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 اجتماع تقني
 حول

 التأمين الصحي االجتماعي من أجل التغطية الصحية الشاملة

 أهداف االجتماع

 ماَّيلي:َّلَّأهدافَّاالجتماعَّيفتتمث َّ
 َّ َّأداةَّإلحرازَّإطالعَّرامسيَّالسياساتَّعلىَّأحدثَّاألفكارَّيفَّجمالَّالتأمنيَّالصحيَّاالجتماعيَّبوصف ه

 تقدُّمَّحنوَّالوصولَّإىلَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملة؛
 َّ ةَّيفَّاإلقليم؛ر َّلَّاملعلوماتَّحولَّالرتتيباتَّاملنتظ َّتباد 
 َُّّةَّالشاملة.كَّص ْوبَّالتغطيةَّالصحياقرتاحَّخياراتَُّم ْك نةَّلتعزيزَّالتحر 

 معلومات أساسية

َّمواجهةَّ َّدون َّمن َّالضرورية َّالصحية َّاخلدمات َّعلى َّاألشخاص َّمجيع َّحصول َّبضمان َّاإلقليم َّبلدان تلتزم
بَّدتَّاللجنةَّاإلقليميةَّجمد داً،َّمبوج َّوهوَّاهلدفَّاملنشودَّمنَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملة.َّوقدَّأك ََّّ-صعوباتَّماليةَّ

َّش 6َّ-/ق16َّإَّم/لَّقرارها َّبالسعي َّالتزامها َّاألوليةَّ، َّالصحية َّالرعاية َّق ي م َّإىل َّاستنادًا َّالتغطية َّتلك َّبلوغ إىل
جَّومبادئها،َّواحلقَّيفَّاحلصولَّعلىَّخدماتَّصحيةَّميسورةَّالتكلفةَّوعاليةَّاجلودة،َّوذلكَّمنَّخاللَّاعتمادَّن َّ

َّودع َّ َّالقطاعات. َّالعملَّاإلقليميَّبشأنَّاالرتقاءمتعدد َّإطار َّتنفيذ َّيف َّتنظر َّإىلَّأن َّالدولَّاألعضاء َّتَّاللجنة
َّت َّ َّالشاملة َّالصحية َّللتغطية َّوطنية َّطريق َّخارطة َّوتنفيذ َّوإعداد َّالشاملة، َّالصحية َّاإلطارَّستن َّبالتغطية َّإىل د

 اإلقليمي.

منَّاالعتمادَّالزائدََّّق،َّوترتيباتَّجتميعَّاملوارد،َّواحلد َّناتَّوالرباهنيَّإىلَّأنَّوضعَّترتيباتَّللسدادَّاملسب َّشريَّالبي َّوت َّ
الصحية،َّهيَّشروطَّضروريةَّلتحقيقَّالتغطيةَّالشاملة.َّوللبلدانَّأنَّختتارَّعلىَّالدفعَّاملباشرَّيفَّمتويلَّاخلدماتَّ
َّاملسب َّ َّللسداد َّعديدة َّترتيبات َّبني َّوالتأمنيَّمن َّالعامة، َّاحلكومية َّاإليرادات َّمن َّاملخصصات َّبينها َّمن َّواليت ق،

 دخارَّالنفقاتَّالطبية.إوالتأمنيَّالصحيَّالطوعي،َّوحساباتَّالصحيَّاإللزامي،َّ
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َّاال َّالصحي َّالتأمني َّحسَّْوكان َّإليه، َّي شار َّجر َّب َّجتماعي َّالصحيَّما َّالتأمني َّترتيبات َّأنه َّعلى َّالعادة، ت
وقدَّعر فهَّ اإلجباريَّاملمو لَّمنَّخاللَّاخلصوماتَّمنَّاألجورَّ)سواءَّمنَّأصحابَّالعملَّأوَّاملوظفنيَّأوَّكليهما(.

السكانَّأوَّكلهمَّدَّاألورويبَّللن ظمَّوالسياساتَّالصحيةَّعلىَّأنهَّنظامَّإجباريَّحبكمَّالقانونَّيغطيَّأغلبَّاملرص َّ
،َّويتضم َّبتأمنيَّصحيَّيسد َّ نَّدفعَّاشرتاكاتَّغريَّمرتبطةَّباملخاطرَّواليتَّتظلَّمنفصلةَّدَّتكلفتهَّطرفَّثالثَّم عني 

قَّحتصيلَّوجتميعَّاألموال،َّر َّعنَّالضرائب.َّويشارَّإليهَّيفَّكثريَّمنَّاألحيانَّحاليًاَّعلىَّأنهَّجمموعةَّمتنوعةَّمنَّط َّ
َّالتغريَّيفَّ.َّوقدَّحد 1َّمنيَّاإللزاميَّواإليراداتَّاحلكوميةَّالعامةواليتَّتنطويَّعلىَّمزيجَّمنَّاشرتاكاتَّالتأ ثَّهذا

