور ومصر وإندونيسيا في الحد من وفيات األطفال بنسبة تبلغ  40في المائة على األقل ،وهي نسبة
متوقعا 165.ولم يسهم النمو االقتصادي والحد من الفقر والحد من انعدام المساواة
كثيرا مما كان
أكبر
ً
ً
بشكل منتظم في هذا التراجع .وحتى في ظل غياب الحكم الرشيد وانتشار الفساد واالضطرابات وانخفاض
تأثيرا كانت:
المشاركة في العملية السياسية ،فإن أكثر العوامل ً
• •توجيه حزم تدخالت صحية منتقاة ألكثر من يحتاجونها
• •توفير المساعدة المالية والتقنية خاصة في مجال مراقبة األمراض
احتياجا لها بتوسع أكبر في تقرير
وتُ ناقش أهمية توجيه حزم التدخالت الصحية إلى أكثر الحاالت والسكان
ً
166
«ويش» الصادر عام  2016حول الطب الدقيق.
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جدول  :1معدالت الفوائد إلى التكاليف لالستثمار في حزم مختلفة من التدخالت التي تمثل
أفضل الصفقات
مجال التركيز الصحي

حزم التدخالت

الفائدة لكل
دوالر ُينفق

اإلطار
الزمني

المراجع

التحصين

حزمة اللقاحات :اللقاح الثالثي ،والتهاب
الكبد البائي ،ولقاح النزلة النزفية من
النوع باء  )1أو اللقاح الخماسي
التكافؤ)2؛ ولقاح الورم الحليمي
البشري؛ والتهاب الدماغ الياباني؛
والحصبة والنكاف والحميراء؛
وروتافيروس؛ واللقاح المزدوج لمرض
.ذات الرئة؛ والحمى الصفراء

دوالرا
44-16
ً

2020-2011

173

التغذية

تدخالت الحد من التقزيم ومنها:
المغذيات الدقيقة ،وتعميم إضافة
اليود إلى الملح ،ومكمالت الكالسيوم،
والمثريات والمكمالت بالفوالت
والحديد ،والتثقيف بشأن الرضاعة
الطبيعية والتغذية التكميلية،
والمكمالت بالزنك وفيتامين أ ،واإلدارة
األهلية لسوء التغذية الحاد

دوالرا
48-3
ً

2030-2015

174

صحة األمهات
واألطفال

حزم تدخالت لآلتي :صحة األمهات
والمواليد ،وصحة األطفال ،والتحصين،
وتنظيم األسرة ،وفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز ،والمالريا

دوالرا
20-9
ً

2035-2015

176,175

المالريا

السيطرة على المالريا في دول إفريقيا
جنوبي الصحراء

 5دوالرات

األمراض غير المعدية
(مثل السكتة
واألمراض الرئوية
المزمنة وأمراض
قصور الشرايين
)القلبية

العالج باألسبرين في مستهل نوبة
قلبية حادة ،والسيطرة على ارتفاع
ضغط الدم المزمن ،وخفض الملح
بنسبة  %30في األغذية المصنعة،
وزيادة سعر التبغ بنسبة ،%125
والوقاية الثانوية من أمراض القلب
واألوعية الدموية باستخدام قرص
3
متعدد األدوية

 9دوالرات

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻤﻞ

رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﺤﻮل

اﻹﺟﻬﺎض اﻵﻣﻦ

ﺻﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺮي

ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎﻳﺎت
ﻟﻠﺘﺒﻎ واﻟﻜﺤﻮل

اﻟﻌﻼج ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
واﻟﺴﻜﺘﺎت
واﻟﺴﻜﺮي

177

2030-2015

178

 )2يحمي اللقاح خماسي التكافؤ من اإلصابة بالنزلة النزفية من النوع باء ،والسعال الديكي ،والكزاز ،والتهاب الكبد البائي ،والدفتريا
حصر بيتا وخافض للكوليسترول َ
وأنْ ِجيوتَ نْ سين بحيث تغطي الموانع اإلنزيمية
وم ِ
 )3تتضمن األقراص متعددة األدوية عادة األسبرين ُ

