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  الصحة وقضايا الصحة العامة
  :يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  العالقة بني الدخل والصحة
  

  *أنور هاقان قوناش
  

يؤدي استمرار املشاكل الصحية وعدم كفاية أنظمة الصحة العامة إىل اخنفاض مستوى إنتاجية قوة العمل مما يؤدي 
ض مستوى املداخيل القابلة للتصرف لدى األسر، وعلى املستوى بدوره، على املستوى الفردي، إىل اخنفا

ويسفر ذلك عن حرمان األسر من القدرة على تلبية احتياجاا . اجلماعي، إىل اخنفاض مستويات الدخل القومي
ومن هذا املنطلق، فإن . من اخلدمات الصحية وعرقلة اجلهود اليت تبذهلا احلكومات إلرساء أنظمة صحية فعالة

ول أثر الصحة على التنمية، وبصورة خاصة العالقة بني الصحة والدخل، قضية وثيقة الصلة وشديدة األمهية عند تنا
ويف هذا . مناقشة وضع الصحة العامة ورسم برامج تنموية جديدة يف العديد من البلدان النامية والبلدان األقل منوا

 وحمدداته يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي السياق، تسعى هذه الورقة إىل دراسة وتقييم وضع الصحة
  .مع التركيز على العالقة اليت تربط بني الصحة والدخل والتكاليف االقتصادية النامجة عن تدين األحوال الصحية

  
  مقدمـــــة .1
  

. ةميثل أثر الصحة على التنمية قضية هامة ينبغي أخذها بعني االعتبار عند رسم الربامج التنموي
فاستمرار املشاكل الصحية واتساع رقعتها يؤديان إىل اخنفاض الدخل القابل للتصرف على 

أما على . املستوى الفردي مما حيرم األسر من القدرة على تلبية احتياجاا من اخلدمات الصحية
ية املستوى اجلماعي، فيعيق اخنفاض الدخل القومي اجلهود اليت تبذهلا احلكومات لبناء أنظمة صح

ومن هنا، فإن وضع الصحة العامة، ومستوى إنتاج وإنتاجية األيدي العاملة، ومستوى . فعالة
الدخل، وهياكل األنظمة الصحية القومية تعترب قضايا وثيقة الصلة ببعضها حبيث ال ميكن التركيز 

إضافة إىل ذلك، ونتيجة لضعف األنظمة الصحية، فحىت السياسات . على الواحدة دون األخرى
. والربامج األكثر تفاؤال غالبا ما ختفق يف الوصول إىل الفئات الفقرية يف العديد من البلدان

وتكتسي الدرجةُ اليت يؤثر ا الدخل على حتسن الوضع الصحي أمهيةً خاصة بالنسبة لسياسات 
ة الصحة العامة على اعتبار أن حصة املوارد املخصصة ملختلف السياسات البديلة تتوقف على درج

  .ذلك التأثري
                                         

  .مدير دائرة التدريب والتعاون الفين باإلنابة، مركز أنقرة* 
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ترتبط األوضاع االقتصادية واالجتماعية، مبا فيها حالة الصحة العامة، لدى الكثري من البلدان 
النامية والبلدان األقل منوا بعدد من املشاكل االقتصادية مثل الفقر وتراكم رصيد الدين واإلدارة 

نامية، فإن عليها أن تستثمر بشكل وعلى الرغم من حمدودية املوارد املتاحة للبلدان ال. غري السليمة
فالتدابري اليت مت اختاذها . مكثف يف قطاع الصحة من أجل االرتقاء بنوعية رأس املال البشري لديها

على صعيد الصحة العامة ومكافحة اجلوع وتوفري األدوية واللقاحات أدت إىل حتقيق تراجع حاد 
، باستثناء البلدان األقل منوا، حيث يبلغ متوسط يف معدل الوفيات يف مناطق كثرية من العامل النامي

 عاما لدى بعض بلدان أفريقيا جنوب 40 عاما يف حني أنه ال يتعدى 64العمر املتوقع حاليا 
فواضعو السياسات يف معظم البلدان ذات الدخل املنخفض أمهلوا قضية الرعاية الصحية . الصحراء

 احلالة الصحية يف تلك البلدان غياب االستقرار وكان من بني أهم أسباب تدهور. لسنوات طويلة
). اإليدز(السياسي، وضعف البنية األساسية الصحية، وانتشار مرض نقص املناعة املكتسبة 

وبالرغم مما مت انفاقه من موارد يف جمال الرعاية الصحية، ال تزال بعض تلك البلدان مهددة بأمراض 
  .لسكرياملالريا، واإليدز، والسل، والسرطان، وا

  
شهد النمو السكاين العاملي معدالت شديدة االرتفاع خالل السنوات اخلمسني املاضية، ومن 

وستسجلُ أعلى زيادات . 2050 مليار نسمة حبلول عام 9املتوقع أن يبلغ عدد سكان املعمورة 
وشهدت . يف أفريقيا حيث ال يزال الفقر ونقص اخلدمات الصحية منتشرين على نطاق واسع

عدالت اخلصوبة والوفيات ومنو السكان تغريات كبرية خالل القرن املنصرم وال تزال هناك م
كما بدأت بعض البلدان تواجه . فروقات جغرافية واسعة من حيث املداخيل واخلدمات الصحية

  .ديدات جديدة مثل مرض اإليدز والتدهور البيئي وشيخوخة السكان
  

صول اىل خدمات الرعاية الصحية واخلدمات األساسية تتمثل أهم خصائص الفقر يف نقص الو
لذلك، فإن الفقراء يواجهون مشاكل صحية تؤدي إىل انسحام . األخرى وانتشار سوء التغذية

ومع . بصورة مؤقتة أو دائمة من سوق العمل مبا يؤدي إىل حدوث تراجع إضايف يف مداخيلهم
تقل فرص حصوهلم على اخلدمات العامة تناقص دخلهم، نتيجة لسوء حالتهم الصحية أساسا، 

وبعبارة . وبذلك تكتمل الدائرة املفرغة للعالقة بني الفقر وسوء احلالة الصحية. كالصحة والتعليم
أخرى، قد يطول أمد تراجع الدخل القابل للتصرف لدى األسر نتيجة لعدم القدرة على احلصول 

هورا سريعا جراء احنسار الدخل القومي على اخلدمات الصحية واليت حيتمل أن تشهد بدورها تد
  .اإلمجايل نتيجة لتراجع أداء اليد العاملة بسبب سوء أحواهلا الصحية

  
يسهم التقدم التكنولوجي، وفك الرموز الوراثية البشرية، والنمو االقتصادي السريع يف حتسني 

امية، وخصوصا منها تلك أما البلدان الن. اخلدمات الصحية وإطالة عمر البشر يف البلدان الصناعية
األقل منوا، فهي ال تزال حباجة إىل إرساء أنظمة صحية مستدامة حىت تتمكن، يف مرحلة الحقة، 
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ولألسف فإن بلوغ مستويات صحية مرتفعة يظل حتديا كبريا أمام . من االستفادة من ذلك التطور
  .املؤمتر اإلسالميالبلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان األقل منوا األعضاء يف منظمة 

  
وتسعى هذه الورقة إىل دراسة وتقييم الوضع الصحي وحمدداته يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر 
اإلسالمي من خالل التركيز على العالقة بني الدخل والصحة على اعتبار أن اخنفاض الدخل يؤدي 

. ىل تفاقم املشاكل الصحيةإىل احلرمان من اخلدمات الصحية األساسية األمر الذي يؤدي بدوره إ
وتبحث الورقة أوال يف أسباب تراجع األحوال الصحية والعالقة بني خمتلف العوامل املؤدية إىل 
ذلك التراجع، مث حتلل التكاليف االقتصادية الناجتة عن سوء احلالة الصحية على املستويني الفردي 

ويعرض . ة وديناميكيات التفاعل بينهماواجلماعي مع األخذ يف االعتبار العالقة بني الدخل والصح
القسم األخري من الورقة السياسات املناسبة اليت يتعني على حكومات البلدان النامية واملنظمات 

  .الدولية والبلدان الصناعية انتهاجها، ويطرح بعض التوصيات ذا الشأن
  

ر اإلسالمي من حيث التنمية وألغراض التحليل، مت تقسيم جمموعة البلدان األعضاء يف منظمة املؤمت
البلدان ذات : البشرية وفق تصنيف برنامج األمم املتحدة للتنمية إىل ثالث جمموعات فرعية هي

املستوى املنخفض للتنمية البشرية، والبلدان ذات املستوى املتوسط للتنمية البشرية، والبلدان ذات 
 باموعات املماثلة * يف تلك اموعات الثالثوتتم مقارنة احلالة. املستوى املرتفع للتنمية البشرية

  .على املستوى العاملي من جهة وبالبلدان الصناعية وبدول العامل ككل من جهة أخرى
  
 أسباب تردي األحوال الصحية .2
  

إن املشاكل املتعلقة بالصحة وبالظروف الصحية العامة يف البلدان النامية، وضمنها البلدان األعضاء 
فعلى سبيل املثال، يؤدي ارتفاع معدالت . متر اإلسالمي، متعددة اجلوانب ومتشابكةيف منظمة املؤ

منو السكان إىل الفقر وإىل التوسع احلضري السريع والعشوائي األمر الذي يهدد بدوره أوضاع 
ومما يساعد على اسفحال تلك . الصحة العامة ويزيد من التأثريات السلبية لألمراض املعدية

وإذا طرحنا جانبا . ة توسعها عدم كفاية أنظمة اخلدمات الصحية يف البلدان املعنيةاملشاكل وسرع
العالقة املتشابكة بني العوامل املؤثرة على الوضع الصحي يف بلدان العامل النامي، ميكن تلخيص 

  :أهم أسباب تردي األوضاع الصحية داخل أي بلد من البلدان فيما يلي

                                         
البلدان .  البحرين، بروناي، الكويت، قطر، اإلمارات:البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية* 

مصر، ألبانيا، اجلزائر، أذربيجان، الكامريون، جزر القمر، : األعضاء ذات املستوى املتوسط للتنمية البشرية
الغابون، غويانا، إندونيسيا، إيران، األردن، كازخستان، قريغيزيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، املالديف، املغرب، عمان، 

البلدان األعضاء ذات . السعودية، سورينام، سوريا، تاجيقستان، تونس، تركيا، تركمنستان، أوزبكستان
بوركينا فاسو، تشاد، كوت ديفوار، جيبويت، غامبيا، غينيا،  بنغالديش، بنني، :املستوى املنخفض للتنمية البشرية

غينيا بيساو، مايل، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجرييا، باكستان، السنغال، سرياليون، السودان، توغو، أوغندا، 
  .اليمن



96  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية  

  لسكان وللتوسع احلضريالوترية السريعة لنمو ا. 2-1
  

شهد العامل خالل األعوام اخلمسني املاضية زيادة غري مسبوقة يف عدد السكان حبيث يتوقع أن 
ويف الواقع، تسجل اخلصوبة العاملية حاليا . 2050 مليار نسمة حبلول عام 9يصل هذا العدد إىل 

يال السابقة ستفرز حتما منوا كبريا أدىن مستوياا، إال أن املستويات املرتفعة اليت بلغتها لدى األج
 من النمو ٪97ومن املتوقع أن تتمركز نسبة . يف عدد سكان العامل خالل القرن احلادي والعشرين

السكاين العاملي يف البلدان النامية حبيث تتحقق أكرب زيادات يف البلدان اليت يتوطن فيها الفقر 
تتميز بارتفاع معدالت املواليد والتحوالت وسوء الصحة، وخصوصا يف القارة األفريقية اليت 

 حبلول ٪22 إىل 13الدميوغرافية احلادة مما يتوقع معه أن ترتفع حصتها من سكان املعمورة من 
  ).Raleigh 1999, p. 1 (2050عام 

