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Abstract: 
      Arab countries have achieved several improvements at the level of health systems which are significant in 
the field of health care such as high rates of health coverage and basic health indicators development through 
important infrastructures (hospitals and clinics), human resources (doctors) and others. However, the health 
system in the Arab countries is still ineffective and unable to cope with international competition as it faces 
some challenges that weaken its efficiency, namely, funding and organization imbalances, imbalances related to 
management systems and health services and other environmental factors surrounding welfare health 
institutions. Due to this situation, health policy makers should build flexible health systems that respond to local 
and global changes and increase their ability to supply complete, equitable and high quality health care within 
the framework of a sustainable development strategy. 
Key words : Healthcare, Arab countries, Strength, Weaknesses, Healthcare systems. 

  : مقدمة
 -لقد أشارت التقارير اليت تصدرها منظمة الصحة العاملية إىل الدور الكبري الذي تلعبه النظم الصحية على مستوى العامل 

يف حتقيق أهداف حتسني الرعاية الصحية والسعي حنو جعل السكان هم حمور تشكيل نظم الرعاية  - الدول العربيةومن بينها 
لعربية منضوية حتت لواء هيئة األمم املتحدة فإ�ا التزمت مع باقي دول العامل يف بند تعزيز نظام ومبا أن كل الدول ا. الصحية
 . التزمت الدول األعضاء بتوفري احلق يف الصحة لكل الناس من كل األعمار(الصحة 

الرعاية الصحية  ولقد حققت الدول العربية عدة مكاسب على مستوى أنظمتها الصحية  تعترب مبثابة نقاط قوة يف جمال
على غرار تعميم الرعاية الصحية والرفع من مستويا�ا، مما أدى إىل زيادة متوسط العمر املتوقع عند امليالد، إقرار سياسة جمانية 
العالج من طرف وزارات الصحة العربية، ارتفاع نسب التغطية الصحية من خالل قاعدة حتتية هامة من اهلياكل املادية 

غري فعال وغري قادر على ال يزال النظام الصحي يف الدول العربية  إال أن. وغريها) أطباء(واملوارد البشرية ) اداتمستشفيات وعي(
ال يقابله ارتفاع يف كفاءة املستشفيات املوجودة يف املنطقة على الرعاية الصحية  مواجهة املنافسة الدولية، مبعىن أن منو اإلنفاق

اليت تضعف من مستويات كفاءته واليت تتمثل يف اختالالت متعلقة واالختالالت من التحديات  العربية، كما أنه يواجه عددا
بالتمويل والتنظيم واختالالت متعلقة بنظم اإلدارة واإلشراف على اخلدمات الصحية باإلضافة إىل عوامل بيئية أخرى حميطة 

  .مبؤسسات الرعاية الصحية
دمات الصحية ملعظم سكا�ا، إال أن هذه اخلدمات ليست مبستوى اجلودة املطلوبة يف كثري فبالرغم من أن الدول العربية توفر اخل

، وبني الريف واملدينة يف داخل الدولة الواحدة، فمثال *)ا�موعات(من األحيان، وتتباين بدرجة كبرية فيما بني هذه الدول 
لت إىل مستويات تضاهي املستويات احملققة يف الدول حققت جمموعة دول اخلليج اخنفاضا كبريا يف نسب وفيات األمهات وص

املتقدمة، بينما مل حتقق جمموعة الدول األقل منوا تقدما كبريا، ومن جهة أخرى أحرزت جمموعة دول املغرب العريب ودول املشرق 
  .إجنازات كبرية يف خفض وفيات األمهات ولكنها غري كافية للوصول إىل األهداف املسطرة

  :واليت ميكن بلور�ا يف السؤال اجلوهري التايل الدراسة، هتقدم تربز معامل إشكالية هذ س ماعلى أسا
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  االقتصادية العربية الراهنة؟الظروف هي مكامن القوة والضعف التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية في ظل  ما
  :التالية االعتبارات من أمهيته البحث يستمد: الدراسةأهمية 

أساسيًا من حماور التنمية البشرية حيث يعترب القطاع الصحي من أهم القطاعات اليت متس حياة اإلنسان متثل الصحة حمورًا  -
 . ووجوده، وهو قطاع أساسي لتمكني املواطن من التمتع حبياة مثمرة اجتماعياً واقتصادياً 

اية والرعاية للسكان ميثل إحدى وعليه فإن حتسني احلالة الصحية احملفوفة باملخاطر، وتوفري أعلى مستوى ممكن من احلم -
 .األولويات األساسية للمجتمع حمليا وعامليا

أمهية معرفة التحديات اليت تضعف من فاعلية وكفاءة األنظمة الصحية للدول العربية ومعرفة احللول الكفيلة بتجاوز هذه  -
 .االجتاه حنو تطوير قطاع اخلدمات الصحية أمهيةالتحديات مما يزيد 

  :يهدف هذا البحث إىل حتقيق جمموعة املقاصد أمهها: سةالدراأهداف 
 تسليط الضوء على مفاهيم أنظمة الرعاية الصحية يف الوطن العريب -
 .لشعو�ا األخريةالتعرف على نقاط القوة يف األنظمة الصحية للدول العربية، واليت تعترب مكاسب حققتها هذه  -
ل العربية، واليت تعترب حتديات حتول دون تطوير قطاع اخلدمات الصحية التعرف على نقاط الضعف يف األنظمة الصحية للدو  -

 .هلذه الدول
مستقبل األنظمة الصحية يف الدول العربية مبا حيقق أهداف التنمية املستدامة وذلك بالرتكيز على النموذج السعودي يف تطوير  -

 .الرعاية الصحية
اسات الصحية ومتخذي القرار من بناء أنظمة صحية مرنة تقدمي مقرتحات وتوصيات من شأ�ا مساعدة واضعي السي -

 .تستجيب ملختلف التغريات احمللية والعاملية اليت تشهدها املنطقة العربية
  :مت االعتماد على املنهجني التاليني ،حماولة منا ملعاجلة جوانب هذه الدراسة: الدراسةمنهج 

 االل استخدام األسلوب الوصفي والتقريري ملناسبتهما لعرض الظاهرة كميف تكوين اخللفية النظرية للموضوع من خ: االستنباطي
  ؛إىل مسح مكتيب متنوع باللغتني العربية واألجنبية استنادايصورها الواقع 

 بينها، فيما العربية دولال بني املقارنة أسلوبومت استخدامه من خالل حتليل خمتلف اإلحصاءات واملؤشرات وكذا : االستقرائي
  . واألقاليمالعامل دول باقي وبني وبينها

  :هيكل الدراسة
  :احملاور التالية تنطوي هذه الدراسة على

  )املفهوم واألمهية(الرعاية الصحية  -أوال
  إطاللة على الرعاية الصحية يف الوطن العريب - انياث

 .حتليل مكامن قوة أنظمة الرعاية الصحية يف الدول العربية -ثالثا 
  .الرعاية الصحية يف الدول العربيةن ضعف أنظمة حتليل مكام -رابعا
  : )المفهوم واألهمية(الرعاية الصحية  -أوال

يعترب القطاع الصحي من أهم القطاعات حيث  من حماور التنمية البشريةأساسيًا متثل الصحة حموراً : مفهوم الرعاية الصحية -1
وعليه فإن حتسني . واقتصادياً ن من التمتع حبياة مثمرة اجتماعياً اليت متس حياة اإلنسان ووجوده وهو قطاع أساسي لتمكني املواط

احلالة الصحية احملفوفة باملخاطر، وتوفري أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية للسكان ميثل إحدى األولويات األساسية �تمع 



  ةالراهنالعربية يف ظل الظروف االقتصادية  حتليل مكامن القوة والضعف اليت تواجه الرعاية الصحية
  مديوين مجيلة. د                             

 110 -91، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد               ISSN  6132-1112        جملة اقتصاديات مشال إفريقيا                 
93 

لطاملا نرى من الضروري التفرقة بني مفهمني فهوم فما مفهوم الرعاية الصحية؟ لتوضيح هذا امل. التنمية حملياً وعاملياً يف هذا العصر
  : 1استخدما كمرتادفني أال ومها املعاجلة الطبية والرعاية الصحية حيث

على املرض أو العيب أو األمل إلزالته أو ختفيفه بعد أن حيل باإلنسان، أي هي ) function curing( تركز املعاجلة الطبية
  .ا وجماهلا عند ذلكذات نطاق ضيق وحمدود وينتهي دوره

تثقيف، (تتسم مبدلول أوسع وأمشل إذ تتضمن الوقاية من املرض بشىت الوسائل) function caring( أما الرعاية الصحية
–وكذلك تتضمن املعاجلة والرعاية والتأهيل، كما أن مفهوم الرعاية تتطلب تضافر مجيع اجلهود ابتداء من الفرد نفسه ...) تطعيم

  2.وجهود قطاعات أخرى وكذلك اختصاصات طبية ومساندة أخرى -ول األول عن صحتهباعتباره املسؤ 
الطبية والرعاية الصحية بالقول أن األوىل خدما�ا موجهة للفرد الواحد بينما الثانية  املعاجلةكما ميكن توضيح الفرق بني 

مراض وما شابه وبذلك فإن أي خدمة مباشرة األ انتشارقصد رفع املستوى الصحي عموما أو مقاومة  للمجتمعخدما�ا موجهة 
   .3صل خدمة وقائيةاألالطبية حىت ولو كانت يف  املعاجلةموجهة إىل فرد تعترب من خدمات 

الذي ينطوي يف تعريفه على أبعاد إنسانية واجتماعية، كما ورد يف " الصحة"ولإلشارة فإن كال املفهومني يرتبطان مبدلول 
املرض أو  انعدامجمرد  ، الواالجتماعيةالصحة هي حالة مكتملة من السالمة البدنية، العقلية ": يةتعريف منظمة الصحة العامل

   4"العجز
حقا من حقوق اإلنسان األساسية ومؤشرا هاما للتنمية االجتماعية " الصحة"انطالقا من كون  :أهمية الرعاية الصحية -2

على املستوى الوطين يف دول كثرية من الرعاية الصحية  م بتطوير برامجزيادة االهتماعلى املنظمات الصحية واالقتصادية، دأبت 
  :5العامل، لعدة أسباب أمهها

 منو سكاين مضطرد مما يستلزم الطلب املتزايد على خمتلف أنواع اخلدمات الصحية؛ -
 38ت من السكان ما يفوق التحول الدميغرايف والوبائي يف كثري من بلدان العامل وما رافقهما من تبعات، فاجلزائر مثال أحص -

نسبة  ارتفاعؤشره يأما التحول الوبائي ف. 19906مليون نسمة سنة  25بعدما كان العدد ال يتجاوز  2013مليون نسمة سنة 
صبحت متثل أحد أطانات واليت ر السكري والضغط الدموي وأمراض القلب وخمتلف أنواع السكاإلصابة باألمراض غري املنتقلة  

 . 7ة للوفاةاألسباب الرئيسي
 ارتفاع مستويات اإلنفاق على الرعاية الصحية، نتيجة ارتفاع تكاليف اخلدمات الصحية؛ -
 التطور التكنولوجي السريع يف األجهزة واملعدات الطبية -
ارتفاع نسبة (تدين جودة اخلدمات الصحية، وخاصة يف املنظمات الصحية احلكومية؛ واليت تعكسها مجلة من املؤشرات السلبية  -
 ...)ألخطاء الطبية، انتشار العدوىا