ومن المهم عدم االكتفاء بالنظر في العالجات التي تقدم أفضل النتائج بأقل مقابل وحسب ،بل ينبغي
كذلك النظر في الوقاية المالية التي تقدمها .ويطلق الخبراء االقتصاديون على ذلك «التحليل الممتد
للفعالية من حيث التكلفة» .179وتبرز هذه الدراسات مدى فعالية تدخالت معينة ،مثل لقاحات روتافيروس،
181,180
في الحيلولة دون اإلفقار المالي ،ويتم ذلك في األغلب عبر تفادي االحتجاز المكلف في المستشفيات.
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ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
ﺑﺄﺿﺮار اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﺤﻮل
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺴﻴﺊ
واﻟﺨﻤﻮل اﻟﺒﺪﻧﻲ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

 )1الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز وشلل األطفال ،والتهاب الكبد البائي ،ولقاح النزلة النزفية من النوع باء
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شكل  :7حزمة استثمارية

ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل
أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺎرب

ﻋﻼج اﻹﺳﻬﺎل
وذات اﻟﺮﺋﺔ ﻋﻨﺪ
اﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

داء اﻟﻤﻼرﻳﺎ
اﻷﻣﺮاض
اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ

ﻓﺤﺺ زﻫﻴﺪ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن
اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن

ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/اﻷﻳﺪز

داء اﻟﺴﻞ

تخطو العديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالفعل خطوات حثيثة نحو تقديم حزم تضم أفضل
الصفقات لعدة حاالت مرضية ،بما في ذلك األمراض غير المعدية ،تستهدف الحاجات المحلية .فعلى سبيل
المثال ،تتوسع إثيوبيا في حزمة للصحة النفسية والحاالت العصبية تشمل العالج النفسي االجتماعي األساسي
وعقاقير مكافئة منخفضة التكلفة لعالج االضطراب ذي االتجاهين واالكتئاب والصرع والذهان 182.وتكلف
الحزمة من  3إلى  4دوالرات فقط لكل شخص ،ويمكن تقديمها ضمن الرعاية األساسية .وتُ ناقش حزم أمراض
القلب واألوعية الدموية بمزيد من التفاصيل في تقرير «ويش» الصادر عام  2016حول أمراض القلب واألوعية
183
الدموية.
ويمكن للتوسع الشديد في التدخالت التي تمثل أفضل الصفقات بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أن
يؤدي إلى تقارب كبير في الصحة العالمية .وتظهر دراسة الحالة  6ما يتطلبه األمر لكي تصل ميانمار إلى التقارب
حاليا أفضل البلدان متوسطة الدخل من حيث األداء – وذلك
– أي الوصول إلى معدالت الوفاة التي تشهدها ً
عبر التوسع في هذه التدخالت.
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دراسة الحالة  :6كيف تصل ميانمار إلى التقارب؟
مرت ميانمار على مدار األعوام الخمسة الماضية بإصالحات سياسية بارزة .وكان ضمن ذلك السعي
إلحداث تغيرات كبرى في القطاع الصحي ،حيث التزمت بزيادة االستثمارات والوصول إلى التغطية
الصحية الشاملة بحلول عام .2030
وعلى الرغم من التقدم المحرز ،فال يزال ثمة الكثير مما ينبغي إنجازه .وتعد ميانمار من أقل دول
العالم في اإلنفاق العام على الصحة للفرد ،حيث اقتصر على  1.5في المائة من إجمالي اإلنفاق
الحكومي في  184 .2013ونتيجة لذلك ،فإن البنية األساسية للقطاع الصحي محدودة ،كما أن
النفقات الشخصية على الصحة تسجل أعلى المستويات في العالم ،وتعتبر معدالت وفيات
نسبيا.
األمهات واألطفال مرتفعة
ًّ
وسعيا لتحقيق التقارب مع أفضل البلدان متوسطة الدخل من حيث األداء في الوقت الراهن ،تحتاج
ً
عاما القادمة تضاف إلى مستويات
ميانمار الستثمار حوالي  1.3مليار دوالر
سنويا على مدار العشرين ً
ًّ
اإلنفاق الحالية .وتبرز الحاجة إلنفاق ثلثي هذا المبلغ على بناء قدرات المنظومة ،كما ينبغي توجيه
أكبر االستثمارات في البرامج الستهداف المالريا وفيروس نقص المناعة البشرية وصحة األطفال،
خاصة بين فقراء الريف الذين يتحملون أعلى عبء لألمراض.
ويمكن لهذه االستثمارات االستراتيجية الموسعة أن تؤدي إلى انخفاضات ملموسة في معدل
الوفيات .فعلى سبيل المثال ،يمكن لمعدل وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات أن
ينخفض بمقدار النصف؛ من  66حالة وفاة لكل ألف مولود حي في  2011إلى  31حالة وفاة في
األلف عام .2035
وسعيا لتحقيق هذه األهداف ،تحتاج ميانمار لمزيد من المعونات واالستثمار المحلي .وتمثل
ً
ميسورا
التكاليف التقديرية لتحقيق التقارب ثالثة أضعاف اإلنفاق الحالي .وينبغي أن يكون ذلك
ً
على مدار العشرين عاما المقبلة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي اإلجمالي
185
للبالد بنسبة حقيقية تتراوح من  7إلى  8في المائة في الفترة من  2015إلى .2020
شامال للدخل ،فإن كل
نهجا
وتستطيع هذه االستثمارات إدرار عائدات اقتصادية كبيرة .وإذا استخدمنا ً
ً
دوالر يستثمر لتحقيق التقارب في ميانمار يبلغ عائده حوالي  6دوالرات في الفترة من  2015إلى .2035