  
وسنناقش مزايا هذه التحوالت وما هلا من آثار إجيابية . مير العامل اليوم بتحوالت دميوغرافية هامة

. لنمو االقتصادي للبلدان النامية يف القسم املعين بأثر سوء الصحة على األداء االقتصاديعلى ا
 من معدالت مرتفعة جدا يف نسبة املواليد ونسبة الوفايات إىل املروروتتمثل هذه التحوالت يف 

ويعين ذلك التحولَ من ارتفاع كبري يف نسبة السكان الشباب . معدالت منخفضة جدا يف كليهما
كما يؤدي اخنفاض معدالت املواليد . ىل السكان الشيوخ إىل نسبة متساوية بينهما تقريباإ

واستطالة العمر البشري إىل زيادة نسبة السكان املسنني وتنامي الطلب على اخلدمات الصحية 
فعدد من هم يف سن الستني وأكثر مرجح لالرتفاع بأربعة . وخدمات الضمان االجتماعي

ومن . ٪21 إىل 9 حبيث سترتفع نسبتهم إىل إمجايل السكان من 2050ام أضعـاف حبلول ع
نافلة القول إن التعامل مع ظاهرة املرض الناتج عن الفقر والتزايد السريع يف األمراض غري املعدية 

  .سيضعان ضغوطا هائلة على كاهل أنظمة وموارد الرعاية الصحية لدى البلدان النامية
  

لرغم من التراجع البطيء يف عدد املواليد لكل مرأة يف أفريقيا، ستستمر ومن ناحية أخرى، فعلى ا
ولن يسفر . معدالت الوالدة ذه القارة يف االرتفاع حىت وإن كانت ستستقر يف األقاليم األخرى

تراجع معدالت اخلصوبة الفردية عن تراجع املعدالت السنوية للوالدة على املستوى العاملي إال بعد 
.  تقريبا2100كما ال يتوقع أن يستقر عدد سكان العامل سوى حبلول عام . 2025عام 

وستمثل الوترية اليت تتراجع ا معدالت الوالدة يف املناطق اليت تبدي فيها اخلصوبة مقاومة نسبية 
للتغيري، يف أفريقيا جنوب الصحراء مثال، أهم عنصر من عناصر حتديد عدد سكان العامل يف 

لرغم من أن االرتفاع الكبري يف معدل الوفيات يف أفريقيا، نتيجة النتشار داء وعلى ا. املستقبل
اإليدز، جيعل من الصعب التنبؤ مبستقبل اجتاه معدل الوالدات يف املنطقة، فإنه من املتوقع أن يزداد 

 حىت يف أكثر املناطق تأثرا بذلك الداء وذلك 2050عدد السكان بثالثة أضعاف حبلول عام 
  ).Raleigh 1999, p. 2(رتفاع التارخيي يف معدل الوالدات بسبب اال
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 إىل أنه على الرغم من عدم وجود فرق كبري بني جمموعة البلدان ذات 1يشري اجلدول رقم 
املستوى املنخفض للتنمية البشرية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ونفس اموعة على 

 2000-1975يـة لنمو السكـان خالل الفترتني املستوى العـاملي من حيث املعدالت السنو
، كانت تلك املعدالت أعلى قليال لدى البلدان األعضاء ذات املستوى املتوسط 2015-2000و

للتنمية البشرية من مثيالا لدى نفس اموعة على املستوى العاملي، يف حني بلغ ذلك الفرق 
وبينما سجلت البلدان الصناعية . لتنمية البشريةأقصاه بني جمموعيت البلدان ذات املستوى املرتفع ل

  أدىن معدالت سنوية لنمو السكان خالل الفترتني املذكورتني، سجلت البلدان األعضاء ذات 
  

  1اجلدول 
  املعدل السنوي لنمو السكان وسكان احلضر

  
  سكان احلضر  )٪(املعدل السنوي لنمو السكان  

  )كنسبة من اإلمجايل(
  

1975-2000  2000-2015*  2000  
 منظمة املؤمتر اإلسالمي
البلدان األعضاء ذات 

املستوى املنخفض للتنمية 
  البشرية

2.7  2.4  32.4  

البلدان األعضاء ذات 
املستوى املتوسط للتنمية 

  البشرية
2.2  1.3  51.8  

البلدان األعضاء ذات 
املستوى املرتفع للتنمية 

  البشرية
4.2  1.8  90  

ن األعضاء يف كافة البلدا
  42.9  1.9  2.4  منظمة املؤمتر اإلسالمي

 
 العــــــامل

البلدان ذات املستوى 
  29.7  2.5  2.7  املنخفض للتنمية البشرية

البلدان ذات املستوى 
  42.6  1  1.7  املتوسط للتنمية البشرية

البلدان ذات املستوى املرتفع 
  78.5  0.4  0.7  للتنمية البشرية

  33.9  2.4  2.8  اءأفريقيا جنوب الصحر
  78.7  0.3  0.6  البلدان الصناعية
  47.2  1.2  1.6  كافة بلدان العامل
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اليت سجلتها ويالحظ أيضا أن املتوسطات . املستوى املرتفع للتنمية البشرية أعلى تلك املعدالت
. جمموعة بلدان املنظمة ككل كانت أعلى من مثيالا على املستوى العاملي للفترتني املذكورتني

ومع ذلك، تشري التوقعات اخلاصة مبجموعة بلدان املنظمة ككل إىل حدوث اخنفاض يف معدل منو 
-1975 خالل الفترة ٪1.9 إىل نسبة 2015-2000 خالل الفترة ٪2.4السكان من نسبة 

2000.  
  

ونتيجة . مييل سكان األرياف إىل اهلجرة إىل املناطق احلضرية هربا من حالة الفقر اليت يعيشوا
لذلك، خترج عملية التوسع احلضري عن نطاق السيطرة يف ظل الزيادة الكبرية يف الطلب على 

  .تلبيتهااخلدمات األساسية واليت تعجز السلطات احمللية يف الكثري من البلدان النامية عن 
  

، حتتل البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية 1وحسب األرقام الواردة يف اجلدول رقم 
البشرية املركز األول من حيث معدل التحضر، تليها البلدان ذات املستوى املتوسط للتنمية البشرية 

ن األعضاء على مثيالا وتتقدم اموعات الفرعية الثالث للبلدا. فالبلدان ذات املستوى املنخفض
سجلت يف جمموعة البلدان األعضاء ) ٪90(على املستوى العاملي ومن ذلك أن أعلى نسبة حتضر 

كما يالحظ وجود فرق صغري فقط بني نسبة سكان احلضر . ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية
وقد تكون يف ). ٪47.2(ونسبتهم على املستوى العاملي ) ٪42.9(يف بلدان املنظمة كمجموعة 

إشارة ضمنية إىل أن معدل ) ٪78.7(االرتفاع الكبري لنسبة سكان احلضر لدى البلدان الصناعية 
  .التوسع احلضري يتناسب مع الدرجة املتقدمة للتصنيع وارتفاع مستوى املعيشة

  
ذات وبناء على ما سبق، ميكن القول إن قسما كبريا من املشاكل الصحية اليت تشهدها البلدان 

املستوى املرتفع للتنمية البشرية يعود إىل أسباب ترتبط بالوترية السريعة للتحضر وبارتفاع 
معدالت النمو السكاين يف حني تنحسر حصة التوسع احلضري السريع كسبب من أسباب سوء 

  .األحوال الصحية كلما تدرجنا أسفل سلم التنمية البشرية
  

ع الصحي لسكان البلدان النامية من خالل املسببات ويؤثر التوسع احلضري السريع على الوض
  :التالية

  
يعد التوسع احلضري السريع يف البلدان النامية أحد العوامل اليت : انتشار األمراض املعدية •

تزيد من احتمال انتشار األمراض املعدية حبيث أصبحت بعض األمراض اليت كانت ضمن 
 .كبرية يف العديد من املدننطاق السيطرة يف املاضي مصدر مشاكل صحية 

  
سيصبح من الصعب على األنظمة الصحية غري الكافية : البنية األساسية للصحة العامة •

أساسا للسيطرة على األمراض املعدية املعروفة مواجهة التهديدات اجلديدة بدءا من 
 .التعرف على األمراض إىل الوقاية منها والسيطرة عليها
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 تفتقر العديد من مناطق العامل إىل املياه النقية ويعاين سكاا من :الطلب على الغذاء واملياه •
ومع تسارع وترية التحضر، يتم ختصيص املزيد من املساحات الزراعية . سوء التغذية

وتسهم كافة هذه السلبيات يف بلوغ عدد . لإلعمار مبا يزيد من احتماالت نقص الغذاء
 . مليون حالة سنويا3.2الوفيات حوايل 

  
  :كن حصر املشاكل اليت تؤثر على احلالة الصحية لفقراء احلضر فيما يليومي
  

  البطـــــالة
  

ميكن أن تؤدي البطالة واخنفاض الدخل وحمدودية املستوى التعليمي إىل اتباع نظام غذائي غري 
كما . صحي وهو ما قد يؤدي إىل سوء التغذية اليت تزيد بدورها من خطر انتشار األمراض املعدية

كن أن تؤدي طرق الكسب غري األخالقي إىل انتشار أمراض أخرى مثل اإليدز واألمراض مي
  .التناسلية

  
  املشـاكل البيئيـة

  
ميكن أن يؤدي نقص إمدادات املياه وعدم كفاية خدمات املرافق الصحية واالزدحام السكاين 

احلوادث واستهالك واختناقات املرور إىل عدة نتائج وخيمة مثل األمراض املعدية والتلوث و
وستتم مناقشة قضية إمدادات املياه وخدمات املرافق الصحية يف اجلزء رقم . األغذية غري السليمة

  . من هذه املقالة2-4
  

  املشاكل النفسية واالجتماعية
  

إضافة إىل ما سبق، يؤدي التوتر واالغتراب وعدم االستقرار وانعدام األمان إىل اإلحباط وزيادة 
  .خني وإدمان املشروبات الكحولية وتزايد عدد األطفال املشردينمعدالت التد

  
  الفقــــر. 2-2
  

وبالتايل فإنه ميكن اعتبار كل منهما سببا . توجد عالقة ترابطية وثيقة بني الفقر وسوء الصحة
وال يعين ذلك أنه ميكن حتسني األوضاع الصحية مبجرد زيادة . لآلخر ونتيجة له يف آن واحد

ى سبيل املثال، قد يرتفع الناتج القومي اإلمجايل لبلد ما نتيجة لزيادة االستثمارات فعل. الدخل
األجنبية فيه مبا قد يؤدي إىل حتقيق مستوى أعلى من الرفاهية، إال أن ذلك لن يؤدي بالضرورة إىل 
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ت حتول إجيايب يف الوضع الصحي العام يف ذلك البلد طاملا مل يتم دعم القطاع الصحي باستثمارا
  .حكومية وخاصة كافية

  
يف البلدان ذات ) اإليدز(على الرغم من ارتفاع عدد حاالت اإلصابة مبرض فقدان املناعة املكتسبة 

 ألف شخص على 100 لكل 99.1 و84(املستوى املرتفع للتنمية البشرية والبلدان الصنـاعية 
ب الصحراء هو عموما ، يظل إقليم أفريقيا جنو)4، انظر اجلدول رقم 1997التوايل يف عام 

األقليم األكثر إصابة ذا املرض، مما ميكن معه االستنتاج أن سوء األحوال الصحية يرتبط ارتباطا 
كما يعيق تدهور الوضع . ومما ال شك فيه أن الفقر يزيد يف تردي األحوال الصحية. وثيقا بالفقر

فعلى سبيل املثال، توصل حتليل . تصاديالصحي العملَ والتعلم ويوثر بالتايل سلبا يف اإلنتاج االق
إحصائي متمعن ألثر املرض على األجور وعرض العمل يف كوت ديفوار وغانا إىل أن األجور 

