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ملخص تنفيذي . 	
أن تضع احلكومة القادمة مسؤولية أساسية تتمثَّل بتنفيذ قانون الضمان الصحي ابلرقم )22( . 	

لسنة 2020. وأن تضع برانجماً تدرجيياً لتطبيق هذا القانون، ومشول اجلهات املستفيدة َوْفقاً 
لبانمج زمين يضمن مشول اجملتمع العراقي كله عن طريقه. 

إطالق برانمج توعوي؛ يهدف إىل التعريف أبمهية الضمان الصحي، وآليات اإلدراج، واملنافع . 2
املتحققة، فضاًل عن الفوائد املالية والصحية لتنفيذه.

إىل . 	 تؤدِّي  عالية؛  وبشفافية  ابستقاللية  موارده  إبدارة  الصحي  التأمي  لصندوق  يسمح  أن 
حتقيق ثالثة أهداف أساسية، وهي: السالمة الصحية للمواطني عن طريق التمويل، وتنفيذ 
السياسات املالية والنقدية عن طريق إجراءات تؤدي إىل سحب الوفورات املالية أثناء التضخُّم 
الثالث على  اهلدف  يعمل  اهلدفي  األزمات. وإىل جانب هذين  فرتات  العوائد يف  وتقليص 

توسيع االستثمارات ابألموال اليت جُتَْمع عن طريق اشرتاكات الضمان. 
املسامهة يف تنويع اإليرادات املالية للدولة، وزايدة فرص العمل عن طريق شركات التأمي، وتقليل . 	

اإلنفاق احلكومي على قطاع الصحة الذي يُعدُّ من القطاعات املتهالكة حالياً؛ لعدم القدرة 
التمويلية للحكومة عن طريق املوازنة. 

العام، . 	 األجور  ومعدَّل  العامة،  االقتصادية  لألوضاع  َوْفقاً  للمواطني  االشرتاك  بدالت  حُتدَّد 
فضاًل عن اتساق نظام بدالت االشرتاك مع السياسات احلكومية، واخلطط ذات العالقة، ولذا 

ا متغريِّ سنوايً. ال يفضَّل أن ُيدَّد سعر اشرتاك اثبت، وإنَّ

الضمان الصحي الشامل وأثره على الواقع
 االقتصادي في العراق 

علي عبدالكاظم دعدوش *

*  وزارة الرتبية-مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة.
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املقدمة . 		
ميثِّل الضمان الصحي ظاهرة حضارية تعكس مدى تطور البلد َوْفق مفهوم حق الفرد يف 
العيش بكرامة، وقد سبقت كثري من التجارب يف العامل املتقدِّم يف االرتقاء مبفهوم الرعاية الصحية؛ 
ألنَّه يُعدُّ أحد أنواع التأمي ضد أخطار الظروف الصحية للفرد واجملتمع عموماً، والذي يتضمن 
النفسي  الدعم  عن  فضاًل  والعالج،  والتشخيص،  الفحص،  بينها:  من  متعددة  تكاليف  تغطية 
واجلسدي. وتقوم فلسفة هذا النوع من الضمان َوْفقاً للجانب االقتصادي واالجتماعي على مبدأ 
جتميع األخطار وتقامسها بي األفراد بصورة متساوية؛ ممَّا يؤدِّي إىل ختفيف األعباء والتكاليف على 
لرسوم مالية ميسرة؛  الفرد واجملتمع، مبا يضمن الوصول إىل كامل الرعاية الصحية للمجتمع َوْفقاً 
تسهم يف تقدمي اخلدمة الطبية للطبقات االجتماعية املختلفة، ومن بينهم شرية الفقراء. وَوْفقاً لذلك 
فإنَّ الضمان الصحي هو نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بي أفراد اجملتمع، لتحمُّل ما 
يعجز عن حتمُّله الفرد لوحده. وتقوم شركات التأمي بتنظيم االستفادة من تقدمي اخلدمات الطبية 

تلك لألفراد لقاء أجر معلوم هو قسط الضمان.
كانت أوىل اخلطوات اليت وضعت للضمان الصحي يف العراق يف عام 	200 لكن هذا 
األمر مل يَظ ابالهتمام الكايف، خصوصاً بعد األحداث اليت رافقت عام 	200، وإىل اآلن ابلعناية 
املطلوبة، والالزمة من قبل احلكومات املتعاقبة، ومن هنا، هتدف هذه الروقة إىل تقدمي رؤية تطمح 
إىل تطوير هذا القطاع واالستفادة منه، ال سيَّما يف تقدمي اخلدمات األفضل لعامة الناس، وحتسي 
الثقافية من حيث  الناحية الصحية، وحىت  واقع اخلدمات الصحية؛ خلدمة مستقبل األجيال من 
التعرُّف على أهم أساسيات التأمي عموماً، والضمان الصحي خصوصاً، ممَّا يعين خلق جمتمع خاٍل 
من التخوُّف من املرض، وكلفة العالج لينعم اجلميع ابلصحة والسعادة، وينعكس هذا األمر إجيابياً 
على إنتاجية العامل؛ ألنَّه سوف يبذل أقصى جهد ممكن يف سبيل إجناز عمله، مبعىن أنَّ التأمي 
الصحي -عمومًا- له عالقة إجيابية مع غالبية املتغريات االقتصادية مثل: )عالج التضخم والبطالة، 
وغريها،  املصرفية(  غري  املالية  اخلدمات  فضاًل  البالد،  يف  االستثمار  حصول  جدوى  حتسي  أو 
فضاًل عن التقليل من األعباء امللقاة على مؤسسات الدولة الصحية يف توفري اخلدمات العالجية 
للمواطني عن طريق إنشاء صندوق إلدارة عائدات هذا الضمان بداًل من األموال اليت تـُْرَصد سنوايً 
من املوازنة العامة، واليت من املمكن رصدها للبحوث والتطوير والنهوض ابملؤسسات الصحية َوْفق 