دراسة حالة ختامية
كان الغرض من هذا التقرير إمداد صناع السياسات بالمعلومات حول العائدات االقتصادية الضخمة لالستثمار
اقتصاديا لهذه االستثمارات ،كما ذهب إلى أن التمويل
في الصحة .وقد عرض هذا التقرير مبررات منطقية
ًّ
العام لمجموعة محددة من التدخالت التي تمثل أفضل الصفقات يوفر مستويات مرتفعة للغاية من الصحة
والوقاية المالية .وأقام التقرير الحجة على قيمة المعونات الصحية الموجهة .ونختتم التقرير بدراسة حالة
قصيرة تبرز هذه الرسائل األساسية.
كانت رواندا بعد اإلبادة الجماعية التي حدثت عام  1994من أفقر دول العالم .وكانت المنظومة الصحية قد
انهارت ،كما كانت معدالت اإلصابة باألمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والمالريا
186
وداء السل في ارتفاع .كانت رواندا «دولة فاشلة غارقة في الفقر والفوضى».
وفي أعقاب ذلك ،تبنت الحكومة الرواندية خطة طموحة للتوسع السريع في التدخالت التي تمثل أفضل
الصفقات ،مثل عالجات أمراض الطفولة والتحصين ورعاية الحوامل وبرامج السيطرة على المالريا وفيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز.
وتم توجيه مقدار متزايد من التمويل العام ومبالغ كبيرة من المعونات الصحية نحو التوسع في التغطية،
بحيث بدأ المسار نحو التغطية الصحية الشاملة عبر نظام تأمين مجتمعي يعفي الفقراء ،وهذا النظام يغطي
حاليا حوالي  98في المائة من السكان 187.وتم تدريب مجموعة صغيرة تتألف من  45ألف عامل محلي في
ً
مجال الصحة لتقديم خدمات الرعاية األولية األساسية.
وكانت النتيجة «قصة مذهلة في مجال الصحة العامة» 188،حيث زاد متوسط العمر المتوقع من  28سنة
فقط عام  1994إلى  56سنة عام  189 .2012وفي عام  1994توفي أكثر من طفل من بين كل أربعة أطفال قبل
طفال ،وهو أسرع انخفاض مسجل في
حاليا إلى طفل من كل 25
بلوغ عامه الخامس ،بينما وصل المعدل ً
ً
معدل وفيات األطفال على امتداد التاريخ 190.وانخفضت حاالت الوفاة بسبب المالريا بمعدل بلغ حوالي 90
191
في المائة في الفترة من  2005إلى .2011
وقد أثمر هذا التحول منافع اقتصادية هائلة ،حيث دفع عجلة النمو وأنقذ الماليين من براثن الفقر ،ويرجع
جانب من الفضل في ذلك إلى الحد من النفقات الطبية بالغة الضخامة.
وفي معرض التعليق على الثمار الرائعة لالستثمارات الصحية التي قامت بها رواندا ،قالت أجنس بيناجواهو
وزيرة الصحة الرواندية وزمالؤها:
«أدى االستثمار في الصحة إلى تنشيط النمو االقتصادي المشترك ،حيث أصبح المواطنون يعيشون
حياة أطول ولديهم قدرة أكبر على السعي لبناء حياة يعتبرونها ذات قيمة .إن الدرس المستفاد لرواندا
والبلدان في جميع أنحاء العالم التي تأمل في التعافي من االضطراب االجتماعي على اختالف أنواعه
192
من فترة ما بعد اإلبادة الجماعية هو أن أثمن الموارد التي تمتلكها أي أمة هو شعبها».