 .وطلبهم ملستويات أعلى من اخلدمة الطبية زيادة درجة الوعي لدى األفراد واملنتفعني من اخلدمة الصحية؛ -
  :إطاللة على الرعاية الصحية في الوطن العربي - ثانيا

سي، وبعض اجلهات احلكومية يتم تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف الوطن العريب عن طريق وزارات الصحة بشكل أسا
 .وتضطلع هذه الوزارات بالنصيب األكرب. مين، باإلضافة إىل القطاع اخلاصواألوالقطاع العسكري *األخرى كالضمان االجتماعي

مث يليها ، %58,30سرير أي ما نسبته  41835مستشفى بسعة  274م وزارة الصحة باململكة العربية السعودية ضحيث ت
مستشفى  44 ـمث يليها جهات حكومية أخرى ب ،%32.34 سرير ما نسبته 17428مستشفى بسعة  152القطاع اخلاص ب 

وفـي فلسـطني تعترب وزارة الصحة املقـدم . 8من جمموع املستشفيات يف اململكة  %09.36 سرير أي ما نسبته 11581بسعة 
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مـن جممـوع  %57.4سـريرا أي مـا نسـبته  3616وتـدير  ، حيث متلك)املستشـفيات(الرئيسـي خلـدمات الرعايـة الصـحية الثانيـة 
ســريرا، ويشــرتك مــع الــوزارة بتقــدمي الرعايــة الثانيــة العديــد مــن مؤسســات ا�تمع  6408 أسـرة املستشـفيات التــي يبلــغ عــددها

اليت متلك ) األونروا(ث وتشـغيل الالجئـني الفلسطينيني املدين والقطاع اخلـاص واخلـدمات الطبيـة العسـكرية وكـذلك وكالـة غـو 
هذه األخرية  ومن خالل قراءة خمتلف تقارير وزارات الصحة يف الوطن العريب نستطيع القول أن. 9سرير 63مشفى واحدا بسعة 

لقطاع اخلاص وبعده أل�ا املسؤولة دستوريًا عن محاية صحة املواطنني، مث يليها ا %60تشرف على التغطية الصحية بنسبة 
  . القطاعات احلكومية األخرى

وتعتـرب هـذه الكثافـة . 2نسـمة يف كـل كـم 29حـوايل  2015مع العلم أن الكثافة السكانية يف الدول العربية جمتمعة، يف عـام 
، )2كـم /ةنسـم 145(، الصـني )2كـم /نسـمة 35( األمريكيـةالسكانية منخفضـة نسـبيا مقارنـة مبـا هـي عليـه يف الواليـات املتحـدة 

  10).2كم /نسمة 436(، واهلند)2كم /نسمة 232(أملانيا
يعـد مؤشـر متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـن أهـم مؤشـرات  :نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي .1

ة األثــر الــذي ميارســـه هـــذا التنميــة البشــرية واالجتماعيــة، كمــا إن ارتفاعــه يعــد مظهـــراً أو نتيجــة مــن نتائجهــا، لــذا نــرى ضــرورة دراســ
مليـار دوالر  2429 حـوايلمـع العلـم أن النـاتج احمللـي اإلمجـايل للـدول العربيـة بلـغ . املؤشر يف الوضع الصحي من الناحية االقتصادية

  11.%10.9 حنوأي بنسبة تراجع بلغت  2014مليار دوالر سنة  2727بـمقارنة  2015سنة 
أن ما يتاح للفرد يف الوطن العـريب لإلنفـاق يف جمـال الصـحة الفرديـة أصــبح حمـدوداً السـيما إذا  وإذ تذكرنا حقيقة هذا املؤشر ندرك

 12.الصحي عامليا ن استهالك األدوية الوقائية يعد مؤشراً للتقدمأعلمنا 
  13.يف الدول العربية متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلوفيما يلي جدوال يوضح 

   2015- 2000متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ): 01(الجدول رقم 
 )دوالرال: الوحدة(

 معدل النمو  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2000  الدول
2014 -  2015 )%(  

  27.5-   68721  94815  100741  103813  97983  72958  28925  قطر 

   7.1-   43041  46313  45376  44233  41686  34614  34837  اإلمارات

  33.1-   29064  43450  50516  53264  50249  39324  17226  لكويتا

  9.2-   23363  25741  26257  25440  24304  20930  12582  البحرين

  15.0-   20828  24499  24816  25139  23594  19113  9255  السعودية

  17.5-   16892  20485  20281  21071  20618  21147  8121  عمان

  0.1-   12259  12268  11923  11313  10614  10077  4618  لبنان

  12.9-   6872  7888  8086  8086  7231  6427  2664  متوسط الدول العربية

  2.4  5506  5357  5152  4850  4622  4329  1742  األردن

  16.7-   4548  5460  5475  5574  5454  4479  1801  اجلزائر

  27.5-   3883  5355  5903  5438  4739  3605  871  العراق

  9.7-   3909  4328  4244  4180  4291  4166  2246  تونس

  7.4  3734  3476  3373  3350  2924  2775  1557  مصر

  9.0-   2945  3238  3147  2948  3079  2844  1298  املغرب

  10.9  2347  2116  1999  2016  1658  1723  430  السودان

  17.7-   2266  2753  6075  9639  4001  8850  6130  ليبيا
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  6.4  1800  1691  1592  1523  1434  1340  817  جيبويت

  5.0-   1155  1216  1153  1110  1180  1080  405  ياموريتان

  5.0  956  910  856  788  824  764  366  القمر

  31.3-   900  1310  1376  1308  1304  1335  622  اليمن

  2015مت ترتيب الدول تنازليا على أساس نصيب الفرد من الناتج سنة : مالحظة
  .37دوق النقد العريب، ص، الصادر عن صن2016التقرير االقتصادي العريب املوحد : المصدر

مـن حـوايل  متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل باألسـعار اجلاريـة يف الـدول العربيـةيشري اجلدول أدناه إىل تراجع 
  .%12.9مسجال بذلك معدل اخنفاض بلغ حنو  2015دوالر عام  6872إىل حوايل  2014دوالر عام  7888

وباستثناء هذين  %7.4 تليها مصر مبعدل ،%10.9يب الفرد من الناتج مبعدل بلغ وسجلت السودان أعلى معدل منو لنص
البلدين باإلضافة إىل جيبويت واألردن وجزر القمر، سجلت باقي الدول العربية اخنفاضا يف نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل 

  .السكانويرجع ذلك باألساس إىل منو هذا األخري بنسب تقل عن معدالت منو عدد 
دوالر مقابـــل  68721حنـــوهـــذا، وقـــد حافظـــت قطـــر علـــى ترتيبهـــا مـــن حيـــث متوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج حيـــث بلـــغ 

عــام  %27.5، إال أن متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج قــد شــهد اخنفاضــا بلغــت نســبته حنــو 2014دوالر خــالل عــام  94815
  .حمللية، وهو ما يعزى إىل تراجع مستويات الناتج باألسعار ا2015

دوالر، وبـــذلك  900أمـــا الـــيمن، ونتيجـــة للظـــروف الـــيت تشـــهدها فقـــد جـــاءت يف املرتبـــة األخـــرية مبتوســـط نصـــيب الفـــرد بلـــغ حنـــو 
 76إىل  2014ضــعف عــام  104تقلصــت نســبة مســتوى نصــيب الفــرد مــن النــاتج إىل أقــل مســتوى يف البلــدان العربيــة مــن حــوايل 

  .2015ضعف عام 
متكنــت معظــم الــدول العربيــة مــن حتقيــق تقــدم ملحــوظ علــى صــعيد تعمــيم اخلــدمات الصــحية،  :14نطــاق الخــدمات الصــحية .2

يف كــل مــن الســعودية وفلســطني وقطــر والكويــت  %100حيــث وصــلت نســبة الســكان الــذين حيصــلون علــى الرعايــة الصــحية إىل 
بينمــا بلغــت هــذه . مــان وليبيــا ومصــريف كــل مــن األردن واإلمــارات والبحــرين وتــونس واجلزائــر وســورية وع %90ولبنــان، وجتــاوزت 

يف موريتانيــــا  %27يف القمــــر و %40يف الــــيمن و %53يف جيبــــويت و %61يف املغــــرب و %75يف العــــراق و %85النســــبة حــــوايل 
بــني الريــف واحلضــر  -حســب البيانــات املتاحــة–هــذا ويتفــاوت مؤشــر الرعايــة الصــحية ، يف الصــومال %23ويف الســودان  %24و

  15.طق احلضريةلصاحل سكان املنا
باهتمـام كبـري حيـث ختصـص لـه سـنويا  الـدول العربيـةحيظى القطـاع الصـحي يف  :16تطور اإلنفاق الصحي في الدول العربية .3

وال يزال القطاع احلكومي يتوىل املسؤولية الرئيسية يف متويل قطاع الصحة يف  .وبتزايد مستمر مبالغ معتربة من أجل تعزيزه وإصالحه
للنفقــات الصــحية وعلــى العكــس منهــا الــدول غــري  ةأن الــدول النفطيــة تتكفــل حكوما�ــا بتغطيــة كبــري كمــا ،  ةأغلــب الــدول العربيــ

 املخـاطر بتقاسـم اإلنفـاق يسـمح ال وهنـا .النفطيـة مثـل املغـرب يتكفـل القطـاع اخلـاص بتغطيـة اجلـزء األكـرب مـن هـذه النفقـات
  17.األسر فقر إيل تؤدي أن ميكن اليت الصحية رثوالكوا األزمات وقت كبري لإلنفاق احتمال وجود إىل ويؤدي

جند  ،من بني العناصر املكونة ملؤشر التنمية البشـرية يف الدول العربية ومقارنتها عامليا: إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد .4
التنمية البشرية لسنة  للدلياحملدد للمؤشرات الفرعية  )01(إمجايل الدخل القومي للفرد الواحد، وباالعتماد على اجلدول رقم 

  :نستنتج اجلدول التايل. 2014واملندرج ضمن تقرير التنمية البشرية لسنة  2013
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  *إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد في الدول العربية): 2(الجدول رقم 
  قائمة الدول العربية )بالدوالر(إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد 

 تنمية بشرية جد مرتفعة
 قطر 119029

 السعودية 52109
 االمارات 58068
 البحرين 32072
 الكويت 85820

 تنمية بشرية مرتفعة
 ليبيا 21666
 عمان 42191
 لبنان 16263
 األردن 11337
 تونس 10440
 اجلزائر 12555

 تنمية بشرية متوسطة
 فلسطني 5168

 مصر 10400
 سوريا 5771

 العراق 14007
 املغرب 6905

 بشرية ضعيفة تنمية
 اليمن 3945
 موريتانيا 2988
 السودان 3428

 الدول العربية 15817
  العامل 13723

  

ايل ملقارنة مستويات املعيشة بني البلدان على أساس الدخل، يستند عنصر الدخل يف دليل التنمية البشرية إىل نصيب الفرد الدخل القومي اإلمج*: 
  .ذلك �دف إزالة الفوارق بني مستويات األسعار الوطنيةحمسوبا مبعادل القوة الشرائية، و 

