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 اقتصاديات خدمات الرعاية الصحية يف الدول النامية وأثرها على التننية 

 

 (*) رالفاتح محمد عثمان مختا
 

 

اٌزؾ١ًٍ الزظبد٠بد خذِبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ٚأصش٘ب ػٍٝ ٚ رٕبٚي ٘زا اٌجؾش ثبٌٛطف: الملخص

ٚاٌغ١بعبد  ،ٚأ١ّ٘خ الزظبد٠بد اٌخذِبد اٌظؾ١خ ،ِج١ٕبً ٌّفَٙٛ الزظبد٠بد خذِبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ،اٌز١ّٕخ

ِٚؾٍالً ألصش الزظبد٠بد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ػٍٝ  ،ٌٍمٜٛ اٌؼبٍِخ اٌظؾ١خِٚٛػؾبً  ،اٌظؾ١خ

ٌخ ِٓ ثٍذاْ اٌؼبٌُ إٌبِٟ رؼبٟٔ ِٓ دٚ 75ٚعبءد أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙب اٌجؾش ثبْ ٕ٘بن ؽٛاٌٟ  .اٌز١ّٕخ

ثبإلػبفخ إٌٝ ػآٌخ  ،اٌؾ١بح ِضً اٌزطؼ١ّبد الع١ّب فٟ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ إلٔمبرػذَ رٛفش ٚعبئً اٌزذخً األعبع١خ 

وّب أٚػؾذ إٌزبئظ أ٠ؼبً أْ ٕ٘بن ٔمًض ؽبداً فٟ ػذد اٌؼب١ٍِٓ  .ا١ٌّضا١ٔبد اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ٌٍشػب٠خ اٌظؾ١خ

ٌظؾ١خ ثبٌجٍذاْ إٌب١ِخ ثغجت ٘غشح اٌىٛادس اٌظؾ١خ ٚاٌطج١خ اٌٟ اٌجٍذاْ اٌظٕبػ١خ ثؾضبً ػٓ فٟ ِغبي اٌشػب٠خ ا

 ف١ٙب. فشص ػًّ أفؼً ِّب عؼً ٘زٖ اٌذٚي رزؼشس وض١شاً ِٓ ٘زٖ اٌٙغشح اٌزٟ أصشد عٍجبً ػٍٝ ِغبس اٌز١ّٕخ

ٟ اٌذٚي إٌب١ِخ رٛف١ش ٚعبئً ٚثٕبء ػٍٝ ٔزبئظ اٌجؾش عبءد اٌزٛط١بد ٚاٌّمزشؽبد ثؤٔٗ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّغئ١ٌٛٓ ف

ٚاال٘زّبَ ثزخظ١ض ١ِضا١ٔخ  ،ٚاٌؾًّ اٌؾ١بح ِضً اٌزطؼ١ّبد الع١ّب فٟ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ إلٔمبراٌزذخً األعبع١خ 

ِٕبعجخ ٌمطبع اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ رغبُ٘ فٟ رٛف١ش خذِبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٌىً ِٛاؽٓ ِٓ ِٛاؽٕٟ اٌذٚي إٌب١ِخ 

 إل٠مبفثبإلػبفخ إٌٝ رٛف١ش اٌىٛادس اٌظؾ١خ ٚرؤ١ٍ٘ٙب ٚرؾف١ض٘ب  ،اٌز١ّٕخ ألٔٗ عجت أعبعٟ ِٓ أعجبة رؾم١ك

 .ٚرشغ١غ اٌجؾٛس راد اٌظٍخ ثزط٠ٛش خذِبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ،٘غشرٙب إٌٝ اٌذٚي اٌظٕبػ١خ
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Abstract: This research describes and analyzes the economies of health care services 

in developing countries. It elucidates the concept of these services and shows their 

significance. Moreover, it explains the health care policies and work force in 

healthcare places. The research also analyzes the effect of the health care economies 

in developing countries. The researcher reached significant results that around 75 

developing countries suffer the lack of essential requirements of human survive such 

as vaccination for infants in addition to the poor budget allocated for healthcare 

service. The results also showed that there is insufficiency in work force in healthcare 

service due to the immigration of medical and health cadres. Based on the results of 

this study, it is recommended and suggested that fundamental healthcare 

requirements should be provided for kids and infant and during pregnancy period as 

well. Fair budget for healthcare should be allocated for every individual in 

developing country because it is the genuine reason for achieving development. 

Finally, the medical and health cadres should be qualified professionally and 

financially and encourage them to stay in their own countries. Researches in the 

healthcare services should be encouraged in developing countries. 
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ى:المقدمظ
 

عاملٓا ايذٟ ْعٝػ فٝ٘ ايّٝٛ ٜتُٝش بايهثري َٔ ايتعكٝد ٚايتضارع ٚايرتابط   بات َٔ ايٛاضح بإٔ 

يف األذداث، مما جعٌ اإلْضإ يف ذاج١ َتشاٜد٠ يًرصٍٛ ع٢ً َا ٜبتػٝ٘ َٔ أعٝا٤ َضاف١ مل تهٔ َٔ 

ضُٔ ذضابات٘ يف فرت٠ صابك١. ٚنإ البد إٔ تًعب خدَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ايطدٚر املٗطِ ٚاذتٝطٟٛ يف      

 ًو االصتحاب١ ايدقٝك١ ٚايٛاضر١ يتًو اذتاج١ اإلْضا١ْٝ.حتكٝل ت

ٚيعٌ أ١ُٖٝ اقتصادٜات خدَات ايزعا١ٜ ايصطر١ٝ ٚدٚرٖطا يف خدَط١ اعتُطد اسدادت ٚضطٛذا       

عٓدَا متهٔ األفزاد َٔ إعباع ذاجاتِٗ املاد١ٜ إىل ذد َا، ٚاْتكاهلِ ضُٔ صًِ اذتاجات إلعطباع تًطو   

املُهٔ ايكٍٛ بأْٓا ْعٝػ حبل يف عامل ارتدَات، يهْٛٗا ارتبطت يف  اذتاجات غري املاد١ٜ. ذت٢ أصبح َٔ

ايهثري َٔ َفزدات اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُٛاطٔ 

(1)

 . 

ٚيعٌ ارتد١َ ايصر١ٝ ٖٞ ٚاذد٠ َٔ بني أبزس ارتدَات اييت أصبح اإلْضإ حباج١ َاص١ إيٝٗا 

عًُطٞ ٚايتهٓٛيطٛجٞ ايطذٟ أصطدٍ     ايّٝٛ قٝاصا  ملا ٖٛ عًٝ٘ يف َزاذطٌ صطابك١، ٜٚتحًط٢  يطو يف ايتططٛر اي     

بظالي٘ ع٢ً نٌ ْٛاذٞ اذتٝا٠ ٚزتاالت ايعًِ ٚاملعزف١ عاَال  ايكطاع ايصرٞ ٚاملؤصضات ايصر١ٝ، َٚا 

ٜكابًٗا بذات ايٛقت َٔ ظٗٛر أَزاض َتٓٛع١ ٚأَطزاض مل تهطٔ َعزٚفط١ َطٔ قبطٌ ٜٚصطعب عالجٗطا،        

دَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ألْٗطا صطبب     تٛجب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اٖتُاّ َتشاٜد َطٔ قبطٌ ايطدٍٚ ايٓاَٝط١  ط     

 أصاصٞ َٔ أصباب حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ.

فددَات ايزعا١ٜ ايصطر١ٝ تعتطم َطٔ أٖطِ ايٓغطاطات االقتصطاد١ٜ يهطٌ ايطدٍٚ ملطا هلطا َطٔ   طار             

عُٝكط١ َٚتغطعب١ عًط٢ بكٝط١ قطاعطات االقتصطاد األخططز٣، يطذا تعتطم خطدَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ أذططد            

صاص١ٝ يف االقتصاد ايكَٛٞ دتُٝد بًدإ ايعامل املتكد١َ أٚ ايبًدإ ايٓا١َٝ، فٗٞ تضطاِٖ َطد   ايزنا٥ش األ

غريٖا َٔ ايكطاعات االقتصاد١ٜ يف ت١ُٝٓ ايدخٌ ايكَٛٞ، ٚبايتطايٞ تضطاِٖ يف رفطد َضطت٣ٛ املعٝغط١ يف      

االقتصطادٟ يف   ايدٚي١، ٚتشداد األ١ُٖٝ ايٓضب١ٝ يًدٚر ايذٟ تًعبط٘ خطدَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ يف ايٓغطا      

ذاي١ ايبًدإ ايٓا١َٝ بصف١ خاص١، ذٝث حتتاد ٖذٙ ايبالد إىل جٝطٌ صطامل َعطاف٢ ٜضطاِٖ يف ْٗضطتٗا      

ٚتُٓٝتٗا ٜٚضعٗا يف َصاف ايدٍٚ املتكد١َ 

(2)

. 

 

ىمذكلظىالبحث:ى
ٜعتم ايُٓٛ ايضهاْٞ املتشاٜد يف ايطدٍٚ ايٓاَٝط١ ٚايطتػري املضططزد يف خزٜطتٗطا ايٛبا٥ٝط١ ٚظٗطٛر        

دٜد٠ َٔ األَزاض ٚاييت مل تعٗدٖا ٖذٙ ايدٍٚ َٔ قبٌ َطٔ ايعٛاَطٌ ايطيت تفطزض اذتاجط١ إىل      أمنا  ج

إال إٔ ايتأخز يف االصتثُار يف ايهثري  .ايهٛادر ايصر١ٝ ايعاي١ٝ ايتدرٜب ٚاملٗاراتٚ أعداد َتشاٜد٠ َٔ املزافل

ٙ ايدٍٚ، أٚ عدّ نفاٜت٘ قد أدٜا َد َزٚر ايٛقت إىل ايٓكص اذتاد يف ٖ ذٙ املزافل ٚايهٛادر ملكاب١ً َٔ ٖذ

 اذتٝاجات ايٓظاّ ايصرٞ.

ٚيكد أدت ٖذٙ ايظاٖز٠ إىل ايتٓافط فُٝا بني ايدٍٚ ٚبعضطٗا يًرصطٍٛ عًط٢ اذتٝاجاتٗطا َطٔ      

ٚمما ساد َطٔ   .ايعاًَني ايصرٝني مما خًل أس١َ ذاد٠ خصٛصا  يف ايدٍٚ اييت ٖاجزت َٓٗا ٖذٙ ايهٛادر

تفاقِ ٖذا ايٛضد ايتٛصد ايهبري ايذٟ عٗدت٘ األْظُط١ ايصطر١ٝ يًطدٍٚ املتكدَط١ ٚذاجتٗطا إىل نطٛادر       

ممطا خًطل    ،طب١ٝ مل تضطتطد إَهاْاتٗطا ايذاتٝط١ تًبٝتٗطا فًحطأت إىل ايطدٍٚ ايٓاَٝط١ يتضطتكطب ذاجتٗطا         

 .صعٛبات مج١ هلذٙ ايدٍٚ

 

ىفرضواتىالبحث:ى
 يصر١ٝ ٚايهٛادر ايصر١ٝ بايدٍٚ ايٓا١َٝ ٜٗدد َضتكبٌ ايت١ُٝٓ بٗذٙ ايدٍٚ.. ايٓكص اذتاد يف املزافل ا1
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. االٖتُاّ بكطاع ايزعا١ٜ ايصر١ٝ األصاص١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٜؤد٣ إىل حتكٝل منٛا  اقتصادٜا  صزٜعا  يف 2

 سٜاد٠ تٛقعات اذتٝا٠ ملٛاطٓٝٗا.