وبالتايل، يكون سوء األحوال . لكل يوم إعاقة كانت أدىن بكثري يف كلي البلدين مما هي عليه عادة
منظمة (مرار الفقر يف هذين البلدين الصحية، متمثال يف اإلعاقة عن العمل، قد أسهم يف است

  ).10، ص 1999الصحة العاملية 
  

تعاين البلدان األعضاء ذات املستوى املنخفض للتنمية البشرية، ومجيعها باستثناء نيجرييا هي أيضا 
فقد . بلدان أقل منوا، من الفقر ومن أعلى نسب النتشار معظم األمراض إن مل تكن مجيعها

 مثال أعلى نسبة انتشار ملرض السل فاقت مثيلتها حىت لدى 1997سنة سجلت تلك البلدان يف 
كما متثل املالريا مشكلة صحية رئيسية أخرى تعاين ). 4اجلدول (بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 

وعلى الرغم من نقص البيانات اإلحصائية حول هذا املرض، فإن انتشاره . منها تلك البلدان
ويف احلقيقة ال . ة جيعل منه عامال مؤثرا يف الواقع االقتصادي لشعواالواسع يف اتمعات الفقري

يقتصر األمر على األمراض املعدية فحسب، إذ تواجه البلدان الفقرية مشاكل مجة أيضا مرتبطة 
أن  يقَدر" ويف هذا السياق، . بالوالدات املتعسرة وبأمراض ما بعد الوالدة وبسوء التغذية

 يعيشون يف فقر مطلق مقارنة مبن هم غري فقراء تزيد خبمسة أضعاف ضمن احتماالت وفاة من
 59 و15 سنوات وبضعفني ونصف ضمن الفئة العمرية ما بني 5الفئة العمرية ما بني الوالدة و

  ).19، ص 1999منظمة الصحة العاملية، " (سنة
  

ناتج احمللي اإلمجايل  بني اموعات الفرعية للبلدان األعضاء من حيث ال2يقارن اجلدول رقم 
ويتضح أن الوضع الصحي يتردى أكثر كلما اخنفض . وجمموعة خمتارة من املؤشرات الصحية

فمجموعة البلدان ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية، واليت لديها . الدخل ويتحسن بارتفاعه
حاالت اإلصابة أيضا أعلى مستوى للناتج احمللي اإلمجايل، تسجل أدىن معدل لوفيات الرضع و

ومن . باملالريا وأعلى نسب للحصول على األدوية األساسية واالستفادة من مرافق الصحة العامة
الواضح أن األنظمة الصحية لدى هذه اموعة الفرعية من البلدان األعضاء تفي باحتياجات 
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ة املؤشرات ولدى دراس. املواطنني بصورة أفضل من مثيالا لدى بلدان اموعتني األخريني
املختارة األخرى، يتضح أن األوضاع الصحية تتردى كلما تدىن مستوى التنمية البشرية وبالتايل 

ومن ذلك يتبني أن الدخل القابل للتصرف هو واحد من حمددات الوضع الصحي . مستوى الدخل
  .لدى البلدان

   
  2اجلدول 

  ت الصحيةالناتج احمللي اإلمجايل للفرد وجمموعة خمتارة من املؤشرا
   لدى بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
الناتج احمللي 

اإلمجايل 
  للفرد

قوة تعادل ال(
الشرائية 
  )بالدوالر

معدل وفيات 
لكل (الرضع 

1000 
  )مولود حي

حاالت 
  املالريا

لكل (
100000 

  )شخص

كفاية 
األنظمة 
  الصحية

نسبة 
احلصول 

على 
األدوية 
  األساسية

)٪(  

املستفيدون 
من املرافق 

  الصحية
كنسبة من (

  )السكان

  

2000  2000  2000  1999  1999  2000  
البلدان ذات 

املستوى 
املنخفض 

  للتنمية البشرية
1289  87.9  2940.5  4.18  46.8  56.3  

البلدان ذات 
املستوى 

املتوسط للتنمية 
  البشرية 

4899.7  38.2  148.1  5.12  78.5  80.5  

ن ذات البلدا
املستوى املرتفع 
  للتنمية البشرية 

  غري متوفرة  99.1  6.32  4.0  9.1  16877.2

  .2002مستخرج من تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر
  

ما من شك يف أن الكثري من البلدان األعضاء منخفضة الدخل قد نالت نصيبها من التقدم الكبري 
الت الفقر وحتسني األحوال املعيشية الذي مت احرازه خالل القرن العشرين يف جمال خفض معد

إال أن ذلك النجاح تأثر خالل العقد الفائت بارتفاع حاالت اإلصابة مبرض اإليدز، . للسكان
ووقوع األزمات االقتصادية، وتراجع املساعدات اإلمنائية الرمسية، وفرض احلواجز التجارية من قبل 

  .املوجهة لتخفيف الفقرالبلدان املتقدمة، وغياب االستراتيجيات الشاملة و
  

فاألحوال . وعلى أية حال، فإن الفقر ال ميكن أن يؤدي مبفرده إىل تردي األوضاع الصحية
كنقص فرص احلصول على املياه النقية وعدم االستفادة من (املعيشية والبيئية اليت ميهد هلا الفقر 
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وسيتم يف مرحلة . تفحاهلاهي باألحرى اليت تؤدي إىل ظهور مشاكل الصحة واس) املرافق الصحية
  .الحقة من هذه الورقة إلقاء املزيد من الضوء على العالقة بني الدخل والصحة

  
  قلة توفر مياه الشرب النقية واملرافق الصحية. 2-3
  

ميثل استهالك املياه النظيفة والتخلص من الفضالت البشرية عاملني أساسيني للعيش يف صحة جيدة 
ات املياه النقية وعدم القدرة على بناء املرافق الصحية املناسبة سببني بقدر ما ميثل نقص إمداد

واليوم، يعاين أكثر من مليار نسمة من نقص املياه النقية . هامني من أسباب تردي الصحة والوفاة
.  مليار نسمة من نقص مرافق الصرف الصحي مما قد يؤدي إىل انتشار األمراض املعدية3وحوايل 

ظمة الصحة العاملية، أن يبلغ عدد احملرومني من املياه النقية ومرافق الصرف ويتوقع، حسب من
  . مليار نسمة، يشكل فقراء احلضر معظمهم4.5الصحي خالل األعوام العشرين القادمة 

  
 إىل أن البلدان األعضاء ذات املستوى املتوسط للتنمية 3 يف اجلدول رقم 2000تشري بيانات عام 

ن البلدان األعضاء ذات املستوى املنحفض للتنمية البشرية من حيث البشرية أحسن حاال م
وعلى الرغم من عدم توفر . مؤشرات احلصول على املياه النقية واالستفادة من املرافق الصحية

البيانات حول نفس املؤشرين يف البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية، فإنه من 
وما يستحق االنتباه يف اجلدول . وضعها أفضل من وضع اموعتني األخرينياملنطقي االفتراض أن 

 وحىت 95-1990املذكور هو الزيادات اليت سجلتها بلدان اموعتني األوليني اعتبارا من الفترة 
  . يف نسبة السكان الذين تتوفر هلم املياه النقية واملرافق الصحية2000عام 

  
.  بني اموعات الفرعية على مستوى املنظمة واملستوى العاملي الفرق3كما يوضح اجلدول رقم 

وكما هو متوقع، يأيت إقليم أفريقيا جنوب الصحراء يف مقدمة األقاليم اليت ترتفع فيها نسبة 
وبينما كان متوسط نسبة السكان الذين . السكان الذين اليتمتعون باملياه النقية واملرافق الصحية

أدىن قليال من نظريه ) ٪79.9(قية يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي ككل حيصلون على املياه الن
، فإن متوسط نسبة من حيصلون فيها على اخلدمات الصحية 2000على املستوى العاملي يف سنة 

  ).٪56(أعلى من نظريه على املستوى العاملي ) ٪81(كان خالل نفس السنة 
  

تفاق حوله خالل املنتدى العاملي الثاين للمياه الذي عقد تناول اإلطار الدويل للعمل، والذي مت اال
ومت . )IFRC 2000, P. 2( بالهاي، قضية املياه كأحد جماالت العمل ذات األولوية 2000يف عام 

  :خالل اجتماعات إقليمية الحقة حتديد مخسة جماالت رئيسية هي
  

 محاية وصيانة املوارد املائية، •
 ،حتقيق األمن الغذائي واملائي •
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 تعميم خدمات الصرف الصحي، •
 مواجهة حتدي التوسع احلضري، •
 .حتسني سبل إدارة الفيضانات •

  
  3اجلدول 

  نسبة السكان الذين يتمتعون باملياه النقية وباملرافق الصحية
  

    امليــاه النقيـة  املرافق الصحية

1990-95  2000  1990-95  2000  
 منظمة املؤمتر اإلسالمي
البلدان ذات املستوى 

املنخفض للتنمية 
  البشرية

34.2  56.3  66.3  75.9  

البلدان ذات املستوى 
املتوسط للتنمية 

  البشرية
69.6  80.5  64.6  83.8  

البلدان ذات املستوى 
  غري متوفر  *95  غري متوفر  *77  املرتفع للتنمية البشرية

  79.9  65.5  68.7  51.1  كافة بلدان املنظمة
 

 العـــــامل
البلدان ذات املستوى 

  67  غري متوفر  50  ر متوفغري  املنخفض للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى 

  81  غري متوفر  52  غري متوفر  املتوسط للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى 
  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  املرتفع للتنمية البشرية

  54  45  55  37  أفريقيا جنوب الصحراء
  غري متوفر   متوفرغري  غري متوفر  غري متوفر  البلدان املتقدمة

  81  غري متوفر  56  غري متوفر  كافة بلدان العامل
  .2002مستخرج من بيانات واردة يف تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر

  .اإلمارات العربية املتحدة فقط* 
  

) أ: ياه النقية والصرف الصحي على عدة عوامل من ضمنهايتوقف توفري املرافق الكافية لتوزيع امل
حتمل احلكومات مسؤولية أكرب كجهة عامة لتجهيز وتنظيم إمدادات املياه وخدمات الصرف 

تنظيم برامج تدريبـية يف جمال إدارة ) الصحي واإلشراف على التحسينات اليت جترى عليها، ب
 التشاركية ويف تدريب اتمعات على إدارة شؤون اتمع يشرف عليها خرباء يف األساليب

تأسيس نظام وحدات للتعامل مع حاالت الطوارئ يف جمايل املياه والصرف ) إمداداا املائية، ج
  .الصحي
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  األمراض املعدية. 2-4
  

فحاالت . لقد أصبح املرض، كنتيجة الستمرار الفقر، أحد أكرب الكوارث اليت تواجه العامل
 فاقت مبائة وستني ضعفا حاالت الوفاة الناجتة 1999ن األمراض املعدية يف عام الوفيات الناجتة ع

عن الكوارث الطبيعية إذ بينما راح مائة ألف شخص ضحية للكوارث الطبيعية تويف ثالثة عشر 
وظهرت . مليون شخص بسبب أمراض معدية كاإليدز واملالريا واألمراض التنفسية واإلسهال

 ألف حالة مالريا 40وبينما أُبلغ عن . بلدان مثل أذربيجان وتاجيقستاناملالريا ألول مرة يف 
جديدة يف كوريا اجلنوبية، زادت حاالت الزهري يف روسيا عما كانت عليه عند ايار االحتاد 

  .السوفييت بأربعني ضعفا
  

 مليون مصاب، ويقدر عدد من راحوا ضحية 36يبلغ عدد املصابني مبرض اإليدز يف العامل 
راض ترتبط باإليدز باثنني وعشرين مليون شخص معظمهم من البالغني ومن العائلني مما يظهر أم

. جليا التأثري السليب هلذا املرض على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان اليت يتفشى فيها
  . من املصابني ذا املرض يف أفريقيا جنوب الصحراء٪70وتعيش نسبة 