  .161، الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ص)2014(تقرير التنمية البشرية باالعتماد على  ةمن إعداد الباحث: المصدر           
لقدرة على حتقيق مستوى معيشي الئق ا -كأحد مقاييس التنمية البشرية-يعكس نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل      

وعليه فإن حتقيق تقدم ملحوظ يف بعض أهداف التنمية البشرية مل يكن متساويا يف سائر . يف جماالت أساسية كالصحة والتعليم
  .الدول العربية وال يف كافة مناطق الدولة الواحدة

ة على غرار دول اخلليج وبعض الدول العربية وقد استطاعت العديد من الدول حتقيق قدر مرض ومتنام من خدمات الصح
يف حني ال زالت دول أخرى يلزمها الكثري لتوفري ، اليت يتجاوز �ا نصيب الفرد الواحد من إمجايل الدخل القومي، املعدل العاملي

قومي، يقل بكثري اخلدمات الصحية باملستوى املطلوب، وهي الدول العربية حيث نصيب الفرد الواحد فيها من إمجايل الدخل ال
  . عن املعدل العاملي على غرار موريتانيا، اليمن والسودان
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  : تحليل مكامن قوة أنظمة الرعاية الصحية في الدول العربية: انيـاثـ
لقد حققت غالبية الدول العربية جناحات ملموسة يف جمال تعميم الرعاية الصحية والرفع من مستويا�ا، مما أدى إىل زيادة متوسط 

وغريهـا، هـذا ومـن مظـاهر قـوة األنظمـة الصـحية  لعمر املتوقع عند املـيالد ونسـبة السـكان الـذين حيصـلون علـى ميـاه الشـرب النقيـةا
  :العربية ما يلي

كما ذكرنا آنفا أن عرض الرعاية الصحية مضـمون مـن طـرف اهليئـات احلكوميـة ممثلـة يف وزارات    :انات الماديةكمتحليل اإل .1
ستشــفيات واملراكــز الصــحية، وبعــض القطاعــات احلكوميــة األخــرى باإلضــافة إىل القطــاع اخلــاص مــن خــالل الصــحة مــن خــالل امل

وميكــن عــرض تطــور نســب التغطيــة الصــحية يف الــدول العربيــة  ،وغريهــامراكــز التصــوير الطــيب و املستشــفيات وخمــابر التحاليــل الطبيــة 
   :حسب مؤشر عدد األسرة يف اجلدول

  2014-2000طية الصحية في الدول العربية باالعتماد على مؤشر أسرة المستشفيات تطور التغ): 3(الجدول 
  )نسمة 10000لكل ( أسرة املستشفيات  الدولة   )نسمة 10000لكل ( أسرة املستشفيات  الدولة

  15.8  عمان  ...  اجلزائر

  12  قطر  20.3  البحرين

  26.5  السعودية  ...  جزر القمر

  8  السودان  14  جيبويت

  15  سوريا  15.6  مصر 

  21  تونس  13.8  العراق

  0.12  االمارات  18.9  األردن 

  7.1  اليمن  20.4  الكويت

  37  ليبيا  28.5  لبنان

  11  املغرب   ...  موريتانيا 

  8.7  الصومال  13.1  فلسطني

  16.15  متوسط الدول العربية

  27  املستوى العاملي
  

  )2014(والبنك الدويل  ملنظمة الصحة العاملية –ةصاءات العامليحباالعتماد على اإل ةمن إعداد الباحث: المصدر       
 16.15يقـارب ) باالعتمـاد علـى مؤشـر األسـرة( 2014لسـنة يتضح من اجلدول أن متوسط التغطية الصـحية للـدول العربيـة 

حظة أن بعض نسمة، مع مال 10000سرير لكل  27نسمة، وهذا املعدل أقل من املتوسط العاملي احملدد ب  10000سرير لكل 
وبالنسـبة لــدول . عمـان ولبنـان تسـجل معــدالت مقبولـة جـدا ملعـدل األسـرة ،ليبيـا ،الـدول العربيـة قليلـة الكثافـة السـكانية مثــل قطـر
بـبعض وعمومـا يبقـى هـذا املؤشـر منخفضـا مقارنـة . نسـمة 10000سـرير لكـل  37املغرب العريب تتصـدر ليبيـا مسـتوى التغطيـة ب

من أحسن األنظمة الصحية عامليا، حيـث  ، سويسرا وبلجيكا، واليت تعد أنظمتها الصحيةكوبا  ،فرنساملانيا، أمثل األوروبية  الدول
  .نسمة 10000سرير لكل  53، 55، 60، 72 ،82نسبة التغطية الصحية فيها بالنظر إىل معدل األسرة على التوايل تبلغ

أن هناك تزايـد مسـتمر يف إنشـاء املستشـفيات  نالحظالعريب  التقارير اخلاصة باهلياكل الصحية يف الوطن خمتلفومن خالل 
وخمـابر التحاليـل  اإلشـعاعيمراكـز التصـوير و واملراكز الصحية العامة، يصاحبه كذلك تزايد ملحوظ يف املؤسسـات الصـحية اخلاصـة 

   .الطبية خاصة يف املدن احلضرية والكبرية
اسـتفاد قطـاع الصـحة مـن  ،2014 -2010عمومية للفـرتة املمتـدة مـا بـني يف اجلزائر مثال، ويف إطار برنامج االستثمارات الو 

جممـع صـحي متخصـص،  45مستشفى،  172إجناز  لربنامج تضمن هذا امليار دينار جزائري، حيث  619غالف مايل قدر ب 
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 مؤسسـات متخصصـة لألشـخاص ذوي 70وأكثـر مـن  مدرسـة للتـدريب شـبه الطـيب  17قاعـة عـالج،  1.000مستوصف،  377
  18.يف املكانة اليت احتلها يف النظام الصحي هائال االقطاع العام، يعرف منو  إناإلعاقة، وبالتايل ف

قائمة  وهي أكرب هيئة حبثية يف إسبانيا والقارة األوروبية نشرت " سايربماتريكس"هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن خمتربات 
 10ومصرية،  11وإماراتية،  24ومستشفى سعودية،   27علىت واليت احتو  19 2015مستشفى عربيا وعاملياً سنة  100ألفضل

  .للبحرين، ومثلها للكويت، ومستشفى لكل من قطر والعراق وفلسطني وتونس وعمان 4مغربية، و5أردنية، و 7لبنانية، و
 خرية عامليا،مستشفيات يف الوطن العريب كأحسن املستشفيات، بالرغم من أن ترتيبها جاء يف املراتب األ  10اهليئةوصنفت 

  .استحوذت املستشفيات السعودية على نصيب األسد فيها
األطبـــاء مبـــا فـــيهم العـــامون واملتخصصـــون : العاملـــة يف القطـــاع الصـــحياملوارد البشـــرية بـــ يقصـــد :مكانـــات البشـــريةتحليـــل اإل. 2

 .املختلفـة إىل اإلداريني وعمـال اخلـدمات ، باإلضافةوالقابالتأطباء األسنان، والطاقم شبه الطيب املتمثل يف املمرضني و والصيادلة 
، االحتياجـات الصـحية للسـكانضـروري لتمكـني احلكومـات مـن حتديـد أفضـل طريقـة لتلبيـة عـن هـذه املـوارد البيانات جتميع عد يو 

األرقام فيتعذر حتديد ما إذا كانت هذه تضارب رقام علما بأن البيانات مستمدة من مصادر متعددة، وقد يكون يف تقدير هذه األ
يف أمـاكن  أكثر من وظيفةتشمل العاملني الصحيني يف القطاع اخلاص، أو حتديد العدد املزدوج للعاملني الصحيني الذين يشغلون 

أو يف ظـروف يعوزهـا التنظـيم، أو ال يعملـون حاليـا يف  الصـحةخمتلفة، كما أن مقدمي اخلدمات الصحية قـد يعملـون خـارج قطـاع 
  .سوق العمل الصحي

  2015-2008عدد القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية من سنة ): 4(ول رقم الجد
  )ساكن 10000لكل(املمرضون والقابالت    )ساكن10000لكل ( األطباء  الدول العربية

  14  8  مصر 
  18  9  العراق

  29  27  األردن 
  47  19  الكويت

  69  21  ليبيا 
  7  1  موريتانيا 
  9  6  املغرب 
  33  15  عمان 
  57  20  رقط

  16  61  السعودية
  23  15  سوريا

  12  31  السودان
  32  16  تونس

  31  16  االمارات
  8  3  اليمن
  19  12  اجلزائر

  24  9  البحرين
  ...  ...  جزر القمر
  6  2  جيبويت

  26  24  لبنان
  25.26  16.57  الدول العربية متوسط

  29  15  املستوى العاملي

  2016 مؤشرات التنمية العاملية: بيانات البنك الدويلباالعتماد على  ةمن إعداد الباحث: المصدر           
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العـاملي يف ختصـيص مقـدمي اخلـدمات يف جمال التغطية الصحية البشرية يالحظ أن الدول العربية ليست بعيـدة عـن املسـتوى 
ن  يف الدول العربيـة مقابـل ساك 10000ممرضا وقابلة لكل  25ساكن، وكذا  10000طبيبا لكل  16ـ، واملقدر بالصحية للمرضى

ساكن على املسـتوى العـاملي، كمـا تعتـرب الـدول العربيـة أحسـن حـاال يف هـذا ا�ـال مـن  10000ممرضا وقابلة لكل  29طبيبا و 15
ممـرض وقابلـة  11أطبـاء و3(ودول إفريقيا جنـوب الصـحراء ) ساكن 10000ممرض وقابلة لكل  17أطباء و7(دول جنوب آسيا 

  .2015لسنة ) نساك 10000لكل 
مســتوى تغطيــة مقبــول  -بــالنظر إىل الكثافــة الســكانية–هــذا وقــد حققــت دول اخللــيج العــريب، وكــل مــن لبنــان وتــونس وليبيــا 

طبيب  32(جدا يفوق املتوسط العريب والعاملي لكنه يبقى أقل من مستوى التغطية البشرية لبعض الدول املتقدمة على غرار فرنسا 
الــدول بمقارنـة وحـىت ) سـاكن 10000ممــرض وقابلـة لكـل  135وطبيـب  41(، وأملانيـا )سـاكن 10000 ممـرض وقابلـة لكـل 106و

فيمـا تعـرف كـل مـن ). سـاكن 10000ممـرض وقابلـة لكـل  80وطبيـب 75(مكانات من كثـري مـن الـدول النفطيـة مثـل كوبـا إاألقل 
  .جيبويت وموريتانيا مستوى ضعيف جدا من التغطية الصحية البشرية

اضــح أن هــذه املكاســب الــيت حققتهــا الــدول العربيــة يف تكــوين املــوارد البشــرية اخلاصــة بقطــاع الصــحة، قــد ال تــدوم إن مل ومــن الو 
يستمر االستثمار فيها باالعتماد على التحفيز املادي والتوظيف العادل املوزع على مجيع حمافظات وواليات كل دولة عربية لتقريب 

  .على وجه اخلصوص بعد النظر يف نظام تشغيل األطباء يف القطاع العامالصحة من املواطنني يف األرياف 
 من حيث نسبمكانات املالية اخلاصة بقطاع الصحة يف الدول العربية، سنعرض يف هذا اجلزء اإل: مكانات الماليةتحليل اإل .3