َّتقدَُّّ َّظل َّيف َّالدخل َّاملرتفعة َّالع َّالبلدان َّإىلَّم َّاالشرتاكات َّيسددون َّالذين َّالعم ال َّنسبة َّواخنفاض َّبالسكان مر
لَّواملتوسطةَّالدخل،ََّّاملفهومَّيفَّالبلدانَّاملنخفضةَّالدخم عال نيَُّمنَّالَّيسددونا.َّوعلىَّنفسَّاملنوال،َّفقدَّتغري َّـال

قَّالَّيتمَّيفَّظلَّوجودَّقطاعَّغريَّرمسيَّكبريَّوفئاتَّسكانيةَّضعيفة،َّحيثَّحتو لَّاملفهومَّإىلَّترتيبَّللدفعَّاملسب َّ
َّف َّ َّالرمسي َّبالقطاع َّالعاملني َّجانب َّمن َّاألقساط َّاشرتاكات َّمن َّاملخصصاتَّسَّْح َّمتويله َّمن َّأيضًا َّولكن ب،

َّالسكانية َّالفئات َّحلساب َّاالشرتاكات َّلدعم َّغريََّّاحلكومية َّللقطاع َّينتمون َّمن َّذلك َّيف َّمبا َّوالضعيفة، الفقرية
 .الرمسي

 2م الصحية للبلدانظ  ب مجموعات الن  س  الوضع اإلقليمي بح  

َّسخي ََّّ:0المجموعة  َّحزمة َّلتقدمي َّالعامة َّاحلكومية َّاإليرادات َّعلى َّأساسية َّبصفة َّالبلدان َّهذه َّمنَّاعتمدت ة
تَّحتواًلَّيفَّبعضَّالبلدانَّحنوَّتطبيقَّن ظ مَّللتأمنيَّالصحيَّشهد َّاخلدماتَّالصحيةَّملواطنيها،َّولكنَّالفرتةَّاألخريةَّ

رَّمعظمَّهذهَّالبلدانَّحالياَّاالجتماعيَّيهدفَّإىلَّتغطيةَّاملواطننيَّجبميعَّاخلدماتَّأوَّمبجموعةَّخمتارةَّمنها،َّوينظ َّ
 يفَّإمكانيةَّتوفريَّالتغطيةَّللعمالَّاملغرتبني.

ََّّ:5المجموعة  َّهذه َّببلدان َّطويلة َّلفرتات َّساد َّتقليد َّهناك َّالصحي2ََّّاجملموعة َّالتأمني َّاشرتاكات َّيف متمثاًل
َّالقطاعَّغريَّالرمسيَّ َّمن َّوأقسام َّالفقراء َّلتشمل َّهبا َّنطاقَّالتغطية َّمعَّمتكُّنَّبعضَّالبلدانَّمنَّتوسيع اإللزامي،
باالستفادةَّمنَّالدعمَّاحلكومي؛َّوهناكَّبلدانَّأخرىَّلديهاَّنظامَّمدع مَّمنفصل؛َّوتتوىلَّوزارةَّالصحة،َّيفَّالبعضَّ

ةَّالتأمنيَّالصحيَّاالجتماعيَّهبا.َّومعَّذلك،َّفإنَّحصةَّاملدفوعاتَّاملباشرةَّالَّتزالَّمرتفعةَّاآلخرَّمنَّالبلدان،َّإدارَّ
 .جداَّيفَّهذهَّاجملموعةَّمنَّالبلدان

َّن ََّّ:3المجموعة  َّوجود َّظ َّبرغم َّاجملموعة َّبلدان َّبعض َّيف َّاالجتماعي َّالصحي َّالتأمني َّالعام3َّم َّاملستوى َّفإن ،
غريَّمشمولةَّبالتغطية،َّوترتاوحَّحصةَّاملدفوعاتَّاملباشرةَّحولَّقسامَّكبريةَّمنَّالسكانَّأللتمويلَّغريَّكاٍف،َّوهناكَّ

 منَّإمجايلَّاإلنفاقَّعلىَّالصحة.16%َّ

 تصميم الترتيب الخاص بالتأمين الصحي االجتماعي وتنفيذه

َّتأثريَّتتمي َّ َّللتأمنيَّالصحيَّاالجتماعيَّيفَّنطاقَّالتمويلَّالعامَّللصحةَّبأنَّهلا زَّخصائصَّتصميمَّأيَّنظام
نَّخصائصَّالتصميمَّماَّيلي:َّماَّالفئاتَّالسكانيةَّزَّص ْوبَّبلوغَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملة.َّوتتضم َّمَّاحملر َّعلىَّالتقدَُّّ

لَّفيماَّبينها؛َّوماَّمَّاملختلفةَّومستوىَّالتكام َّظ َّاملستهدفة؛َّوكيفَّيتمَّختصيصَّاملواردَّواالستفادةَّمنها؛َّوعددَّالن َّ
                                                           

1 Siddiqi S, Mataria A, Banzon E. Editorial: Benefits and pitfalls of social health insurance in pursuit of universal health coverage: lessons 

for the Eastern Mediterranean. East Mediterr Health J. 2014;20(9). 