إسرتاتيجيات وخطط متوسطة وطويلة املدى.
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 إنَّ الغاية األساسية اليت يسعى إىل حتقيقها الفرد هي عملية الشعور ابألمان، وأمهها قاطبة 
الفرد  فإنَّ  َثَّ  األمراض، ومن  ملواجهة أخطار  فهو يسعى جاهداً  إحساسه ابألمان جتاه صحته، 
جيد ضالته يف التأمي الصحي، ألنَّه الوسيلة املثلى اليت ميكن عن طريقها مواجهة األعباء املالية 
ومن  مبفرده.  حتمُّلها  الفرد  يستطيع  ال  قد  واليت  وغريه،  العالج  تكاليف  من  املرض  على  املرتتبة 
هذا املنطلق جاء أحد أهم األنظمة اليت أوصت با منظمة الصحة العاملية أاَل وهو )نظام التأمي 
الصحي الشامل(، ِلما له من أمهية ابلغة يف توفري الرعاية الصحية جلميع أفراد اجملتمع على أسس 
عادلة ومتكاملة، وأوضحت املنظمة أنَّ متويل خدمات الرعاية الصحية من أهم القضااي الشائكة 
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسة للمجتمع، ال سيَّما يف ظل التوجهات العاملية الراهنة 
حنو خصخصة اخلدمات الصحية، وزايدة مسامهة شركات التأمي اخلاصة يف تقدمي خدمات التأمي 
العاملية وهي منظمة الصحة  الرأي من  املؤسسات  اتفاق يف  الصحي الشامل، إذ يوجد هنالك 
العاملية والبنك الدويل ومؤسسة )تشااتم هاوس( أبنَّ آلية التمويل اإللزامية متثِّل أفضل األساليب 

لتمويل نظام الضمان الصحي الشامل يف كل دول العامل.
مدخل عام ملتغريات الورقة  . 			

أواًل: مفهوم الضمان الصحي الشامل 
له  واملؤمن  التأمي«  »بشركات  املؤمن  بي  يكون  اتفاق  أو  عقد  أنَّه  على  التأمي  يعرف 
»ابألفراد« واملؤسسات، إذ يلتزم الطرف األول بتقدمي مبلغ من املال، أو أي تعويض  آخر يف 
حال حتقق اخلطر مقابل دفعة مالية )القسط( يؤديها املؤمن له للمؤمن عليه، كما يعرَّف التأمي 
على أنَّه جتميع اخلسائر العرضية عن طريق حتويل هذه األخطار إىل شركات التأمي، إذ تقوم هذه 
الشركات بتعويض املؤمن هلم عن اخلسائر اليت تعرضوا هلا )لعييب واخلفاجي، 2020، 6(، ومن 
وجهة نظر األفراد ميكن تعريف التأمي أبنَّه وسيلة ادخار يستعملها الفرد يف حالة تعرضه للخطر، 
مثل أخطار اإلصابة ابملرض، أو أنَّه تعاون مجاعي من؛ ملواجهة خطر األمراض، إذ يُعوَّض املؤمن 
له يف حالة تعرُّضه للمرض، ودفع تكاليف العالج، أو العمليات اجلراحية، وما شابه ذلك، مقابل 
أقساط يدفعها املؤمن له إىل املؤمن )شركات التأمي( واليت حتدد من قبل شركات التأمي َوْفق نوع 

التأمي املشار إليه.
األساسية جلوهر  الفكرة  على  يقوم  الذي  التأمي  قطاع  فروع  أحد  الصحي  التأمي  ويُعدُّ 
صناعة التأمي، وهي توزيع األعباء املالية للخطر الذي يتعرَّض له بعض أفراد اجملموعة على مجيع 
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أفرادها املعرَّضي للخطر نفسه، يف إطار من التعاون املنظَّم بينهم، عن طريق النظم التشريعية والفنية 
لصناعة التأمي. إذ يُعرَّف الضمان الصحي على أنَّه “ذلك النوع من التأمي الذي يهتم ابألخطار 
والتشخيص  الطيب  الفحص  تكاليف  يغطي  بذا  “وهو  الفرد”  تواجه  اليت  واألمراض  الصحية 
والعالج. ويعرف على أنَّه “نظام تكافل يضمن تقدمي اخلدمة الصحية جملموعة من املشرتكي مقابل 
قسط أتميين، استناداً للعوامل اليت تؤثر يف حساب القسط )أمني، 2020، 236(، وُعرَِّف أيضاً 
أبنَّه “تنظيم اقتصادي اجتماعي يهدف إىل تيسري اخلدمة الطبية من دون أن يقف العائق املايل 
ا  حاجزاً بي الفرد وبي إمكانية حصوله على اخلدمة الصحية، بوصفه أنَّه ليس أتميناً ضد املرض وإنَّ
أتميناً ضد تكلفة اخلدمة الطبية” )موساوي، 2010، 31(. وعرَّفته منظمة الصحة العاملية أبنَّه 
وسيلة لدفع بعض تكلفة الرعاية الصحية أو كلها، فهو يمي املؤمن عليهم من دفع التكلفة العالية 
للعالج، ومنه فإنَّ أساس التأمي الصحي قيام املنتفع )املؤمن عليه( بدفع اشرتاك منتظم ملؤسسة 
إدارية تكون هي املسؤولة عن إدارة تلك املدفوعات يف إطار نظام لدفع نفقات العالج إىل مقدمي 