اق الشخصـي لألفـراد علـى الرعايـة وكـذا اإلنفـاحلكومات العربية والقطاع اخلـاص والقطـاع اخلـارجي  ختصصهاإلنفاق الصحي الذي 
  .الصحية

  2014- 2000اإلنفاق الصحي في الدول العربية  من سنة تطور ): 05(الجدول رقم 

  الدول العربية

اإلنفاق على  إمجايل
الصحة كنسبة مئوية 

من الناتج احمللي 
  اإلمجايل

اإلنفاق احلكومي العام 
على الصحة كنسبة 
مئوية من إمجايل 
  ةاإلنفاق على الصح

اإلنفاق اخلاص على 
الصحة كنسبة مئوية 
من إمجايل اإلنفاق 

  على الصحة

نصيب الفرد من إمجايل 
اإلنفاق على الصحة 

لدوالر ل باألسعار اجلارية
  األمريكي

املوارد اخلارجية املكرسة 
للصحة كنسبة مئوية من 

إمجايل اإلنفاق على 
  الصحة

الشخصي اإلنفاق 
كنسبة من   املباشر
على اإلنفاق جمموع 

  الصحة
1995  2014  1995  2014  1995  2014  1995  2014  1995  2014  1995  2014  

  55.7  47.9  1.3  2.7  178  37  3.5  1.9  38.2  46.5  5.6  3.5  مصر 

  39.7  -  0.3  -  292  -  2.2  -  60.3  -  5.5  -  العراق

  20.9  23.8  6  2.6  359  132  2.3  3.1  69.7  62.9  7.5  8.5  األردن 

  12.7  16.2  -  00  1386  619  0.4  0.6  85.9  82.7  3  3.7  الكويت

  26.5  53.8  0.2  00  372  190  1.3  1.8  73.5  46.2  5  3.3  ليبيا 

  43.8  49.3  11.9  10.4  49  28  1.9  2.4  49.6  48  3.8  4.6  موريتانيا 

  58.4  51.9  1.6  0.7  190  48  3.9  2.4  33.9  33.3  5.9  3.6  املغرب 

  5.8  10.2  -  00  675  227  0.4  0.6  89.8  83.9  3.6  3.6  عمان 

  6.9  34.6  -  00  2106  602  0.3  1.4  85.7  62.6  2.2  3.7  قطر

  14.3  34.2  -  00  1147  221  1.2  1.4  74.5  52.6  4.7  2.9  السعودية

  53.7  60.3  0.7  0.2  66  51  1.7  3.3  46.3  39.7  3.3  5.5  سوريا

  75.5  74.4  2.6  0.3  130  21  6.6  3.2  21.4  19.7  8.4  4  السودان

  37.7  40.5  0.3  0.8  305  127  3  3  56.7  49.4  7  5.9  تونس

  17.8  14.9  00  00  1611  737  1  0.6  72.3  79  3.6  2.6  االمارات

  76.4  64.7  6.4  1  80  40  4.4  2.8  22.6  32.3  5.6  4.2  اليمن
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  26.5  26.9  00  00  362  54  02  01  72.8  72.2  7.2  3.7  اجلزائر

  23.3  22.6  00  00  1243  495  1.8  1.3  63.3  68.5  5  4.1  البحرين

  45.1  37.6  30.7  30.1  57  22  4.5  1.7  32.9  62.4  6.7  4.6  جزر القمر

  35.8  39.1  9.9  48.9  191  30  3.8  1.6  63.9  60.3  10.6  4  جيبويت

  26.5  53.8  1  1.5  569  461  3.3  8.3  47.6  33.8  6.4  12.6  لبنان

 30.1 38.5 1.3 0.8 356 86 1.8 1.7 63.2 53.7 4.9 3.7  العريباملستوى 

 18.2 17.4 0.2 0.1 1059 461 3.9 3.2 60.1 62 9.9 8.5  ملستوى العامليا

  .2016بيانات البنك الدويل، وإحصاءات منظمة الصحة العاملية، باالعتماد على  ةمن إعداد الباحث :المصدر
دول العربيــة حتســنا شــهد اإلنفــاق علــى الصــحة يف الــيشــكل مــا تنفقــه الدولــة علــى صــحة مواطنيهــا مؤشــرا علــى درجــة الرفــاه، وقــد 

إىل  1995ســـنة  %3.7ارتفعــت نســـبة إنفــاق الــدول العربيـــة علــى الرعايــة الصـــحية مــن إمجــايل النـــاتج احمللــي مــن ملحوظــا حيــث 
  %.12البنك الدويل، لكنها تبقى أقل بكثري من الدول املتقدمة واليت تتجاوز فيها النسبة  ألرقام، وفقاً 2014سنة  4.9%

سنة  %4 يف اإلنفاق احلكومي على الرعاية الصحية جيبويت اليت ارتفعت فيها النسبة منومن الدول اليت حققت تقدما نوعيا 
 .2014سنة  %8.4إىل  1995 سنة %4وكذلك السودان من . 2014سنة  %10.6إىل  1995

ال تعكس نسب اإلنفاق احلكومي على الرعاية الصحية من الناتج اإلمجايل الوطين مدى متتع املواطنني يف الدول ورغم ذلك     
  .ويعود ذلك العتبارات ختص حجم الناتج اإلمجايل لكل دولة وعدد السكان. العربية �ذه الرعاية

وميكن تقسيم املنطقة العربية إىل ثالث . الرعاية الصحية من دولة إىل أخرىإذ خيتلف نصيب الفرد من جمموع اإلنفاق على 
بعد أن كان ال يتجاوز  2014دوالرا سنوياً سنة  356مع اإلشارة إىل أن املعدل العريب وصل إىل . جمموعات وفقاً لنصيب الفرد

   1995.20دوالرا يف عام  86
بنصيب سنوي من اإلنفاق يفوق األلف دوالر تضم دول اخلليج باستثناء  ا�موعة األوىل تضم الدول اليت حيظى فيها الفرد

ويعود ذلك إىل ارتفاع قيمة الناتج اإلمجايل هلذه الدول خاصة من املداخيل املالية اهلائلة املتأتية من تصدير النفط والغاز . عمان
  .واخنفاض عدد السكان

دوالر على الرغم من أن بعضها من الدول  300ونصيب الفرد بني ألف  أما ا�موعة الثانية فتضم دوال متوسطة يرتاوح فيها
املصدرة للطاقة وحتقق مداخيل مالية كبرية مثل ليبيا واجلزائر والعراق، لكن االضطرابات السياسية واألمنية اليت تعيشها وتنامي 

  .فاق على اخلدمات الصحيةمن حجم اإلن مقبولمعدالت الفساد وضعف احلوكمة تؤثر على حظوظ األفراد يف نصيب 
سوريا واليمن والصومال وبعضها مثل دوالر، أغلبها يعيش حروبًا  200وجمموعة ثالثة ينخفض فيها نصيب الفرد إىل أقل من 

  .مشاكل سياسية واقتصادية وكذلك ارتفاع عدد السكان مثل مصر واملغرب وموريتانيا
  :تحسن المؤشرات الصحية التنموية .4

 مـنيف العقد املاضي  أن القطاع الصحي قد حقق جناحات متعددةعلى  الدول العربيةفـي ات الصحية األساسية تدل املؤشر       
تعلقـة املؤشـرات املوكـذلك  وغريهـا...الصحة اإلجنابية ،التغذيةولة، تعلقة بالطفاملؤشرات األساسية كاملبعض املؤشرات خالل تطور 

  .باستخدام مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي
سنة  73إىل حوايل  1960سنة يف العام  45لقد ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من : 21العمر المتوقع عند الوالدة  -  أ

، ودول إفريقيـا جنـوب )سنة 68حوايل (، وعن متوسط دول جنوب آسيا )سنة 71(ليزيد بذلك عن املتوسط العاملي  2014عام 
  ).سنة 59حوايل(الصحراء 

يف معظم الدول العربيـة تتصـدرها كـل مـن  سنة70قد زاد أو أشرف على  2014العمر املتوقع عند امليالد عام  يالحظ أن متوسط
تليهـا   22سـنة لـذات السـنة 78سنة ومها بذلك تتفوقان على الواليات املتحـدة األمريكيـة الـيت بلغـت معـدل  79قطر ولبنان مبعدل 

ســـنة  62يف حـــني بلـــغ هـــذا املؤشـــر يف جيبـــويت حـــوايل . ســـنة لكـــل منهـــا 77كـــل مـــن اجلزائـــر، اإلمـــارات، البحـــرين وعمـــان مبعـــدل 
  .سنة 64سنة واليمن حوايل  55سنة والصومال حوايل  63والسودان والقمر وموريتانيا حوايل 
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يعترب مؤشر وفيات األطفال مؤشرًا حساسًا لتطور بلد ما ودليًال معربًا عن أولويا�ا : وفيات األطفال دون الخامسة   - ب
الوضع الغذائي، مستوى الرعاية الصحية ،اللقاحات، مياه الشرب، (ها، باعتباره نتيجة �موعة واسعة من املدخالت وقيم

 ...)اإلصحاح البيئي
قــــــد نــــــتج عنــــــه  ختفــــــيض يف معــــــدالت اخلــــــدمات الصــــــحية الوقائيــــــة والعالجيــــــة أداء يف  احلاصــــــلالتقــــــدم  وميكــــــن القــــــول بــــــأن 

حتقيـــــق ســـــيطرة عاليـــــة علـــــى األمـــــراض الســـــارية وحـــــاالت ســـــوء التغذيـــــة واالنتانـــــات املعويـــــة و وفيـــــات األطفـــــال يف الـــــدول العربيـــــة 
  .اليت كانت سبباً لغالبية الوفيات سابقاً  واإلسهاالت والتنفسية

حالة وفـاة لكـل ألـف مولـود حـي  28وقد بلغ مؤشر وفيات األطفال دون اخلامسة يف الدول العربية جمتمعة فيما خيص الرضع حنو 
 32(وعن املتوسط العاملي ) حالة وفاة لكل ألف مولود حي 40(وبذلك يقل هذا املعدل عن مثيله يف الدول النامية  2015سنة 

  ).حالة وفاة لكل الف مولود حي
يف كـل مـن  2014حـاالت وفـاة لكـل ألـف مولـود حـي عـام  7وعلى مستوى الدول العربية فرادى، فغن املعدل املذكور ال يتجـاوز 

حالة  36أما معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف الدول العربية، فقد بلغ حنو . لبحرين، قطر، الكويت ولبناناإلمارات ، ا
 53، وهـو مـا يقـل عـن مثيلـه يف الـدول الناميـة ودول العـامل اللـذين بلغـا علـى التـوايل حـوايل 2015وفاة لكل ألف مولود حي عـام 

حاالت وفاة لكل ألف مولود حي وهو ما  4ـلم أن تونس حققت أقل معدل قدر بحالة وفاة لكل ألف مولود حي، مع الع 43و
حالـة وفـاة لكـل الـف مولـود  50لكن ال يزال معدل وفيـات األطفـال دون اخلامسـة يتجـاوز . يعادل مثيله يف دول االحتاد األورويب

  . صومال والقمر وموريتانياحي يف جيبويت والسودان وال
ري اإلحصاءات املتاحة إىل وجود تفاوت كبري بني الدول العربية يف نسبة توفري مياه الشرب تش: المياه والصرف الصحي  - ت