32

االستثمار في الصحة

االستثمار في الصحة
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34

الخطر الصحي
أو الوضع
الصحي

النتيجة محل
االهتمام

النتائج الرئيسية

المراجع

نقص التغذية
في الطفولة
المبكرة

التعليم
المدرسي

يكمل األطفال في إثيوبيا والهند وبيرو وفيتنام الذين
توقف نموهم بسبب نقص التغذية في الطفولة المبكرة
سنوات أقل في التعليم المدرسي.

1

المجاعة

التحصيل
العلمي لدى
البالغين والنتائج
المرتبطة بسوق
العمل

يترك التعرض للمجاعة في الصين وأوغندا سواء في
قويا على التحصيل العلمي
أثرا
سلبيا ًّ
ًّ
الحمل أو الطفولة ً
للبالغين؛ كما ارتبطت المجاعة في الصين بتحقيق
عائدات أقل.

4-2

سوء التغذية
في الطفولة
والتقزم

التعليم
المدرسي
والنتائج
المرتبطة بسوق
العمل لدى
البالغين

ارتبط التقزم في سن عامين في جواتيماال بالحصول على
تعليم مدرسي أقل ،وأداء أقل في االختبارات ،وإنفاق
أسري أقل للفرد ،وزيادة احتمال الحياة في فقر .وصدرت
نتائج مماثلة في البرازيل والهند.

7-5

التعرض للمالريا
أثناء الحمل
وفي الطفولة
المبكرة

األداء الدراسي

التعرض للمالريا قد يؤدي إلى أداء دراسي أسوأ ،ما قد
آثارا طويلة المدى على حالة الفرد
يخلف بدوره ً
االقتصادية عند البالغين؛ وأجريت معظم الدراسات في
دول إفريقيا جنوبي الصحراء ،ولكن يوجد كذلك بيانات
من أمريكا الالتينية وآسيا.

10-8

التعرض لتلوث
الهواء أثناء
الحمل وفي
الطفولة
المبكرة

األداء الدراسي

قد يؤدي التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل وفي
الطفولة المبكرة إلى انخفاض الوزن عند الوالدة وزيادة
وفيات المواليد؛ كما يرتبط بالتغيب عن المدرسة وتحقيق
أداء دراسي أسوأ.

12 ،11

حالة غذائية
أفضل في
الطفولة
المبكرة

النمو المعرفي
في الطفولة
واألداء
المدرسي

أظهرت الدراسات التي أجريت في البلدان النامية والدول
الغنية أن األطفال ذوي الحالة الغذائية األفضل تحسن
لديهم النمو المعرفي في الطفولة المبكرة وكان
أداؤهم أفضل في المدرسة.

15-13

حالة غذائية
أفضل في
الطفولة
المبكرة

األداء المدرسي

طوال
تزيد في الفلبين فرصة التحاق األطفال األكثر
ً
بالمدرسة في سن أصغر ،كما تقل فرصة رسوبهم في
الصف نفسه ،وتقل فرصة تسربهم من المدرسة
االبتدائية .وفي ريف زيمبابوي تزيد فرصة استكمالهم
المزيد من الصفوف ويلتحقون بالمدرسة في سن أصغر.

17 ،16

حالة غذائية
أفضل أثناء
الحمل وفي
الطفولة
المبكرة

النتائج
االقتصادية عند
البالغين

أظهرت الدراسات طويلة المدى التي تتابع العالقة بين
صحة الجنين والنتائج عند البالعين أنه في البلدان
منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة
الدخل ترتبط الحالة الغذائية األفضل أثناء الحمل وفي
الطفولة المبكرة بتحقيق عائدات أكبر في المراحل التالية
للحياة.

