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منانا ميكابيريدزي 23 ،سنة ،طبيبة من منطقة غوري في جورجيا .هي ليست مؤهلة للحصول على التأمين الصحي الذي ترعاه الحكومة ،وليس بمقدورها االشتراك في نظام تأمين صحي خاصُ .شخصت حالة منانا ،في
فترة سابقة من هذا العام ،بأنها مصابة بسرطان عنق الرحم؛ وقد اضطرت إلى االعتماد على قروض سخية من أقاربها للحصول على العالج .وهي غالبا ما تستخدم راتبها في شراء أدوية للمرضى الذين ال يقدرون على دفع
ثمنها .ومن المأمول أن تؤدي اإلصالحات الرئيسية الجديدة ،الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جورجيا ،إلى مساعدة الناس العاديين ،مثل منانا ،للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

التغطية الصحية الشاملة
لماذا ُتهمل خطط التأمين الصحي الفقراء

احتياجا لها .فالتغطية
بإمكان التغطية الصحية الشاملة أن تغير حياة ماليين الناس ،بتقديم الرعاية الصحية ال ُمنقذة للحياة للشرائح األكثر
ً
الصحية الشاملة تعني حصول جميع الناس على العالج الذي يحتاجونه ،دون خوف من الوقوع في براثن الفقر .ولكن مع األسف ،فباسم التغطية
الصحية الشاملة ،تعزز بعض الجهات المانحة ،وحكومات البلدان النامية خطط التأمين الصحي التي تستبعد غالبية الناس ،و ُتهمل الفقراء .فتلك
الخطط تمنح األولوية للفئات المميزة في القطاع الرسمي وتعزز عدم المساواة .فبدالً من جمع االشتراكات من أناس أفقر من أن يستطيعوا
دفعها ،لجأت البلدان ،التي حققت أكبر تقدم في اتجاه التغطية الصحية الشاملة ،إلى إعطاء األولوية لإلنفاق على الصحة من الضرائب العامة –
سواء بضريبة منفردة ،أو ضمن ضرائب مقتطعة من رواتب القطاع الرسمي ،وكذا من المساعدات الدولية .لذلك ،يجب أن تتخلى الجهات
المانحة والحكومات عن خطط التأمين غير الناجحة ،وتركز على التمويل الذي يعمل على تقديم رعاية صحية شاملة ومنصفة للجميع.

www.oxfam.org

"إصدار مهم وواضح ،أصدرته أوكسفام في الوقت المناسب؛ حيث يجري الترويج للتغطية الصحية
الشاملة ،على نطاق واسع ،بوصفها العالج الناجع ألوجه عدم المساواة القائمة في مجال الصحة،
ولكن هناك اختالفات أساسية في تفسيرها وتنفيذها ،ال سيما فيما يتعلق بالتمويل .فهذا اإلصدار
يوضح أن خطط التأمين الصحي ،التي غال ًبا ما يشجعها البنك الدولي والجهات المانحة األخرى،
فقرا واألقل صحة .وفي غياب مناهج أكثر إنصا ًفا معتمدة على الضرائب ،سوف
تضر دو ًما باألكثر ً
يستمر تزايد أوجه عدم المساواة في الصحة لتهددنا جمي ًعا".
بروفيسور ديفيد ساندرز
أستاذ فخري ،مدرسة الصحة العامة،
جامعة ويسترن كيب

"لن يتحقق سوى تقدم ضئيل في التغطية الصحية الشاملة ،أو ربما لن يتحقق أي تقدم ،ما لم تقم
البلدان بتنفيذ اإلصالحات الرامية إلى زيادة واستخدام األموال المحلية المدفوعة مقد ًما ،بطريقة
منصفة وفعالة ومستدامة .تسلط هذه الورقة الضوء على بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بتمويل
التغطية الصحية الشاملة ،وتعد بالمساهمة اإليجابية في المناقشات الحالية".
بروفيسور دي ماكنتاير
وحدة اقتصاديات الصحة ،جامعة كيب تاون