النقية للسكان بني احلضر والريف، إال أن املتوسط العريب يبني توصل البلدان العربية كمجموعة إىل حتقيق جناح ملموس يف هذا 
ل توفر مياه الشرب النقية املسجل يف الدول العربية يفوق ما حققته ا�ال، رغم الطبيعة اجلغرافية اجلافة لإلقليم، حيث أن معد

 2015من السكان يف الدول العربية احلصول على مياه شرب نقية عام  %93الدول النامية ودول العامل ككل، حيث يتاح لنحو 
 .23ذاته يف دول العامل يف العام %91يف إفريقيا وحوايل  68يف الدول النامية و %90مقارنة حبوايل 

إىل أ�ا تتوفر تقريبا  2015وبالنسبة لتوفر مياه الشرب الصحية للسكان يف الدول العربية فرادى، تشري البيانات املتاحة عام 
اإلمـارات البحـرين، قطـر، الكويـت، لبنـان ومصـر وهـي بـذلك متاثـل الـدول املتقدمـة علـى غـرار : جلميع السـكان يف سـت دول هـي

، تونس، األردن: هي أخرىمن السكان يف تسع دول  %90ر من نسبة يف حني تتوفر ألكث. امنارك وغريهالدوكندا وا وأملانيافرنسا 
  .يف باقي الدول العربية %50بينما ال تتجاوز هذه النسبة حوايل ال. جيبويت،السعودية، سوريا، عمان، فلسطني، القمر وليبيا

وبــالرغم مــن التفــاوت الكبــري بــني الريــف واحلضــر، إال أن الــدول  وفيمــا يتعلــق خبــدمات الصــرف الصــحي يف املنطقــة العربيــة،
 2015العربية استطاعت كمجموعة أن حتقـق أفضـل ممـا حققتـه الـدول الناميـة ودول العـامل ككـل، حيـث بلـغ املتوسـط العـريب عـام 

  .%68 واملتوسط العاملي البالغ %52مقارنة مبتوسط الدول النامية البالغ  %91حنو 
مــن  %99ت كــل مــن البحــرين، الســعودية، فلســطني والكويــت خــدمات الصــرف الصــحي املالئــم ألكثــر مــن هــذا، وقــد وفــر 

نمارك، اليابــان، كنـدا واســبانيا الـيت بلغـت �ــا نسـبة التغطيــة خبـدمات الصــرف تالسـكان، وهـي بــذلك تقـارب دوال متقدمــة مثـل الـد
، اإلمــارات، ســورية، األردن: وهــي %90جتــاوزت  ، كمــا وفــرت مثانيــة دول عربيــة أخــرى هــذه اخلــدمات بنســب%100الصــحي 

يف  %24ومن السكان يف الصـومال %23 تونس، عمان، قطر، ليبيا ومصر، يف حني ال يتوافر الصرف الصحي املالئم إال حلوايل
  .يف موريتانيا %40ويف القمر  %35والسودان، 

 : أنظمة الرعاية الصحية في الدول العربية ضعفتحليل مكامن : ثـــالثا
يعــد قطــاع الصــحة يف الــدول العربيــة مــن بــني القطاعــات االقتصــادية واالجتماعيــة، الــيت تــويل احلكومــات العربيــة هلــا أمهيــة بالغــة و 

املتواصلة على مستوى هـذا القطـاع، إال أن هنـاك عراقيـل مازالـت تطفـو  واإلصالحاتتتجلى هذه األمهية يف التحسينات املستمرة 
إن الوضــعية الــيت آلــت إليهــا نظــم الرعايــة . يــق أهــداف أنظمــة الرعايــة الصــحية يف مجيــع الــدول العربيــةعلــى الســطح حتــول دون حتق
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تكشف عن جمموعة من التناقضات واالخـتالالت الـيت   -على االختالف املوجود بني هذه البلدان  –الصحية يف البلدان العربية 
وال يــزال . واملتمثلــة يف الرعايــة الصــحية الشــاملة والعادلــة وعاليــة اجلــودةتعرقــل الوصــول إىل حتقيــق الغايــة األساســية للنظــام الصــحي 

واجــه مشــاكل كبــرية بســبب عــدم التكــافؤ اجلغــرايف يف احلصــول علــى الرعايــة الصــحية ونقــص مــوظفي يالعديــد مــن البلــدان العربيــة 
مـن قـدرة الـنظم الصـحية علـى  لـيت حتـداعوامـل ال وغريها من الصحة وضعف التوريد الصيدالين ونقص وحمدودية اخلدمات الصحية

  .توفري رعاية شاملة وعادلة وعالية اجلودة
متثل املوارد املتاحة لتمويل اإلنفاق الصحي أهم التحديات اليت حتول دون تطوير القطاع الصحي : اختالالت متعلقة بالتمويل .1

حمـــدوديتها يف بعـــض (وســـائل املاليـــة الضـــرورية وميكـــن تلخـــيص أهـــم االخـــتالالت الـــيت أدت إىل نقـــص ال. يف معظـــم الـــدول العربيـــة
 :فيما يلي) البلدان وضعف تقديرها ومراقبة نفقا�ا يف البعض اآلخر

يرجع ارتفاع تكاليف اخلدمات الصحية إىل : نفاق على الصحةارتفاع تكاليف الخدمات الصحية مما يؤدي إلى زيادة اإل  -  أ
 . التشخيص والعالج باإلضافة إىل تكاليف إنتاج أو استرياد األدويةارتفاع تكلفة املعدات الطبية احلديثة املستخدمة يف

فلبنـان مـثًال كـان ينفـق . لصـحيةالعديد من الدول العربية تراجعـاً كبـرياً يف معـدالت اإلنفـاق احلكـومي علـى الرعايـة اشهدت  حيث
وكــذلك ، 2014ســنة  %6.4 لكــن النســبة اخنفضــت إىل 1995مــن النــاتج اإلمجــايل علــى الرعايــة الصــحية ســنة  %12.6حــوايل 

ال  2014وباتت يف  1995من الناتج اإلمجايل سنوياً على القطاع الصحي يف  %5.5كانت تنفق   الشأن بالنسبة إىل سوريا اليت
  .كما سجلت كل من موريتانيا والكويت واألردن تراجعاً يف هذا ا�ال. %3.3تنفق سوى 

من الناتج احمللي اإلمجايل كإنفاق إمجايل على الصحة كما يظهره اجلدول  %4.9ويف حني ال ختصص احلكومات العربية سوى 
قارب وإنفاق كل من سويسرا من الناتج احمللي االمجايل على الصحة وهي بذلك تت %11.1السابق، تنفق فرنسا ما نسبته 

 2014لسنة ) OCDE(لكن أعلى من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) PIBمن  %11.4(واليابان 
  PIB (24من  %8.9(واملقدر بـ 

ر من دوال 4000لإلنفاق على الرعاية الصحية أي ما يعادل ) PIBمن  %15(وختصص الواليات املتحدة األمريكية ما يفوق 
 2000أي ما يعادل ) PIBمن  %10(متوسط الدخل للفرد األمريكي مقابل كندا اليت تنفق على الرعاية الصحية أقل من 

  25.دوالر
فإن عدة دول عربية إذا كان التأمني الصحي يف الدول الغربية يعرب عن الرفاهية،  :انخفاض كفاءة نظام التأمين الصحي  -  ب

  :لتأمني الصحي لديها، ويرجع ذلك لعدة أسباب أمههاتواجه مشكلة اخنفاض كفاءة نظم ا
نقص املوارد املالية املتاحة نتيجة لصعوبة حتصيل مسامهات األعضاء يف نظم التأمني الصحي، باإلضافة إىل اخنفاض  - 

ني الصحي ففي فرنسا مثال وهي من الدول اليت متتلك أفضل النظم الصحية عرب العامل يغطي التأم. املسامهات احلكومية فيها
يف إطار التزايد املستمر ) 2015مليار أورو لسنة  194.6واملقدرة بـ (من نفقات اخلدمات الصحية واللوازم الطبية  %76.8حوايل 

من هذه النفقات وتتقاسم الدولة واهليئات األخرى  %8.4لشيخوخة السكان والتطور التكنولوجي،  فيما تتحمل العائالت فقط 
  26).%14.8(النسبة املتبقية 

مليون   54وقد يصل   2009مليون شخص  45من السكان غري مؤمنني مبا يعادل  %16ويف الواليات املتحدة االمريكية يعترب 
نظرا الرتفاع تكاليف اخلدمات الصحية وكذا أقساط التأمني، وهذا ما جيعل النظام الصحي يف هذا البلد من أكثر  2019

 27.األنظمة الصحية تكلفة عرب العامل
، ماليني شخص من التأمني الصـحي، ويف السـعودية 7من سكان اليمن من التأمني الصحي، ويف اجلزائر حيرم  %70وعربيا، حيرم 
  .28من السكان، بينما حيظى مجيع املواطنني يف قطر �ذه اخلدمة% 85مليون شخص يشملهم التأمني، واألردن  10فإن حوايل 

   :اخنفاض كفاءة نظام التأمني الصحي بسبب ية منباإلضافة إىل ذلك تعاين الدول العرب
ملؤسسات التامني الصحي نتيجة لصغر حجـم هـذه املؤسسـات وارتفـاع حجـم العـاملني �ـا مـن جهـة  اإلداريةارتفاع التكاليف  - 

  29.ومن جهة أخرى التزام نظم التأمني الصحي بتقدمي العديد من اخلدمات الصحية جمانا أو بأسعار رمزية
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 .البعد الواقعي للتعاقد من خالل عدم حتيني مدونة األعمال الطبية والتسعريعدم إعطاء  - 
التابعــة للقطــاع العــام  يف الــوطن العــريب ختضــع يف  ال ســيما تلــكإن معظــم املؤسســات الصــحية  :اخــتالالت متعلقــة بــالتنظيم .2

 :الختالالت التنظيمية يف النقاط التاليةتسيريها إىل املنطق اإلداري الذي ال يعطي املرونة يف تسيريها، وعموما تظهر هذه ا
، وهـذه النقطـة تعمـم علـى مجيـع الـدول 30للخــدمات الصحيـــة التوسـع غيـر المنظـم للقطـــاع وضعــف التخطــيط المؤسســي - 

 .العربية
 ؛نشطةفيما يتعلق بتخطيط األ خضوع تام لوزارات الصحة - 
خولـة هلـا مـن قبـل القـوانني، واملتعلقـة باجلهـات املقدمـة  للخـدمات فيما يتعلق بتسـيري الوسـائل امل لوزارات الصحةخضوع تام  - 

 الصحية وقواعد احملاسبة واملراقبة القبلية والبعدية لنفقا�ا؛
 .بعض األشعة املتطورة والعمليات اجلراحيةفيما يتعلق ب، خاصة طول فترة االنتظار حتى يتلقى المريض الخدمة الصحية - 
علـى الـرغم مـن االرتفـاع املتزايـد يف عـدد السـكان يف الـدول العربيـة فـإن ذلـك مل يصـاحبه : ةقلة وسوء توزيع الهياكل الصحي - 

يف اهلياكــل الصــحية، بــل أن بعــض الظــروف السياســية واألمنيــة يف بعــض الــدول العربيــة نــتج عنهــا   -بشــكل كبــري –ارتفــاع مماثــل 
يف الدول العربية سـوءا  -عدد اهلياكل الصحية –صحية اخنفاضا يف عدد األسرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشهد اخلارطة ال