  
 مليون 1.5الة وفاة يف العامل سنويا، حتدث مليون حالة بسبب املالريا، و مليون ح54ومن بني 

ويأيت اإليدز يف أفريقيا يف مقدمة أسباب .  مليون حالة بسبب اإليدز2.3حالة بسبب السل، و
ونظرا لكون معظم ضحايا اإليدز هم من الشباب أو األطفال الذين ينتقل إليهم املرض عن . الوفاة

 عاما 28د أدى هذا املرض إىل تراجع العمر املتوقع يف أكثر املناطق تضررا إىل طريق أمهام، فق
منظمة األمم املتحدة، (فقط مبا يبطل التحسن احملرز خالل القرن السابق يف املعايري الصحية 

1998.(  
  

  أحدث البيانات املتوفرة حول حاالت اإليدز واملالريا والسل يف بلدان منظمة4يبني اجلدول رقم 
وتتناسب البيانات اخلاصة باملالريا والسل لكافة السنوات مع ترتيب تلك البلدان . املؤمتر اإلسالمي

وبعبارة أخرى، تزداد حاالت اإلصابة باملرضني لدى . من حيث مستوى التنمية البشرية فيها
ق هذا وينطب. البلدان ذات املستوى املنخفض للتنمية البشرية وتنخفض كلما ارتفع ذلك املستوى

. الترتيب على كافة بلدان العامل بالنسبة ملرض السل لكنه خيتلف عن ذلك بالنسبة ملرض اإليدز
 إىل أن البلدان 1997ففيما خيص البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، تشري بيانات عام 

يف ذلك ذات املستوى املنخفض للتنمية البشرية سجلت أعلى معدالت النتشار اإليدز تلتها 
أما على املستوى العاملي، فتأيت . البلدان ذات املستوى املرتفع فالبلدان ذات املستوى املتوسط

البلدان ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية يف املقدمة، تليها البلدان ذات املستوى املنخفض 
ناطق العامل تأثرا وعموما، متثل أفريقيا جنوب الصحراء أكثر م. فالبلدان ذات املستوى املتوسط

  .باألمراض على اإلطالق
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  4اجلدول 
  االصابة بأمراض اإليدز واملالريا والسل

  
  حاالت اإليدز

 ألف 100لكل (
  )شخص

  حاالت املالريا
 ألف 100لكل (

  )شخص

  حاالت السل
 ألف 100لكل (

    )شخص

1995  1997  1995  2000  1996  1999  
 منظمة املؤمتر اإلسالمي
البلدان ذات املستوى 

  49.7  55.9  2940.5  658.4  38.1  5.9  املنخفض للتنمية البشرية

البلدان ذات املستوى 
  40.7  30.4  148.1  409.1  4.4  0.7  املتوسط للتنمية البشرية

البلدان ذات املستوى 
  34.5  25.5  *4.0  80.1  4.6  0.3  املرتفع للتنمية البشرية

  44.9  38.5  1622.9  497.8  18.9  2.1  مةكافة بلدان املنظ
 

 العــــامل
البلدان ذات املستوى 

  73  100.7  غري متوفر  غري متوفر  67.5  5  املنخفض للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى 

  74  75.2  غري متوفر  627.4  17  3.5  املتوسط للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى 
  18  19.6  غري متوفر  غري متوفر  84  7.7  املرتفع للتنمية البشرية

  121  129.3  غري متوفر  غري متوفر  111.1  22.2  أفريقيا جنوب الصحراء
  13  14.8  غري متوفر  غري متوفر  99.1  5.6  البلدان الصناعية
  64  68.5  غري متوفر  غري متوفر  39.7  5  كافة بلدان العامل

، 1998شرية، مستخرج من بيانات واردة يف تقارير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية الب: املصدر
1999 ،2000 ،2001.  

  ).آخر سنة تتوفر عنها بيانات (1997عام * 
  

وعلى الرغم من أن األرقام اخلاصة مبجموعة بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي تشري، من الناحية 
املطلقة، إىل اخنفاض متوسطات اإلصابة باإليدز والسل فيها مقارنة باملتوسطات العاملية، فإن 

وية اليت سجلتها يف انتشار هذين املرضني من بداية الفترة قيد الدراسة إىل ايتها أعلى الزيادة املئ
فبينما يشهد عدد حاالت اإلصابة مبرض السل اخنفاضا على . مما هي عليه على املستوى العاملي

كما زادت حاالت . يف تزايد) كمجموعة(املستوى العاملي، فإن نسق تواتره ببلدان املنظمة 
 حالة 1622.9 إىل 1995 ألف شخص يف عام 100 حالة لكل 497.8بة باملالريا من اإلصا

الذي شهده حدوث ) مخسة أضعاف(وميكن أن يعزى ذلك إىل االرتفاع الكبري . 2000يف عام 
 حالة 658.4من (تلك اإلصابة يف جمموعة البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية 

أما اإلصابات ). 2000 حالة يف عام 2940.5 إىل 1995 عام  ألف شخص يف100لكل 
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مبرض اإليدز، فقد سجلت خالل عامني فقط زيادة بثمانية أضعاف على املستوى العاملي وبتسعة 
وقد نتج ذلك أساسا عن كون إقليم أفريقيا جنوب . أضعاف على مستوى بلدان املنظمة

 حالة لكل 22.2ابة بفريوس اإليدز من الصحراء، الذي شهد ارتفاعا يف عدد حاالت اإلص
، يضم عددا هاما من 1997 حالة يف عام 111.1 إىل 1995 ألف شخص يف عام 100

  .البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
  
  عدم كفاية األنظمة الصحية. 2-5
  

ظام الصحي بأنه ، الصادر عن منظمة الصحة العاملية، الن2000يعرف تقرير الصحة العاملية لعام 
ومن . نظام يشمل كافة النشاطات الرامية أساسا إىل حتسني الصحة واستعادا واحملافظة عليها

ذلك، على سبيل املثال، تقدمي اخلدمات الصحية، وتطبيق إجراءات منع املرض، واستخدام األدوية 
واألمر املهم هنا هو . واملرافق والكوادر الصحية، وحتسني السالمة البيئية، وحتديد االختصاصات

وعلى الرغم من أن تلك الشواغل قد ختتلف . مدى العناية بالشواغل الصحية للجماهري وتلبيتها
  :من بلد إىل آخر، إال أنه ميكن تلخيص أمهها فيما يلي

  
 هل جيد املواطنون سهولة يف احلصول على اخلدمات الصحية؟ •

  
 هل تتوفر البنية األساسية املالئمة؟ •

  
 ر للمراكز الصحية الكميات املناسبة من األدوية والعقاقري واألمصال؟هل تتوف •

  
 كيف يتم متويل أنظمة اخلدمات الصحية؟ •

  
 ما نسبة السكان الذين يتمتعون بالتأمني الصحي؟ •

  
ما مدى جناح النظام الصحي يف توصيل خدمات رفيعة املستوى إىل الفقراء؟ وهل  •

 قدرة الفقراء على تأمني احتياجام تتسبب مصاريف اخلدمات الصحية يف تقليص
 األساسية األخرى كاملسكن واملأكل؟

  
ولقياس مدى استجابة األنظمة الصحية لتوقعات املواطنني ورغبام، أجرت منظمة الصحة العاملية 

 بلدا يرمي إىل تقييم أداء تلك األنظمة من حيث حسن املعاملة، 35استطالعا للرأي يف 
ة، واالهتمام والعناية، ونوعية اخلدمات األساسية، والدعم االجتماعي، واالستقاللية، والسري

ومت جتميع النتائج املتحصل عليها وترتيبها ترتيبا تصاعديا . واختيار جهة تقدمي اخلدمات الصحية
  .10من صفر إىل 
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ا  قياسا لدرجة تلبية النظام الصحي لالحتياجات الصحية للمواطنني، كماالستجابةوال ميثل مدى 
ينعكس ذلك يف حالة الوضع الصحي العام يف البلد، وإمنا قياسا لكيفية أدائه بالنسبة للجوانب غري 
الصحية وملدى تلبية توقعات املواطنني ورغبام خبصوص الطريقة اليت حيبون أن يعاملوا ا من قبل 

  ).31، ص 2000منظمة الصحة العاملية (مقدمي الرعاية واخلدمات غري الشخصية 
  

  5اجلدول 
  مؤشرات األنظمة الصحية يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي

 

مدى استجابة 
  األنظمة الصحية

احملرومون من اخلدمات 
 الصحية

 )كنسبة من السكان(

احلاصلون على 
األدوية األساسية 

    )كنسبة من السكان(

1999  1981-93  1999  
البلدان ذات املستوى 

  46.8  36.8  4.18  ية البشريةاملنخفض للتنم
البلدان ذات املستوى 

  78.5  27.4  5.12  املتوسط للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى 
  99.1  3.5  6.32  املرتفع للتنمية البشرية

مستخرج من بيانـات واردة يف تقريـر برنـامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر
 .2000لعاملية، ، وتقرير منظمة الصحة ا2001 و2000

  
 إىل أن البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية تأيت يف املقدمة 5يشري اجلدول رقم 

من حيث مدى استجابة أنظمتها الصحية الحتياجات مواطنيها، تليها جمموعة البلدان ذات 
إن مدى تلبية وبعبارة أخرى، ف. املستوى املتوسط فمجموعة البلدان ذات املستوى املنخفض

األنظمة الصحية لتوقعات املواطنني يف البلدان األعضاء يتراجع بتراجع مستوى التنمية البشرية يف 
  .كل بلد

  
. وينطبق الترتيب نفسه فيما خيص السكان احملرومني من اخلدمات الصحية واألدوية األساسية

ت املستوى املنخفضة للتنمية فنسبة احملرومني من اخلدمات الصحية تبلغ أقصاها لدى البلدان ذا
وكذلك احلال بالنسبة للحصول على األدوية . البشرية وأدناها لدى البلدان ذات املستوى املرتفع

األساسية حيث توجد أعلى نسبة لدى البلدان ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية تليها البلدان 
نظرا لنقص البيانات، فإنه من غري و. ذات املستوى املتوسط فالبلدان ذات املستوى املنخفض

املمكن مقارنة اموعات الفرعية للبلدان األعضاء يف املنظمة مع باقي اموعات األخرى على 
  .الصعيد العاملي
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  6اجلدول 
  يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالميالكوادر واملرافق الطبية 

  

  عدد األسرة باملستشفيات
  )لكل ألف شخص(

  دد األطبـاءع
  )لكل ألف شخص(

الوالدات اليت تتم 
  حتت إشراف طيب

كنسبة من (
    )الوالدات

1980  1990-
99  1980  1990-

99  1995-2000  

البلدان ذات 
املستوى املنخفض 

  للتنمية البشرية
0.6  0.8  0.1  0.3  27  

البلدان ذات 
املستوى املتوسط 

  للتنمية البشرية
4.3  2.3  1.4  1  70.1  

دان ذات البل
املستوى املرتفع 
  للتنمية البشرية

3.6  2.7  1.5  1.6  98.5  

مستخرج من بيانـات واردة يف تقريـر برنـامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر
  .، وتقرير البنك الدويل حول مؤشرات التنمية العاملية2001 و2000

  
  7اجلدول 

  يمعدالت تلقيح األطفال يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالم
  

) شهرا12نسبة من هم أقل من (معدل حتصني األطفال   
  السـل  

)1997-99(  
  احلصبة

)1997-
99(  

الدفترييا، السعال 
  الديكي، التيتانوس

)1995-99(  
البلدان ذات املستوى املنخفض 

  50.8  53.8  69.7  للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى املتوسط 

  81.8  78.6  90.6  للتنمية البشرية
البلدان ذات املستوى املرتفع 

  94  95.4  94.1  للتنمية البشرية
مستخرج من بيانـات واردة يف تقريـر برنـامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر

  .، وتقرير البنك الدويل حول مؤشرات التنمية العاملية2001 و2000
 
موعات الثالث على بعض املؤشرات األخرىومن غري املستغرب أن ينطبق نفس الترتيب بني ا .