19 ،18

االستثمار في الصحة

االستثمار
الصحي

النتيجة محل
االهتمام

النتائج الرئيسية

المراجع

مكمالت اليود
في فترة
الحمل

التحصيل
العلمي

يحصل األطفال الذين حصلوا على العالج في تنزانيا على
ما يقدر بحوالي  0.35إلى  0.56سنة إضافية من التعليم
المدرسي مقارنة بأشقائهم وأقرانهم األكبر واألصغر سنًّ ا؛
كثيرا بين الفتيات.
ويبدو األثر أكبر ً

20

المكمالت
الغذائية في
الطفولة

النمو المعرفي
والنتائج
االقتصادية عند
البالغين

أبدى األطفال في جواتيماال الذين تلقوا مكمالت غذائية
وظيفة معرفية أفضل عندما أصبحوا بالغين ،كما حصلوا
على معدالت أعلى لألجور في الساعة ،وكان احتمال
حياتهم في فقر أقل بنسبة  .%10وتظهر كذلك األدلة
من إثيوبيا والهند وبيرو وفيتنام كيفية مساعدة
المكمالت األطفال في التخلص من آثار سوء التغذية ،بل
واللحاق بأقرانهم في بعض الحاالت.

26-21

السيطرة على
المالريا

التعليم
المدرسي وأجور
البالغين وإنتاجية
سوق العمل

اقترن برنامج القضاء على المالريا في أوغندا بزيادة
مقدارها نصف عام في سنوات التعليم المدرسي وزيادة
بنسبة  %40في إمكانية الحصول على عمل بأجر للذكور؛
وفي المجمل نتج عن أثر عالج المالريا زيادة سنوية في
الدخل تتراوح بين  5و 20في المائة ،وهو أثر كبير للغاية.
وأثمرت جهود القضاء على المالريا في الهند عن تأثير
إيجابي بارز على اإلنتاجية واألجور بين الرجال.

تحصين
األمهات ضد
الكزاز

التعليم
المدرسي

ارتبط تحصين األمهات ضد الكزاز في بنغالدش بمكاسب
تعليمية بارزة لألطفال الذين لم يحصل والديهم على
تعليم مدرسي.

29

تحصين
األطفال

الحالة
االقتصادية
لألسرة والنمو
المعرفي في
الطفولة

أظهرت عدة دراسات أن التحصين يمكنه تحسين الحالة
االقتصادية لألسرة عبر خفض وقت االنقطاع عن العمل
والنقود التي تنفق على رعاية األطفال المرضى .وعالوة
على ذلك ،أدى التحصين الكامل لألطفال في الفلبين
إلى زيادة ملحوظة في نتائج االختبارات المعرفية مقارنة
باألطفال المناظرين الذين لم يتلقوا لقاحات.

33-30

التحصين ضد
الحصبة

التعليم
المدرسي

أثمر برنامج للتحصين ضد الحصبة في بنغالدش زيادة
بنسبة  %7.4في االلتحاق بالمدارس بين الفتيان؛ وفي
جنوب إفريقيا أضيفت سنة إضافية من التعليم المدرسي
لكل  5إلى  7أطفال تم تحصينهم.

القضاء على
دودة
األنكلستوما

التعليم
المدرسي

قبل القيام بحملة القضاء على دودة األنكلستوما ،كان
 %40من طالب المدارس في الجنوب األمريكي مصابين
بدودة األنكلستوما .وبعد الحملة ،شهدت المقاطعات
التي كان لديها مستويات أعلى من اإلصابة قبل الحملة
زيادات أكبر في الحضور المدرسي ومعرفة القراءة
والكتابة .وارتبط القضاء على دودة األنكلستوما لدى
أطفال المدارس المصابين بها بزيادة اإليرادات في
المراحل التالية من الحياة .وإن أبدت دراسات أحدث درجة
أقل من الحسم حول الرابط بين القضاء على الدودة
والنتائج التعليمية.

درجات
االختبارات
المدرسية

انخفاض تعرض الحوامل لتلوث الهواء يزيد من درجات
االختبارات المدرسية في المرحلة الثانوية.