مـن املؤسسـات  %55فمـثال يف اجلزائـر ، تسـتحوذ العاصـمة اجلزائريـة علـى نسـبة . يف توزيع مؤسساته على الـرتاب الـوطين لكـل بلـد
يب تكـاد تنعـدم يف حـني أن منطقـيت اجلنـوب الشـرقي والغـر  %.20والغـرب علـى نسـبة  ،%22العمومية للصحة، والشرق على نسـبة 

ر فقــط علــى واجلــدير بالــذكر، أن عــدم التــوازن مل يقتصـــ.  علــى التــوايل %1و %2 فيهــا املؤسســات العموميــة للصــحة حيــث تغطــي
توزيع املؤسسات العمومية للصحة، بل مشل أيضا عدم التوازن يف توزيع الكفاءات الوطنية، حيث أن معظمها متمركزة يف الشـمال 

 31.تاركة املناطق األخرى منكوبة خاصة اجلنوبية منها %55د بنسبة وباخلصوص يف وسط البال
  : اختالالت متعلقة بمقدمي الخدمات الصحية -3

ميثـل مقـدموا اخلـدمات الصـحية عنصــرا حموريـا يف قطـاع اخلـدمات الصــحية، ومـن أوجـه القصـور الـيت ينطــوي عليهـا هـذا العنصـر مــا 
  :يلي
ممـا يـؤدي إىل ركـود نشـاطهم يف ظـل ظـروف العمـل واألجـور مقارنـة مـع القطـاع  غياب التحفيز لمقدمي الخـدمات الصـحية - 

 .نطق التنظيم اإلداري البريوقراطيملمسارهم املهين  خيضعاخلاص، حيث 
نعين باستنزاف اخلربات فقدان املستشفيات ألفضل عناصرها اإلدارية والطبية وخرب�م  32:استنزاف الخبرات وصراع األفراد - 

أو  مقابل امتيازات وإغراءات خارج القطاع العموميهد املستشفيات احلكومية نزيف األطباء إىل القطاع اخلاص حيث تشاجليدة، 
 وحتصي نقابة العاملني يف الصحة العمومية أكثر من عشرة آالف طبيب يف أوروبا، وحنوظاهرة هجرة األطباء العرب حنو اخلارج، 

الشمالية وبشكل خاص كندا، اليت تستقطب األطباء اجلزائريني ضمن برنامج اهلجرة االنتقائية  أمريكاطبيب يف  2500
 .واستقطاب الكفاءات

واإلمارات وقطر أعدادا كبرية من األطباء اجلزائريني، وبا�مل حتصي النقابة  السعوديةباملقابل تستقطب دول خليجية أخرى مثل 
  .املنطقةألف كادر طيب بني األطباء والكوادر شبه الطبية يف تلك  15حنو 

أما الصـراع فيأخذ بني املوظفني يف نفس املصلحة أو بني املصـاحل عـدة صـور منهـا الصــراع بـني األطبـاء واإلداريـني، فاألطبـاء حبكـم 
تعودهم على االستقاللية يف اختاذ قرارا�م الطبية املتعلقة باملرضى ينظـرون إىل اإلجـراءات والتعليمـات واللـوائح التنظيميـة للعمـل يف 

ق أدائهــم يــستشــفى علــى أ�ــا قيــود روتينيــة ال طائــل مــن ورائهــا، وأ�ــا ال متثــل ســوى حمــاوالت لفــرض النفــوذ وتعقيــد األمــور مبــا يعامل
هم خــربة أو ديوفيمــا بــني األطبــاء وبعضــهم الــبعض غالبـا مــا يشــعر األطبــاء الــذين حيملــون درجـات علميــة أعلــى أو تتــوافر لــ. املهـين
لسـمو والرفعـة جتــاه األطبـاء األقـل يف الدرجـة العلميــة أو السـمعة الطبيـة، كمـا قــد يظهـر الصـراع نتيجــة بنــوع مـن ا ،ة أكـرببيـمسعـة ط

طبــاء التخــدير والقلــب والشـــرايني األشــعة أاخــتالف التخصصــات الطبيــة كمــا هــو احلــال بــني الطبيــب العــام والطبيــب املتخصــص، و 
ميـز بـالتنظيم التخصصـي الواسـع نتيجـة وجـود العديـد مـن العـاملني والتحاليـل وغريهـا مـن التخصصـات، ونظـرا ألن املستشـفيات تت
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بالتخصصـــات الطبيـــة وشــــبه الطبيـــة واإلداريــــة مـــع اخـــتالف القــــيم واالجتاهـــات والثقافــــات االجتماعيـــة فإ�ـــا تكــــون جمـــاال خصــــبا 
 .للتنظيمات غري الرمسية اليت قد تسري يف اجتاه عكسي ألهداف إدارة املستشفى

املؤسسة دورا جوهريا يف كفاءة سلـوك املـوظــف داخــل مؤســسته االستشـفائية،  ثقافةتؤدي : 33قافة األفرادالقيم السائدة و ث - 
وهــذا مـــن خـــالل القــيم والعـــادات والتقاليـــد والقواعــد الســـلوكية واالجتاهـــات الــيت تـــربز علـــى مســتوى املؤسســـة ذا�ـــا، باإلضـــافة إىل 

جنـــاز ولـــغة معينـة مــن ا�تمــع، فأمهيــة الوقـت والســلوك املــنظم واملثـابرة والرغبــة يف اإل التحـاق املــوظفني باملؤسســة وهـم حمملــون بثقافــة
كلهـا أمـور تكـاد أن . اخل...العمل، واألمانـة والصـدق واالحـرتام والتكافـل، والتعـاطف مـع املرضـى وذويهـم وإتقاناإلدارة، واإلرادة 

هــدافا كثــرية ومتعــددة، وللتأكيــد فــإن اهلــدف الرئيســي هــو تلبيــة إن للمستشــفى أ .تكــون غائبــة يف أغلــب مؤسســاتنا االستشــفائية
يف الرتكيبـة «حاجيات املـريض بالنسـبة للمعاجلـة والعنايـة الطبيـة، وباملقابـل جنـد أن كـل جمموعـة مـن ا�موعـات املشـاركة يف التنظـيم 

 .ثقافة السائدة داخل املؤسسةتفسـر وسائل لتحقيق هذه األهداف من منطلق نظمهم القيمية ومتطلبا�م  وال» البشرية
 :تتمثل أهم املعوقات يف ما يلي: المعوقات المرتبطة بنظم اإلدارة واإلشراف على الخدمات الصحية -4
تـعـتـــرب عـملـــية القـرار باملستشــفيات التابعــة للقطـاع العــام مقــــيدة وتتــســم بالـبـــطء أحـيـــانا، كو�ـا نابعــة مــن  :تركيـز عمليــة القــرار - 

إن تعقـد اإلجــراءات  .رار خيضـع لقيــود متعـددة بعضـها قانونيـة، وبعضــها اآلخـر نـابع مــن الـذين هلـم إسـهام يف اختــاذ القـرارمتخـذ قـ
 وكثرة املراحل اليت جيب أن مير �ا القرار من ضرورة مروره بعدد كبري من املستويات اإلدارية وفقا للتسلسل اإلداري حىت تتم املوافقة

ق وقتا طويال لتقدمي اخلدمة اإلدارية والطبية سواء للموظفني أو للمستفيدين، وهو ما يعكس عدم التقدير عليه، وبذلك فهو يستغر 
وأغلـب املؤسسـات . الكايف لقيمة الوقت كمورد حيوي من عناصر العمليـة اإلداريـة وارتبـاط هـذا املـورد خبصوصـية اخلدمـة الصـحية

ك جيــب علــى متخــذ القــرار، أن يبحــث يف مشــروعية القــرار وشــروط صــحته تركــز علــى القــرار علــى أنــه عمــل قــانوين، لــذل الصــحية
 .تنفيذهو 
       املنطقـــة، الواليـــة(املســـؤولة عـــن تقـــدمي اخلـــدمات الصـــحية علـــى خمتلـــف املســـتويات  غيـــاب التنســـيق بـــين الوحـــدات الصـــحية - 

 ).أو احملافظة، الدولة
ليـات املتبعـة يف االشـراف علـى أداء اخلـدمات الصـحية إىل يؤدي اخنفـاض كفـاءة الـنظم واآل: ضعف نظام المتابعة واإلشراف - 

تفشي الفساد والرشوة اليت يضطر املرضى لدفعها للحصول على اخلدمات الصحية مباشرة دون االنضمام لقوائم  :عدة نتائج منها
اخلــدمات بصــورة جمانيــة  بتقــدمي هــذه) املؤسســة الصــحية، الطبيــب، املمرضــني(االنتظــار، علــى الــرغم مــن التــزام اجلهــات املختلفــة 

مضمونة دستوريا، ضعف الرقابة على الصحة وغياب الشفافية وعدم جناعة نظام املساءلة اإلدارية واملاليـة املنـتهج يف أغلـب الـدول 
 .العربية، باإلضافة إىل عدم توافر معايري للرقابة على أداء الوحدات الصحية املختلفة

كانـــت الســـلطة تتجســـد يف الغالـــب يف القـــوة القانونيـــة والشـــرعية الـــيت ميلكهـــا   إذا  34:إشـــكالية الســـلطة فـــي المستشـــفيات - 
الشــخص واملمنوحــة لــه بنــاًء علــى صــفات شخصــية أو مركــز وظيفــي معــني، فــإن ظــاهرة الســلطة علــى مســتوى الوحــدات الصــحية 

 ازدواجيةتتميز خباصية )  للصحةوزارات الصحة وا�الس الوطنية (أو حىت على مستوى الوحدات الكلية ) كاملستشفيات(اجلزئية 
ومهــا الســلطة اإلداريــة وهــي الــيت ميتلكهــا أصــحاب اإلدارة العليــا واملســتمدة مــن اهليكــل التنظيمــي، والســلطة الطبيــة أو مــا  الســلطة،

واجيــة يف هـذه االزد .تسـمى بالفنيـة والــيت ميتلكهـا القــائمون علـى إدارة العمـل الفــين وهـم األطبــاء مبختلـف اختصاصـا�م ومهــارا�م
السلطة مصدرها من اخلصائص اليت يتميز �ا قطاع الصحة، وعلى هذا فهي ختلق وضعا معقدا على مجيع النواحي بفعل التقـاطع 
أو االصطدام املتوقع حدوثه بني هاتني السلطتني واليت تتوج يف النهاية بانعكاسات سـلبية علـى األداء ممـا خيفـض بـدوره مـن جـودة 

 .دمةاخلدمات الصحية املق
بسبب الفساد وضعف احلوكمة  عدم الكفاءة في االستفادة من الموارد المتوفرة وارتفاع معدالت الهدرباإلضافة إىل  - 

  .الرشيدة يف السياسات احلكومية املتعلقة بتمويل قطاع الصحة
الصـحة العـام يف أن الرعاية الصحية تقع تقليـديا ضـمن مسـؤوليات قطـاع مع  :لخاصوابين القطاعين العام  الشراكةضعف  - 