ٍ ايٓا١َٝ ٜػذٟ ذًك١ َفزغ١ َٔ عدّ . ختصٝص املٝشاْٝات ايضعٝف١ يكطاع ايزعا١ٜ ايصر١ٝ يف ايد3ٚ

 االصتكزار االقتصادٟ ٚاالجتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ ايضعٝف١ ٚضٝاع اإلْتاج١ٝ ٚايُٓٛ االقتصادٟ.

 . تٛاج٘ ْظِ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ايهثري َٔ املغانٌ اييت مل جتد االٖتُاّ ايبرثٞ ايهايف.4

 

ىأهدافىالبحث:
 ايض٤ٛ ع٢ً ادتٛاْب ايتاي١ٝ:صٛف ٜٗتِ ٖذا ايبرث بإيكا٤ 

. تٛضٝح َفّٗٛ اقتصطادٜات خطدَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ٚايتعطزف عًط٢ ايضٝاصطات ايصطر١ٝ املتبعط١ يف          1

 بعض ايدٍٚ.

 . ايتعزف ع٢ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصر١ٝ َٔ ذٝث َٗاَٗا ٚأدٚارٖا.2

زعاٜط١ ايصطر١ٝ   . َد٣ َكطدر٠ ايطدٍٚ ايٓاَٝط١ َطٔ ايكٝطاّ اٗاَٗطا جتطاٙ َٛاطٓٝٗطا بتطٛفري خطدَات اي          3

 األصاص١ٝ.

 . ايتعزف ع٢ً َد٣ ٚفز٠ ايعاًَني يف زتاٍ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚاْعهاصات  يو عًٝٗا.4

. ايتعزف ع٢ً املٝشاْٝات اييت ختصصٗا ايدٍٚ ايٓا١َٝ يكطاع ايزعا١ٜ ايصر١ٝ َٔ ذٝث أْٗا ناف١ٝ أّ 5

 ق١ًًٝ ٚ  ار  يو عًٝٗا.

 تصادٜات ارتدَات ايصر١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ.. تٛضٝح األ ز ايعاّ الق6

 

ىمنكجوظىالبحث:ى
صٝكّٛ ٖذا ايبرث ع٢ً املٓٗخ ايٛصفٞ ايترًًٝٞ بٛصف ٚحتًٌٝ اقتصادٜات خدَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ   

يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚأ زٖا ع٢ً ايت١ُٝٓ، َٛضرا  ملفّٗٛ اقتصادٜات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ، ٚأُٖٝط١ اقتصطادٜات   

ايصططر١ٝ، ٚايضٝاصططات ايصططر١ٝ، َٚبٝٓططا  يًكطط٣ٛ ايعاًَطط١ ايصططر١ٝ، ٚستًططال  أل ططز اقتصططادٜات     ارتططدَات

 ارتدَات ايصر١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ.

 

ىالمذاكلىالتيىواجكتىالبحث:
ٖٓايو َغانٌ ٚاجٗت ايبرث َتُث١ً يف افتكار املهتب١ ايعزب١ٝ يًُصادر ارتاص١ باقتصادٜات ايزعا١ٜ 

اف١ إىل قًط١ ايططدٚرٜات ايطيت تٓاٚيططت ٖططذا املٛضطٛع خاصطط١ ايطدٚرٜات ايعزبٝطط١، ٚبايتططايٞ     ايصطر١ٝ، باإلضطط 

 صُٝثٌ ٖذا ايبرث إضاف١ ذكٝك١ٝ يًُهتب١ ايعزب١ٝ ٚيطالب ٖذا ايتدصص ٚاملٗتُني بٗذا اعاٍ.

 

ىـىاقتصادواتىخدماتىالرراوظىالصحوظ:ىالمفكومىوالدوادات1
ىتطروفىاقتصادواتىالخدماتىالصحوظ:ى1-1

ٚاقتصطادٜات   Health Economicsيبا  َا عتدث ايتباظ بني َفَٗٛٞ اقتصادٜات ايصطر١ٝ  غا 

بُٝٓٗطا، فُفٗطّٛ اقتصطادٜات    ، بُٝٓا ٖٓاى فطارم نطبري   Health care Economicsارتدَات ايصر١ٝ 

ايصر١ َفّٗٛ ٚاصد ٜدرظ ايصر١ نُٓتخ ْٗا٥ٞ ٜتضد يٝغٌُ مجٝد َطدخالت إْتطاد ايصطر١، ٚايطيت     

ارتطدَات ايصططر١ٝ نأذطد تًططو املطدخالت، بُٝٓططا ٜضطٝل َفٗططّٛ اقتصطادٜات ارتططدَات      تغطتٌُ عًطط٢  

ٚنُدخٌ إْتاد يف  ايصر١ٝ يٝغٌُ فك  ارتدَات ايصر١ٝ نُٓتخ ْٗا٥ٞ يصٓاع١ ارتدَات ايصر١ٝ

صٓاع١ ايصر١.

1

  

ميهٔ تكضطِٝ ارتطدَات ايصطر١ٝ إىل قضطُني ر٥ٝضطٝني: األٍٚ: ارتطدَات ايصطر١ٝ ايعالجٝط١         ٚ

دَات ايصر١ٝ املزتبط١ بصر١ ايفزد بصٛر٠ َباعز٠ ٚاييت تغٌُ خطدَات ايتغطدٝص   تغتٌُ ع٢ً ارت

                                                
 .05، ص 3112، ِىزجخ اٌمذط، 3ـ ؽٍؼذ اٌذِشداػ، الزظبد٠بد اٌخذِبد اٌظؾ١خ، ؽ 0
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ٚخدَات ايعالد، صٛا٤ مت  يو بطايعالد ايطدٚا٥ٞ املباعطز داخطٌ املٓطشٍ أٚ مت َطٔ خطالٍ خطدَات صطر١ٝ          

َضاْد٠ حتتاد رعا١ٜ صزٜز١ٜ داخٌ املضتغفٝات، أٚ مت  يطو بايتطدخٌ ادتزاذطٞ ايتكًٝطدٟ أٚ املعاصطز،      

إىل خدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ذت٢ ٜتِ ايغفا٤، ٖٚذٙ ارتدَات ٖٞ: خدَات صر١ٝ عالج١ٝ،  باإلضاف١

تٗدف إىل ختًٝص ايفزد َٔ َزض أصاب٘ أٚ ختفٝف َعاْطا٠ ايفطزد َطٔ  الّ املطزض، بُٝٓطا ٜٗطتِ ايكضطِ        

ايثاْٞ: ارتدَات ايصر١ٝ ايٛقا١ٝ٥، ٖٚٞ ارتدَات ايصر١ٝ املزتبط١ بصر١ اعتُد أٚ َطا ميهطٔ ْطًطل    

عًٝ٘ بارتدَات ايصر١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ذٝث تزتب  تًو ارتدَات باذتُاٜط١ َطٔ األَطزاض املعدٜط١ ٚاألٚب٦ط١      

فزاد ٚاملغزٚعات اييت متارظ أْغطط١ ًَٛ ط١ يًب٦ٝط١،    ٚاذتُا١ٜ َٔ ايتدٖٛر ايصرٞ ايٓاتخ عٔ صًٛى األ

ٖطٞ:  ٜٚزتب  ٖذا ايٓطٛع َطٔ ارتطدَات ايصطر١ٝ بصطر١ ايفطزد بصطٛر٠ غطري َباعطز٠. ٖٚطذٙ ارتطدَات            

خدَات صر١ٝ َاْعط١: تٗطدف إىل ٚقاٜط١ ايفطزد َطٔ ايتعطزض يًُطزض ٜٚطًطل عًٝٗطا خطدَات صطر١ٝ            

ٚقا١ٝ٥، ٚتغتٌُ ع٢ً خدَات ايتطعِٝ ضطد األَطزاض ايٛبا٥ٝط١، ٚخطدَات رعاٜط١ األََٛط١ ٚايطفٛيط١،        

ٚخدَات َهافرط١ اذتغطزات ٚاذتٝٛاْطات ايٓاقًط١ يًُطزض، َثطٌ: ايبعطٛض ٚايٓطاَٛظ، ٚايف٦طزإ... ا ،          

ِ ايػذا٤ ٚاملغزٚبات ٚستالت خدَات قص ايغعز ٚايتحٌُٝ ٚخ دَات ايزقاب١ ايصر١ٝ ع٢ً َتاجز تكدٜ

يًزجاٍ ٚايضٝدات، ٚخدَات ايزقاب١ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً ٚذدات اإلْتاد ايصٓاعٞ ٚايشراعٞ، إضاف١ إىل خدَات 

اإلعالّ ْٚغز ايٛعٞ ايصرٞ، ٚنذيو خدَات اذتحز ايصرٞ

(1)

 . 

االٖتُاّ بتٛفري ارتدَات ايصر١ٝ املزتبط١ َباعز٠ بصر١ ايفزد  ٚقد ٜضٛد االعتكاد بضزٚر٠

َد إُٖاٍ ارتدَات ايصر١ٝ ايب١ٝ٦ٝ، ٚغايبا  َا ٜضٛد ٖذا االعتكاد يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ بضبب ْكص املطٛارد  

املتاذ١ يًددَات ايصر١ٝ

(2)

 . 

العتكطاد  صٛا٤ ع٢ً َضت٣ٛ املٛاس١ْ ايعا١َ يًطدٍٚ أٚ عًط٢ َضطت٣ٛ ايطدخٌ ايفطزدٟ ٚيهطٔ ٖطذا ا       

خاط٧ متاَا  ألٕ سٜاد٠ اإلْفام ع٢ً ارتدَات ايصر١ٝ ايب١ٝ٦ٝ صٝؤدٟ إىل اطتفاض اذتُطاالت اإلصطاب١   

باملزض، َٚٔ  ِ صٝؤدٟ إىل تٓاقص املٝشاْٝات املطًٛب١ يًددَات ايصر١ٝ املباعز٠ املزتبطط١ باطتفطاض   

 اذتاي١ ايصر١ٝ يًفزد.

ِ ارتدَات ايصر١ٝ َباعز٠ اضت٣ٛ خدَات ايتعًِٝ ايطيب  ٟ ٜتِ ب٘ تكدٜ ٜٚتأ ز املضتٟٛ ايذ

ٚايبرططٛث ايطبٝطط١ ٚايدٚا٥ٝطط١. ٚتغططٌُ خططدَات ايتعًططِٝ ايطططيب عًطط٢ ارتططدَات ايتعًُٝٝطط١ يف َعاٖططد       

ايتُزٜض، ٚيف نًٝات ايطب ٚاملعاٖد ايف١ٝٓ ايصر١ٝ، ٚاهلٓدص١ ايطب١ٝ، ٚنًٝات ايصٝدي١، َٚزانطش  

رٛث املتدصص١ يف اعاالت ايطب١ٝ ٚايدٚا١ٝ٥...، ٚخدَات َٚٝشاْٝات ايبرٛث اييت تدٜزٖا عزنات ايب

 إْتاد األد١ٜٚ، ٚعزنات إْتاد املعدات ايطب١ٝ. 