اخلدمة الصحية.
  ترتفع أمهية الضمان للفرد، إذ إنَّ خدمات الضمان الصحي، ال سيَّما يف العقدين املاضيي 
قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً يف تكلفة العالج، أو األعباء املالية املرتتبة على خطر املرض عموماً، 
مثل: )تكلفة تشخيص املرض، أو شراء األدوية، أو العمليات اجلراحية، أو اإلقامة يف املستشفى(، 
وغريها، كما أنَّ احتياج الفرد حلياة كرمية صحية هلو مطلب أساسي )فطري( وحق له ال يتاج 
لتبير، ال سيَّما يف ظل تنوع األمراض واألوبئة مثل ما حدث يف عام 2020 من انتشار وابء 
كوروان، وما حتمَّله األفراد من تكاليف العالج، ومن َثَّ فإنَّ ذلك يستدعي حصوله على اخلدمات 
الصحية عن طريق نظام أتميين شامل له، وألفراد أسرته يقق له نوعاً من االطمئنان االجتماعي، 
ويولِّد لديه شعوراً ابالنتماء والوطنية والعطاء جلهة عمله وجمتمعه، كما أنَّ أمهيته تبز لألسباب 

 )Langfield&Pagano,2016,174( :اآلتية
تنوُّع األمراض املعاصرة وتزايدها من بروز األوبئة وتطوُّرها، وغريها من األمراض، مع التزايد   

الواضح يف تكلفة اخلدمات الطبية. 
 عدم قدرة الفرد على التنبؤ ابملرض، أو تكلفته، ومن َثَّ صعوبة إمكانية مواجهة األعباء   

املالية املرتتبة عليه.
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ومن جانب آخر فإنَّ قطاع التأمي يتل أمهية كبرية يف دول العامل بوصفه يدخل يف كثري من 
النشاطات التجارية، ال سيَّما يف اقتصادايت الدول املتقدمة، كما أنَّ القطاعات االقتصادية تسعى 
إىل تقليل حجم أخطار األمراض، ومن َثَّ يكون اإلقبال على قطاع الضمان للحد من األخطار 

اليت يتعرض هلا خمتلف أوجه النشاط التجاري من املستثمرين أو تقليلها )القطاع اخلاص عموماً(.
وتتمثَّل عناصر الضمان الصحي الشامل عن طريق ما يلي: )أسعد، 2018، 16(

أ- مؤسسة التأمي: وهذه إمَّا مؤسسة حكومية مثل وزارة الصحة، أو خاصة مثل شركات 
التأمي، اليت تزاول التأمي الصحي، ومقدمي اخلدمات الصحية املصرَّح هلم َوْفقاً لألنظمة والقواعد 
ذات العالقة واملعتمدين، وشركات إدارة مطالبات التأمي الصحي، وتشمل تقدمي اخلدمات الصحية 

مبستوايهتا املختلفة. 
ب- التغطية التأمينية: وتشمل األمراض املغطاة والعالج مع توضيح أهم األمراض واألدوية 

والعمليات اجلراحية املستثناة من التغطية. 
ج- عقد الضمان الصحي أو ما يعرف بوثيقة التأمي.

كما أنَّ هنالك عديداً من األهداف للتأمي الصحي من حيث إتباع منظومة التأمي الصحي 
الشامل، ومنها ما يكون على صورة بث االطمئنان االجتماعي لدى املنتفعي من اخلدمات الصحية 
اليت يقدمها النظام، أو املساواة يف إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية وحتقيق نوع من العدالة 
النسبية. وإاتحة اخلدمات الصحية ذات اجلودة املناسبة جلميع أفراد اجملتمع. كما يوجد هنالك نوعاً 
من التوفري للخدمات على صورة الرعاية الصحية وحماولة إزالة عائق التكلفة بي املريض واخلدمة 
الطبية. فضاًل عن املسامهة يف توفري فرص عمل جديدة يف شركات التأمي الصحي ومؤسساهتا. 
وتوفري موارد مالية لتمويل نفقات الرعاية الطبية، خاصة يف ظل التزايد الواضح يف تكلفتها. فضاًل 
األمثل  لالستخدام  واالجتاه  تقدميها  القائمي على  فيها  مبا  الصحية  اخلدمات  عن حتسي جودة 
للموارد واألعمال الفنية اليت تساهم يف تقدمي اخلدمات الصحية عن طريق الرتكيز على األولوايت 
الصحية الرئيسة )األمراض السارية، والصحة اإلجنابية واألطفال(، ومن َثَّ إمكانية توفري خدمة طبية 

متكاملة أبقل تكلفة ممكنة.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اثنيًا: الضمان الصحي “جتميع األخطار لتكاليف أقل” 
التأمي الصحي وسيلة مهمة من الوسائل اليت تسعى إىل حتقيق غاية أساسية لألفراد، وهي 
لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، وحترص احلكومات اليت ترغب يف ضمان استفادة سكاهنا من 
اخلدمات الصحية على توفري احلماية الصحية االجتماعية هلم، وذلك عن طريق نظام أتمي صحي 
منخفض التكلفة، أو برانمج تقوم احلكومة بتمويله غايته أولئك السكان )الفقراء خصوصاً( الذين 
ميكنهم من احلصول على اخلدمات الصحية األساسية من دون التعرُّض ملخاطر الفقر، أو الضائقة 
املالية احلادة. وهنا ختتلف الُنهج املتبعة لتحقيق هذه الغاية، أي: إنَّ احلكومات ختتلف يف تتبُّع 
قامساً  أنَّ هناك  إال  العامل،  لكلِّ دول من دول  َوْفقاً  االجتماعية، وذلك  الصحية  احلماية  وسائل 
مشرتكاً جيمع كل الدول يف هذا اجملال هو ما يطلق عليه )نظام جتميع األخطار( )كمال، 2014، 

.)65
إذ ميكِّن هذا النظام جمموعة واسعة من األشخاص من تقاسم أخطار اإلصابة ابملرض وعدم 
للرعاية  املخصَّصة  األموال  جُيمع  أنَّه  ذلك  ويعين  عالية.  تكاليف  ذات  رعاية صحية  إىل  اللجوء 
الصحية عن طريق الدفع املسبق، وإدارهتا بطريقة تضمن حتمُّل مجيع أفراد تلك اجلماعة تكاليف 
الرعاية الصحية يف حال اإلصابة ابملرض، بداًل من أن يتحمَّل كل فرد تلك التكاليف على حدة، 
ويف نظام جتميع املخاطر يواصل األفراد األصحاء، الذين ال يتاجون إالَّ إىل رعاية صحية حمدودة، 
إىل متويل األشخاص املرضى الذين يعتمدون اعتماداً أكب على املوارد الصحية املتاحة. ويكون إدارة 