االقتصــادية الــيت اتبعتهــا أغلبيــة الــدول يف الســنوات املاضــية، أتاحــت بيئــة مواتيــة لنمــو  اإلصــالحاتمعظــم الــدول العربيــة، إال أن 
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متسارع لقطـاع الصـحة اخلـاص يف املـدن، وامتـدت خدماتـه لتصـل إىل األريـاف حيـث مل يكـن هلـا وجـود يف السـابق، و�ـيمن علـى 
، ولـذا ينصـب تركيـز أساسـاالـربح  تسـتهدفيف كثـري مـن الـدول العربيـة فعاليـات اسـتثمارية وجتاريـة حمليـة وأجنبيـة  حالياهذا القطاع 

هذا القطاع على اخلدمات ذات املردود املادي العـايل، ويعـزف عـن العمـل يف بعـض ا�ـاالت الصـحية كاخلـدمات الوقائيـة لضـعف 
مع ضرورة التأكيد على أنه بالرغم من اخلدمات املتميزة اليت تقـدم يف . قطاع العاممردودها املادي، حيث تركت مهمة القيام �ا لل

العديد من املؤسسات الصحية العامة واخلاصة إال أن أداء بعضها دون التوقعات أحيانا نتيجة لكو�ا تعمل يف بيئة تفتقر إىل نظم 
  .ال تتوفر مجيع املوارد املطلوبة لتشغيلها بكفاءةضبط اجلودة، ويف احلاالت القليلة اليت فيها وحدات لضبط اجلودة 

فأربعـة مـن  عـدم االسـتقرار السياسـي واألمـين،حبالة مـن   مير العامل العريب: تحديات ناجمة عن عوامل خارج القطاع الصحي -
. ة والبنيـة التحتيـة املاديـةهلية تسـببت يف خسـائر فادحـة يف األرواح البشـريأ ختوض حروبا) سوريا والعراق وليبيا واليمن( هي بلدا�ا

تعـــاين مـــن مشـــاكل اقتصـــادية،  أو هشـــة  بلـــدا�م باجتـــاه دول غربيـــة ودول عربيـــة إمــامليـــون شــخص مـــن  15مـــا يقـــارب كــذا فـــرار و 
 . كاألردن ولبنان وجيبويت وتونس، مما أدى إىل ظهور أكرب أزمة الجئني يف العامل منذ احلرب العاملية الثانية

ويف قطـاع .  يشهدها اليمن وليبيا والعراق حاليا إىل انتكاس عقود من التقدم احملرز يف عمليـة التنميـةوأدت االضطرابات اليت
العنف إىل تفاقم معدالت البطالة اليت باتـت األعلـى علـى مسـتوى العـامل، ناهيـك عـن بـاقي واستمرار غزة، أدت عمليات احلصار 

  .املشاكل االجتماعية يف فلسطني عموما
املصدرة للنفط املستقرة نسبيا، كاجلزائر ودول جملس التعاون اخلليجي، فتعاين من اخنفاض أسـعار الـنفط، جبانـب أما البلدان 

  . إىل التنوع ااقتصاديا�استشراء مشكلة البطالة املزمنة بني الشباب وافتقار 
زايــد مشــاركة املــواطنني يف رســم وعلــى اجلانــب اإلجيــايب، تشــري التطــورات السياســية يف كــل مــن تــونس واملغــرب واألردن إىل ت

  .السياسات العامة
فاألزمـات الـيت مـر �ـا الـوطن العـريب ومـازال،  ،ارتباطـاً وثيقـاً بالنظـام االقتصـادي واالجتمـاعييـرتبط النظام الصحي  وملا كان

ية احملددات االجتماعية إىل جانب تزايد أمه ،تشكل التحدي األكرب للنظم الصحية سواء كانت أزمات مالية أو اقتصادية أو أمنية
 واحلروب واحلروب األهلية واحلصار النقيةللصحة يف تأثريها على صحة املواطنني كالبطالة واألمّية والفقر والسكن وعدم توفر املياه 

  .، مبا جيعل النظام الصحي عرضة للمخاطر...والتلوث البيئي
ناحية التكفل حباالت الطوارئ ومتابعة تداعيا�ا النفسية واجلسـدية إن احلروب واحلوادث األمنية تشكل �ديداً استثنائياً من 

زيادة احلاجـة إىل  مما يستدعي ، باألمراض اإلصابةوتأهيل اإلعاقات النامجة عنها ومن ناحية زيادة التكاليف الصحية نتيجة زيادة 
  .دوية املستهلكةوبالتايل ارتفاع فاتورة األالدواء النامجة عن التحولني الدميوغرايف والوبائي 

  -المملكة العربية السعودية نموذجا -مستقبل الرعاية الصحية العربية - عاـراب
، ورؤية 2020ىل إطالق عدة مبادرات صحية فيما خيص برنامج التحول الوطين يف اململكة العربية السعودية إتسعى وزارة الصحة 

الصــحية احلاليــة واملســتقبلية، مبــين علــى  االحتياجــاتب فقــد دعــت احلاجــة الســتحداث نظــام صــحي يســتوع ،203035اململكــة 
أسس غري تقليدية يف طريقة متويله وإدارته وتقييمه وتطويره، لذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي مأسسة هذا النظام، وإعادة 

  .ع مقابل اخلدمةبل على معايري الدف ،صياغة طريقة متويله لتكون مستقلة ومرنة حبيث ال تعتمد على نظام امليزانيات
   :36مبادرة سيتم اإلعالن عنها تباًعا 40 وفيما يلي عشر مبادرات نوعية من ضمن

تمكين المواطنين من االشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص  -1
 : من خالل

  اطنني بالتكامل مع جملس الضمان الصحي التعاوينتأسيس مركز وطين للتأمني الصحي وصندوق مرتبط به يغطي املو  -
  الرتكيز على املهام التنظيمية واإلشرافية وإنشاء مؤسسات لتقدمي اخلدمات الصحية -
  : تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية من خالل -2
  تصميم وتطبيق امللف االلكرتوين املوحد -
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  تطبيق أنظمة الطب االتصايل.مات الصحية الكرتونياسهولة حصول املواطنني على اخلد -
  تطبيق أنظمة أرشفة الصور االلكرتونية الطبية -
  : تمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية األولية العاجلة خالل أقل من ساعة من خالل -3
  اجلةتطوير اخلدمات الصحية الع -.التوسع يف خدمات الرعاية الصحية األولية ضمن املعايري العاملية -
  تأسيس عيادات متنقلة خلدمة املناطق الطرفية -
 سريرا 50االستفادة املثلى من املستشفيات سعة  -
  : تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين األكثر تقدما من خالل -4
  خفض معدالت السمنة ومكافحة التدخني خصوصا يف املدارس -
  رفع نسبة الكشف املبكر لألمراض -
  إزالة األمراض املعدية -
  تفعيل املركز الوطين للوقاية من األمراض ومكافحتها -
  تقدمي الرعاية النفسية الصحية الوقائية والعالجية -
  تطبيق معايري اجلودة -
  : رفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة األمد من خالل -5
  2016عام آالف سرير  4تشغيل  -
  2020آالف سرير قبل  6توفري وتشغيل  -
  .زيادة القدرة االستيعابية لربنامج الرعاية الصحية املنزلية -
  تطبيق أنظمة الكرتونية للرعاية املنزلية -
  : تحقيق أعلى مستويات الجودة وسالمة المرضى في المنشآت الصحية من خالل -6
  إطالق املركز السعودي لسالمة املرضى -
  مارسني الصحيني يف جمال سالمة املرضىرفع كفاءة امل -
  إطالق برنامج االستخدام األمثل للمضادات احليوية -
  : رفع كفاءة اإلنفاق وإنتاجية األداء في كل أنشطة الوزارة من خالل  -7
  رفع كفاءة التصاميم وتنفيذ خمطط لبناء املنشآت الصحية على نطاق اململكة -
  %20رفع كفاءة التشغيل بنسبة  -
  فاعلية املستشفيات التخصصيةرفع كفاءة و  -
  تطبيق نظام إدارة موارد املنشأة -
  : مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية من خالل -8
  بناء مناذج شراكة خلصخصة اخلدمات مع شركاء حمليني وعامليني -
  إسناد خدمات طبية وغريها للقطاع اخلاص -
  زيادة توطني الصناعات الصحية االسرتاتيجية -
 تحداث آلية نظامية لتحقيق املبادرات املطلوبةاس -
  : تعظيم اإليرادات واالستثمار األمثل لها من خالل -9
  إجياد مصادر دخل إضافية كتقاضي رسوم خدمة على املرضى ذوي التأمني الطيب اخلاص -
  زيادة الضريبة على التبغ وفرض ضرائب على املنتجات الضارة بالصحة -
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  : ات مؤهلة من خاللتوطين التخصصات والمهن بقدر  -10
  تطبيق نظام قياس األداء ورفع معايري الرتخيص الطيب -
  توفري فرص تدريب وزيادة الطاقة االستيعابية للمقاعد التخصصية -
  الشراكة مع املؤسسات األكادميية املتخصصة -
 .2030ألف ممارس صحي إىل  100الـمشروع  -

علـــى تـــوفري الرعايـــة الصـــحية املتكاملـــة والشـــاملة بـــأعلى تـــنص  الصـــحية يف رؤيتهـــا اإلســـرتاتيجيةتـــدل هـــذه احملـــاور علـــى أن 
املســتويات العامليــة، فيمــا �ــدف رســالتها إىل تــوفري الرعايــة الصــحية جبميــع مســتويا�ا وتعزيــز الصــحة العامــة والوقايــة مــن األمــراض 

باجلانــب البحثــي والتــدريب األكــادميي  ووضــع القــوانني واللــوائح املنظمــة للقطــاع الصــحي العــام واخلــاص ومراقبــة أدائــه مــع االهتمــام
  .، يف إطار تقليل االعتماد على إيرادات النفط وتنويع االقتصاد السعودييوجماالت االستثمار الصح

تقوم الدولة بدور حموري يف ادارة الرعاية الصحية، وهو منوذج ناجح حيث  النموذج الفرنسي يفويبدو أن هذه الرؤية حتاكي 
إىل جانــب تغطيــة املــواطنني، تعمــل علــى حتفيــز القطــاع اخلــاص علــى حتســني جــودة خدماتــه، لتكــون املراكــز النظــام الصــحي، فهــي 

الصــحية واملستشــفيات الــيت يــديرها مقبولــة يف نظــام التــأمني الــذي تقدمــه الدولــة، فالقطــاع اخلــاص يشــّغل املنشــآت الصــحية حتــت 
اح النمــوذج الفرنســي، إذ ال تــرتك الدولــة للقطــاع اخلــاص الــتحكم الدولــة وضــمن املعــايري الــيت تضــعها، وهنــا يكمــن ســر جنــ إشــراف

  .بالرعاية الصحية، وتعطيه فرصة تشغيل املنشآت مبعايريها
  خــاتمــة
يتفق كثري من خـرباء األنظمـة الصـحية يف العـامل علـى أن النظـام الصـحي ألي بلـد هـو االطـار الـذي يـتم مـن خاللـه التعـرف       

من اخلدمات الصـحية، والعمـل علـى تـوفري هـذه اخلـدمات مـن خـالل  إجيـاد املـوارد الالزمـة وإدار�ـا علـى على احتياجات السكان 
أســس صــحيحة تــؤدي يف النهايــة تــؤدي يف النهايــة إىل احملافظــة علــى صــحة املــواطن وتعزيزهــا وتقــومي هــذه اخلدمــة بطريقــة شـــاملة 