 يشريان إىل أن البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية تبدي أفضل 7 و6فاجلدوالن 
أداء من حيث عدد األسرة باملستشفيات وعدد األطباء وعدد الوالدات اليت تتم حتت إشراف طيب 

رييا والسعال الديكي والتيتانوس، بينما تبدي ومعدل حتصني األطفال ضد السل واحلصبة والدفت
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  .البلدان األعضاء ذات املستوى املنخفض أسوأ أداء
يشري التحليل املعروض يف الفقرات السابقة إىل عدم تكافؤ املوارد املخصصة ألنظمة الصحة لدى 

 مع اموعات الفرعية لبلدان املنظمة بغض النظر عن احتياجات كل جمموعة ومبا ال يتناسب
 من سكان العامل تعيش يف البلدان منخفضة ومتوسطة ٪84فنسبة . توزيع مشاكلها الصحية

، ص 2000منظمة الصحة العاملية (من األمراض يف العـامل  ٪93الدخل اليت تتمركز فيها نسبة 
وال تزال . وتواجه تلك البلدان العديد من التحديات يف تلبية االحتياجات الصحية لسكاا). 7

ئح عريضة من سكان البلدان ذات املستوى املنخفض للتنمية البشرية بصورة خاصة حمرومة شرا
  .من خدمات الرعاية األساسية

  
لقد أصبحت احلكومات تلعب دورا مركزيا يف السياسات االجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية 

الدور يف تلك البلدان ويرتكز هذا . لدى معظم البلدان الصناعية وكثري من البلدان متوسطة الدخل
ودف احلكومات يف البلدان الصناعية إىل تقدمي أجود خدمات . على مبدأي العدالة والكفاءة
يف (أما يف البلدان منخفضة الدخل حيث اإليرادات العامة شحيحة . الرعاية الصحية بأقل تكلفة

سية للقطاع العام ضعيفة، والقدرات املؤس)  من الناتج احمللي اإلمجايل٪20الغالب أقل من نسبة 
وبعكس البلدان . فيتركز متويل وتقدمي اخلدمات الصحية على نطاق واسع يف أيدي القطاع اخلاص

الصناعية، ال تزال قطاعات عريضة من السكان يف البلدان األعضاء ذات املستوى املنخفض للتنمية 
ما هو مبني يف اجلداول أرقام البشرية حمرومة من خدمات الرعاية الصحية األساسية والفعـالة ك

  .7 و6 و5
  
  متويل األنظمة الصحية. 2-5-1
  

إن مسؤولية األنظمة الصحية ال تنحصر يف تقدمي اخلدمات الصحية وإمنا أيضا يف محاية املواطنني 
يعين . "لذلك، فإن التمويل العادل ميثل أحد أهم عناصر تلك األنظمة. من التكلفة املالية للمرض

ادل يف األنظمة الصحية أن املخاطر اليت تواجهها األسرة نتيجة لتكاليف النظام الصحي التمويل الع
، ص 2000منظمة الصحة العاملية  (توزع حسب القدرة على الدفع وليس حسب توزيع املرض

إن أي نظام صحي عادل يشمل مجيع أفراد اتمع بغض النظر عن دخلهم أو انتمائهم ). 35
 ويعجز جزء كبري من السكان يف البلدان األقل منوا ومعظم البلدان منخفضة ".االجتماعي والطبقي

الدخل النامية وحىت بعض البلدان متوسطة الدخل النامية عن االستفادة من اخلدمات الصحية على 
ومما ال شك فيه أنه يوجد حد أدىن من النفقات املطلوبة حىت . اعتبار أن ذلك سيجرهم حنو الفقر

 من تقدمي اخلدمات الصحية املناسبة لسكانه مع تفاوت مستوى ذلك من بلد إىل يتمكن أي بلد
وعلى الرغم من أن الكثري من البلدان األقل منوا ال ينفق سوى مبالغ ضئيلة لضمان حصول . آخر

شعوا على اخلدمات الصحية، فإن مستوى اإلنفاق ال يعكس بالضرورة املزايا اليت يتم جنيها من 
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فقد ينفق بلد ما الكثري من األموال على قطاع الصحة ويظل العائد أقل بكثري من . تلك اخلدمات
وقد ال تتناسب املزايا مع التكاليف على الرغم من أن اخلدمات الصحية غري مكلفة . املطلوب

فعلى سبيل املثال، ال يزال الكثري من مقدمي اخلدمات الصحية يعتمدون على املضادات . أساسا
  .ج األمراض الفريوسية على الرغم من ثبوت عدم جدوى ذلكاحليوية لعال

  
ويعتبر متويل اخلدمات الصحية عادال متاما إذا كانت نسبة إمجايل اإلنفاق على الطعام إىل إمجايل 

منظمة الصحة العاملية، (اإلنفاق على ما عداه هي نفسها لدى كافة األسر ضمن البلد الواحد 
إن النظام الصحي العادل يضمن عدم اضطرار الفئات الفقرية إىل وبعبارة أخرى، ف). 2000

وتشري . إنفاق حصة أكرب من دخلها غري الغذائي لشراء اخلدمات الصحية أكثر من الفئات الغنية
 أو أكثر من دخلها غري الغذائي على الصحة ٪50اإلحصائيات إىل أن الفئات اليت تنفق نسبة 

  .أكثر عرضة للمعاناة من الفقر
  

ومن العناصر األخرى املؤدية إىل الفقر املصروفات الذاتية اليت يتحملها املواطنون املستفيدون من 
وتندرج . فكلما زادت تلك النفقات، زاد احتمال معاناة األسر من الفقر. اخلدمات الصحية

من املصروفات الذاتية ضمن النفقات غري املشمولة بدخل األسرة ولكنها، أي األسرة، تتحملها 
وتبلغ تلك املصروفات مستويات مرتفعة . خالل االقتراض أو بيع املمتلكات أو العمل اإلضايف

ويوجد العديد من الطرق اليت ميكن من خالهلا . لدى البلدان األقل منوا والبلدان منخفضة الدخل
فعلى . للحكومات وأرباب العمل واتمعات أن ختفف من عبء النفقات الذاتية على األسر

بيل املثال، ميكن للحكومات خفض أو إلغاء الرسوم املفروضة على املستفيدين على أن متول س
كما ميكنها إعفاء الفئات الفقرية من دفع تلك . تكلفة اخلدمات الصحية من خالل فرض الضرائب

وميكن أيضا ألرباب العمل تطبيق برامج تأمني خاصة . الرسوم من خالل أنظمة تعد هلذا الغرض
  .سسام على أن يسدد العاملون أقساطها خصما من أجورهممبؤ
  

على الصحة يف الناتج احمللي اإلمجايل ) العامة واخلاصة(ارتفعت حصة إمجايل النفقات العاملية 
وقد أدت هذه الزيادة . 1997 يف عام ٪8 إىل نسبة 1948 يف عام ٪3العاملي من نسبة 

 الترتيبات املالية حبيث ال يحرم أحد من احلصول على باملواطنني إىل البحث عن أنواع خمتلفة من
وقد أصبحت تلك الترتيبات متثل حجر الزاوية بالنسبة لألنظمة الصحية احلديثة . اخلدمات الصحية

اليت تتضمن برامج التأمني الصحي احلكومي واخلاص وسياسات وإجراءات حكومية أخرى من 
وال دف هذه الورقة إىل حتليل األنواع املختلفة . شأا ختفيف العبء املايل عن كاهل األسر

لذلك، . للتأمني الصحي على اعتبار أن ذلك موضوع واسع يستحق دراسة متعمقة ومنفصلة
يكتفي القسم التايل من الورقة بتناول اإلنفاق احلكومي على قطاع الصحة وأمهية السياسات 

  . وأثر ذلك على التنمية االقتصاديةواإلجراءات احلكومية يف الوصول إىل نظام صحي سليم
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  النفقات الصحية. 2-5-2
  

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي النسبة من الناتج احمللي اإلمجايل اليت يتعني ختصيصها 
لقطاع الصحة حبيث تتمكن البلدان النامية من متهيد الطريق لتأسيس نظام أكثر تطورا للرعاية 

  .الصحية
  

  8اجلدول 
  الصحية يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالميالنفقات 

  
اإلنفاق العام 
 على الصحة

كنسبة من (
  )اإلنفاق احلكومي

اإلنفاق العام 
 على الصحة

كنسبة من (
الناتج احمللي 

  )اإلمجايل

اإلنفاق اخلاص 
 على الصحة

كنسبة من الناتج (
  )احمللي اإلمجايل

اإلنفاق الصحي 
   للفرد

تعادل القوة (
  )الشرائية

  1998  1990-98  1990-98  1990-98  
البلدان ذات املستوى  

املنخفض للتنمية 
  البشرية

6.8  1.5  2.2  42.5  

البلدان ذات املستوى   
املتوسط للتنمية 

  البشرية
7.8  2.4  1.9  276.1  

البلدان ذات املستوى   
  1392.4  1  1.7  7.7  املرتفع للتنمية البشرية

  .ارير حمتلفة صادرة عن منظمة الصحة العامليةمستخرج من بيانات واردة يف تق: املصدر
  

على الرغم من أن اجلواب على هذا السؤال يعتمد على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لكل 
 إىل أن 8يشري اجلدول رقم . بلد، فإنه يظل من املفيد إلقاء نظرة على أرقام اإلنفاق الصحي

دى البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية اإلنفاق الصحي على الفرد يبلغ أعلى مستوياته ل
ومبا أن اموعة . البشرية تليها البلدان ذات املستوى املتوسط فالبلدان ذات املستوى املنخفض

األوىل تندرج ضمن البلدان مرتفعة الدخل، فيمكن القول إنه كلما ارتفع دخل البلد، حتسن 
  .ه الصحي على الفردالوضع الصحي ملواطنيه نظرا لزيادة إنفاق

  
ومن اجلوانب اجلديرة باملالحظة بالنسبة للجدول السابق توزيع اإلنفاق الصحي بني القطاعني 

فبينما تفوق حصة اإلنفاق العام على الصحة يف الناتج احمللي اإلمجايل حصة مثيله . العام واخلاص
ة البشرية والبلدان األعضاء اخلاص لدى جمموعيت البلدان األعضاء ذات املستوى املتوسط للتنمي
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ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية، فإن العكس هو الصحيح بالنسبة للبلدان األعضاء ذات 
املستوى املنخفض للتنمية البشرية إذ أن حصة اإلنفاق اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل لدى تلك 

ك البلدان مل تستثمر بالقدر الكايف ويعين ذلك أن حكومات تل. البلدان تفوق حصة اإلنفاق العام
وتؤكد . يف قطاع الصحة وأن اختيارات صانعي السياسات لديها مل تكن لصاحل اخلدمات الصحية

البيانات املذكورة يف العمود األول هذا االستنتاج إذ أا تشري إىل أن حصة اإلنفاق الصحي العام 
ات املستوى املنخفض للتنمية البشرية هو األقل يف إمجايل اإلنفاق احلكومي لدى البلدان األعضاء ذ

  .بني اموعات الثالث) ٪6.8نسبة (
  

 مقارنة خمتصرة بني اإلنفاق العام على الصحة لدى بلدان املنظمة ومثيله 9يعرض اجلدول رقم 
وهو يشري إىل أن اإلنفاق العام لدى بلدان املنظمة يقل . على مستوى اموعات الفرعية العاملية

وينطبق ذلك سواء من حيث التنمية البشرية أو . ثري عن متوسطه لدى اموعات األخرىبك
ويالحظ أن أداء كافة جمموعات البلدان األعضاء أقل من مثيله على املستوى . بصورة شاملة