نظام جتميع األخطار بطريقتي، مها: )الزايدي، 2018(. 
أ- التمويل الصحي القائم على الضرائب: وتستخدم احلكومة الدخل املتأيت من الضرائب 
العامة لتمويل خدمات الرعاية الصحية، ويق جلميع األفراد االستفادة من تلك اخلدمات؛ ومن َثَّ 

تكون التغطية شاملة لكل التكاليف.
العمال  من  الصحية  الرعاية  مسامهات  جُتَْمع  مبعىن  االجتماعي:  الصحي  التأمي  ب- 
األموال يف صندوق،  تلك  جُتَْمع  إذ  يعملون حلسابم واملؤسسات واحلكومة،  الذين  واألشخاص 
أو صناديق للتأمي الصحي االجتماعي، وال ميكن حتقيق التغطية الشاملة عن طريق هذا النظام 
التمويلي إالَّ إذا قام كل من األفراد بدفع ما عليهم، وإذا ُحدَِّدت مسامهة كل فرد َوْفق قدرته على 
الدفع. وعليه تلجأ معظم نُظم التأمي الصحي االجتماعي إىل مصادر متويلية خمتلفة، وتقوم احلكومة 
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بدفع مسامهات األشخاص غري القادرين على سدادها.
ميكن القول إنَّ هناك فئة من اجملتمع يف بعض الدول تستفيد من التغطية املباشرة عن طريق 
الضرائب العامة، يف حي على هناك فئة اثنية تدفع مسامهات إىل أحد صناديق التأمي الصحي 

االجتماعي أو غري ذلك من صور التأمي الصحي- قد تكون مؤسسات خاصة.
عالقة الضمان الصحي ابلواقع االقتصادي )جتارب دولية خمتارة(. 		

أواًل: أمهية االستثمار يف قطاع التأمني على االقتصاد القومي
إنَّ االستثمارات اليت يقوم مبزاولتها قطاع التأمي هلا دور مهم وحيوي يف األنشطة االقتصادية، 
التأمي  قطاع  ويُعدُّ  لالقتصادات كافة،  االستثمارية  َثَّ  ومن  االدخارية  األوعية  أهم  من  تُعدُّ  إذ 
الرفاه االقتصادي عن طريق خلق األمان والطمأنينة  اليت تساهم يف حتقيق  املالية  من املؤسسات 
للقطاعات االقتصادية وتشجيعها على االستثمار. كما يُعدُّ االستثمار ذا فوائد متعددة تعود على 
قطاع التأمي )شركة التأمي( نفسها، واملؤمن هلم وعلى االقتصاد ككل عن طريق متويل املشاريع 
االقتصادية ومحايتها ورفع مستوى املعيشة ودعم التقدم االقتصادي، وميكن بيان ذلك عن طريق ما 

يلي: )كمال،2014، 72(.
االقتصادية  التنمية  متويل خطط ومشروعات  واملسامهة يف  االقتصادي  التوازن  تدعيم   -	

ومحايتها.
2- خلق فرص عمل نتيجة إقامة املشروعات اجلديدة وتوسيع املشروعات القائمة وبذلك 

ينخفض مستوى البطالة.
	- زايدة الدخل الوطين للبالد وزايدة اإلنتاج ودعم امليزان التجاري.

ويكون ذلك عن طريق قيام شركة التأمي مبزاولة األعمال اآلتية: 
اخنفاض  إىل  يؤدي  املتوقعة، وهذا  األخطار  للمستثمرين من  الالزمة  الضماانت  توفري  أ- 
التكاليف؛ ألنَّ التأمي يكون من قبل الشركات، وليس من قبل األشخاص ذوي العالقة ابملشروع، 

ومن َثَّ زايدة حجم االستثمار.       
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ب- استبدال املشاريع غري املنتجة ابملنتجة، واالستفادة من األخطاء اليت تصاحب املشاريع 
َثَّ تعود  بتعويض أصحاب املشاريع عند تعرُّضهم للخطر، ومن  الشركة  قيام  السابقة، عن طريق 

ع على التوسُّع واالبتكار.  العملية اإلنتاجية من جديد، وبوقت قياسي ممَّا يشجِّ
تنفيذية من أدوات  أداة  التوازن االقتصادي وقد عدت  التأمي على حتقيق  كذلك يعمل 
السياسات االقتصادية وال سيَّما يف اقتصادات الدول املتقدمة، فيعمل قطاع التأمي على حماربة 
التضخُّم عن طريق سحب األموال من األفراد واملؤسسات اليت من املؤكَّد كانت ستـُنـَْفق على سلع 
وخدمات استهالكية، وذلك إمَّا بزايدة نسبة األقساط املكتسبة، أو بزايدة مبلغ هذه األقساط َوْفق 
العقود، ث تقوم شركات التأمي إبدراج هذه األقساط يف املشاريع االستثمارية، واليت ستؤدي إىل 
زايدة اإلنتاج واإلنتاجية بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أو عن طريق وضعها يف املصارف والبنوك، 
التوازن بي العرض  ومن َثَّ متويل املشاريع االقتصادية عن طريق اإلقراض واليت تؤدِّي إىل حتقيق 
املكتسبة،  األقساط  نسبة  بتقليل  التأمي  فتقوم شركات  )الركود(  الكساد  أمَّا يف حالة  والطلب، 

وكذلك دفع التعويضات للمتضّرِرين )الفقي ومحزة، 2000، 316(. 
  ميكن القول إنَّ عمل قطاع التأمي مشابه لعمل السياستي املالية والنقدية، إذ إنَّ السياسة 
االقتصادية الفعالة )املالية( تقوم ابمتصاص القوة الشرائية عن طريق فرض الضرائب والرسوم يف حالة 
التضخُّم، ويف حالة الكساد تقوم بتقليل نسب الضرائب، لذا جيب إدراك أمهية قطاع التأمي، ال 