الحد من
التعرض لتلوث
الهواء
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35 ،34

38 ،36
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الصحي
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المراجع

فيروس نقص
المناعة
البشرية/اإليدز

اإلنتاجية
والتوظيف
والدخل

يأخذ الموظفون المصابون بفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز أيام إجازة مرضية أكثر ،وتقل لديهم
اإلنتاجية في العمل .ويقل دخل األسر المتأثرة بفيروس
نقص المناعة البشرية بنسبة  %50-35عن األسر التي لم
تتأثر به؛ ويرتبط فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في
جنوب إفريقيا بزيادة  %6في إمكانية البطالة.

43-40

العالج المضاد
لفيروسات
النسخ
العكسي
لفيروس نقص
المناعة البشرية

اإلنتاجية

ثمة أدلة قوية على إدرار عالج فيروس نقص المناعة
البشرية لعائدات اقتصادية كبيرة ،وذلك في األغلب عبر
ويبدي المصابون
المشاركة المتزايدة في القوة العاملةُ .
بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يبدأون العالج
المضاد لفيروسات النسخ العكسي ويستمرون فيه
مظاهر تحسن فورية وعلى المدى الطويل في اإلنتاجية.

50 ،49

المالريا

دخل األسرة

استهلكت التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة
بالمالريا – بما في ذلك فقدان أيام العمل بسبب المرض
أو العناية بالمرضى من أفراد األسرة وانخفاض اإلنتاجية
وتكاليف الرعاية الصحية –  %32من الدخل السنوي
لألسرة لدى أفقر األسر في مالوي.

44

مكمالت
الحديد لفقر
الدم

اإلنتاجية

بين العمال الذكور في حقول المطاط في إندونيسيا ،فإن
العمال المصابين بفقر الدم أقل إنتاجية ممن ال يعانون
من فقر الدم بنسبة  .%20وعندما عولج العمال المصابون
بفقر الدم بمكمالت الحديد ارتفعت إنتاجيتهم إلى
مستوى العمال غير المصابين بفقر الدم.

52 ،51

األمراض غير
المعدية
واإلصابات

المصروفات غير
المباشرة
والشخصية

ترتبط تكاليف غير مباشرة كبيرة باألمراض المزمنة ،منها
خسائر الدخل واإلنتاجية بين المرضى ومن يعتنون بأفراد
أسرتهم .وفي الهند زاد نصيب األمراض غير المعدية في
المصروفات الصحية الشخصية من  %32عامي 1996/1995
إلى  %47عام 2004؛ وكانت فرص النفقات الهائلة للعالج
بالمستشفى من السرطان أكبر بنسبة تبلغ  ،%170كما
كانت أكبر بنسبة  %22ألمراض القلب واألوعية الدموية
واإلصابات مقارنة بفرص العالج بالمستشفى عند اإلصابة
بأمراض معدية.

47-45

الحد من تلوث
الهواء

نتائج العمل

ارتبط خفض معدالت تلوث الهواء بتزايد مشاركة القوة
العاملة ومكاسبها .وعلى سبيل المثال ،ارتبط انخفاض
تركيز األوزون في الواليات المتحدة بمعدل  10أجزاء في
المليار بزيادة  %4.2في اإلنتاجية بين عمال القطاع الزراعي.

54 ،53

أمراض القلب
واألوعية
الدموية

المصروفات
الشخصية
والتوظيف

تنفق األسر المتأثرة بأمراض القلب واألوعية الدموية في
الهند المزيد على الصحة ،كما تعتمد بشكل أكبر على بيع
األصول واالقتراض لتسديد مقابل الرعاية الصحية ،ولديها
معدالت توظيف أقل من األسر غير المتأثرة بهذه
األمراض.
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المرض أو
االستثمار
الصحي

النتيجة محل
االهتمام

النتائج الرئيسية

المراجع

المالريا

خسارة نمو
الناتج المحلي
اإلجمالي

وجدت دراسة أجريت في ستة بلدان في إفريقيا جنوبي
الصحراء أن المالريا أدت إلى خسارة في نمو الناتج
المحلي اإلجمالي تتراوح بين  %0.4من الناتج المحلي
اإلجمالي في غانا إلى  %9من الناتج المحلي اإلجمالي
في تشاد.