"توضح األدلة الدولية بجالء أن التغطية الصحية الشاملة لن تتحقق في البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل ،من خالل التأمين الصحي الطوعي ،أو القائم على االشتراكات .ويبرز تقرير أوكسفام هذا،
بوضوح ،أهمية اعتماد آليات تمويل الرعاية الصحية تب ًعا للسياق ،وبحيث تفي باحتياجات الفقراء،
فضالً عن األغنياء .ويجب أن تحتشد الحكومات ،وصناع السياسات ،والممولون ،والمجتمع الدولي،
وراء التوصيات الواردة في هذا التقرير ،وتدعم البلدان في تنفيذ اإلصالحات ،التي تضمن إمكانية
حصول الناس  -األغنياء والفقراء على حد سواء  -على رعاية صحية ذات نوعية جيدة عندما
يحتاجون إليها".
د .جين شوما
زميل باحث،
برنامج بحوث كمري  -ويلكوم ترست ،نيروبي
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ملخص
بعد أن وصفته المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ،مارجريت تشان ،بأنه "أقوى مفهوم يمكن أن
تقدمه الصحة العامة" 1،ارتفعت "التغطية الصحية الشاملة" إلى قمة أجندة الصحة العالمية .تتعلق
التغطية الصحية الشاملة ،من حيث جوهرها ،بالحق في الصحة .فيجب أن يحصل الجميع – سواء
األغنياء أو الفقراء  -على الرعاية الصحية التي يحتاجونها ،دون أن يعانوا من مصاعب مالية.
وبالنسبة ألوكسفام ،تعني التغطية الصحية الشاملة ،أن يحصل كل فرد على نفس الحماية المالية
ونفس النطاق من الخدمات الصحية عالية الجودة ،بغض النظر عن مركزه الوظيفي أو قدرته على
الدفع.
التغطية الصحية الشاملة ليست رحلة "من مقاس واحد يناسب الجميع" ،ولذلك تحتاج الحكومات إلى
وضع مناهج تتناسب مع السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبلدانها .غير أن عدم وجود
"مخطط أولي للتغطية الصحية الشاملة" ال يعني أن "أي شيء يصلح" 2.لقد كانت منظمة الصحة
العالمية واضحة في ضرورة أن تعطي الدولة أولوية ألربعة إجراءات رئيسية لتمويل التغطية
الصحية الشاملة ،وهي :الحد من المدفوعات المباشرة ،وتعظيم الدفع المسبق اإللزامي ،وإنشاء
تجمعات مخاطر كبيرة ،واستخدام اإليرادات العامة للحكومة لتغطية من ال يقدرون على المساهمة.
لقد تم تجاهل هذه المبادئ التوجيهية في حاالت كثيرة جدا .فال تزال رسوم المستخدم للرعاية
الصحية موجودة في معظم البلدان النامية .ويواجه  621مليون إنسان كل سنة ،في جميع أنحاء
العالم ،تكاليف كارثية للرعاية الصحية بسبب المدفوعات المباشرة ،بينما ُيدفع  611مليون إنسان
نحو الفقر – أي ما يعادل ثالثة أفراد كل ثانية 3.وباسم التغطية الصحية الشاملة ،تشجع وتنفذ الكثير
من الحكومات والجهات المانحة برامج خاصة بالتأمين الصحي الطوعي الخاص والمجتمعي،