سيَّما التأمي الصحي الشامل، ودوره الفاعل يف االقتصاد.
حيث توجد عالقة طردية )إجيابية( بي التطوُّر يف القطاع املايل، وزايدة إنشاء مشروعات 
أظهرت  إذ  اجملتمع ككل،  على  إجيابياً  أثراً  يرتك  ممَّا  تطورها،  معدالت  زايدة  بي  وما  األعمال، 
القانوين للنظام املايل يف الدولة ميثِّل احملدِّد األساسي يف حتديد  الدراسات املتخصصة أنَّ اإلطار 
العالقة بي مكوانت القطاع املايل داخل الدولة، وبيَّنت الدراسات -أيضًا- أنَّه جيب أن تكون 
العالقة بي القطاع املصريف والقطاع غري املصريف عالقًة تكاملية يف تقدمي اخلدمات املالية الالزمة 
للنمو االقتصادي للدولة، إذ إنَّ االعتماد على القطاع املصريف بصورة أكب من قطاع اخلدمات 
التمويل املصريف ال يسهم  إىل أنَّ  املالية غري املصرفية يؤدِّي إىل أتثري سليب، استناداً  واملؤسسات 
مسامهة فاعلة يف متويل املشروعات االستثمارية اجلديدة ذات األخطار العالية املصاحبة لطبيعة تلك 
املشروعات، ال سيَّما إذا كانت تقدِّم منتجات جديدة ومبتكرة ومعتمدة على فنون إنتاجية كثيفة 
رأس املال، والتكنولوجيا احلديثة، ممَّا يد ذلك من التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي )أمني، 

.)238 ،2020
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نو  يف  أساسيان  دوران  له  الشامل  الصحي  التأمي  إنَّ  القول  ميكن  أعاله  يف  ورد  ممَّا 
االقتصاد والتنمية االقتصادية، األول يقوم ابلدور األساسي املنوط به، وهو تقدمي احلماية التأمينية 
يف مواجهة األعباء املالية املرتتبة على حتقق اخلطر املؤمن منه كأخطار املرض، وتكاليف العالج، 
والثاين، عن طريق الدور االقتصادي الذي أييت من الطبيعة الفنية اخلاصة به، واليت متكِّنه من القيام 
ابلدور التمويلي واالستثماري يف مشروعات التنمية االقتصادية، مبا يتوافر من أموال تكون متاحة 
ميثِّل  إذ  لعملة واحدة(،  التأمي واالستثمار وجهان  )إنَّ  القول  األمر جاء  لالستثمار، ومن هذا 
التأمي أحد أقطاب املثلث التمويلي القتصاد أيِّ دولة أايً كان توجهها االقتصادي )اقتصاد رأمسايل 
املالية، وتزداد تلك األمهية خاصة يف ظل  البنوك وسوق األوراق  أم اشرتاكي أم خمتلط(، جبانب 

التحول االقتصادي للدول الريعية خصوصاً إىل اقتصاد قائم على تنويع مصادر الدخل.
اثنياً: جتارب دولية خمتارة لتأصُّل العالقة بني الضمان الصحي واالقتصاد الوطين   

ظهر مفهوم التأمي الصحي بداية يف أملانيا عام 	88	، ث يف إنكلرتا عام 		9	، بعد 
ذلك انتشر يف بعض الدول األوروبية، وظهر أول األمر كأحد فروع نظام التأمي االجتماعي، الذي 
يهتم بتقدمي خدمات الرعاية الصحية لألفراد واجملتمع ككل )املشمولون أو املسجَّلون َوْفق عقود 
حمدَّدة به(، وحقَّق انتشاراً واسعاً  يف دول أخرى، ال سيَّما بعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
الصادر عام 9	9	، إذ وضحت املادة الثانية منه ضرورة اختاذ الدولة تدابري لضمان متتُّع مجيع 
املواطني مبستًوى معيشي مناسب، فيما خيص احلاجات األساسية من )املأكل، واملسكن، والعناية 
الطبية، واخلدمات االجتماعية الضرورية(، فهي عناصر أساسية ملستوى املعيشة الالئق بي أفراد 
االقتصادية، واالجتماعية،  اخلاص ابحلقوق  الدويل  العهد  )2	( من  املادة  تناولت  وقد  اجملتمع. 
والثقافية الصادر عام 966	 حق الفرد يف الصحة، واليت أوضحت أنَّه يق لكل إنسان التمتُّع 

أبعلى مستًوى من الصحة اجلسدية والعقلية ما أمكن ذلك.
ومل يغِب األمر نفسه عن منظمة الصحة العاملية )WHO(، إذ بيَّنت بوجود عناصر رئيسة 
تتعلَّق ابحلق يف الرعاية الصحية، وهي أن تكون )متاحة، وعادلة، وعامة، وبتكلفة مناسبه، ومقبولة، 
وبنوعية جديدة ترتبط ابلتخصُّص الطيب(، فضاًل عن توضيح دور النظام التأمي الصحي أبنَّه وسيلة 
لتغطية تكلفة الرعاية الصحية )WHO,2010,12(. وظهر تناول أمهية توفري خدمات الرعاية 
الصحية، يف االتفاقيات اليت دعا إليها مؤمتر العمل الدويل، وبـُْلورت عن طريق االتفاقيات الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية خاصة االتفاقية رقم 02	 لسنة 992	، واليت مشلت التأمي الصحي 

كأحد أنواع التأمي بدف احلماية االجتماعية. 
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وليست الدول العربية ببعيدة عن التأمي الصحي، إذ جاءت االتفاقية العربية رقم 	 لسنة 
	97	 الصادرة عن منظمة العمل العربية، واليت أوضحت أنَّ التأمي الصحي أحد فروع الضمان 
االجتماعي، ويستمد هذا املفهوم من املعايري الدولية، واتفاقيات جنيف، ومؤمترات العمل العربية 