ٚتزَٞ ارتدَات ايصر١ٝ إىل حتكٝل ٖدف أصاصٞ عًط٢ املضطتٟٛ ايغدصطٞ، ٖٚطٛ ايٛقاٜط١ َطٔ       

ٕ مل ٜهٔ فٝتد٢ْ اهلدف إىل ايتدفٝطف َطٔ  الّ املطزض،    املزض اٚال  ٚايغفا٤ َٔ املزض إ ا أصاب ايفزد، فإ

ٚإٔ حتكٝل تًو األٖداف إمنا ٜعٛد بثُارٙ ع٢ً االقتصاد ايكطَٛٞ، إ  إٔ حتضطٔ اذتايط١ ايصطر١ٝ ألفطزاد      

اعتُد صٝضُٔ احملافظ١ ع٢ً راظ املاٍ ايبغزٟ، َٚٔ  ِ ْتٛقطد َعطدالت منطٛ اقتصطادٟ َزتفعط١ يف      

ضٔ اذتاي١ ايصر١ٝ صتؤدٟ إىل سٜاد٠ إْتاج١ٝ ايفزد، َٚٔ  ِ سٜاد٠ ايٓطاتخ  املضتكبٌ، باإلضاف١ إىل إٔ حت

ايكَٛٞ اإلمجايٞ ايفعًٞ يف ايٛقت اذتاضز. يذا فطإٕ االٖتُطاّ بارتطدَات ايصطر١ٝ يطٝط َزجعط٘ ايطدافد        

 اإلْضاْٞ )أٚ االجتُاعٞ( فك ، إمنا َزجع٘ ايدافد االقتصادٟ ٚبٓفط ايدرج١. 

١ٝ ميهٔ إٔ حتكل َٓتحات أخز٣ غري ايصر١. إ  إٔ ارتطدَات  ٚالعو إٔ ْظِ ارتدَات ايصر 

ايصر١ٝ ميهٔ إٔ تٓتخ ايزاذ١، حبٝث إٔ ععٛر املزٜض بٗا أ ٓا٤ ايعالد قد ٜهٕٛ ع٢ً ْفطط ايكطدر َطٔ    

أ١ُٖٝ ايٓتٝح١ املرتتب١ ع٢ً ٖذا ايعالد. ٚميهٔ إٔ حتكل األَطإ، اعٓط٢ أْط٘ بطايزغِ َطٔ إٔ اإلْضطإ ال       

ادث، إال أْ٘ ٜغعز باألَإ عٓدَا ٜعزف أْ٘ إ ا ذدث ي٘ َهزٚٙ، فإٕ ايدٚي١ يطدٜٗا  ٜزٜد إٔ ٜتعزض يًرٛ

ايطٛار٨اي١ ٚزتٗش٠ جٝدا  ملٛاج١ٗ َثٌ ٖذٙ خدَات صر١ٝ نفؤ٠ ٚفع

(3)

. 

 

                                                
 .32ؽٍؼذ اٌذِشداػ، ِشعغ عبثك، ص  (0)
(3) J. Brunet – Jailly , Health Financing in the poor countries: Cost Recovery or Cost reduction ? 

(Washington D.C: World Bank. Working Papers , 1991) P. 20. 
 .32 – 35ؽٍؼذ اٌذِشداػ، ِشعغ عبثك، ص  (2)
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ىأهموظىاقتصادواتىالخدماتىالصحوظ:ى1-2
ٖدفت نثري َٔ دٍٚ ايعامل إىل حتكٝل َضت٣ٛ َتكدّ َٔ ايصر١ يًُٛاطٓني ايذٜٔ ٜعٝغٕٛ  

يف تًو ايدٍٚ، ٚيتركٝل  يو اهلدف عكدت ايٓدٚات ٚاملؤمتزات ٚاييت نإ َٔ أُٖٗطا َطؤمتز املاتطا عطاّ     

1978 ّ

(1)

يز٥ٝضطٞ  . ٚرنش ٖذا املؤمتز ع٢ً إٔ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ األٚي١ٝ أَطز ضطزٚرٟ باعتبارٖطا احملطٛر ا    

يًٓظاّ ايصطرٞ، ٚجطش٤ ال ٜتحطشأ َطٔ ايتُٓٝط١ االجتُاعٝط١ ٚاالقتصطاد١ٜ ٚحتتطاد ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ إىل           

ع١ًُٝ إدار١ٜ ْاجر١ َٔ أجٌ حتكٝل أقص٢ َا ميهٔ َٔ ايصر١ يًُٛاطٓني ٚاطا ٜتٓاصطب َطد املطٛارد     

تًفط١ يف ايعًُٝطط١  االقتصطاد١ٜ ٚاالجتُاعٝط١ ٚايضٝاصط١ٝ يف تًططو ايدٚيط١ ٚظتطب إٔ تغططرتى ايكطاعطات املد      

 اإلدار١ٜ يًكطاع ايصرٞ. 

نُا إٔ االٖتُاّ باملٛضٛع ايصرٞ يف ايضطٓٛات ايكًًٝط١ املاضط١ٝ قطد ساد ٚبغطهٌ نطبري ٚ يطو         

يألصباب ايتاي١ٝ

 (2)

 : 

 . إٔ ايصر١ ادتٝد٠ متثٌ ايظزف املثايٞ يتُتد ايٓاظ حبٝاتِٗ.1

 ظ.. إٔ ايصر١ تعتم املٛضٛع ايٛذٝد ايذٟ ٜٗتِ ب٘ نٌ ايٓا2

  -. إٔ ارتدَات ايصر١ٝ َٔ أنم ٚأعكد ايصٓاعات ذايٝا  بضبب:3

 ارتفاع تهايٝفٗا. -

 اسدٜاد رحبٝتٗا. -

 نثز٠ أعداد ايعاًَني يف ايكطاع ايصرٞ. -

 تٓٛع املٗٔ ٚايٛظا٥ف ايعا١ًَ يف ايكطاع ايصرٞ.  -

 نثز٠ احملتاجني يًددَات ايصر١ٝ. -

 ٔ املٛارد ٚايطاقات املتٛفز٠ يد٣ ايدٚي١. . إٔ َٛضٛع ايصر١ ٜضتًٗو ْضب١ نبري٠ 4َ

 . اذتٝاد ارتدَات ايطب١ٝ ألرق٢ ٚأمثٔ ٚأعكد أْٛاع ايتهٓٛيٛجٝا.5

 

ٚيألصططباب افْفطط١ ايططذنز زتتُعطط١ فكططد مت إْغططا٤ املضتغططفٝات ٚاملزانططش ايصططر١ٝ ٚايعٝططادات  

ٚاملزانططش ايطبٝطط١ املدتًفطط١ باإلضططاف١ إىل االٖتُططاّ ادتًططف املؤصضططات ايططيت تكططدّ بصططٛر٠ أٚ بططأخز٣    

 خدَات َتعًك١ بصر١ اإلْضإ، ٚملا نإ املضتغف٢ ٚايعٝاد٠ ايطب١ٝ ٚاملزنش ايصرٞ َٔ ايٛصا٥ٌ ايطيت 

تضِٗ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ، فكد ساد ايرتنٝش ٚاالٖتُاّ ع٢ً إظتطاد تعزٜطف ٚايف   

ٚعاٌَ ٚٚاضح يًُضتغف٢ ٚاملزنطش ايصطرٞ، ٚقططد عزفطت اهل٦ٝط١ األَزٜهٝط١ يًُضتغطفٝات املضتغطف٢         

 بأْ٘: 

٠ يًتٓطِٜٛ،  " َؤصض١ حتتٟٛ ع٢ً جٗاس طيب َٓظِ ٜتُتطد بتضطٗٝالت طبٝط١ دا٥ُط١ تغطٌُ عًط٢ أص طز        

ٚخدَات طب١ٝ تتضُٔ خدَات األطبا٤ ٚخدَات ايتُزٜض املضتُز٠ ٚ يو إلعطا٤ املزض٢ ايتغدٝص 

 ٚايعالد ايالسَني".

  -أَا َٓظ١ُ ايصر١ ايعامل١ٝ فكد عزفت املضتغف٢ ٚاملزنش ايصرٞ ع٢ً أْ٘:

ًضطهإ،  َٔ تٓظِٝ اجتُاعٞ ٚطيب تتًدص ٚظٝفت٘ يف تكدِٜ رعاٜط١ صطر١ٝ ناًَط١ ي    ٞ" جش٤ أصاص

عالج١ٝ ناْت أٚ ٚقا١ٝ٥ ٚنذيو تدرٜب ايعاًَني ايصرٝني ٚيًكٝاّ ببرٛث اجتُاع١ٝ ذ١ٜٛٝ " 

(1)

. 

 

ىالدواداتىالصحوظ:ىى1-3
اإلطار ايعاّ ايذٟ ٜغتٌُ ع٢ً زتُٛع١ َطٔ ارتٝطارات    -صف١ عا١َ - policyٜكصد بايضٝاص١ 

ايطيت ميهطٔ اختا ٖطا، ملعادتط١ قضط١ٝ أٚ َضطأي١ ستطدد٠ يف         Courses of Actionتتٓاٍٚ ايتدابري ايعًُٝط١  

ْظاّ َعني، اصتٓادا  إىل ايتحزب١ ايع١ًُٝ أٚ ارتم٠ ايضابك١، أٚ ايعًُٝط١، أٚ إىل نطال ٖطذٜٔ َعطا . فًٛضطد      

                                                
 .7َ، ص 0990ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ، ع١ٕف،  (0)

(3)  Rock Well , Schulz and Alton , Management of hospitals and Health Services (The C.V. Mosday 

Company , Toronto) , 1991, p. 18 , 19. 
 .22 – 23َ، ص 3119، ػّبْ، داس اٌفىش، 0طالػ ِؾّٛد د٠بة، إداسح اٌّغزشف١بد ٚاٌّشاوض اٌظؾ١خ اٌؾذ٠ضخ، ؽ (0)
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صٝاص١ أٚ صٝاصات تتٓاٍٚ َٛاج١ٗ َغه١ً ْكص ايهفا٤ات ايٛط١ٝٓ يف زتاٍ ايتُزٜض يف بًد ناملًُهط١  

َثٌ: سٜاد٠ اذتٛافش ايطيت قطد تطدفد ايططالب      -ثال ، ٜتِ ٚضد زتُٛع١ َٔ ارتٝارات ايعزب١ٝ ايضعٛد١ٜ َ

ٚايطايبات إىل االيترام بماَخ ايتُزٜض، أٚ سٜطاد٠ ايطاقط١ االصطتٝعاب١ٝ ملعاٖطد ٚنًٝطات ايتُطزٜض، إ ا       

اب ناْت تعٌُ بهاٌَ طاقتٗا ايتغػ١ًٝٝ، أٚ فتح فزٚع هلا، أٚ إْغا٤ َعاٖد ٚنًٝات جدٜد٠، أٚ فتح ب

االبتعاث ارتارجٞ يف ٖذا اعطاٍ.  طِ ٜطتِ بعطد  يطو دراصط١ ٖطذٙ ارتٝطارات دراصط١ َٛضطٛع١ٝ تتٓطاٍٚ            

ايتهًف١ ٚذحِ ايعا٥د ٚاملد٣ ايش٢َٓ ايالسّ يًرصطٍٛ عًط٢ ٖطذا ايعا٥طد، ٚعًط٢ ضط٤ٛ تًطو ايدراصط١ ٜطتِ          

 اختٝار ٚاذد َٔ ٖذٙ ارتٝارات أٚ أنثز يٝهٕٛ صٝاص١ تتبد ملٛاج١ٗ ٖذٙ املغه١ً. 

ا ايضٝاص١ ايصر١ٝ ايٛط١ٝٓ " فٗطٞ تعطبري عطٔ األٖطداف ايزاَٝط١ إىل حتضطني اذتايط١ ايصطر١ٝ         أَ

ٚتزتٝب األٚيٜٛات بني ٖذٙ األٖداف ٚاالجتاٖات ايز٥ٝض١ٝ يبًٛغٗا"

(2)

. 