ظهر أن تغطيتها منخفضة ،وإدارتها مكلفة ،وتستبعد الفقراء .لقد نال برنامج "رسبي" (برنامج
الدولة للرعاية الصحية للفقراء) للتأمين في الهند ،لمن هم دون خط الفقر ،ثناء واسع النطاق
باعتباره ناجحا؛ ولكنه يوفر حماية مالية محدودة ،ويعاني من الفساد وسوء المعاملة وتصاعد
التكاليف ،فضال عن أنه انحرف بالموارد العامة نحو الرعاية العالجية بدال الوقائية 7،6،5،4.لم يحقق
أي بلد في العالم شيئا قريبا حتى من التغطية الصحية الشاملة ،باالعتماد على التأمين الطوعي.
لقد أصبح التأمين الصحي االجتماعي بديال شعبيا ،على نحو متزايد ،بالنسبة لمن يدركون مزالق
البرامج الطوعية .ولكن ،في حين نجح التأمين الصحي االجتماعي في تحقيق التغطية الصحية
الشاملة في عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع ،لم تنجح محاوالت تكرار هذا النوع من النماذج
القائمة على العمالة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ إذ عادة ما تتسم برامج التأمين الصحي
االجتماعي باالستبعاد على نطاق واسع .فبعد عشر سنوات من األخذ بها في تنزانيا ،بلغت التغطية
السكانية  %67فقط 8.فحتى البلدان الغنية عانت لتحقيق توسع سريع عبر التأمين الصحي
االجتماعي – استغرقت ألمانيا  637سنة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة .ال يمكن ،وال ينبغي ،أن
ينتظر الناس في البلدان الفقيرة مثل هذه الفترة الطويلة.
وحتى عندما يكون التأمين الصحي االجتماعي إلزاميا ،يكاد يكون من المستحيل إجبار الناس على
المشاركة فيه .وعندئذ يصبح طوعيا في واقع الحال ،ويعاني نفس مشكالت التغطية المنخفضة،
واالختيار المعاكس ،وتشرذم تجمعات المخاطر .إن نظام التأمين اإللزامي في غانا ،الذي يُعتبر
على نطاق واسع قصة نجاح للتأمين الصحي االجتماعي ،ال يغطي اليوم سوى  %21فقط من
9
السكان.
يؤدي نهج "القطاع الرسمي أوال" إلى زيادة وترسيخ عدم المساواة ،وينبغي تجنبه .وحتى في ظل
أفضل النوايا ،فإن جميع البلدان تقريبا منخفضة ومتوسطة الدخل ،التي شرعت في التأمين الصحي
االجتماعي بالبدء بالقطاع الرسمي ،قد وجدت أنه من المستحيل التوسع في التغطية عندما تكون
على أساس اشتراكات .والنتيجة المعتادة لهذا الوضع هي نظام تأمين صحي ذي شقين ،أحدهما
للموظفين ،واآلخر لـ "وزارة الصحة" (عادة مع حزمة استحقاقات أكثر محدودية وأقل جودة) لكل
شخص آخر.
ولم تتحقق آمال أن تؤدي اشتراكات تأمين من هم خارج التوظيف الرسمي إلى زيادة اإليرادات
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يتحول كل ثانية أربعة أفراد إلى
الفقر ،ألن عليهم أن يدفعوا من
مالهم الخاص نفقات الرعاية
الصحية