والدولية كلها، ومن َثَّ ميكن تناول نظام التأمي الصحي يف بعض الدول، وكما يلي: 
1- التجربة الياابنية

   ظهر يف أوائل العشرينات من القرن املاضي، وبدأ كتأمي صحي على العمال واملستخدمي، 
ث تواىل دخول أفراد اجملتمع بعد أتسيس وزارة الصحة والرفاه الياابنية عام 8	9	، واهتمت ابلعمل 
على تطبيق نظام التأمي الصحي، ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية عكفت الدولة 
على تطويرها واتساع مظلة التأمي الصحي لتشمل مواطين الدولة واملقيمي كلهم، استناداً إىل أنَّ 
الرعاية الصحية حق لكل إنسان، وأنَّ جناح النظام واستمراريته يتاج إىل متويل؛ الستمرار تقدمي 
اخلدمات الصحية، ويكون ذلك عن طريق اشرتاكات األفراد والدعم من الدولة )92، 2002، 

.)Tetsuo
 وقد تضمن التأمي الصحي ثالثة أنواع، هي: 

املزارعي،  مثل  الرمسي  القطاع  خارج  العاملي  مجيع  ويشمل  الوطين:  الصحي  التأمي  أ- 
والعاملي ابملشروعات الصغرية ومتناهية الصغر، واملتقاعدين، واألجانب، وطالب اجلامعات.

ب- التأمي العمايل: ويغطي العمال غري املشمولي مبوجب التأمي الوطين.
ج- التأمي الصحي لكبار السن: وهو يشمل تغطية كبار السن والذين تصل أعمارهم إىل 

)70( عاماً، أو املعوقي الذين تكون أعمارهم ما بي )69-65( عاماً.
 إذ تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية عن طريق املراكز واملستشفيات الصحية التابعة للدولة، 
وهو ما يعرف ابألسلوب املباشر على أسس الكفاية والعدالة، بدف مشوهلا للمنتفعي أايً كان 
موقعهم اجلغرايف، أبفضل كفاءة ممكنة مع وجود نوع من التكامل بي خدمات الرعاية الصحية، عن 
طريق التكامل بي املستشفيات )عامة، أو خاصة(، والعيادات العامة، واملستوصفات، والعيادات 
التأمي  بنظام  يُعرف  ما  تطبِّق  الياابن  فإنَّ  ومنه  رعاية صحية،  أفضل  تقدمي  املتخصصة؛ بدف 
الصحي الشامل يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية جلميع أفراد اجملتمع )أمني، 2020، 241(.
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2- التجربة األسرتالية 
يُغطِّي نظام التأمي الصحي األسرتايل مجيع أفراد اجملتمع، سواًء املقيمون أم غري املقيمي، 
أي: تطبق نظام التأمي الصحي الشامل على مجيع الناس املوجودين داخل البلد، ومن أولوايت 
الصحية، ومنها  الرعاية  اليت ميكن عن طريقها تقدمي خدمات  السياسات والنظم  احلكومة وضع 
التأمي الصحي عن طريق إدارة حكومية مستقلة. ممَّا يعين أنَّ تقدمي خدمات الرعاية الصحية هو 
حق اختيار املنتفع )املؤمن عليه( إذ يوجد أكثر من نظام صحي للحصول على الرعاية الصحية 

املناسبة ليختاره املنتفع. 
)17 ،2003 ،Francesca( :وتُقدَّم خدمات الرعاية الصحية عن طريق النظم اآلتية

أ- نظام التأمي الصحي احلكومي: وهنا فإنَّ احلكومة هي اليت ختتص مبهام التأمي الصحي 
واإلشراف والرقابة على النظام عموماً، استناداً إىل فكرة أنَّ احلكومة من واجبها تقدمي خدمات 
الرعاية الصحية واملسؤولة على أفراد اجملتمع كلها. وكانت بداية ظهور هذا النظام الصحي احلكومي 
يف سبعينيات القرن املاضي، وحتديداً عام 	97	، وتتضمَّن مجيع اخلدمات الصحية اليت تقدمها 
املستشفيات احلكومية، واملراكز الصحية ابجملان، فضاًل عن مجيع املقيمي داخل البالد، ومُيوَّل متوياًل 

أساسياً عن طريق الضرائب.
ب- نظام التأمي الصحي اخلاص )االختياري(: وهنا فإنَّ الشركات اخلاصة ابلتأمي هي 
املعنية، مبعىن يصل املنتفع على خدمات الرعاية الصحية عن طريق شركات التأمي التجارية يف 
مقابل أقساط حمددة، ويتيح هذا النظام حرية االختيار بصورة أوسع، َوْفقاً خلدمات الرعاية الصحية 
املتاحة، فضاًل عن حرية اختيار الشركات التجارية للتأمي، كما تتوقَّف قيمة املنفعة، أو اخلدمة اليت 
تقدِّمها تلك الشركات على قيمة االشرتاك الذي يدفعه املنتفع، فضاًل عن أنَّه ميكنه احلصول على 

خدمات الرعاية الصحية اليت تُقدَّم مبراكز الرعاية الصحية، واملستشفيات التابعة للدولة.
اعتماداً  يعتمد  الذي  املزدوج  لألسلوب  َوْفقاً  )الصحية(  الطبية  الرعاية  خدمات  وتُقدَّم   
أساسياً على مشاركة القطاع اخلاص، واحلكومة يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ تقوم احلكومة 
بتقدمي خدمات التأمي الصحي، أو ما يـُْعَرف ابلتأمي الصحي احلكومي، ممثلة يف إدارة الصحة 
اليت  أم اخلدمات  الصحية احلكومية يف نظام متكامل،  املراكز واملؤسسات  واملسني، وعن طريق 
يقدِّمها القطاع اخلاص فتكون عن طريق حق املنتفع يف اخلدمة املناسبة، وأيضاً عن طريق مراكز 