ُٜز٣ ضزٚر٠ اصتٝعاب ٚاضعٝٗا فيٝات  َٚٔ أجٌ ٚضد صٝاصات صر١ٝ ٚط١ٝٓ فعاي١ َٚال١ُ٥ 

عاٌَ ٚتاّ، ٚدراص١ شتتًف املغطهالت، ٚاضطعني بٓصطب أعٝطِٓٗ     عٌُ ْظاّ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ع٢ً ضتٛ 

االْضحاّ َد تهايٝف ايزعا١ٜ ايصر١ٝ افخذ٠ يف االرتفاع، َٔ دٕٚ إٔ ٜؤدٟ  يو إىل اإلخالٍ اضتٜٛات 

جٛد٠ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ املكد١َ 

(3)

. 

د١ٜ نُطا  ايضٝاصات ايصر١ٝ يف املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛ -ع٢ً صبٌٝ ايتٛضٝح  -ْٚٛرد فُٝا ًٜٞ 

 ّ:2000 -ّ 1995ٖط / 1420 - 1415جا٤ت يف خط١ ايت١ُٝٓ ايضادص١ يًفرت٠ َٔ عاّ 

حتضني اذتاي١ ايصر١ٝ يًُطٛاطٓني، ٚ يطو َطٔ خطالٍ تهثٝطف ادتٗطٛد يتٓفٝطذ زتُٛعط١ ٚاصطع١ َطٔ            -أ

 اإلجزا٤ات املتعًك١ بأْغط١ َزانش ايزعا١ٜ ايصر١ٝ، َثٌ:

ٞ يف زتطاالت ايتػذٜط١ ايضط١ًُٝ ٚرعاٜط١ األََٛط١      ايتٛصد يف بطزاَخ ايتٛعٝط١ ٚايتثكٝطف ايصطر     -

 ٚايطفٛي١ ٚايٛقا١ٜ َٔ األَزاض ايضار١ٜ ٚغري ايضار١ٜ.

 َهافر١ األَزاض املعد١ٜ. -

 تٓظِٝ بزْاَخ يًهغف ايصرٞ ايدٚرٟ ع٢ً األطفاٍ. -

 ايتٛصد يف ايتػط١ٝ بايترصني ضد األَزاض املعد١ٜ يتغٌُ مجٝد األطفاٍ. -

َتابع١ ايف٦ات األنثز تعزضا  يًُداطز ايصر١ٝ َثٌ املضٓني ٚ ٟٚ ايعاٖات تٓفٝذ إجزا٤ات  -

 ٚاألَزاض املش١َٓ، ٚتكدِٜ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ هلِ.

 تعُِٝ ْظاّ َتابع١ اذتٛاٌَ ٚإجزا٤ ايهغف ايطيب ايدٚرٟ عًٝٗٔ. -

 تعُِٝ ْظاّ تبادٍ املعًَٛات بني املضتغفٝات ٚاملزانش ايصر١ٝ. -

 ايتثكٝف ايب٦ٝٞ َٔ خالٍ ايتٓضٝل َد ادتٗات اذته١َٝٛ املع١ٝٓ. رفد َضت٣ٛ ايتٛع١ٝ ٚ -

 ايتٛسٜد اإلقًُٝٞ رتدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ، ٚ يو َٔ خالٍ: -ب

سٜاد٠ عدد َزانش ايزعا١ٜ ايصر١ٝ األٚي١ٝ يف املٓاطل املدتًف١ ٚفل املعاٜري افت١ٝ: -

1

 

 ( ايف ْض١ُ فأنثز.200)( ْض١ُ يف املدٕ ايبايؼ عدد صهاْٗا 10.000َزنش صرٞ يهٌ )

 ( أيف ْض200.١ُ( ْض١ُ يف املدٕ اييت ٜكٌ عدد صهاْٗا عٔ )6.000 - 5.000َزنش صرٞ يهٌ )

 ( ْض١ُ يف ايكز٣ ٚاهلحز ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥. 2000- 500َزنش صرٞ يهٌ )

إعططداد خططزا٥  صططها١ْٝ )دميٛغزافٝطط١( تٛضططح ايتٛسٜططد اإلقًُٝططٞ يًضططهإ ٚاذتايطط١ ايصططر١ٝ   -

 ايصر١ٝ.ٚارتدَات 

تشٜٚد َزانش ايزعا١ٜ ايصر١ٝ األٚي١ٝ بطايتحٗٝشات ٚاملعطدات ايالسَط١ ذضطب اذتاجط١، َثطٌ        -

 خدَات األعع١ ٚاملدتمات ٚعٝادات األصٓإ ٚارتدَات األصاص١ٝ األخز٣. 

 رب  نٌ َزنش صرٞ بأقزب َضتغف٢ يف املٓطك١ ميهٔ إٔ تتِ اإلذاي١ إيٝ٘. -

 ١، َٚٔ أِٖ ايضٝاصات املعتُد٠ يف ٖذا اعاٍ َا ٜأتٞ:ايضعٛد٠ يف قطاع ارتدَات ايصرٝ -د

                                                
 . ١02خ، ع١ٕف، ص ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبٌّ (3)
 .33َ، ص 3114اٌؼبِخ،  حؽالي األؽّذٞ إداسح اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ، ِشوض اٌجؾٛس، ِؼٙذ اإلداس (2)

 .270-249اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ص  ، ٚاٌزخط١ؾ دااللزظب، ٚصاسح 3111 -0997ـ خطخ اٌز١ّٕخ اٌغبدعخ،  0
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سٜاد٠ قدر٠ ايهًٝات ايطب١ٝ ٚاملعاٖد ايصر١ٝ ايكا١ُ٥، ٚافتتاح نًٝات صر١ٝ جدٜد٠ بٗدف  -

 ايتٛصد يف اصتٝعاب أنم عدد َٔ ايدارصني ٚاملتدربني ايضعٛدٜني.

 درج١ ايبهايٛرٜٛظ. سٜاد٠ عدد بزاَخ ايتدرٜب ٚاالبتعاث، ٚ اص١ بزاَخ اذتصٍٛ ع٢ً -

تغحٝد ايكطاع ارتطا  يشٜطاد٠ إصطٗاَ٘ يف تكطدِٜ بطزاَخ ايتطدرٜب ٚايتأٖٝطٌ يًكط٣ٛ ايعاًَط١           -

 ايضعٛد١ٜ يف اعاٍ ايصرٞ.

دعِ متٌٜٛ ارتدَات ايصر١ٝ، َٔ أجٌ سٜاد٠ متٜٛطٌ ارتطدَات ايصطر١ٝ مت إتبطاع صٝاصط١  ٛيٝط١        -د

 دٜني ٚأفزاد أصزِٖ.تعُِٝ ايضُإ ايصرٞ يًكٟٛ ايعا١ًَ َٔ غري ايضعٛ

 رفد نفا٠٤ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ايعالج١ٝ، ٚ يو َٔ خالٍ اعتُاد مج١ً َٔ ايضٝاصات َٔ أُٖٗا:  -ٖط

سٜططاد٠ عططدد أص ططط زس٠ش املضتغططفٝات يف ايكطططاعني اذتهططَٛٞ ٚارتططا  يتركٝططل َعططدٍ األص ططز ٠         -

 املضتٗدف.

-  ٚ ْ ض ب إعطػاهلا  َعطدالت دٚراْٗطا يف إططار صٝاصط١     َزاعا٠ االصتدداّ األَثٌ يألص ز ٠ َٔ ذٝث 

 رفد ايهفا٠٤.

 تطبٝل ْظاّ ادتٛد٠ ايٓٛع١ٝ دتُٝد ارتدَات ايصر١ٝ. -

تطٜٛز األصايٝب ايالس١َ يتٛفري األدٜٚط١ ٚاملضطتًشَات ايطبٝط١ َطٔ ذٝطث ايتدطشٜٔ ٚايتٛسٜطد         -

 ٚاالصتدداّ ٚاملزاقب١.

ٚسار٠ ايصططر١، اططا عتكططل إجطزا٤ دراصطط١ إلظتططاد ايبططدٌٜ األفضططٌ إلدار٠ تغطػٌٝ َضتغططفٝات    -

 َز١ْٚ أنم، ٚاصتدداَا  أفضٌ يًُٛارد املاي١ٝ ٚايبغز١ٜ.

إجزا٤ تكِٝٝ ألصًٛب ايتغػٌٝ ايغاٌَ ايذٟ طبل يف بعض َضتغفٝات ٚسار٠ ايصر١، َكار١ْ  -

بايٛضد ايذٟ نإ عًٝ٘ ايتغػٌٝ قبٌ تطبٝل ٖذا األصًٛب، ملعزف١ جد٣ٚ ٖذا ايٓظطاّ فُٝطا   

 ايضعٛد٠ ٚخفض ايتهايٝف.ٜتصٌ بزفد ايهفا٠٤ ٚ

سٜاد٠ اصتثُارات ايكطاع ارتا  يف زتاٍ ارتدَات ايصر١ٝ، ٚ يو َٔ خالٍ اعتُاد ايضٝاص١ افتٝط١:   -ٚ

 دراص١ ناف١ األصايٝب ايالس١َ يشٜاد٠ دٚر ايكطاع ارتا  يف تٛفري ارتدَات ايصر١ٝ.

 

ىـىالقوىىالطاملظىالصحوظ2
رد ايز٥ٝض١ٝ يٓظاّ ايزعا١ٜ ايصطر١ٝ املعٓٝط١ بتكطدِٜ    تعد ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصر١ٝ أذد أِٖ املٛا 

شتتًف أْٛاع خدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ املطًٛب١ يتًب١ٝ اذتٝاجات ايضهإ ايصر١ٝ. ٚتغٌُ ٖذٙ ايكط٣ٛ  

أٚي٦و األعدا  ايعاًَني يف خدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ايغدص١ٝ، ٚخدَات ايصر١ ايعا١َ، َثٌ: األطبا٤ 

صطططٝادي١، ٚأعضطططا٤ ٦ٖٝطططات ايتُطططزٜض، ٚاالختصاصطططٝني ٚايتكٓطططٝني  ايبغطططزٜني، ٚأطبطططا٤ األصطططٓإ، ٚاي

ٚاملضاعدٜٔ يف زتاالت ايتصٜٛز ايطيب ٚايترايٌٝ ايطب١ٝ، ٚايتػذ١ٜ، ٚايعالد ايطبٝعٞ، ٚايعالد ايٛظٝفٞ 

Functional Therapy .ٚايبصزٜات، ٚصر١ ايب١٦ٝ، ٚايعٓا١ٜ باألصٓإ، ٚاألجٗش٠ ايطب١ٝ اذت١ٜٛٝ 

ٔ املتدصصطني يف شتتًطف َٝطادٜٔ ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ، ٚارتفطاع تهطايٝف        ٚبضبب ايعدد ايهطبري َط  

تعًُِٝٗ، ٚتدرٜبِٗ، ٚأجٛرِٖ، َٚزتباتِٗ يف أغًب دٍٚ ايعامل، ٚاصترٛا ِٖ ع٢ً ايٓصٝب األنم َطٔ  

ٙ ايك٣ٛ تغػٌ أ١ُٖٝ قص٣ٛ يتعظِٝ االصتفاد٠ َٔ  –َٝشا١ْٝ ايكطاع ايصرٞ  فإٕ قضاٜا أٚ َضا٥ٌ ٖذ

ِ ٚنفاٜاتِٗ ٚ ِ َٚٗاراتِٗ يٝهْٛٛا دا٥ُا  عٓد َضتٜٛات أع٢ً. ْٚعزض فُٝا ًٜٞ طاقاتٗ ت١ُٝٓ قدراتٗ

 أِٖ ف٦ات ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصر١ٝ.