بدرجة كبيرة .ففي غانا ،تسهم أقساط التأمين التي يدفعها القطاع غير الرسمي بخمسة في المائة فقط
من تكلفة برنامج التأمين الصحي الوطني 10.كذلك تجد الحكومات نفسها أمام فواتير ضخمة لتغطية
اشتراكات التأمين الصحي االجتماعي لعامليها .فقد أنفقت حكومة تنزانيا  22مليون دوالر على
اشتراكات أرباب العمل في 61/3119؛ وهو ما يعادل  32دوالر للموظف الواحد – أي أكثر
بست مرات مما أنفقته للفرد ،في السنة على الصحة لعامة السكان 12،11.كذلك قد يخفض التأمين
الصحي االجتماعي ،بالفعل ،الموارد اإلجمالية المتاحة لقطاع الصحة – عندما بدأت كازاخستان
تستخدمه ،قامت وزارة المالية بتخفيض ميزانية الصحة بمقدار أكبر من ما تم جمعه من خالل
13
أقساط التأمين.

نهجان ناجحان
من حسن الحظ أن هناك عددا متزايدا من البلدان النامية التي تنشئ نظم تمويل محلية ،تعمل على
النهوض بالتغطية الصحية الشاملة .وعلى الرغم من اختالف مسيراتها الخاصة ،تتفق هذه البلدان
على أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية ينبغي أن يقوم على المواطنة ،و/أو اإلقامة،
وليس على الوضع الوظيفي ،أو المساهمات المالية .وبدال من استيراد نماذج لتمويل الصحة ،غير
مناسبة ،من البلدان ذات الدخل المرتفع ،ينبغي أن تعمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على
االستفادة من قصص نجاح التغطية الصحية الشاملة في بلدان أخرى ،أقرب شبها بظروفها ،ومنها
تايالند ،والمكسيك ،وسريالنكا ،وقيرغيزستان.
وقد تبنت البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم حتى اآلن مبادئ اإلنصاف والشمولية ،ورفضت
نهج جمع أقساط التأمين من الفقراء غير القادرين على الدفع .تنقسم هذه البلدان إلى معسكرين
واسعين.
أوال ،هناك أمثلة لبلدان من جميع مستويات الدخل – من بينها سريالنكا ،وماليزيا ،والبرازيل -
تمول التغطية الصحية الشاملة من إيرادات الضرائب .فالنظم الصحية الممولة من الضرائب
لمواطني سريالنكا وماليزيا تقدم مستويات من الحماية من المخاطر المالية تعد من بين أفضل
المستويات في آسيا 14.وفي البرازيل ،في أواخر ثمانينيات القرن العشرين ،لم يكن نصف السكان
يتمتع بالتغطية الصحية .ولكن بعد عقدين فقط من إنشاء نظام صحي موحد في الدولة تموله
الضرائب ،أصبح حوالي  %71من  311مليون نسمة في البرازيل ،يعتمدون اآلن على هذا النظام
للرعاية الصحية 15.وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل ،التي حققت تغطية صحية
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شاملة ومنصفة ،هي فقط تلك التي فعلت ذلك باالعتماد على الضرائب في التمويل.
هناك خيار ثان يتزايد اعتماده من جانب مجموعة أخرى من البلدان الناجحة في التغطية الصحية
الشاملة  -مثل تايالند ،والمكسيك ،وقيرغيزستان  -وهو قصر جمع أقساط التأمين على من يعملون
بأجر في الوظائف الرسمية ،وضم هذه األموال ،حيثما أمكن ،مع عائدات الضرائب ،لتمويل
التغطية الصحية لجميع السكان.
يعتمد نظام الصحة في تايالند على مساهمات من رواتب  %63فقط من السكان ،ويمول نظامه
للتغطية الشاملة ،المشهور دوليا ،باستخدام اإليرادات العامة للحكومة 17.وفي غضون عشر سنوات
فقط ،انخفض عدد األفراد الذين ال يتمتعون بتغطية الرعاية الصحية من  %21إلى أقل من %4
من السكان 18.وقد كان الفقراء هم األكثر استفادة من هذا النظام 19.وتتخذ تايالند خطوات للدمج
بين أنظمة مختلفة ،بما يعالج عدم اإلنصاف الحالي لفوائد الرعاية الصحية الفائقة بالنسبة لمن
يعملون في الوظائف الرسمية.
هناك اتجاه ،مرحب به ،بالتجميع الوطني للمخاطر – الجمع بين االشتراكات من الرواتب،
واإليرادات الضريبية ،والمعونة اإلنمائية – في بلدان أخرى أيضا .وقد أدت هذه اإلصالحات في
قيرغيزستان إلى تخفيض جذري للتشرذم ،وعدم المساواة ،وتحسين النتائج الصحية 20.وفي جنوب
أفريقيا ،سوف يرتكز استحقاق الرعاية الصحية ،المُقترح في التأمين الصحي الوطني ،على
المواطنة واإلقامة القانونية ،وليس على المساهمات المالية.
لعب التمويل من الضرائب دورا أساسيا في كل قصص نجاح التغطية الصحية الشاملة .ولكن ،مع
األسف ،أدى االنشغال بالتأمين الصحي االجتماعي ،كنموذج "معتاد" للتغطية الصحية الشاملة ،إلى
ترك السؤال الحاسم ،المتعلق بكيفية توليد المزيد من العائدات الضريبية للصحة ،دون بحث ،إلى
حد كبير ،في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .ينبغي معالجة هذه النقطة العمياء على وجه
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السرعة .فحتى البلدان األكثر فقرا ،يمكنها زيادة اإليرادات المحلية للصحة ،من خالل تحسين جمع
الضرائب ،وضبط المعدالت الضريبية ،وإدخال ضرائب تصاعدية جديدة ،فضال عن آليات التمويل
المبتكرة .وحسب تقديرات أوكسفام ،فإن تعزيز اإلدارة الضريبية وحده يمكن أن يضيف  %26إلى
العائدات الضريبية في  23من البلدان النامية ،بما يصل إلى  319مليار دوالر زيادة في الموارد
21
المحلية.