  .ومتكاملة للسكان وبتكلفة معقولة وبطريقة ميسرة
لقد حققت الدول العربية عدة مكاسب على مستوى أنظمتها الصحية تعترب مبثابة نقاط قوة يف جمال الرعاية الصحية على و       

من خالل قاعدة حتتية هامة من اهلياكل املادية وحتسن املؤشرات الصحية األساسية غرار ارتفاع نسب التغطية الصحية 
ويبقى مع ذلك النظام الصحي يف الدول العربية غري فعال وغري قادر . وغريها) أطباء(واملوارد البشرية ) مستشفيات وعيادات(

  يواجه عددا من التحديات اليت تضعف من مستويات كفاءته واليت تتمثل يف كونه على مواجهة املنافسة الدولية،  
ة مشاكل ومعوقات أضعفت من لكن رغم ما حتقق من مكاسب إال أن األنظمة الصحية يف الدول العربية ال زالت تتخبط يف عد

فعالية وكفاءة هذه النظم حيث، متثل املوارد املتاحة لتمويل اإلنفاق الصحي أهم التحديات اليت حتول دون تطوير القطاع الصحي 
م خاصة إذا ما قورن باالرتفاع املطرد يف تكاليف تقدمي اخلدمات الصحية وعدد السكان وكذا غياب نظام فعال لتقومي أداء النظا

حتديات أمنية بسبب التهديدات /أزمات سياسية( تشكل التحديات السياسية واألمنية كما الصحي يف أغلب الدول العربية،  
اليت تعيشها الكثري من الدول العربية عقبة يف طريق إصالح القطاع الصحي ورفع معدل اإلنفاق على الرعاية الصحية، ) اإلرهابية

 .راء السالح بدال من توفري رعاية صحية للمواطننيإذ توجه املوارد املالية حنو ش
   .اختالالت متعلقة بالتمويل والتنظيم واختالالت متعلقة بنظم اإلدارة واإلشراف على اخلدمات الصحية فضال عن

عـن طريــق  وأمـام هـذا الوضـع جيـب التفكـري جـديا يف بنـاء أنظمـة صـحية مرنـة مبعـىن قـادرة علـى التكيـف مـع املتغـريات الراهنـة      
 إصـالح أن أي عمليـة جليا يتضحبشكل مستمر، و  خمرجات مالئمة لىللحصول عوإجراء حتسينات وضع أُطر وسياسات فاعلة 

العـبء احلقيقـي  ذلـك ألنـه يشـكلليست بالعملية اليسرية،  يف أي بلد عريب أو أي بلد يف العامل رعاية الصحيةألنظمة ال أو تعزيز
ومتخــذي القــرار والــذين ال يســتطيعون بــأي حــال مــن األحــوال التخطــيط للرعايــة الصــحية دون واضــعي السياســات الصــحية  لــىع

مكونات مدخالت نظام –مبدخالت هذا النظام وكيفية خلق آليات تكامل وتناسق وانسجام بني مكوناته النظرة املتكاملة واإلملام 
 .اليةللحصول على خمرجات ونتائج صحية جيدة وذات جودة ع -الرعاية الصحية
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  :ويف هذا الشأن ارتأينا تقدمي جمموعة من التوصيات واالقرتاحات كما يلي
قطــاع الصــحة اخلــاص كنشــاط مكمــل لقطــاع الصــحة العــام، يف ظــل حمدوديــة املــوارد العامــة املتاحــة والتوقعــات  شــراكةشــجع ت -

يــات املتحــدة األمريكيــة يف متويــل القطــاع حيــث يســاهم القطــاع اخلــاص يف الوال، بتغطيــة صــحية أمشــل وأفضــل املتزايــدة للمــواطنني
  .%54.2الصحي مبا يعادل  

السـعي لتــوفري مــزيج متــويلي فعــال بــني ميزانيــة الدولــة، التــأمني الصـحي وغريهــا مبعــىن تــرك ا�ــال مفتوحــا ألطــراف أخــرى للتمويــل   -
  .كاجلمعيات اخلريية مثال

  .وتستجيب ملعايري اجلودة أساساخضوع املؤسسات الصحية على اختالفها لطرق تسيري حديثة  -
  . مع ضرورة تفعيل نظم االشراف واملتابعة من قبل الوزارة الوصية على خمتلف مؤسسات الرعاية الصحية

تفعيل املرجعية القضائية للبت يف القضايا املتعلقة بالصحة كاألخطاء الطبية، قضايا التأمني وغريها وذلك حلفظ حقـوق األفـراد  -
  .يةواملؤسسات الصح

  .تطوير قاعدة بيانات ونظم معلومات صحية مرنة والتنسيق بني اجلهات املسؤولة عن إصدار هذه البيانات -
تطبيــق الالمركزيــة االداريــة واملاليــة يف قطــاع اخلــدمات الصــحية مــن خــالل زيــادة دور وحــدات الصــحة احملليــة يف صــياغة وتنفيــذ  -

  .املساءلةالربامج الصحية املختلفة يف إطار الشفافية و 
الصحيني وموظفي اخلدمات الصحية املساندة، وتوفري بيئة عمل مناسبة واحملافظة على مستوى تعزيز كفاءة ومهارات املهنيني  -

  . أدائهم متماشيا مع أفضل املعايري الدولية
  .اعتماد نظام شهادة اإلجازة لألطباء واملمرضني تكون حافزا لالرتقاء جبودة اخلدمات الصحية -
  .جيب أن يرتكز تطوير النظام الصحي على معايري علمية من خالل ربط مؤسسات الرعاية الصحية �يئات البحث العلمي -

  الهوامش
                                                 

جامعة الدول العربية واألمم املتحدة إىل تقسيم البلدان العربية إىل جمموعات أو  اإلمنائية لأللفية، عمدت فلغرض حتليل التقدم احملرز يف بلوغ األهدا *
اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، قطر، الكويت، عمان، واململكة العربية السعودية، : بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وتتضمن: مناطق وهي

تونس، اجلزائر، ليبيا واملغرب، : ويت، السودان، الصومال، موريتانيا واليمن، بلدان املغرب العريب وتتضمنجزر القمر، جيب: أقل البلدان منوا وتتضمن
 .األردن، سوريا، العراق، فلسطني، لبنان ومصر: وبلدان املشرق العريب وتتضمن

ة مصاحل األمومة والتوليد بوالية الشلف، أطروحة دكتوراه يف حال: مديوين مجيلة، حنو تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات الصحية باجلزائر 1
  .69، ص2016-2015إدارة األعمال، جامعة اجلزائر، 

، نظريات وأساسيات يف اإلدارة الصحية، الطبعة األوىل، دار احلامد، عمان، ممفاهي: عبد املهدي بواعنة، إدارة اخلدمات واملؤسسات الصحية 2
  .30، ص2004

 .11، ص2000الربواري وآخرون، الرعاية الصحية األولية، الطبعة األوىل، دار اليازوري، عمان، األردن، ا�يد عبد  3

 .21/05/2014 اإلطالع تاريخ www.who.int/medicacentre/factshealth موقع منظمة الصحة العاملية على األنرتنت 4

  :أنظر كل من 5

  .17- 16ص ص.2005الوطنية، الرياض،  األسس النظرية والتطبيق العملي، مكتبة امللك فهد: الصحيةجودة الرعاية عبد العزيز نياز بن حبيب اهللا، 
الطبعة األوىل، دار الوراق للنشر والتوزيع،  -مفاهيم وأسس وتطبيقات -مدخل للتميز والريادة: عبد ا�يد الربواري وباشيوة حلسن عبد اهللا، إدارة اجلودة

  .568 -567، ص ص2011عمان، 
دارة املستشفيات، بالتعاون إالعاملية على أنظمة الرعاية الصحية، املؤمتر العريب الثامن لألساليب احلديثة يف  االقتصاديةازي حممد احلامد، أثر األزمة غ

 .260ص ،2009ديسمرب  16-14يومي ) مصر(املكتب اإلقليمي لدول شرق املتوسط، شرم الشيخ -الفين مع منظمة الصحة العاملية
6 Mounir Khaled BERRAH, Bulletin n° 658 de démographie algérienne2013 sur le site: http://www.ons.dz 
7 -Abdelhak Saihi, Le système de santé publique en Algérie: Analyse et perspectives, Revue Gestions 
Hospitalières, Avril 2006, P241.  

http://www.who.int/medicacentre/factshealth
http://www.ons.dz
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- Rachid Boucharbal , La Transition Épidémiologique en Algérie, journée parlementaire sur la sante, Conseil 
de la Nation, Palais Zirout Youcef , Alger  2010,p7.  

 
  .43ية، ص، تقرير من إعداد اإلدارة العامة لإلحصاء و املعلومات بوزارة الصحة باململكة العربية السعود2016الكتاب اإلحصائي السنوي  8
منظمـة الصـحة  –تقرير وزارة الصحة الفلسطينية حول االوضاع الصحية للسكان يف فلسطني احملتلة، مقدم إىل مجعية الصحة العاملية الثامن و الستني  9

  .06ص. 2015أفريل  -العاملية
   ).مؤشرات التنمية العاملية( 2016البنك الدويل  10
الناتج يف قطاع الصناعات االستخراجية للدول العربية املصدرة الرئيسية للنفط حسب إحصاءات التقرير ويعزى هذا الرتاجع إىل اخنفاض قيمة  11

  ).2016(االقتصادي العريب املوحد 
  .9، مركز الدراسات اإلقليمية، ص "األمن الصحي يف الوطن العريب مبنظور جيو سياسي"أمحد حامد علي العبيدي، ورقة حبثية حول  12

  .38، 37، الصادر عن صندوق النقد العريب، ص2016قتصادي العريب املوحد التقرير اال  13
  .57، 56، الصادر عن صندوق النقد العريب، ص ص، 2016التقرير االقتصادي العريب املوحد  14
  .، الصادر عن صندوق النقد العريب2016للتقرير االقتصادي العريب املوحد ) 2/10(حسب امللحق   15
  86، الصادر عن صندوق النقد العريب، ص2015دي العريب املوحد التقرير االقتصا 16
 :على املوقع اإلكرتوين" حتديد أولويات اإلنفاق العام يف جمال الصحة" مدحية حممود خطاب، أولويات اإلنفاق يف مصر والدول العربية  17

http://www.pidegypt.org                
  .21/09/2017تاريخ االطالع ،  http://www.andi.dz، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 18
وتعتمــد هــذه املستشــفيات حســب التصــنيف، علــى عــدد مــن املعــايري العلميــة، مــن بينهــا كفــاءات الطــاقم الطــيب والبحــوث العلميــة ونتــائج العمليــات  19

  .سبة جناحها واخلدمات اليت يقدمها املستشفىاجلراحية ون
  ).2016( البنك الدويل من خالل قاعدة بيانات احلسابات القومية التابعة ملنظمة الصحة العامليةإحصاءات   20
اط الوفاة السائدة وقت بأنه عدد السنوات اليت من املتوقع أن حيياها الطفل حديث الوالدة يف حالة استمرار أمن ةيعرف العمر املتوقع عند الوالد  21
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