ى:physicians.ىاألطباءى1
ٜعتم األطبا٤ ايعُاد ايز٥ٝضٞ يفزم ايزعا١ٜ ايصر١ٝ. ِٖٚ املُارصٕٛ ايٛذٝطدٕٚ املطزخص هلطِ     

 ايطب١ٝ ٚعالجٗا.َٔ قبٌ جٗات االختصا  بايدٚي١ يتغدٝص املغهالت 

َطا بطني صطت إىل مثطاْٞ صطٓٛات يًرصطٍٛ عًط٢         -يف نًٝطات ايططب    -ٚترتاٚح فرتات إعدادِٖ ادتطاَعٞ  

عٗاد٠ بهايٛرٜٛظ ايطب ٚادتزاذ١. فعًٞ صبٌٝ املثاٍ، تبًؼ َد٠ دراص١ ايططب ايبغطزٟ يف أغًطب ايطدٍٚ     

د٠ ايدراصط١ يف اَزٜهطا ٚنٓطدا    ايعزب١ٝ ٚأٚرٚبا صت صٓٛات بعد عٗاد٠ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ، يف ذطني تبًطؼ َط   

 مخط صٓٛات بعد عٗاد٠ حتضري ايطب أٚ بعد عٗاد٠ بهايٛرٜٛظ ايعًّٛ أٚ َا ٜعادهلا. 
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ٚفُٝا ٜتعًل بماَخ ايتعًِٝ ٚايتدرٜب ايطيب ايعايٞ، فٗٞ تغٌُ تًو ايماَخ املعتُد٠ َٔ قبطٌ  

         ٌ أعًط٢ أٚ إمتطاّ َزذًط١     زتايط ايتعًِٝ ايططيب ايعطايٞ ايطيت تتطٝح يألطبطا٤ فزصط١ اذتصطٍٛ عًط٢ َؤٖط

جدٜد٠ َٔ َزاذٌ ايتدرٜب ايتدصصٞ ٚفطل عطزٚ  َٚتطًبطات. َٚطٔ أَثًط١ ٖطذٙ اعطايط: اعًطط         

ايعزبٞ يًدراصات ايطب١ٝ ايعًٝا ايتابد دتاَع١ ايدٍٚ ايعزبٝط١، ٚزتًطط اعتُطاد ايتعًطِٝ ايططيب ايعطايٞ يف       

ايتطابد   Accreditation Council for Graduate Medical Educationايٛالٜطات املترطد٠ االَزٜهٝط١    

. ٖططذا، ٚتعتططم ايضطط١ٓ األٚىل بعططد the American medical Associationي٦ًٝٗطط١ ايطبٝطط١ األَزٜهٝطط١ 

ن١ًٝ ايطب ملعظِ بزاَخ ايتدصص اذتاي١ٝ َثطٌ ايضط١ٓ األٚىل يًدراصطات ايعًٝطا، ٚايطيت ٜتبعٗطا صطٓتإ        

دراصٝتإ يف بزْاَخ اإلقا١َ ايتدصصٞ 

(1)

. 

ز ًٜعب األطبا٤ أدٚارا  عد٠ يف صٛم ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ِٖٚ ٜغطهًٕٛ أٖطِ َصطدر    ع٢ً صعٝد  خ

َططٔ َصططادر َططدخالت ايزعاٜطط١ ايصططر١ٝ نأربططاب عُططٌ )أٟ نُُارصططني َضططتكًني( أٚ نٛصطططا٤      

الصتدداّ خدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ. ٚع٢ً ٖذا األصاظ ٜترهِ االطبا٤ بغطهٌ نطبري يف خفطض َطٛارد     

ٕ يف تكدٜز اذتٝاجات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ أٚ ايطًب عًٝٗا حبهِ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ أٚ سٜادتٗا. نُ ا ٜترهُٛ

َعزفتِٗ باملغهالت ايصر١ٝ ايفع١ًٝ ملزضاِٖ ٚرغباتِٗ ضتطٛ أفضط١ًٝ ارتطدَات ايطيت ٜتطًعطٕٛ إيٝٗطا،       

إضاف١ إىل َا قد عتتاجٕٛ إيٝ٘ َٔ خدَات ٚأْغط١ ملٛاج١ٗ تًو املغهالت ٚعالجٗا

(2)

. 

ألطبا٤ املتدصصني إىل ايعٌُ بغطهٌ ر٥ٝضطٞ يف املطدٕ ايهطبري٠     ٚيتعظِٝ دخٛهلِ ميٌٝ َعظِ ا

ذٝث تهٕٛ ايهثاف١ ايضها١ْٝ أع٢ً َٓٗا يف املدٕ ايصطػري٠. َٚطٔ ايعٛاَطٌ املُٗط١ االخطز٣ ايطيت تطترهِ يف        

قزارات األطبا٤ ع٢ً تفضٌٝ ايعٌُ يف املدٕ ايهطبري٠ ٖطٛ تطٛافز ٚصطا٥ٌ ايزاذط١ ٚارتطدَات يف تًطو املطدٕ.         

٢ ايططدعِ ايططتكط ايطططيب َططٔ   ًططايططدعِ االصتغططارٟ َططٔ سَال٥ٗططِ ٚصططٗٛي١ اذتصططٍٛ ع  ٚإَهاْٝطط١ تًكططٞ 

املضتغططفٝات ايتدصصطط١ٝ ٚايتعًُٝٝطط١. ٚيترضططني جٗططٛد تٛسٜططد األطبططا٤ بغططهٌ عططادٍ عًطط٢ األَططانٔ    

ادتػزاف١ٝ املدتًف١ يف ايدٚي١ الصُٝا يف ايكز٣، تعُطد بعطض ايطدٍٚ إىل تكطدِٜ قطزٚض َٝضطز٠ ملضطاعد٠        

ادات يف تًو األَانٔ ْٚغز َزانش يتكدِٜ ارتدَات ايصر١ٝ اذتهَٛٝط١ خاصط١   األطبا٤ ع٢ً فتح عٝ

يف زتاٍ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ األٚي١ٝ ٚربطٗا بٓظاّ اإلذاي١ ٚعٔ طزٜل ايطب االتصايٞ ازانطش خطدَات   

ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ايتدصص١ٝ يتكدِٜ ايدعِ ايفط املطًٛب 

(1)

. 

 

ى:Dentists.ىأطباءىاألدنانى2
األصٓإ بصف١ عا١َ يف َعادت١ أَزاض ايفِ ٚايًث١ ٚتغٖٛاتٗا، ٚتعكِٝ ٜٓرصز ختصص طب  

زتارٟ جذٚر األصٓإ ٚجزاذتٗا، ٚخًد األصٓإ املًتٗب١ ٚاملصاب١، ٚفتح ٚتصزٜف ارتزاد، ٚإساي١ األٚراّ 

ارتبٝث١ ٚاذتُٝد٠ يف األْضح١ ايًث١ٜٛ ٚايعظ١ُٝ، ٚحتدٜد َكاصات َٚٛاصفات أطكِ األصٓإ ايصٓاع١ٝ 

 بٗا.ٚتزنٝ

ٚتبًططؼ َططد٠ دراصطط١ طططب األصططٓإ يف ايٛالٜططات املترططد٠ األَزٜهٝطط١ أربططد صططٓٛات بعططد درجطط١       

بهايٛرٜٛظ ايعًّٛ أٚ مخطط صطٓٛات بعطد عطٗاد٠ حتضطري ايططب. يف ذطني تبًطؼ َطد٠ ايدراصط١ يف ايطدٍٚ            

ايعزبٝطط١ مخططط صططٓٛات بعططد عططٗاد٠ ايثاْٜٛطط١ ايعاَطط١. َٚعظططِ نًٝططات طططب األصططٓإ متططٓح درجططات    

 Doctorأٚ دنتٛراٙ طب األصطٓإ   Doctor of Dental Surgery – DDSاذ١ األصٓإ دنتٛراٙ جز

of Medical Dentistry DMD .ًُٞيًُتدزجني َٓٗا، ُٖٚا عٗادتإ َتُا ًتإ يف املضت٣ٛ ايع 
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ىالصوادلظ:ىى-3
تتًدص َُٗتِٗ يف تكدِٜ َد٣ ٚاصد َٔ ارتدَات بد٤ا  َٔ دراص١ ايدٚا٤ املٛصطٛف َٚال٤َط١    

٘، ٚخًٛٙ َٔ ايتضادات ايدٚا١ٝ٥، َزٚرا  بترضري بعض األد١ٜٚ ٚاملضترضزات ايصٝدي١ٝ، ٚاْتٗطا٤  جزعت

 بغزح طزٜك١ اصتعُاٍ ايدٚا٤ أٚ األد١ٜٚ املٛصٛف١. 

ٚتبًططؼ َططدٙ ايدراصطط١ ادتاَعٝطط١ يف ختصططص ايصططٝدي١ مخططط صططٓٛات يًرصططٍٛ عًطط٢ درجطط١     

ًٕٛ دراصاتِٗ ايعًٝا صعٝا  َِٓٗ يًرصٍٛ بهايٛرٜٛظ ايصٝدي١، ٖٚٓاى ْضب١ َٔ ارتزظتني ايذٜٔ ٜٛاص

إَططا عًططط٢ درجططط١ املاجضطططتري أٚ ايطططدنتٛراٙ يف زتططاٍ ايعًطططّٛ ايصطططٝدال١ْٝ الصطططُٝا يف زتطططاٍ ايصطططٝدي١    

 اإلنًٝٓٝه١ٝ. 

ٚميارظ َعظِ ايصٝادي١ َِٗٓٗ يف ايصٝديٝات املٓتغز٠ يف املدٕ ٚايكز٣. ٖٚٓطاى ْضطب١ َطِٓٗ    

ممٔ ٜعًُطٕٛ إَطا يف املزافطل ايصطر١ٝ ٚايطبٝط١ املدتًفط١ أٚ يف َعاَطٌ األدٜٚط١ ٚاملضترضطزات ايصطٝدي١ٝ           

 ٚاملضتٛدعات ايطب١ٝ أٚ يف َزانش األحباث  ات ايص١ً بتدصصاتِٗ. 