الحاجة إلى تضامن عالمي
إن اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التهرب الضريبي العالمي وتجنب الضرائب ،يعد عامال حاسما
أيضا لضمان إمكانية توليد الدول للمزيد من مواردها الصحية واالحتفاظ بها .فتكلفة التحايل
الضريبي الذي تنتهجه الشركات متعددة الجنسيات في البلدان النامية ،يقدر بنحو  611مليار دوالر
سنويا – أي أربعة أضعاف ما أنفقته جميع حكومات أفريقيا جنوب الصحراء في عام  3166على
23،22
الصحة.
سيتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة مساعدة إنمائية كبيرة ،على األقل من المدى القصير إلى
المتوسط .فوفقا لمنظمة الصحة العالمية ،لن تتمكن سوى ثمانية من الدول ذات الدخل المنخفض فقط
من تمويل التغطية الصحية الشاملة ،بشكل كامل من مواردها المحلية ،في  24.3162إن المزيد من
المعونات طويلة األجل ،القابلة للتوقع ،أمر حيوي ،ليس فقط للمساعدة في بناء نظم فعالة في مجال
الصحة العامة ،ولكن أيضا لتحسين نظم اإلدارة المالية والضرائب العامة ،بحيث تتمكن الدول من
االكتفاء ذاتيا في المستقبل .كذلك ،فإن المعونة المقدمة من حكومة إلى حكومة أخرى على سبيل الدعم
القطاعي أو دعم الميزانية العامة ،هي أفضل وسيلة لدعم الحكومات في مسيرتها لتحقيق التغطية
الصحية الشاملة.
إن زيادة اإليرادات المتاحة للحكومات ،في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،لن تنهض وحدها
بالتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة .كذلك يجب أن ُتظهر الحكومات التزامها السياسي ،عن طريق
زيادة وحماية االعتمادات المخصصة لقطاع الصحة ،والتحرك بسرعة لمعالجة أوجه القصور،
وتحسين الجودة ،وضمان تقديم رعاية فعالة للمرضى ،وخاضعة للمساءلة ،وآمنة .كما يجب أن تعطي
وزارات الصحة األولوية للرعاية الصحية األولية الشاملة ،بما في ذلك الرعاية الوقائية الفعالة من
حيث التكلفة ،والقيام بدور نشط لتحسين األداء والمساءلة .وقد كانت اإلرادة السياسية لتحقيق هذه
التغييرات بمثابة حجر الزاوية لكل قصة نجاح للتغطية الصحية الشاملة.

التوصيات
حكومات البلدان النامية
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تطوير نظم تمويل تستند إلى "العناصر األساسية" األربعة التي حددتها منظمة الصحة
العالمية .وبدال من النظر إلى التكيف مع النمط األوروبي لنظام التأمين االجتماعي القائم
على الوظيفة ،يمكن البناء على الدروس المستفادة من عدد متزايد من البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل ،التي تحرز تقدما نحو التغطية الصحية الشاملة.