55

انخفاض
اإلصابة
بالمالريا
والقضاء عليها

المخرجات
االقتصادية
العالمية

وجدت دراسة قامت بنمذجة أثر االنخفاض العالمي
لإلصابة بالمالريا والتخلص منها في الفترة من  2013إلى
 2035أن مكاسب المخرجات االقتصادية تبلغ قيمتها
حوالي  208.6مليار دوالر.

56

تحصين
األطفال

تالفي تكاليف
العالج وتالفي
خسائر اإلنتاجية

يمكن أن يؤدي التوسع في التحصين ضد  6أمراض يصاب
بها األطفال في الفترة من  2011إلى  2020في  72دولة
نامية إلى تفادي إنفاق  6.2مليار دوالر على تكاليف
العالج وتوفير  145مليار دوالر من خسائر اإلنتاجية.
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مسرد المصطلحات
األجر الفردي

الدخل الشامل
مقياس ثروة البالد التي تتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي وحده .والنمو في الدخل الشامل للبالد مع مرور
الزمن هو مجموع النمو في الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة االقتصادية لزيادة متوسط العمر المتوقع.

دخل الفرد

مقدما من أجل توفير مجموعة محددة من الخدمات على مدار فترة
دفع مبلغ ثابت لمقدمي الرعاية الصحية
ً
زمنية محددة لمجموعة معينة من السكان.

إجمالي دخل فرد واحد ،بما في ذلك جميع أشكال الدخل مثل الرواتب واألجور والتحويالت الحكومية.

االشتراك في التكلفة

الدخل القومي

دفع مبلغ ثابت مقابل خدمة صحية معينة ،يسدده شخص مؤمن عليه وقت تلقيه الخدمة.

أفضل الصفقات
ثقافيا .والتدخل عالي
التدخالت الصحية عالية الفعالية من حيث التكلفة التي تعتبر مناسبة ومقبولة التطبيق
ًّ
الفعالية من حيث التكلفة هو الذي يوفر في المتوسط سنة إضافية من الحياة الصحية بمبلغ أقل من
متوسط الدخل السنوي للفرد في البالد.

التجميع
أيضا التأمين الصحي ،حيث تتجمع مخاطر مجموعة من األفراد يساهمون في تجمع واحد يديره
يطلق عليه ً
عادة طرف ثالث ،وبعد ذلك تستخدم األموال التي تتراكم لدفع جميع تكاليف مجموعة محددة من
الخدمات الصحية أو جزء منها لألفراد المشتركين في هذا التجمع.

التدخالت
األدوية واللقاحات والفحوصات التشخيصية والعمليات الجراحية وتعزيز السلوكيات الصحية وطرق أخرى
للوقاية من األمراض أو عالجها ولتعزيز الصحة.

التقارب الكبير
خفض معدالت الوفيات باألمراض المعدية ووفيات األمهات واألطفال لتصل إلى المعدالت العالمية
المنخفضة – وهي المعدالت التي نشهدها اليوم في البلدان متوسطة الدخل ذات األداء المرتفع (على
سبيل المثال الصين وكوستاريكا وتركيا).

التمويل العام
شراء الخدمات الصحية لمجموعة من السكان باستخدام ضرائب اإليرادات العامة أو االشتراكات اإلجبارية
(مثل ضرائب الراتب أو خطط التأمين اإلجبارية األخرى سواء عامة أو خاصة).

سنويا في أحد البلدان .ويعتبر الناتج المحلي اإلجمالي أحد
إجمالي قيمة جميع السلع والخدمات التي تنتج
ً
مقاييس الدخل القومي للبالد.

الرسوم مقابل الخدمة
الدفع لمقدمي الرعاية الصحية مقابل كل خدمة منفردة يقدمونها مثل فحص تشخيصي أو زيارة لعيادة أو
إجراء طبي .وفي نموذج الرسوم مقابل الخدمة ،يجد المقدمون حافزً ا لتقديم المزيد من العالجات ألن الدفع
يعتمد على كمية الرعاية وليس جودتها.

القيمة النقدية
القيمة بالعملة التي يحددها األفراد أو األسواق ألحد البنود أو الخدمات أو الموارد.

قيمة سنة الحياة
القيمة االقتصادية لسنة حياة إضافية واحدة ،وهي تمثل القيمة الشخصية المتأصلة في الذات لهذه السنة
اإلضافية بغض النظر عن إنتاجية الشخص.