 

ى:Nursesىالممرضونىوالممرضاتى-4
ٜعد أعضا٤ ٦ٖٝات ايتُزٜض بف٦اتٗا َٚضتٜٛاتٗا املٗار١ٜ املتٓٛع١ َٔ أِٖ ف٦ات ايك٣ٛ ايعا١ًَ 

ايصر١ٝ اييت اصتأ زت بايبرث ٚايدراص١ َٔ قبٌ شتططٞ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ ٚاالختصاصٝني ايعاًَني يف 

ٗط١، ٚيصطعٛب١   ذكٌ االقتصاد ايصرٞ يهِْٛٗ ٜغهًٕٛ ايٓضطب١ ايهطم٣ َطٔ إمجطايٞ ٖطذٙ ايكط٣ٛ َطٔ ج       

ممارص١ ٖذٙ امل١ٓٗ ٚظزٚف طبٝع١ عًُٗا ايكاص١ٝ، ٚارتفطاع َعطدالت تطزى ايٛظٝفط١ بٝطِٓٗ، ٚايطٓكص       

اذتاصٌ يف أعدادِٖ الصُٝا املطؤًٖني َطِٓٗ َطٔ جٗط١ أخطز٣. ٚترتنطش أغًطب ايٓكاعطات ذطٍٛ ايٓكطط١           

أعًط٢ ٚراتطب    األخري٠ َٔ ذكٝك١ أْ٘ ال ٜٛجد زتاٍ يًرتق١ٝ ايٛظٝف١ٝ يًُُزض١ يًرصٍٛ ع٢ً َزنطش 

أنم نُطا ٖطٛ ذاصطٌ يف ايضطًِ ايطٛظٝفٞ اإلدارٟ. ٚيف ٖطذا اعطاٍ ٖٓطاى َطٔ ٜطز٣ إٔ ايطٓكص ٜٛجطد             

عٓدَا ٜهٕٛ عدد املُزضني أقطٌ َطٔ ايعطدد املطًطٛب َطِٓٗ يف صطٛم ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ذضطب ايزٚاتطب           

ملعطزٚض  املعزٚض١. ٖٚٓاى َٔ ٜز٣ إٔ ايٓكص ٜظٗز عٓطدَا ٜهطٕٛ ايطًطب عًط٢ املُزضطني أنطم َطٔ ا       

 َِٓٗ ذضب األجٛر املتاذ١ يف صٛم ايعٌُ. 

َٚٔ أِٖ ايغٗادات اييت تؤٌٖ املُزض١ يًرصٍٛ ع٢ً يكب ممزض١ َضح١ً َا ًٜٞ

(1)

. 

  عٗادات ايشَاي١ أٚ ايماَخ املضاعد٠ يف ايتُزٜضAssociate Degrees:  بزاَخ نًٝات جاَع١ٝ ٖٞ

ٌ ارتزظتطات َطٔ ٖطذٙ ايطماَخ ايعطدد      َتٛصط١ َطدتٗا صطٓتإ بعطد عطٗاد٠ ايثاْٜٛط١ ايعاَط١. ٚتغطه       

 األنم َٔ املُزضات املضحالت.

      ( أعطٛاّ جتُطد بطني ايعُطٌ ايتعًُٝطٞ ٚارتطم٠       3عٗاد٠ بزاَخ ايطدبًّٛ: ٖطٞ بطزاَخ جاَعٝط١ َطدتٗا )

 ايتطبٝك١ٝ املهثف١. 

    عٗاد٠ بهايٛرٜٛظ ايعًطّٛ يف ايتُطزٜضBachelor of Science Degree in Nursing:    ٖطٞ بطزاَخ

دتٗا أربد صٓٛات. ٚال تغهٌ ْضب١ ارتزظتات َٔ ٖطذٙ ايطماَخ صط٣ٛ ْضطب١ ضط١ًٝ٦ َطٔ       جاَع١ٝ َ

 املُزضات املضحالت.

ٚيف نٌ األذٛاٍ ال ميٓح يكب ممزض١ َضح١ً يف أغًب ايدٍٚ املتكد١َ إال ملٔ اجتطاست بٓحطاح   

 . اَترإ تزخٝص َشاٚي١ امل١ٓٗ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ايتُزٜض١ٝ املعتُد٠ أٚ اعًط املعط بذيو

أٚ ايًططٛاتٞ  licensed Practical Nursesٖٚٓططاى ف٦طط١ َططٔ املُزضططات املضططاعدات املزخصططات   

ٜٚتِ املصطادق١ عًط٢ عطٗاداتٗٔ بعطد      ،Licensed Vocational Nursesٜطًل عًٝٗٔ املُزضات املٗٓٝات 

اَتثاهلٔ يفرتات ايتدرٜب ع٢ً َٗارات ٚتكٓٝات خاصط١ ملعاْٚط١ املُزضطات املضطحالت يف رعاٜط١ املزضط٢.       

َٚعظِ بزازتٗٔ تضتػزم عاَا  تدرٜبٝا  ناَال . ٚيف ايٛالٜات املترد٠ األَزٜه١ٝ ال ٜضُح هلطٔ اشاٚيط١   

زتططايط ايتُطزٜض املعتُططد٠ َططٔ أجطٌ ايرتخططٝص هلططٔ   َٗٓط١ ايتُططزٜض إال بعططد خضطٛعٗٔ الَتراْططات   

 اشاٚيتٗا.

 َٚٔ أِٖ زتاالت ايتدرٜب املتاذ١ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتُزٜض َا ًٜٞ:

                                                
 .221ؽالي األؽّذٞ، ِشعغ عبثك، ص  (0)
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عًطط٢ ختصصططات َثططٌ متططزٜض األطفططاٍ،    Hospital – Based Nursesايتططدرٜب يف املضتغططفٝات  -

ٚايتُزٜض داخٌ غزف ايعًُٝات، ٚايتُزٜض يف زتاالت ختصصات ايباط١ٝٓ ٚادتزاذ١ ٚايكباي١ ٚايٓضا٤ 

 ٚايتٛيٝد، ٚايتُزٜض يف ٚذدات ايعٓا١ٜ املزنش٠. 

ايتدرٜب ع٢ً متزٜض ايصر١ ايعا١َ أٚ متزٜض اعتُد ٖٚٛ ذكٌ ٜزنطش عًط٢ اذتٝاجطات ايزعاٜط١      -

يًغططزا٥ح ايهططم٣ يف اعتُططد يف ختصصططات ايترصططني َططٔ األَططزاض املعدٜطط١، ٚرعاٜطط١ األََٛطط١   ايصططر١ٝ

 ٚايطفٛي١ ٚالصُٝا األطفاٍ ايزضد، َٚهافر١ األَزاض املعد١ٜ. 

ايتُزٜض يف زتاٍ خدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ املٓشي١ٝ ٖٚٛ ختصطص متزٜضطٞ أخطذ يف ايتٓطاَٞ يتطٛفري       -

 ايعٓا١ٜ يف َٓشٍ املزٜض. 

 

ىئاتىالصحوظىالمداردةىاألخرى:ىالفى-5
ٖٓاى عدد نبري َٔ ايف٦ات ايصر١ٝ املضاعد٠ األخز٣ اييت ال ٜضطُح هلطا اشاٚيط١ َٗٓٗطا إال يف     

إطار فزم ايزعا١ٜ ايصر١ٝ اييت ٜغزف عًٝٗا األطبا٤. ٖٚٓاى أعطداد َطِٓٗ تضطُح هلطِ دٚهلطِ اشاٚيط١       

دتطم ٚايعطالد ايطبٝعطٞ ٚايبصطزٜات     َِٗٓٗ بغهٌ َضتكٌ عٔ تًو ايفطزم َثطٌ اخصطا٥ٝٞ ايتػذٜط١ ٚامل    

ٚايكابالت. َٚعظِ ٖؤال٤ املُارصني ٜطتِ ايرتخطٝص هلطِ ملشاٚيط١ َٗطِٓٗ َطٔ قبطٌ زتطايط ايتُطزٜض أٚ          

 اعايط ايطب١ٝ املضاعد٠  ات ايعالق١. 

ْٚٛجش فُٝا ًٜٞ ايدٚر ايز٥ٝضٞ ألِٖ ٖذٙ ايف٦ات

(1)

 . 

 جتٗٝطش ٚصطفات املزضط٢، ٚتضطحٌٝ      : ٜعٌُ حتطت إعطزاف ايصطٝديٞ، ٜٚطتًدص دٚرٙ يف    فط صٝدي١

املٓصزف ايَٝٛٞ َٔ األد١ٜٚ ٚايًطٛاسّ ايصطٝدي١ٝ، َٚزاقبط١ صطالذ١ٝ تطارٜخ اصطتدداَٗا، ٚتزتٝبٗطا        

 ذضب ْظاّ اذتفظ املتبد، َٚتابع١ َضتٜٛات املدشٕٚ َٓٗا.

 ٜعٌُ حتت إعزاف إدار٠ متزٜض غزف ايعًُٝات ادتزاذ١ٝ، ٚتٛجٝ٘ قٝاد٠ فط عًُٝات جزاذ١ٝ :

زاذ١ املدتص أ ٓا٤ ايعٌُ ادتزاذٞ، ٚتتًدص َُٗت٘ يف جتٗٝش غطزف ايعًُٝطات ادتزاذٝط١    طبٝب اي

باألدٚات ٚاألجٗش٠ ايالس١َ ٚاملٛاد ٚايٛصا٥ٌ املعكُط١ ذضطب َتطًبطات ايعًُٝط١ ادتزاذٝط١، ٚتغطػٌٝ       

أجٗش٠ ايتغطدٝص ٚايتعكطِٝ َٚهطا٥ٔ ايغطف ، َٚٓاٚيط١ ادتطزاح املدطتص َٚضطاعدٜ٘ األدٚات ٚاملطٛاد          

 شَات املعك١ُ أ ٓا٤ ايع١ًُٝ ادتزاذ١ٝ. ٚاملضتً

 ِٜٝعُططٌ حتططت إعططزاف قضططِ ايصططٝدي١ أٚ قضططِ ايتعكططِٝ املزنططشٟ، ٜٚططتًدص دٚرٙ يف   فططط تعكطط :

تٓظٝف ٚتطٗري ٚتػًٝف املٛاد املزاد تعكُٝٗا يف أجٗش٠ ايتعكِٝ املٓاصب١، ٚقزا٠٤ املؤعزات ايداي١ عًط٢  

 اس أنضٝد اإل ًني.صال١َ ايتعكِٝ صٛا٤ أنإ بايبدار املضػٛ  أٚ بػ

 ٜعٌُ حتت إعطزاف طبٝطب اصتغطارٟ املدتطم أٚ اختصاصطٞ أٚ تكطط ايترايٝطٌ        فط حتايٌٝ طب١ٝ :

ايطب١ٝ، ٚتتًدص َُٗت٘ يف صرب عٝٓات ايدّ ٚمجد عٝٓات ايبٍٛ ٚايماس ٚإفزاسات املزضط٢ ٚاملطزاد   

ار٠  الجات ذفظ فرصٗا ٚإجزا٤ بعض ايفرٛ  املدم١ٜ ايزٚت١ٝٓٝ املطًٛب١، َٚزاقب١ درجات ذز

 ايدّ ٚذاضٓات َشارع ادتزا ِٝ ٚاألفزإ َد املعاٜري املطًٛب١ يًرفظ ٚايتعكِٝ.

 ٜعٌُ حتت إعزاف طبٝب اصتغارٟ املدتم، ٚتتًدص َُٗت٘ يف اصطتالّ عٝٓط١ ايٓضطٝخ     فط أْضح١

اذتٝططٟٛ املطًططٛب فرصطط٘ ٚصططباغت٘ ٚسرعطط٘ يف ايٛصطط  املال٥ططِ يطط٘ ٚإجططزا٤ ايترايٝططٌ املٝهزٚبٝطط١        

 ٚايضزطا١ْٝ املطًٛب عًٝ٘. 

 املزضط٢   : ٜعٌُ حتت إعزاف اصتغارٟ األعع١ أٚ تكط األعع١، ٜٚطتًدص دٚرٙ يف حتضطري  فط أعع١

إلجزا٤ات ايتصٜٛز، ٚايكٝطاّ بطبعض أعُطاٍ ايتصطٜٛز باألعطع١ ايضط١ٝٓ ايزٚتٝٓٝط١ ٚتٓظٝطف أجٗطش٠          

 ايتصٜٛز ٚأعُاٍ صٝاْتٗا ايٛقا١ٝ٥.