جعل اإلنصاف والشمولية أولويات واضحة منذ البداية ،وتجنب إغراء البدء بـ "األسهل في
التحقيق" في القطاع الرسمي .يجب أن يستفيد من يعيشون في ظل الفقر بقدر مساو على
األقل لمن هم أفضل حاال ،في كل خطوة على الطريق.



بدال من تركيز الجهود على جمع أقساط التأمين من العاملين في القطاع غير الرسمي،
يمكن النظر إلى طرق أكثر كفاءة وإنصافا لزيادة اإليرادات للصحة من اإلصالح
الضريبي.



التحرك نحو تجميع اإليرادات الحكومية للصحة – مع الضرائب على رواتب القطاع
الرسمي حيثما وجدت – لتعظيم إعادة التوزيع.



ضمان تخصيص نسب كافية من الميزانيات الوطنية للصحة ،تمشيا مع هدف أبوجا المتمثل
في  %62من األموال الحكومية.



إشراك المجتمع المدني بنشاط في جميع مراحل وضع السياسات ،وتنفيذها ،ورصدها.
حكومات البلدان ذات الدخل المرتفع ،والمنظمات المتعددة األطراف



التوقف عن تشجيع المقاربات غير المناسبة باسم التغطية الصحية الشاملة ،ال سيما في
برامج التأمين الصحي الطوعي الخاصة أو المستندة إلى المجتمع.



اتخاذ إجراء بشأن تجنب دفع الضرائب والتهرب الضريبي ،الذي يحرم البلدان الفقيرة من
الدخل الذي تحتاجه كثيرا لإلنفاق على الخدمات العامة الشاملة .تقديم الدعم لإلصالح
الضريبي التصاعدي في البلدان الفقيرة ،بما في ذلك الدعم التقني لتعزيز قدرات اإلدارة
الضريبية.



الوفاء بالتزام تقديم  %1.7على األقل من الدخل القومي اإلجمالي كمساعدة إنمائية رسمية،
وتحسين فعالية مساعدات الصحة .وتقديم نسبة أكبر من المعونة للدعم طويل األجل للقطاع
أو للميزانية العامة .



دعم حكومات البلدان النامية للقياس والتقييم الفعال للتقدم المحرز في التغطية الصحية
الشاملة ونتائجها ،ال سيما اإلنصاف.
المجتمع المدني



زيادة التعاون لممارسة ضغط جماعي على الحكومات واألطراف المعنية األخرى ،للدفع
في اتجاه اتباع نهج التغطية الصحية الشاملة التي تكرس قيم الشمول ،واإلنصاف،
والتضامن.



إخضاع الحكومات للمساءلة عن طريق المشاركة في الحوار بشأن السياسات ،ورصد
اإلنفاق على الصحة وتقديم الخدمات ،وفضح الفساد.



لفت االنتباه إلى الحاالت التي تشهد تشجيع الجهات المانحة ذات النفوذ آلليات التمويل
الصحي المجحف ،وإخضاعهم للمساءلة.



العمل جنبا إلى جنب مع قادة المجتمع المدني في مجال العدالة الضريبية ،من أجل الدعوة
التخاذ إجراءات عاجلة بشأن التجنب والتهرب الضريبي العالمي.



ينبغي أن تعمل نقابات القطاع الرسمي بالتضامن مع العاملين في االقتصاد غير الرسمي،
وأن تحشد التأييد لرعاية صحية شاملة ومنصفة للجميع.
تدعو أوكسفام المجتمع الصحي الدولي لدعم التغطية الصحية الشاملة بوصفها هدف مظلي
للصحة في "إطار التنمية" لما بعد عام  .3162فالتركيز على التغطية الصحية الشاملة
يوفر الفرصة للتعجيل بإحراز تقدم في األهداف اإلنمائية لأللفية ،ذات الصلة بالصحة،
ومعالجة تزايد عبء األمراض غير المعدية ،واألهم ،التحرك نحو نهج أكثر شموال للوفاء
بالحق في رعاية صحية كريمة ،وبأسعار معقولة ،ومنصفة للجميع.
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