المدفوعات الشخصية
مصروفات الرسوم مقابل الخدمة في موقع الرعاية الصحية دون االستفادة من التأمين .وال تشمل
المدفوعات الشخصية المدفوعات المسبقة على شكل ضرائب أو أقساط تأمين.

الوقاية المالية
حكوميا توفير الوقاية المالية للمواطنين،
الحماية من الخطر المالي .من األهداف الرئيسية للتأمين الممول
ً
ليال وهم مطمئنون إلى عدم تعرضهم للدمار المالي إذا مرضوا أو أصيبوا.
ما يسمح لهم بالنوم ً

الخطر المالي
اإلفقار أو العواقب المالية السلبية الناجمة عن دفع مقابل خدمات الرعاية الصحية من األموال الخاصة.

دخل األسرة
إجمالي دخل جميع األفراد في األسرة ،بما في ذلك جميع أشكال الدخل مثل الرواتب واألجور والتحويالت
الحكومية.
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شكر وتقدير

المراجع

ترأس المجلس االستشاري للمنتدى القائم على هذا البحث البروفيسور دين جاميسون ،األستاذ الفخري في
جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو.

مراجع الملحق

كتب هذا البحث جافين يامي (معهد ديوك للصحة العالمية التابع لجامعة ديوك) ،بالتعاون مع ناومي بيلر
(جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو) وهستر وادج (إمبريال كوليدج لندن) ودين جاميسون.
ويسرنا توجيه جزيل الشكر ألعضاء المجلس االستشاري الذين أسهموا بآرائهم الفريدة في هذا البحث:
فالح محمد حسين علي | الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي ،دولة قطر
عالء علوان | مدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
السير ريتشارد فيشيم | مدير المجموعة الصحية العالمية وأستاذ الصحة العالمية في جامعة كاليفورنيا بسان
فرانسيسكو
سابقا ،المكسيك
ً
إدواردو جونزاليس بيير | زميل بحوث أول في مؤسسة «فونسالود» ونائب وزير الصحة
سانجيف جوبتا | نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي
ريتشارد هورتون | رئيس تحرير الدورية العلمية «ذا النسيت»
جوردون ليو | أستاذ االقتصاد بالكلية الوطنية للتنمية في جامعة بيجين ،والحائز على جائزة نهر يانغتسي للعلماء
مارك ماكليالن | مدير مركز ديوك-روبرت مارجوليس لسياسات الصحة ،وأستاذ كرسي روبرت مارجوليس
إلدارة األعمال والطب وسياسة الصحة في جامعة ديوك
إلياس موسيالوس | أستاذ سياسة الصحة في إمبريال كوليدج لندن
السير ديفيد نيكولسون | أستاذ مساعد في إمبريال كوليدج لندن
نسرين سلطي | أستاذ مشارك في دائرة االقتصاد بالجامعة األمريكية في بيروت
جون سكينر | األستاذ الرئاسي لكرسي جيمس فريدمان في كلية دارتموث وكلية جيسل للطب
أجنيس سوكات | مدير النظم الصحية والحوكمة والتمويل في منظمة الصحة العالمية
لورنس سامرز | األستاذ الجامعي لكرسي تشارلز إليوت واألستاذ الفخري في جامعة هارفارد
دنكان توماس | أستاذ كرسي نورب شيفر للدراسات الدولية وأستاذ االقتصاد والصحة العالمية والسياسة
العامة في قسم االقتصاد بجامعة ديوك
أجرى اللقاءات التي أثرت محتوى هذا التقرير بالمعلومات جافين يامي وناومي بيلر .ويود رئيس المنتدى
والمؤلفون توجيه الشكر لكل من أسهم في هذا التقرير ،ومنهم أميليا شيثام ،وسارة فيوار ،وجيانلوكا فونتانا،
وأورسيدا جيبريا ،وجونجيون كيم ،وناتالي لوبين ،وجنيفر نجوين ،وإميلي بارتنر ،وسارة سالفست ،وديفيد سوليد.
يتحمل المؤلفون مسؤولية حدوث أي أخطاء أو سهو.

فريق منتدى ويش
مدير المنتدى :جيسيكا بريست
رئيس تطوير المنتدى :هانا باتل
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