 ْٟٚٛ ٜعٌُ حتت إعزاف اصتغطارٟ أٚ تكطط األعطع١، ٜٚطتًدص دٚرٙ يف حتضطري املزضط٢       فط طب :

  ٚ عطزض ْتطا٥خ تًطو ايفرطٛ  عًط٢      إلجزا٤ات فرٛ  األعع١ اي١ٜٚٛٓ ٚتصٜٛزِٖ بتًطو األعطع١، 

 اصتغارٟ األعع١.

                                                
 .0402د١ًٌ اٌزظ١ٕف ٚاٌزٛط١ف إٌّٟٙ اٌغؼٛدٞ اٌظبدس ػٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ،  (0)
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    ٕ : ٜعطإٚ طبٝطب األصطٓإ يف جزاذطات ايفطو ٚاألصطٓإ، ٚأخطذ ايصطٛر         َضاعد أٚ فطط ططب األصطٓا

ايغعاع١ٝ يألصٓإ، ٚجتٗٝش األدٚات ارتاص١ بعًُٝات األصٓإ ٚتعكُٝٗا، ٚجتٗٝش األصطٓإ ٚادتضطٛر   

 بٝب األصٓإ. ٚاألطكِ ايصٓاع١ٝ ذضب ايكٝاصات احملدد٠ َٔ قبٌ ط

 ٕٜعٌُ حتت إعزاف طبٝب األصٓإ، ٜٚطتًدص دٚرٙ يف تٓظٝطف أصطٓإ    اختصاصٞ ٚقا١ٜ األصٓا :

املزضٞ َٔ ايبكد ارتارج١ٝ ٚاملٛاد ادتريٜط١، ٚجتٗٝطش األدٚات ارتاصط١ بعًُٝطات األصطٓإ ٚتعكُٝٗطا،       

 َٚعا١ْٚ طبٝب األصٓإ يف جزاذات ايفو ٚاألصٓإ.

 حتت إعزاف اصتغطارٟ األعطع١، ٜٚطتًدص دٚرٙ يف ايكٝطاّ بطٝطف      : ٜعٌُ اختصاصٞ أٚ تكط أعع١

ٚاصطد َططٔ إجططزا٤ات أعُططاٍ ايتصططٜٛز باألعطع١ ايضطط١ٝٓ ٚاملكطعٝطط١ ٚايططزْني املػٓاطٝضططٞ، إضططاف١ إىل    

 اإلعزاف ع٢ً أدا٤ فٓٝٞ االعع١ ٚتٛجِٝٗٗ ٚتطٜٛز َٗاراتِٗ. 

 بصزٜات ٞ ٚتتًدص ٚظٝفت٘ يف : ٜعٌُ إَا بغهٌ َضتكٌ أٚ حتت إعزاف طبٝب ايعٕٝٛ، اختصاص

تغدٝص ايكدر٠ ايبصز١ٜ، ٚع٢ُ األيٛإ، ٚاملٝدإ ايبصزٟ، ٚٚصف ايعدصات ايطب١ٝ يًٓظارات تبعا  

 يًراي١، ٚإرعاد املزٜض ذٍٛ ْٛع ايعدصات ايالصك١ املٓاصب١ ٚنٝف١ٝ ٚضعٗا ٚرفعٗا َٔ ايعني.

 غطارٟ املدتطم،   : ٜعٌُ بغهٌ َضتكٌ أٚ حتت إعزاف طبٝب اصتاختصاصٞ أٚ تكط حتايٌٝ طب١ٝ

ٚتتًدص َُٗت٘ يف إجطزا٤ طٝطف ٚاصطد َطٔ ايفرطٛ  املدمٜط١ املطًٛبط١، َٚزاقبط١ درجطات ذطزار٠           

  الجات ذفظ ايدّ ٚذاضٓات َشارع ادتزا ِٝ ٚاألفزإ َد املعاٜري املطًٛب١ يًرفظ ٚايتعكِٝ.

 ٚرٙ : ٜعٌُ بغهٌ َضتكٌ أٚ بايتٓضٝل َد ايطبٝب املعاجل، ٜٚتًدص داختصاصٞ تػذ١ٜ عالج١ٝ

يف حتدٜد ايُٓ  ايػذا٥ٞ املطًٛب يهطٌ ذايط١ بٓطا٤ل عًط٢ ذايط١ املطزٜض ايصطر١ٝ، ٚإعطداد َٛاصطفات          

 َٚهْٛات ايٛجب١ ايػذا١ٝ٥ ارتاص١ ب٘.

 ٜعٌُ حتت إعزاف ايطبٝب املعاجل، ٜٚتًدص دٚرٙ يف دراص١ ذاي١ اختصاصٞ عالد ْفضٞ عصيب :

ايالسَطط١ يتردٜططد املضططت٣ٛ اإلدرانططٞ املططزٜض ايٓفضطط١ٝ ٚايعصططب١ٝ ٚإجططزا٤ ايفرططٛ  ٚاالختبططارات  

 ٚايٛظٝفٞ يدٜ٘. ٚعتدد خط١ ٚجًضات ايعالد املتعًك١ بهٌ ذاي١ بايتٓضٝل َد ايطبٝب املعاجل.

 

ىـىأثرىاقتصادواتىالخدماتىالصحوظىفيىالدولىالناموظىرلىىالتنموظ3
يف عصز ايعٛملط١   تٛاج٘ ايهثري َٔ اعتُعات ايٓا١َٝ يف عاملٓا ايّٝٛ ٚايذٟ ٜشداد تزابطا  ٚتهافال 

ٕ ارتباطا  ٚ ٝكا  ببعضٗا ايبعض،  ٚاالْرتْت ايعدٜد َٔ املغانٌ ايصر١ٝ، ٚألٕ ايصر١ ٚايت١ُٝٓ َزتبطا

فططإٕ عططدّ االٖتُططاّ بايكطططاع ايصططرٞ صططٛف ٜػططذٟ ذًكطط١ َفزغطط١ َططٔ عططدّ االصططتكزار االقتصططادٟ      

 صادٟ.ٚاالجتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ ايضعٝف١ ٚضٝاع اإلْتاج١ٝ االقتصاد١ٜ ٚايُٓٛ االقت

نغفت َٓظُط١ ايصطر١ ايعاملٝط١ إٔ صطبعا  ٚمخضطني دٚيط١ يف املعُطٛر٠ تعطاْٞ َطٔ عطدّ تطٛفز            

ٚصا٥ٌ ايتدخطٌ األصاص١ٝ إلْكا  اذتٝا٠ َثٌ ايتطعُٝات الصُٝا يف َزذ١ً ايطفٛي١. أضف إىل  يو ضاي١ 

ار االقتصططادٟ املٝشاْٝططات املايٝطط١ املدصصطط١ يًزعاٜطط١ ايصططر١ٝ يف ايبًططدإ ايٓاَٝطط١ أدت إىل عططدّ االصططتكز   

ٚاالجتُاعٞ مما أ ز صًبا  ع٢ً ايت١ُٝٓ. ٚقايت املٓظ١ُ ايتابع١ يألَِ املترد٠ يف تكزٜزٖا ايضٟٓٛ بغطإٔ  

ّ، إٔ ٖٓاى ذاج١ ًَر١ ملا ٜشٜد ع٢ً أربع١ َالٜني َتدصص يف زتاٍ ايصر١ 2006ايصر١ ايعامل١ٝ يعاّ 

ايزٜف١ٝ يف  صٝا. ٚأٚصت املٓظ١ُ بطإٔ ٜطٛفز    دٚي١ َعظُٗا يف أفزٜكٝا ٚاملٓاطل 57يضد ايفح٠ٛ ايطب١ٝ يف 

َاضتٛ املضاعدات متٜٛال  عاجال  ٚع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ يًتدرٜب يف زتاٍ ايزعا١ٜ ايصطر١ٝ ملضطاعد٠ ايطدٍٚ    

ايفكري٠ ع٢ً َٛاج١ٗ ايتٗدٜدات افْٝط١ َثٌ ايتفغٞ ايعاملٞ يًهطثري َطططططٔ األَططططزاض ارتططري٠ ٚاملعدٜط١.      

 ست١ًٝ يًزعا١ٜ ايصر١ٝ.  باإلضاف١ إىل ٚضد عبهات

% َطٔ عطب٤ األَطزاض ايعاملٝط١، فإْط٘ ٜتطٛفز       24ٚيف ايٛقت ايذٟ تعاْٞ فٝ٘ إفزٜكٝا َٔ ذطٛايٞ   

فٝٗا فك   ال ١ يف املا١٥ َٔ قط٠ٛ ايعُطٌ يف زتطاٍ ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ٚتٓفطل أقطٌ َطٔ ٚاذطد يف املا٥ط١ َطٔ            

يو دٍٚ أَزٜها اييت تعاْٞ َطٔ عغطز٠ يف   إمجايٞ اإلْفام ايعاملٞ ع٢ً ايزعا١ٜ ايصر١ٝ. ع٢ً ايعهط َٔ  

يف املا٥ط١ َطٔ إمجطايٞ ايعطاًَني يف ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ يف        37املا١٥ فك  َٔ عب٤ األَزاض ايعامل١ٝ، ٚمتتًطو  

يف املا٥ط١ َطٔ َٝشاْٝط١ ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ايعاملٝط١. ٚتكطٍٛ َٓظُط١ ايصطر١           50ايعامل ٚتٓفل َا ٜشٜد ع٢ً 

دٚالرا  عًط٢ ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ يهطٌ      33ٖٚطٞ ايطيت تٓفطل َطا َتٛصطط٘       ايعامل١ٝ إٔ ايدٍٚ األنثطز تضطزرا ،  
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دٚالرا  عًط٢ األقطٌ يًغطدص خطالٍ ايضطٓٛات       43عدص صٜٓٛا  ظتب عًٝٗطا رفطد َٝشاْٝاتٗطا ايضط١ٜٛٓ إىل     

ايعغزٜٔ املكب١ً يًتػًب ع٢ً األس١َ ٚحتكٝطل أٖطداف األيفٝط١. يف ٖطذا ايصطدد قطاٍ األَطني ايعطاّ ملٓظُط١          

جطْٛخ ٚٚى " إ ا مل ْتدطذ إجطزا٤ افٕ صطتبك٢ أٖطداف ايتُٓٝط١ ارتاصط١ باأليفٝط١ ٚعطدا           ايصر١ ايعامل١ٝ، 

أجطٛف َثطٌ غريٖطا َطٔ ايٛعطٛد ادتٛفطا٤ يف ايعطامل َٚطا أنثزٖطا " َؤنطدا  إىل إٔ ٖٓطاى ذاجط١ يشٜططاد٠             

اإلْفام ع٢ً ايصر١ ٚيترضني تٛفري األد١ٜٚ ٚاملعدات أٜضا  

(1)

. 

ٓا١َٝ أصال  َٔ ْكص يف ايعطاًَني يف اذتكطٌ ايصطرٞ، تػطادر     ٚيف ايٛقت ايذٟ تعاْٞ فٝ٘ ايدٍٚ اي

ايهثري َٔ ايهٛادر ايطب١ٝ ٚايصر١ٝ بًداِْٗ يًعٌُ يف ايطدٍٚ ايصطٓاع١ٝ حبثطا  عطٔ فطز  عُطٌ أفضطٌ.        