وحىت األرقام اخلـاصة مبجموعة البلدان األعضاء ذات املستوى املرتفع للتنمية البشرية . العاملي
)فهي ال )98-1996 والفترة 1990 من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ٪3.8 و٪3.6 نسبيت ،

كما يوجد فرق . ٪6.2 و٪5.2تقترب من النسبتني اللتني حققتهما اموعة العاملية املماثلة ومها 
). ٪5.6 و٪4.7(واملتوسطني العامليني ) ٪1.8 و٪1.7(كبري بني متوسطي كافة بلدان املنظمة 

ومع ذلك، فقد تعطي بيانات منظمة . بيانات اخلاصة بالبلدان الصناعية، فهي مل تكن متوفرةأما ال
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهي تعادل تقريبا بيانات البلدان ذات املستوى املرتفع 

 متسع ومن نافلة القول إنه يوجد جمال. للتنمية البشرية، فكرة مقربة عن وضع البلدان الصناعية
أمام بلدان املنظمة من أجل التقدم، وإن حتسني اخلدمات الصحية سيتطلب زيادة حصة اإلنفاق 

  .احلكومي على الصحة يف الناتج احمللي اإلمجايل
  

، يتضح أنه كلما زاد اإلنفاق العام على 10 و9وعند مقارنة البيانات الواردة يف اجلدولني 
 2-3ونبني يف القسم . تفعت معدالت العمر املتوقعالصحة، اخنفضت معدالت وفيات الرضع وار

من هذه الورقة أن الدميوغرافيا تتحدد بصورة جزئية من خالل وضع الصحة وأا تؤثر بصورة 
مباشرة على النمو االقتصادي من خالل اهليكل العمري للسكان، وخصوصا نسبة من هم يف سن 

لى الصحة يربز كأحد العوامل احملددة للنمو من هنا، فإن اإلنفاق ع. العمل إىل إمجايل السكان
  .االقتصادي الشامل

  
وكما هو احلال بالنسبة لكافة أسباب تدهور الصحة املذكورة أعاله، فإن وضع البلدان ذات 
املستوى املرتفع للتنمية البشرية أفضل من وضع البلدان ذات املستوى املنخفض من حيث معدالت 

  .احتماالت عدم العيش حىت سن األربعنيوفيات الرضع والعمر املتوقع و



113    ضايا الصحة العامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميالصحة وق  

  
  9اجلدول 

  اإلنفاق العام على الصحة
  

  اإلنفاق العام على الصحة
    )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل(

1990  1996-98  
 منظمة املؤمتر اإلسالمي

البلدان ذات املستوى املنخفض 
  1.2  1.2  للتنمية البشرية

سط للتنمية البلدان ذات املستوى املتو
  1.7  1.7  البشرية

البلدان ذات املستوى املرتفع للتنمية 
  3.8  3.6  البشرية

  1.8  1.7  كافة بلدان املنظمة
 

 العــــامل
البلدان ذات املستوى املنخفض للتنمية 

  1.3  غري متوفرة  البشرية 
البلدان ذات املستوى املتوسط للتنمية 

  2.3  2.1  البشرية
 املرتفع للتنمية البلدان ذات املستوى

  6.2  5.2  البشرية
  2.4  غري متوفرة  أفريقيا جنوب الصحراء

  6.2  5.2  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  5.6  4.7  كافة بلدان العامل

  .2001مستخرج من بيانات واردة يف تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر
  

 يف اجلدول رقم 2000-1995 و75-1970اصة بالعمر املتوقع للفترتني تشري البيانات اخل
ففي كليت الفترتني، تأيت البلدان الصناعية .  إىل انطباق نفس الترتيب بني اموعات املختلفة10

بينما تأيت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يف )  عاما على التوايل77.8 عاما و72.1(يف املقدمة 
 60.9 عاما و49.9(ويقل متوسطا بلدان املنظمة للفترتني ).  عاما48.8اما و ع45.3(املؤخرة 

، وإن ضاقت الفجوة يف ) عاما66.4 عاما و59.9(عن مثيليهما على املستوى العاملي ) عاما
أما األمر السار فهو أن متوسطات العمر املتوقع قد شهدت حتسنا لدى اموعات . الفترة األخرية

 عاما يف 49.9من (بلدان األعضاء وبالتايل على مستوى بلدان املنظمة ككل الفرعية الثالث لل
  ). عاما يف الفترة الثانية60.9الفترة األوىل إىل 

  
أي أن وضع البلدان األعضاء ذات املستوى . وينطبق األمر نفسه على معدالت وفيات الرضع
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سجل البلدان الصناعية أدىن املرتفع للتنمية البشرية أفضل من وضع اموعتني األخريني، وت
وقد شهدت . معدالت لوفيات الرضع بينما تسجل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أعلى معدالت

 حتسنا يف تلك املعدالت أيضا لدى اموعات الفرعية 2000 إىل عام 1970الفترة من عام 
م من أن معديلْ وعلى الرغ. للبلدان األعضاء وبالتايل يف متوسط جمموعة بلدان املنظمة ككل

 2000 و1970وفيات الرضع لدى بلدان املنظمة أعلى من املتوسطني العامليني يف عامي 
، فقد ) يف العام الثاين56 مولود حي يف العام األول و1000 لكل 96املتوسط العاملي كان (

  . يف العام الثاين61.4 يف العام األول إىل 126.8تراجع من 
  
  10اجلدول 

  عند الوالدة، ومعدل وفيات الرضع،العمر املتوقع 
    واحتمال الوفاة قبل سن األربعني

  العمر املتوقع عند الوالدة
معدل وفيات الرضع 

 مولود 1000لكل (
  )حي

احتماالت الوفاة 
قبل سن األربعني 

كنسبة من الفئة (
  )العمرية

  

1970-
75  

1995-
2000  1970  2000  1995-

2000  
 منظمة املؤمتر اإلسالمي

البلدان ذات 
املستوى املنخفض 

  للتنمية البشرية
45  54  136.1  87.9  28.4  

البلدان ذات 
املستوى املتوسط 

  للتنمية البشرية
53.8  66.8  118.5  38.2  11.2  

البلدان ذات 
املستوى املرتفع 
  للتنمية البشرية

65.4  74.3  52.2  9.1  4.4  

  19.7  61.4  126.8  60.9  49.9  كافة بلدان املنظمة
 

 ملالعــــا
البلدان ذات املستوى  

املنخفض للتنمية 
  البشرية

  غري متوفرة  99  141  52.2  44,6

البلدان ذات املستوى   
املتوسط للتنمية 

  البشرية
  غري متوفرة  46  100  66.5  58.4

البلدان ذات املستوى   
املرتفع للتنمية 

  البشرية
  غري متوفرة  7  25  77  71.3

يقيا جنوب أفر
  غري متوفرة  107  135  48.8  45.3  الصحراء

  غري متوفرة  6  20  77.8  72.1  البلدان الصناعية
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  غري متوفرة  56  96  66.4  59.9  كافة بلدان العامل
، 2001مستخرج من بيانات واردة يف تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية، : املصدر

2002.  
ضا بوضوح إىل أنه كلما ارتفع مستوى التنمية وتشري بيانات احتماالت عدم بلوغ سن األربعني أي

ويتعذر . البشرية لدى البلدان األعضاء، ازدادات احتماالت أن يعيش سكاا حىت سن األربعني
  .إجراء مقارنة أوسع نطاقا نظرا لعدم توفر البيانات بالنسبة للمجموعات األخرى

  
  التكلفة االقتصادية لسوء الصحة .3
  

ة لسوء الصحة وعدم كفاية اخلدمات الصحية يف الواقع ما هو معترف تفوق التكاليف االقتصادي
فالوضع الصحي لرأس املال البشري عامل ال ينحصر دوره يف تيسري التنمية االقتصادية . به علنا

ويذكر من بني املزايا . إن سوء الصحة حيصر املواطن يف الفقر. وإمنا أيضا يف إرساء أساسها
ال الصحية اإلسراع بوترية النمو من خالل األيدى العاملة الصحيحة االقتصادية لتحسن األحو

من هنا، ميكن أن تعزى معدالت النمو السريع لدى بعض البلدان إىل حتقق هذا الشرط . والقوية
وعلى الرغم من أن تراكم رأس املال املادي ونقل التكنولوجيا . األساسي من مجلة عوامل أخرى

قيق النمو االقتصادي السريع، فقد بينت دراسات أجريت حديثا أن يعدان عاملني أساسيني لتح
لذلك، فإن االقتصادات اليت لديها قوة عمل تتمتع بوضع . األصحاء أكثر إنتاجية من غريهم

وبالتوازي مع ذلك، يعيش املواطنون يف البلدان . صحي سليم ومستدام حتقق معدالت منو أعلى
درجة أقل يف املتوسط من األمراض مقارنة بنظرائهم يف البلدان األكثر ثراء آلجال أطول ويعانون ب

ويسهم سوء األحوال الصحية يف إعاقة النمو االقتصادي كما جيري حتليله يف األقسام . الفقرية
  .التالية

  
  أثر املرض على دخل األسر. 3-1
  

صحية لألسرة، ارتفع تؤثر الصحة تأثريا إجيابيا على دخل األسرة مبعىن أنه كلما حتسنت األحوال ال
إىل أن ) النغنربغ(وقد توصل مسح بعنوان العائلة املتكاملة يف جنوب أفريقيا . الدخل الذي تولده

  ).Case 2000, p. 12(سوء الصحة هو السبب الرئيسي الخنفاض عدد ساعات العمل 
  

على األداء فعلى سبيل املثال، يؤثر السل سلبا . من املمكن قياس أثر بعض األمراض على األسر
االقتصادي عرب قناتني، أوالمها تأثريه على األسر من خالل تكاليف الوقاية والعالج على اعتبار أن 

ثانيا، يسهم وقت . شراء العالج ودفع رسوم املؤسسات الصحية يلقيان بعبء على كاهل األسر
 من خالل حتليل وقد تبني. العمل املفقود بسبب املرض يف استمرار الفقر الذي تعاين منه األسر

إحصائي دقيق لتأثريات املرض على األجور وعرض العمل يف كل من كوت ديفوار وغانا أن 
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كما أن تراجع الوضع الصحي نتيجة . األجور تتراجع بدرجة كبرية لدى البلدين يف كل يوم إعاقة
هو خيفض و. ملرض السل يزيد بصورة مباشرة من النفقات الصحية على املستويني األسري والعام

من مدخالت العمل وميكن أن خيفض أيضا من رأس املال البشري كنتيجة لتراجع معدالت 
 حول تكاليف حتسني السيطرة على 1995ويف دراسة حالة أجريت يف عام . االلتحاق باملدارس

كما قدر الباحثون قيمة .  دوالرا لكل حالة343السل يف تايلند، قدرت تكاليف العالج حبوايل 
منظمة ( مليون دوالر 57 التكلفة غري املباشرة لفاقد اإلنتاجية يف تايلند كنتيجة للمرض بـإمجايل

  ).10، ص 1999الصحة العاملية 
  

 من إمجايل مصروفات ٪5وقد قدرت تكاليف عالج املالريا اليت تصيب صغار الفالحني بنسبة 
 عن احلصول على احلماية ويعجز الكثريون من السكان.  يف نيجرييا٪13األسر يف كينيا ونسبة 

ويشري أحد التقديرات حول أثر املالريا على الدخل القومي يف أفريقيا . املناسبة بسبب شدة فقرهم
وتشري تقديرات .  من الناتج احمللي اإلمجايل٪1 و٪0.6إىل أن العبء االقتصادي يعادل ما بني 