:َّمصرَّومجهوريةَّإيرانَّاإلسالميةَّوالعراق2َّاجملموعةَّ.َّ:َّالبحرينَّواململكةَّالعربيةَّالسعوديةَّوالكويتَّوع مانَّوقطرَّواإلماراتَّالعربيةَّاملتحدة1اجملموعةَََّّّ 2
َّ.والصومالَّوالسودانَّواليمن:َّأفغانستانَّوجيبويتَّوباكستان3َّاجملموعةَّ واألردنَّولبنانَّوليبياَّواملغربَّوفلسطنيَّواجلمهوريةَّالعربيةَّالسوريةَّوتونس؛
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التنفيذَّفتنطويَّعلىَّاعتباراتَّتتعلقَّمباَّاَّخصائصَّمدمات.َّأهَّللفصلَّبنيَّالتمويلَّوتقدميَّاخلإذاَّكانَّهناكَّتوجَُّّ
إذاَّكانتَّحزمةَّاملزاياَّمقتصرةَّعلىَّالرعايةَّالعالجية،َّوتستبعدَّالفئاتَّاألفقرَّمنَّالسكانَّومنَّينتمونَّللقطاعَّغريَّ

َّوتأخَُّّ َّارتفاعَّالتكاليفَّاإلدارية، َّيفَّظل َّالصناديق، َّكبريَّمن َّبنيَّعدد َّكانتَّمفت تة َّإذا َّوتقلَّكفاءهتا رَّالرمسي،
،َّوينخفضَّاإلنصافَّنتيجةَّاخنفاضَّعددَّاملسامهنيَّيفَّالصندوقَّالواحد.َّكماَّأنَّارتفاعَّمستوياتَّالتعويضات

بَّيفَّاستمرارَّالصعوباتَّميَّاخلدماتَّمنَّالقطاعَّاخلاصَّقدَّتتسب َّالدفعاتَّاملشرتكةَّواخنفاضَّالرسومَّجلذبَّمقد َّ
 3.املالية

 م من المنظمةالدعم المقد  

َّأحناءَّاإلقليمَّلدعمَّوظائفَّالتنفيذَّاملختلفةَّيفَّجمالَّمنظمةَّالصحةَّالعامليةَّيفَّتنفيذَّأنشطةَّيفَّشت ََّّتع َّشر َّ
التأمنيَّالصحيَّاالجتماعي.َّوهناكَّسبعةَّبلدانَّ)األردنَّوباكستانَّوتونسَّومجهوريةَّإيرانَّاإلسالميةَّوالسودانَّ

َّقام َّ َّواملغرب( َّباستخداموفلسطني َّهبا َّالصحي َّالتمويل َّن ظ م َّبتقييم َّوتقويةَّن ََّّت َّلتحسني َّالتنظيمي َّالتقييم ج
َّ َّالصحي َّالعق َّ(OASIS)التمويل َّوحتديد َّيفَّ، َّالشاملة َّالصحية َّالتغطية َّحتقيق َّملتابعة َّوالتنظيمية َّاملؤسسية بات

الرتكيزَّأيضاَّعلىَّبناءَّالقدراتَّيفَّشتَّأحناءَّاإلقليمَّيفَّجمالَّوظائفَّالتنفيذ،َّوتباد لََّّب َّقدَّانص َّ.َّوَّالسياقَّاحمللي
نَّتَّالبلدانَّمنَّتغطيةَّالقطاعَّغريَّالرمسيَّيفَّالوقتَّالذيَّتضم َّن َّةَّوكيفَّمتك َّم َّستفادةَّفيماَّيتعلقَّباحلوك َّالدروسَّامل

َّبالق َّ َّواالرتقاء َّالرمسي، َّالقطاع َّالتزام َّلقاءَّفيه َّوالفع الية َّاالكتواري، َّوالعمل َّالصناديق َّإدارة َّجمال َّيف درات
َّوط َّ َّالصحية، َّالتكنولوجيا َّوتقييم َّالتكاليف، َّملقد َّر َّالتكاليف/حساب َّالسداد َّوتكنولوجياَّق َّاخلدمات، مي

ئ َّ.َّاملعلومات،َّوالتعاقد ضَّاملساعدةَّر َّتَّشبكةَّإقليمَّشرقَّاملتوسطَّللتأمنيَّالصحيَّاالجتماعيَّبغ َّوأخرياً،َّفقدَّأنش 
 .والدعمَّفيماَّبنيَّالبلدانلَّاخلرباتَّعلىَّإضفاءَّالطابعَّاملؤسسيَّعلىَّعمليةَّتباد َّ

 ةالنتائج المرجو  
 َّ لَّجتاهَّالتنفيذ.التأمنيَّالصحيَّاالجتماعيَّيفَّالنظامَّالعامَّللتمويلَّالصحيَّوالتحوََُّّّهمَّالكايفَّلدورالف 
 َّ َّمَّالتمويلَّالصحي.ظ َّبَّبلوغَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملةَّمنَّخاللَّن َّوَّْكَّص َّزَّبالدعمَّاملطلوبَّلتعزيزَّالتحرَُّّموج

                                                           
3 Liu L, et al.  Can rural health insurance improve equity in health care utilization? A comparison between China and Vietnam. Int J Equity 

Health. 2012;11 (10): 1–9. 