الرعاية الصحية املتاحة للحصول على أفضل خدمة صحية. 
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3- جتربة مصر 
ظهر يف السنوات القليلة املاضية مفهوم نظام الضمان الصحي الشامل، وهو نظام تكافلي 
يهدف إىل تغطية مجيع املواطني من الوالدة إىل الوفاة، إذ يُطبَّق تدرجيياً يف مناطق جغرافية حمدَّدة 
الرعاية  مبستوايت  العمل  وإصاابت  املرض،  حالة  وتُقدَّم خدماته يف  النظام،  تطبيق  مراحل  َوْفق 
الصحية كلها على أسس عادلة بي املؤمن عليهم، إذ توجد آلية تسمح للمنتفع ابالختيار بي 
هذا  يشمل  ال  لكن،  متاحة،  خدمة صحية  أفضل  على  للحصول  الصحية؛  اخلدمات  مقدمي 
النظام خدمات الصحة العامة، واخلدمات الوقائية، وخدمات تنظيم األسرة، واخلدمات اإلسعافية، 

والكوارث الطبيعية، واألوبئة، إذ إنَّ هذه اخلدمات ختتص با أجهزة أخرى داخل احلكومة. 
يعتمد النظام يف تقدمي خدماته عن طريق التعاقد مع مقدِّمي اخلدمات الصحية َوْفقاً ملعايري 
اجلودة الشاملة اليت حتددها اهليئة العامة لالعتماد والرقابة، مع التزام احلكومة برفع كفاءة املنشآت 
الصحية التابعة هلا، حىت حتصل على االعتماد من حيث البنية األساسية والقوى البشرية والتدريب 
والتجهيزات، مع مراعاة أنَّه يستمر حق املؤمن عليهم يف االنتفاع خبدمات التأمي الصحي املقررة 
وذلك َوْفقاً للقواني املعمول با وقت صدور قانون التأمي الصحي الشامل، حىت بداية التطبيق 
هلم، على أن يوقف العمل هلم ابلقواني والقرارات املتعلقة بنظام التأمي الصحي كله، ابتداًء من 
اتريخ التطبيق الفعلي لقانون التأمي الصحي الشامل يف البالد، والذي جاء بدف التغلُّب على 

التحدايت اليت واجهت النظام الصحي املستخدم قبل عام 7	20.
  يُعدُّ النظام الصحي يف مصر والذي يعمل َوْفق القانون رقم 2 لسنة 8	20 الذي ينص 
على أنَّ )التأمي الصحي االجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل االجتماعي وتغطي 
مظلته مجيع املواطني املشرتكي يف النظام، وتتحمل احلكومة أعباءه عن غري القادرين )طبقة الفقراء( 
بناًء على قرار يصدر من رئيس جملس الوزراء بتحديد ضوابط اإلعفاء(، وتكون األسرة هي وحدة 
التغطية التأمينية الرئيسة داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقدمي 

اخلدمة، وال جيوز للهيئة تقدمي خدمات عالجية أو االشرتاك يف تقدميها.
وقد بلغت تكلفة قانون التأمي الصحي الشامل ما بي )120-80( مليار جنيه، ويطبَّق يف 
)		( عاماً يف مجيع احملافظات، وبتمويل من مصادر متنوعة مثل مسامهات املصريي وخمصصات 
أوضحت  وقد  البالد.  أحناء  يف  السريعة  الطرق  على  والرسوم  التبغ،  وضرائب  العامة،  احلكومة 
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احلكومة املصرية إىل أنَّ طريقة االشرتاك نسبية، تكون َوْفق وظيفة املشرتك )املنتفع(، وإذا كان من 
غري القادرين سوف تتكفَّل احلكومة ابشرتاكهم، وُيَْصل عن طريق هيئة التأمي الصحي الشامل. 
ويف عام 	202 أصدرت احلكومة املصرية القرار رقم 90	 لسنة 	202 ابملوافقة على اتفاق 
قرض بي حكومة مجهورية مصر العربية والبنك الدويل؛ إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن مشروع دعم 
نظام التأمي الصحي الشامل يف مصر مببلغ )00	( مليون دوالر )اهليئة العامة للرعاية الصحية، 

.)2 ،2021
آليات مقرتحة لتعزيز النظام الصحي الشامل يف العراق ابلتزامن مع التحوالت االقتصادية . 	

يف املستقبل 
أواًل: الضمان الصحي الشامل يف العراق-التثقيف والتطبيق

أساسية  خلطوات  َوْفقاً  العراق  يف  الشامل  التأمي  النظام  حنو  التوجُّهات  تكون  أن  جيب 
وابلتدريج، وذلك مراعاة للتباين الفهم بي أفراد اجملتمع، إذ إنَّ األفراد واجملتمعات ليست حبجم 
للرفاهية  يتطلعون  الذين ال  أولئك  واملتسارعة، ال سيَّما عند  املتطورة  واملعرفة ابألحداث  اإلدراك 
ا تكون حياهتم ومعيشتهم َوْفقاً لقوهتم اليومي، لذا، فإنَّ أوىل اخلطوات لعملية بناء  االقتصادية، وإنَّ

صحيح هلذا النظام هو النقط اآلتية: )الزايدي، 2018( 
 اإلسراع بتنفيذ قانون الضمان الصحي يف العراق ابلرقم 22 لسنة 2020، والعمل التنفيذ  . 

هذا  وتوسيعها ضمن  األفراد  قبل  من  االخنراط  لتحفيز خيارات  القانون؛  هذا  التدرجيي ملضامي 
القانون.
حتديد مسامهة احلكومة يف كلفة التأمي الصحي للفرد كجزء من كلفة الفرد الصحية اليت .  