 من الناتج احمللي اإلمجايل لدى كينيا  ٪6 و٪2أخرى إىل أن إمجايل فاقد اإلنتاج يتراوح بني نسبيت
وتشري حبوث أجريت حديثا إىل أن التأثريات االقتصادية العكسية .  لدى نيجرييا٪5 و٪1و

وميثل هذا الرقم أساسا تقديرات .  من الناتج احمللي اإلمجايل٪1للمالريا يف أفريقيا قد تفوق نسبة 
، 1999منظمة الصحة العاملية ( املرض فـاقد اإلنتـاجية من خالل الوفيات املبكرة وموجات

  ).51ص 
  

وينطبق األمر نفسه على إندونيسيا حيث وجد أن إنتـاجية الرجال املصابني باألنيميا تقل بنسبة 
من هنا، يعتقد أن املرض عامل مناوئ لفرص حتقيق التنمية من خالل .  عن اخلالني منها20٪

ارة الدولية واالستثمارات اخلارجية، وديد جعل بعض املناطق غري صاحلة للسكن، وردع التج
وقد يتسبب أيضا تناقص فرص استقطاب التدفقات . التنمية يف بعض القطاعات مثل السياحة

الدولية للمعرفة والتكنولوجيا يف إعاقة التنمية االقتصادية إذ قد تتردد الشركات يف إرسال ممثلني 
مراضا مثل املالريا قد تكون سببا أيضا يف التخلف لذلك، فإن أ. إىل املناطق املصابة باألمراض

  .وليس فقط نتيجة له
  
  أثر سوء الصحة على الدميوغرافيا واألداء االقتصادي. 3-2
  

. أضافت الدراسات االقتصادية اليت أجريت حديثا متغريات توضيحية جديدة حملددات معدل النمو
دراسات تشري إىل وجود صالت فال. وتندرج بعض املؤشرات الصحية ضمن تلك املتغريات

كما أن هناك بعض املتغريات . مباشرة بني األداء االقتصادي ومؤشرات صحية مثل العمر املتوقع
وترتبط . مثل اجلغرافيا والدميوغرافيا اليت تربط بصورة غري مباشرة بني الصحة واألداء االقتصادي

الذي يؤثر بدوره على األداء اجلغرافيا، وخصوصا املوقع املداري، بصورة وثيقة باملرض 
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  .االقتصادي
  

وقد توصلت دراسات أجريت مؤخرا إىل وجود تأثري قوي للوضع الصحي على معدالت النمو 
وخلصت على سبيل املثال إىل أن معدل العيش أو العمر املتوقع عامل مؤثر يف التنبؤ . االقتصادي

فت لالنتباه أن املؤرخني االقتصاديني ومن املل. مبستويات الدخل وما يتبع ذلك من منو اقتصادي
 من املعدل التقديـري للنمو للفرد يف بريطانيا ما بني عامي ٪30يعتقدون أن نسبة حوايل 

منظمة الصحة العاملية ( تعزى إىل التحسن يف الوضعني الصحي والتغذوي 1979 و1780
  ).8، ص 1999

  
خالل الوضع الصحي، وهي تؤثر بصورة ومن ناحية أخرى، تتحدد الدميوغرافيا بصورة جزئية من 

مباشرة على النمو االقتصادي من خالل اهليكل العمري للسكان وخصوصا نسبة من هم يف سن 
فعلى سبيل املثال، أدى حتسن الوضع الصحي لدى شرق آسيا يف . العمل إىل إمجايل السكان

فقد أدى اخنفاض معدالت . األربعينات من القرن املاضي إىل حدوث حتول دميوغرايف يف املنطقة
وفيات الرضع واألطفال يف البداية إىل زيادة نسبة الشباب يف السكان مث، بصورة نسبية، إىل 

وقد أسهمت تلك التغريات يف معدالت الوفيات واخلصوبة، واليت . اخنفاض معدالت اخلصوبة
.  العمري لشرق آسياتشكل املرحلة األوىل ألي حتول دميوغرايف، يف إحداث تغري كبري يف التوزيع

وبعد انقضاء فترة من الزمن، بدأ السكان يف سن العمل يف الزيادة مبعدل يفوق بكثري معدل زيادة 
وقد هيأ هذا . الشباب املعولني مما خلق زيادة غري متناسبة مؤقتة يف نسبة السكان يف سن العمل

ومن . معدالت النمو االقتصاديالتغري يف اهليكل العمري للسكان الفرصة من أجل حتقيق زيادة يف 
خالل تضمني تلك االعتبارات الدميوغرافية يف منوذج جتريبـي للنمو االقتصادي، خلصت 
دراسات أجريت لصاحل مصرف التنمية اآلسيوي إىل أن التغري الدميوغرايف يف شرق آسيا ميكن أن 

 1990 و1965ني عامي يربر ما بني ثلث ونصف املعجزة االقتصادية اليت شهدا املنطقة ما ب
  ).8، ص 1999منظمة الصحة العاملية (
  

ومن ناحية أخرى، حتذر دراسات املصرف من أنه على الرغم من أن التحول الدميوغرايف يهيئ 
لذلك توجد حاجة العتماد . الفرصة لزيادة الرخاء، إال أنه ال يضمن ذلك بأي حال من األحوال

وقد متكنت بلدان . قيق االستفادة املثلى من هذا التحولسياسات اقتصادية كلية سليمة من أجل حت
شرق آسيا من حتقيق معدالت منو مرتفعة ألن احلكومة والقطاع اخلاص جنحتا يف توجيه قوة 
العمل اليت ظهرت نتيجة للتحول الدميوغرايف حنو استثمارات جيدة اإلدارة وإال لكانت النتيجة هي 

ك االستثمارات تبين تكنولوجيات صناعية حديثة، وتعزيز وتضمنت تل. ارتفاع معدالت البطالة
أما املرحلة التالية بالنسبة لشرق آسيا، فستشهد . التعليم األساسي، واستغالل األسواق العاملية

ويف املقابل، فإن كال من جنوب آسيا . معدالت إعالة أقل مواتاة بسبب ارتفاع سن السكان
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  .ا للعوامل الدميوغرافية أن تعزز من آفاق النمووأفريقيا تدخالن اآلن فترة ميكن فيه
  

إذن، سيؤدي التحول الدميوغرايف يف البلدان النامية إىل حدوث زيادات كبرية يف السكان يف سن 
أما اآلفاق االقتصادية هلذا التحول اهليكلي . العمل وبالتايل تراجع شامل يف معدالت اإلعالة

 أليدى عاملة متزايدة وغري ماهرة يف بلدان تعاين أساسا فستعتمد على فرص االستخدام اليت تتاح
  .من معدالت مرتفعة من البطالة والفقر

  
ويف واقع األمر إن العالقة بني سوء الصحة واخنفاض الدخل هي حلقة مفرغة يؤثر كل طرف فيها 

  :هذه احللقة كما يلي) Claeson et al. 2001(وقد شرح كاليزون وآخرون . على اآلخر
  

االستخدام غري املالئم والكايف للخدمات، سوء املمارسات :  خصائص للفقراء هيتوجد
الصحية والغذائية نتيجة لنقص الدخل واملعرفة، ضعف املؤسسات والبىن األساسية، رداءة 

صعوبة احلصول عليها، اخنفاض مستواها، نقص األدوية (البيئة، رداءة اخلدمات الصحية 
، احلرمان من نظام التمويل الصحي أي )كوادر الطبيةاألساسية، اخنفاض مهارات ال

تؤدي تلك اخلصائص إىل تردي الوضع . حمدودية نظم التأمني الصحي والدفع املشترك
. الصحي وسوء التغذية وارتفاع معدالت اإلخصاب مبا يؤدي بدوره إىل تراجع الدخل

يادة خطر التعرض وينطوي ذلك على اخنفاض األجور وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وز
  .لألمراض وهي األمور اليت تعود بنا إىل خصائص الفقراء

  
تكتسب الدرجة اليت يؤدي ا ارتفاع الدخل إىل حتسن الصحة أمهية بالنسبة لسياسة الصحة 

ومبا أن . ذلك أن املوارد املخصصة ملختلف السياسات جيب أن تعتمد على هذه الدرجة. العامة
احملدد األساسي ألنظمة الرعاية الصحية، فإن من بني الطرق اليت قد السياسات احلكومية هي 

  .تؤدي ا املوارد املالية إىل حتسن الصحة هو تأثريات تلك املوارد على الرعاية الصحية
  

وكما أسلفنا، يعيش املواطنون يف البلدان الغنية آلجال أطول ويتعرضون لألمراض بدرجات أقل 
وحىت ضمن البلد الواحد، يعيش األغنياء آلجال أطول .  البلدان الفقريةيف املتوسط من نظرائهم يف

 ,Case 2000(ومبرور الزمن، ومع زيادة غىن تلك البلدان، يرتفع متوسط العمر املتوقع . من الفقراء

p. 30 .( واضح " إن األغنياء يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون آلجال أطول"إذن، فإن الرأي القائل
وإذا كان احلال كذلك، . ة توزيع الدخل سواء على املستوى القطري أو األسريعلى مدار عملي

فيمكن اخللوص إىل أن البلدان مرتفعة الدخل ميكن أن تتمتع بأنظمة أفضل للرعاية الصحية من 
.  من هذه الورقة2وقد عرضنا حجة هذا االدعاء يف اجلدول رقم . مثيالا منخفضة الدخل

قابل للتصرف على املستوى األسري، وكذلك ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل فاالرتفاع يف الدخل ال
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على املستوى الكلي، إىل جانب االستثمارات السليمة يف قطاع الصحة، أمور لن تساعد فقط 
  .على كبح مجاح الفقر ولكن أيضا على حتسني األحوال الصحية

  
  
  التوصيات العامة واخلالصة .4
  

ة والتبادلية اليت تربط بني سوء الصحة والدخل، فإن االستنتاج احلتمي هو بالنظر إىل العالقة القوي
أن النمو والتنمية االقتصاديني ميكن أن يسهما يف حتسني الصحة واخلدمات الصحية يف البلدان 

أما النمو االقتصادي غري املستدام فقد يؤدي إىل تدهور البيئة مما قد يؤثر بدوره، إىل . النامية
وينبغي أن يتمثل هدف . هالك غري املناسب، بصورة سلبية على صحة اإلنسانجانب االست

احلكومات واملنظمات الدولية يف محاية وحتسني الصحة البشرية وخصوصا بالنسبة للفئات 
املستضعفة كاألطفال والنساء واملسنني، ويف اخلروج من احللقة املفرغة للفقر والصحة، ويف تأمني 

سية يف الريف واحلضر، والسيطرة على األمراض املعدية، وتقليل املخاطر الرعاية الصحية األسا
  .الصحية النابعة من التلوث البيئي

  
فعلى الرغم من أن النمو االقتصادي هو أقوى أداة ملكافحة . من هنا تنبع أمهية ختصيص املوارد

وقد أسهم . صحيسوء األحوال الصحية، فهو ال يؤدي يف حد ذاته بالضرورة إىل حتسن الوضع ال
خفض اإلنفاق على اخلدمات الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى، نتيجة لتقليص القطاع العام 
وإعادة هيكلته، وسوء استخدام املوارد املخصصة للقطاع الصحي، واتباع أمناط استهالكية غري 

امج الرامية إىل لذلك، فإن السياسات والرب. مالئمة، يف زيادة معدالت اإلصابة باملرض والوفيات
حتسني الصحة، إىل جانب اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات لزيادة االستثمارات يف هذا القطاع، 

  .سيكون هلا دور أساسي يف حتسني األحوال الصحية لدى البلدان األقل منوا والبلدان النامية
  

فاعلة وتوفري ختفق احلكومات يف الكثري من البلدان منخفضة الدخل يف رسم السياسات ال
املعلومات بشأن النظافة الشخصية واألمناط املعيشية الصحيحة واالستخدام السليم للرعاية 
الصحية، ويف التنظيم واالتفاق مع اهزين اخلواص املتاحني، ويف ضمان الترتيبات التمويلية 