تتحملها احلكومة حالياً َوْفق اإلحصائيات الرمسية املتوفرة من قبل وزارة التخطيط.
بنسب .   أي:  املستلم،  الدخل  حجم  مع  تصاعدايً  املوظفي  يدفعها  اليت  األقساط  تكون 

متفاوتة اعتماداً على الدخول.
بعد جناح التجربة للِفْقَرة )	( يُوسَّع غطاء الضمان الصحي؛ ليشمل عوائل املوظفي، وغري .  

املوظفي من الراغبي حبصوهلم هلذا التأمي الصحي.
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اثنياً: املراحل األساسية للتحوُّل حنو نظام ضمان صحي شامل يف العراق
إذ تكون مراحل التحول الصحي يف العراق ضمن برانمج التحول عن الريعية، أي: ابلتزامن 

مع عملية التغريات االقتصادية يف العقد القادم، وهي تتضمن ثالث مراحل، هي:
املرحلة األوىل: حيث تبدأ من بعد تشكيل احلكومة العراقية يف عام 2022، وتتضمن هذه 
املرحلة، االهتمام بصورة رئيسة ببناء اإلمكاانت ومؤسسات الرعاية الصحية بصورها وأنواعها كلها، 
ل أن  واالهتمام بشراء اخلدمة عن طريق برانمج حكومي وتغطية األشخاص املشمولي به. ويفضِّ
تكون اخلدمات الصحية املقدَّمة عن طريق الشركات احمللية أو اإلقليمية، وَوْفق تكاليف متباينة بي 
املناطق واحملافظات كلها. إذ إنَّ عملية تسديد املستحقات املالية ملقدمي اخلدمات الصحية ختصص 
هلا مبالغ من قبل احلكومة وضمن صندوق متويلي ابلتعاون مع رؤوس أموال القطاع اخلاص أنفسهم 
)مقدمو اخلدمات أنفسهم احلاصلي ألموال من أقساط التأمي(، وهنا ال بدَّ من وجود خيارات 
متعددة للدفع، أمَّا التجمعات الصحية فَوْفق عدد املستفيدين منها، كذلك آليات تقاسم األخطار 

مثل أوبئة األمراض املعدية، أو الكوارث الكبى. 
املرحلة الثانية: وهنا فإنَّ عام 	202 بداية هذه املرحلة، واليت تتضمَّن االهتمام ابلتحوُّل 
املؤسَّسي، وتشمل مؤسسات الرعاية املتكاملة مع إعادة تصميم وزارة الصحة، وُتْدرَج الصحة يف 
مجيع السياسات، وتنفيذ إصالحات خاصة فيما يتعلَّق ابلقوى العاملة، واحلوكمة الرقمية، وحوكمة 
نظم املعلومات، والسماح بشراء التأمي الصحي التكميلي ألفراد اجملتمع كلهم سواًء املقيمون أم غري 

املقيمي من العمالة اخلارجية وغريهم.
 املرحلة الثالثة: وهي املرحلة األخرية واليت ميكن أن تبدأ بداية مباشرة بعد املرحلة الثانية، 
ويكون هناية عام 2026 النظام مكتمل متاماً، وهتدف بصورة أساسية إىل تطوير برانمج الضمان 
الصحي، وشراء اخلدمات الصحية للوصول إىل أتمي صحي حكومي شامل مع مشاركة القطاع 
اخلاص، بدف متديد النظام ليشمل مجيع املواطني واملقيمي والزوار يف البالد، فضاًل عن إاتحة 

شراء التأمي الصحي التكميلي. 
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االستنتاجات 
إنَّ نظام التأمي الصحي الشامل له دور حيوي ومهم يف إنعاش حالة البالد على مستوى .  

الصاحلة يف  املواطنة  تعزيز حالة  اجتاه  الفرد وسلوكه  إنتاجية  ارتفاع  َثَّ  االقتصاد واالجتماع، ومن 
البالد.
يُعدُّ التأمي الصحي مبنزلة تنظيم اقتصادي واجتماعي يهدف إىل تيسري اخلدمة الطبية من .  

دون أن يقف العائق املايل حاجزاً بي الفرد وبي إمكانية حصوله على اخلدمة الصحية، بوصف أنَّه 
ا أتميناً ضد تكلفة اخلدمة الطبية، كما يتل قطاع التأمي أمهية كبرية يف  ليس أتميناً ضد املرض، وإنَّ
دول العامل، بوصفه يدخل يف كثري من النشاطات التجارية، ال سيَّما يف اقتصادايت الدول املتقدمة 

اليت تسعى إىل ختفيض حجم األخطار أبنواعها وصورها كلها سواًء على الفرد أم اجملتمع ككل.
التأمي الصحي يف مواجهة أعباء تكاليف املرض، .   الدولية املختارة أمهية  التجارب  أثبتت 

الصحية  والرعاية  اخلدمات  تقدمي  اخلاص يف  والقطاع  احلكومة  بي  ما  التعاون  طريق  وذلك عن 
لألفراد، مبا يؤمن حصول الطبقات الفقرية على تلك اخلدمات بصورة إجيابية.

التوصيات
ينبغي على احلكومة العراقية االهتمام بصورة جدية يف نظام التأمي الصحي الشامل، عن .  

طريق عمل اإلعالانت وتكثيف اجلهود مع شركات التأمي الوطنية العاملة يف البالد؛ ألخذ دورها 
بصورة فعالة، ال سيَّما أنَّ نسبة الفقر يف البالد يف تزايد مستمر.

تلك .   مواكبة  يف  اخلوض  العراق  على  حتتِّم  العامل  يف  املتسارعة  االقتصادية  التحوُّالت  إنَّ 
وتقليل  االقتصادي،  التنويع  إىل  الريعي  االقتصاد  من  التحول  حالة  سيَّما  ال  املهمة،  التطورات 

االعتماد على النفط كمورد وحيد يرفد املوازنة العامة ابإليرادات.
النهوض ابلواقع .   النواة األساسية يف  القطاع اخلاص يف هذه األعمال؛ ألنَّه  ضرورة إشراك 

االقتصادي واالجتماعي يف البالد.
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