 Preker(سية املناسبة لكافة فئات الشعب، ويف ضمان حصول املواطنني على السلع العامة األسا

and Harding, p. 3.(  
  

 1999 فرباير 6-4الذي عقد يف الفترة (وقد حدد مؤمتر األمم املتحدة حول السكان والتنمية 
  :األهداف اليت ميكن من خالهلا حتقيق أوضاع صحية أفضل كالتايل) يف الهاي ولندا

  
 نوعيتها أو االرتقاء خبدمات الرعاية الصحية للجميع سواء من حيث متاحيتها أو  )أ 

تكلفتها مبا يتماشى مع االلتزامات القومية بتوفري خدمات الرعاية الصحية األساسية 
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 للجميع،
  

زيادة أجل احلياة الصحيحة وحتسني نوعيتها للجميع وتضييق الفروق يف العمر املتوقع   )ب 
  سواء بني البلدان أو ضمنها،

نها وتقليل آثارها وزيادة الوقاية من األمراض املعدية وخصوصا مرض اإليدز واحلد م  )ج 
الوعي بنتائجها الوخيمة على الفرد واتمع وبطرق الوقاية منها، ومعاجلة الفروقات 

  .االجتماعية واالقتصادية واجلنسانية والعرقية اليت تزيد من خطر التعرض للمرض
  

لية من وتقع مسؤولية حتقيق تلك األهداف على عاتق احلكومات أنفسها من جهة واملنظمات الدو
  .جهة أخرى

  
  اإلجراءات املتخذة من قبل اتمع الدويل والبلدان الصناعية. 4-1
  

ال بد أن يساهم اتمع الدويل بقيادة منظمة األمم املتحدة واملؤسسات التمويلية متعددة األطراف 
وء وكافة املنظمات اإلقليمية بصورة إجيابية حبصته من املوارد من أجل الفوز باملعركة ضد س

  .الصحة
  

وجيب مد يد املساعدة للبلدان النامية من خالل نقل التكنولوجيا لزيادة قدراا على إنتاج األدوية 
وملقابلة الزيادة الكبرية يف الطلب على األمصال واملضادات . واألمصال الستهالك السوق احمللي

تمع الدويل أن يعزز اآلليات احليوية والسلع األخرى خالل العقد القادم وما بعده، يتعني على ا
العاملية واإلقليمية واحمللية من أجل إنتاج هذه املواد وضبط جودا وشرائها يف البلدان النامية أينما 

  .كان ذلك جمديا، وأن ييسر التعاون اإلقليمي يف هذا املضمار
  

ف اليت  بأوكيناوا باليابان، دعمها لألهدا2000وقد أعلنت جمموعة الثمانية، يف أغسطس 
  : بالهاي واليت كان من بينها ما يلي1999اعتمدا األمم املتحدة يف 

  
 ،2015 حبلول عام ٪50خفض عدد من يعيشون يف الفقر املدقع بنسبة  •

  
إحراز تقدم حنو حتقيق العدالة بني اجلنسني ودعم حقوق املرأة من خالل إلغاء الفروق بني  •

 ،2005اجلنسني يف التعليم حبلول عام 
  

 ،2015 عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثلثني حبلول عام خفض •
  

 ،2015خفض عدد حاالت وفيات األمهات مبعدل الثالثة أرباع حبلول عام  •
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  حبد أقصى،2015تعميم خدمات الصحة التناسلية حبلول عام  •

  
 ،2005ام تطبيق استراتيجيات وطنية لتحقيق التنمية املستدامة يف كافة البلدان حبلول ع •
 يف أسوأ البلدان تأثرا حبلول ٪24 بنسبة 24-15خفض حاالت اإليدز للفئة العمرية  •

 ،2015 وعلى املستوى العاملي حبلول عام 2005عام 
  

 .2010 حبلول عام ٪50خفض الوفيات بسبب السل واملالريا بنسبة  •
  

ت الدولية والبلدان وعلى الرغم من أن فرص حتقيق تلك األهداف ليست كبرية، فإن على املنظما
ولعل أحد . الصناعية بذل قصارى جهودها ملساعدة البلدان األقل منوا بصورة خاصة على حتقيقها

 بعدم املطالبة 2000األمثلة اجليدة على تلك اجلهود القرار الذي اختذته بريطانيا يف ديسمرب 
ألشد فقرا يف العامل وأن  بلدا من البلدان ا41 مليار دوالر مستحقة على 2.24بسداد ديون تبلغ 

  .يستخدم املبلغ املذكور يف مكافحة الفقر يف البلدان املدينة
  

ومن بني اخلطوات األساسية اليت يتعني على املنظمات الدولية والبلدان الصناعية اختاذها زيادة 
ق مبالغ الدين املخفف حاليا عن كاهل البلدان الفقرية وضمان عدم اضطرار هذه األخرية لإلنفا

وعلى الرغم من كون مبادرة . على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على اخلدمات األساسية كالصحة
ختفيف الدين عن البلدان الفقرية شديدة املديونية، بصورتيها األصلية واملعززة، خطوة على الطريق 

  .الصحيح، إال أنه ينبغي توسيع نطاق البلدان الفقرية املستفيدة منها
  

لبنك الدويل أن كل بلد يطرح برناجما تعليميا الئقا ملواطنيه سيجد املوارد الالزمة ويؤكد خرباء ا
والواقع أنه يوجد عدد قليل جدا من . ويعين ذلك أن األمر نفسه سينطبق على الصحة. لتمويله

  .البلدان اليت تعد خططا صحية طموحة لعرضها على التمويل الدويل
  

 بالتعاون مع املنظمات الدولية األخرى، أن تعزز النظام الدويل ويتعني على منظمة الصحة العاملية،
وال بد لتلك املنظمات أن . للدعم وبناء القدرات فيما يتعلق مبعاجلة املشاكل الصحية للفقراء

تستمر يف إرساء الشراكات مع املؤسسات الوطنية والدولية للتصدي ملشاكل الصحة يف البلدان 
وجيب على تلك املنظمات، من خالل نشر شبكة من . ان األقل منواالنامية وخصوصا منها البلد

املتطوعني يف أكثر اتمعات تضررا، أن تتيح للمواطنني املعرفة واألدوات وأن تيسر وتساند 
  .العمليات الرامية إىل ختفيف عرضتهم لإلصابة

  
  اخلطوات احلكومية. 4-2
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على خدمات الرعاية الصحية ووضع ينبغي أوال على كافة البلدان تيسري فرص احلصول 

وال بد من ختصيص . االستراتيجيات املركزية الرامية إىل خفض معدالت الوفيات واإلصابة باملرض
املوارد الكافية حبيث تشمل اخلدمات الصحية األولية كافة فئات السكان ومبا يضمن حصول 

وعلى احلكومات .  الصحيةاجلميع وخصوصا القطاعات الضعيفة واملتضررة على خدمات الرعاية
أن تسعى إىل جعل تلك اخلدمات أكثر استدامة من الناحية املالية وأن تقدم الدعم الالزم لتلبية 

  .الطلب وضمان عدم اضطرار الفقراء إىل تكبد تكاليف ذاتية
  

ثانيا، ال بد من إجراء إصالحات على قطاع الصحة والسياسات الصحية مبا يف ذلك التخصيص 
وعلى احلكومات أن تتبىن سياسات متنح األولوية للربامج الصحية الفعالة من . لمواردالرشيد ل

  .حيث التكلفة
  

ال بد أن تركز اجلهود املبذولة من أجل حتقيق حياة أطول وأصح على ختفيف الفروق القائمة يف 
تماعية معدالت املرض والوفيات بني الذكور واإلناث وبني األقاليم اجلغرافية والطبقات االج

  .والسكان األصليني والفئات العرقية
  

وال بد للحكومات أن توفر املعلومات الصحية والتغذوية وتعزز نشاطات التعليم واالتصال مبا 
وعليها أن تضع برامج تضمن مشاركة اتمع يف ختطيط . يساعد املواطنني على االرتقاء بصحتهم

طويلة األجل للمسنني واملعوقني واملصابني باإليدز السياسة الصحية وتأخذ بعني االعتبار الرعاية 
واألمراض املعدية األخرى، وصحة األم والطفل، وختطيط األسرة، والكشف املبكر عن السرطان 

  .وعالجه، ومنع انتشار اإليدز واألمراض التناسلية األخرى
  

 نوعية املعيشة والصحة أخريا، ال بد أن تمنح البلدانُ األولوية الختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني
عن طريق ضمان يئة البيئة املعيشية اآلمنة والصحية لكافة فئات اتمع من خالل تدابري دف 
إىل منع االكتظاظ السكاين، وخفض التلوث اجلوي، وضمان احلصول على املياه النظيفة 

وى السالمة يف أماكن واالستفادة من مرافق الصحة العامة، وحتسني إدارة النفايات، وزيادة مست
. كما ينبغي منح أمهية خاصة لألحوال املعيشية للفقراء واملستضعفني يف احلضر والريف. العمل

ويتعني أيضا على احلكومات القيام بصورة منتظمة برصد أثر املشاكل البيئية على الصحة 
  .وخصوصا لدى الفئات املهددة

  
وفر األدوية ذات األسعار املعقولة وإمكانيات التدخل ختاما، جتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من ت

اجلراحي حىت يف البلدان منخفضة الدخل، فإنه نتيجة لغياب أو ضعف واحد أو أكثر من مكونات 
النظام الصحي وهي التمويل وتوليد املدخالت وتقدمي اخلدمات، فإنه كثريا ما ختفق السياسات 

  ).Preker and harding, p. 1(ء ومساعدم والربامج الفعالة يف الوصول إىل الفقرا
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وانطالقا من كون العالقة بني الفقر وسوء الصحة هي عبارة عن دائرة مفرغة، ومن أن الفقراء هم 
الالعبون الرئيسيون يف املعركة ضد الفقر، فإن اخلطوات اليت تتخذها احلكومات واتمع الدويل 

ما يعد النمو االقتصادي أقوى األسلحة يف املعركة ك. يف هذا اال ستظل تكتسي أمهية خاصة
الدائرة ضد الفقر طاملا استمر يف توليد خدمات صحية متطورة تستفيد منها أكثر فئات اتمع 

  .تضررا وهي الفقراء
  

ومن ناحية أخرى، ال تزال هناك حاجة إىل االستثمارات التكميلية وإىل مستوى معني من اإلنفاق 
ذلك أن ارتفاع حصة اإلنفاق على . توجيه املزيد من اخلدمات واملزايا للفقراءعلى قطاع الصحة ل

الصحة العامة يف امليزانية احلكومية يؤدي إىل اخنفاض معدالت وفيات األطفال وارتفاع معدالت 
كما ينبغي االستفادة من نقل التكنولوجيا يف مساعدة البلدان النامية والبلدان األقل . العمر املتوقع

وعلى حكومات تلك البلدان أن تعمل على مواكبة التكامل العاملي، بينما . وا على بناء قدراامن
يتعني على املنظمات الدولية والبلدان الصناعية أن تقدم التكنولوجيا املتطورة للبلدان النامية 

سوء الصحة ال بد من اخلروج من احللقة املفرغة ل. والبلدان األقل منوا مبا خيدم مصاحل الفقراء
وإىل جانب الشراكات الدولية بني . واخنفاض الدخل من خالل التعاون بني تلك األطراف

احلكومات، تقع مسؤولية هامة على عاتق القطاع اخلاص واملؤسسات املالية والشراكات احمللية مع 
ية ونشر وال بد من اتباع استراتيجيات وقائ. اجلماعات املهددة من أجل جتاوز آثار تدهور الصحة

برامج التوعية الصحية يف البلدان النامية والبلدان األقل منوا على يد متطوعني مدربني وعناصر 
  .متخصصة يف صحة اتمع
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