ٚتغهٌ ايدٍٚ ايصٓاع١ٝ َٓطك١ جذب يألطبا٤ ٚاملُزضني َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ يًعٌُ فٝٗا. يف ٖذا ايضٝام 

١ٝ إىل أْط٘ يف املتٛصط  ٜعُطٌ ٚاذطد َطٔ نطٌ أربعط١ أطبطا٤ ٚٚاذطد َطٔ نطٌ            تغري َٓظ١ُ ايصر١ ايعامل

عغطزٜٔ ممطزض أٚ ممزضط١ ممطٔ تطدربٛا يف أفزٜكٝططا يف دٍٚ َتكدَط١. ٖٚٓطاى بعطض ايطدٍٚ تضططزرت          

أنثز َٔ غريٖا يف ٖذا ادتاْب. فُثال  ٜعٌُ تضع١ ٚعغزٕٚ يف امل١٦ َٔ أطبا٤ غاْا ٚأربعط١ ٚ ال طٕٛ يف   

ٟ يف ارتارد. ٚعتذر األَني ايعاّ ملٓظ١ُ ايصر١ ايعامل١ٝ إٔ ٖذا ايٓكص اذتاد يف امل١٦ َٔ ممزضٞ سميباب ٛ

عدد ايعاًَني يف زتاٍ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ بايعامل ايٓاَٞ ميهٔ إٔ ٜٗدد أٖطداف ايتُٓٝط١ ارتاصط١ باأليفٝط١     

 ّ.2015اييت ذددتٗا األَِ املترد٠ نمْاَخ عٌُ رتفض َعدالت ايفكز إىل ايٓصف حبًٍٛ عاّ 

أيطف   14َٓظ١ُ اٚنضطفاّ ارتريٜط١، َٚكزٖطا بزٜطاْٝطا بطإٔ ٖٓطاى طبٝبطا  ٚاذطدا يهطٌ           نزتذ

عدص يف ساَبٝطا، بُٝٓطا ٖٓطاى َطثال  يف بزٜطاْٝطا طبٝطب ٚاذطد يهطٌ صطتُا١٥ عطدص فكط . ٜٚطذنز             

ايمٚفضٛر غامن ايغٝخ املضتغار اإلقًُٝٞ يت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ يف إقًِٝ عزم املتٛص  ملٓظُط١ ايصطر١   

طبٝبا  يهٌ أيف عدص يف  ١ٝ42 يف َكاب١ً َد رادٜٛ دٜٚتغ٘ فًٝ٘، إىل أْ٘ يف ايٛقت ايذٟ ٜٛجد فٝ٘ ايعامل

أَزٜها ايغُاي١ٝ ٜٛجد يف أفزٜكٝا طبٝبني فك  يهٌ ايف عدص، بُٝٓا املعطدٍ ايعطاملٞ ٖطٛ تضطع١ أطبطا٤      

 يهٌ أيف عدص. 

ٜٚغري تكزٜز َٓظ١ُ ايصر١ إىل إٔ ًَٝار ٚ ًث املًٝطار َطٔ ايبغطز ٜفتكطزٕٚ إىل عٓاٜط١ صطر١ٝ       

بضبب ْكص ايعاًَني يف ارتدَات ايصر١ٝ. ٜٚضاعف صزع١ ايتُطدٕ ٚ"ايطفطز٠ ايغطباب١ٝ" ايضطها١ْٝ يف     

شٜطد َطٔ   نثري َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ َٔ تفاقِ املغه١ً، يف ظٌ تٛقد اصطتُزار ايطدٍٚ ايػٓٝط١ يف "اصطترياد" امل    

اخصا٥ٝٞ ايصر١ يعالد صهاْٗا، الصُٝا يف ظٌ اجتاٙ اعتُعطات ايصطٓاع١ٝ ضتطٛ ايغطٝدٛخ١. ٚادتطدٍٚ      

( ٜٛضرإ َعاْا٠ بعض ايدٍٚ ايٓاَٝط١  ات املضطت٣ٛ املزتفطد ٚاملتٛصط  ٚاملطٓدفض يًتُٓٝط١       2)ٚ (1رقِ )

 .ايبغز١ٜ َٔ ْكص ارتدَات ايصر١ٝ

 (1دٍٚ )ادت

 ايبًدإ ايٓا١ََٝؤعز األْظ١ُ ايصر١ٝ يف بعض 

 رظ١ٕف اٌجٍذاْ إٌب١ِخ

ِذٜ اعزغبثخ األٔظّخ 

 اٌظؾ١خ

0999 

اٌّؾشِْٚٛ ِٓ 

 اٌخذِبد اٌظؾ١خ

 )وٕغجخ ِٓ اٌغىبْ(

 0992ــ 0920

اٌؾبطٍْٛ ػٍٝ األد٠ٚخ 

 األعبع١خ

 )وٕغجخ ِٓ اٌغىبْ(

0999 

 اٌجٍذاْ راد اٌّغزٜٛ

 إٌّخفغ ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ

4.02 22.2 42.2 

اٌّغزٜٛ اٌّزٛعؾ اٌجٍذاْ راد 

 ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ

7.03 35.4 52.7 

اٌجٍذاْ راد اٌّغزٜٛ اٌّشرفغ 

 ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ

2.23 2.7 99.0 

، 3111ٚ3110اٌّظذس: ِغزخشط ِٓ ث١بٔبد ٚاسدح فٟ رمش٠ش ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍز١ّٕخ ؽٛي اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ 

 .3111 ،ٚرمش٠ش ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ
 

 

 

                                                
 َ.3112ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ،  (0)
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 (2دٍٚ )ادت

 ايهٛادر ٚاملزافل ايصر١ٝ يف بعض ايبًدإ ايٓا١َٝ

 رظ١ٕف اٌجٍذاْ إٌب١ِخ

 ػذد األِعشح ثبٌّغزشف١بد

 )ٌىً أٌف شخض(

 ػذد األؽجبء
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اٌٛالداد رؾذ اششاف 

 )وٕغجخ ِٓ اٌٛالداد( ؽجٟ

0997-3111 0921 91-0999 0921 91-0999 

 اٌجٍذاْ راد اٌّغزٜٛ
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4.2 3.2 0.4 0 51.0 

اٌجٍذاْ راد اٌّغزٜٛ 
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 .اٌجٕه اٌذٌٟٚ ؽٛي ِؤششاد اٌز١ّٕخ اٌؼب١ٌّخٚرمش٠ش 

 
( نُؤعزٜٔ ملد٣ اصتحاب١ األْظ١ُ 2ادتدٍٚ رقِ )ٚ (1إ ا أخذْا بٝاْات ادتدٍٚ رقِ )

فٝالذظ إٔ ايبًدإ  ،يتًب١ٝ اذتٝاجات َٛاطٓٝٗا َٔ ارتدَات ايصر١ٝ ايصر١ٝ يف بعض ايبًدإ ايٓا١َٝ

 ات املضت٣ٛ املزتفد يًت١ُٝٓ ايبغز١ٜ تأتٞ يف املكد١َ َٔ ذٝث َد٣ اصتحاب١ أْظُتٗا ايصر١ٝ 

الذتٝاجات َٛاطٓٝٗا، تًٝٗا زتُٛع١ ايبًدإ  ات املضت٣ٛ املتٛص  فُحُٛع١ ايبًدإ  ات املضت٣ٛ 

األد١ٜٚ ٚ رتتٝب ْفض٘ فُٝا غتص ايضهإ احملزَٚني َٔ ارتدَات ايصر١ٝاملٓدفض، ٜٚٓطبل اي

األصاص١ٝ، فٓضب١ احملزَٚني َٔ ارتدَات ايصر١ٝ تبًؼ أقصاٖا يد٣ ايبًدإ  ات املضت٣ٛ املٓدفض 

يًت١ُٝٓ ايبغز١ٜ، َٚٔ غري املضتػزب إٔ ٜٓطبل ْفط ايرتتٝب بني اعُٛعات ايثالث ع٢ً َؤعزات 

تغفٝات ٚعدد األطبا٤ ٚعدد ايٛالدات اييت تتِ حتت إعزاف طيب، مما ٜغري إىل إٔ عدد األص ز٠ باملض

ايبًدإ  ات املضت٣ٛ املٓدفض يًت١ُٝٓ ايبغز١ٜ تكدّ أصٛأ أدا٤، ٚ يو ٜعٛد يًٓكص اذتاد يف املزافل 

 .ٚايهٛادر ايصر١ٝ
غطامن، ذٝطث   أَا بايٓضب١ يًُٓطك١ ايعزب١ٝ فإْٗطا حتطت املعطدٍ ايعطاملٞ، ذضطب قطٍٛ ايمٚفضطٛر        

ٜٛجد فك  ذٛايٞ ًَْٝٛٞ عاٌَ يف اعاٍ ايصطرٞ، "ٚإ ا أردْطا إٔ ْصطٌ إىل املعطدٍ ايعطاملٞ، ضتتطاد ذطاال         

ٚعاجال  إىل ًَْٝٛني إضافٝني "، ذضب تعبري ايمٚفضٛر غامن. ٚنغف املضط٦ٍٛ ايصطرٞ عطٔ إٔ َعطدٍ     

فاٚت نبري بني دٚي١ ٚأخز٣. يهٌ ايف عدص َد ت 4.6عدد األطبا٤ يف املٓطك١ ايعزب١ٝ ٜصٌ إىل ذدٚد 

فُثال  يف ايصَٛاٍ ٜصٌ املعدٍ إىل أقٌ َٔ طبٝب ٚاذد يهٌ ايف عدص، بُٝٓا ٜزتفد املعدٍ يف َٓطك١ 

ّ، صطٝتِ  2015ارتًٝخ ايعزبٞ. ٜٚهغف ايمٚفضٛر غامن عٔ َغزٚع يد٣ َٓظُط١ ايصطر١ ايعاملٝط١ ذتط٢     

٣ ايدٚيٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايطٛطط يهطٌ دٚيط١ يزفطد     َٔ خالي٘ تعب١٦ نٌ املٛارد ايبغز١ٜ ٚاملاي١ٝ ع٢ً املضتٛ

 َضت٣ٛ ارتدَات ايصر١ٝ ٚإعزاى نٌ ايكطاعات اذته١َٝٛ ٚارتاص١ ٚايتحار١ٜ يف ٖذا اعٗٛد.

ٚبايٓضب١ يًدٚي١ ايفكري٠ فإٕ بٛصعٗا إٔ حتكل حتضٝٓات أصاص١ٝ يف ايصر١ َٔ خالٍ اصتدداّ 

ىل املططٛارد ايالسَطط١ يًتعًططِٝ األصاصططٞ ٚايزعاٜطط١   املططٛارد املتاذطط١ بطزٜكطط١ َٓتحطط١ اجتُاعٝططا . فاذتاجطط١ إ  

تتطًب املٛاسْط١ بطني ايتهطايٝف ٚاملٓطافد      -َٚٓٗا اإلْفام ايعضهزٟ -ايصر١ٝ، ٚباقٞ االذتٝاجات األخز٣ 

االجتُاع١ٝ املتٛقع١ َٔ ٖذٙ االذتٝاجطات املدتًفط١. ٖٚطذٙ ايكضط١ٝ املتعًكط١ بايتدصطٝص االجتُطاعٞ        

ٗا عٔ دٚر املغارن١ ايضٝاص١ٝ ٚتطأ ري ايطزأٟ ايعطاّ يتطدعِٝ ايتػطٝريات      يًُٛارد االقتصاد١ٜ ال ميهٔ فصً

اييت بٛصعٗا إٔ تزفد َٔ َضت٣ٛ املعٝغ١، ُٚترض ٔ َٔ تٛقعات اذتٝا٠ املٓتح١ يًضهإ. َٚٔ املفٝد يف ٖذا 

يب ايصدد االيتفات إىل االعتبارات االقتصاد١ٜ املتعًك١ بايتهايٝف ايٓضب١ٝ يًتعًِٝ األصاصٞ ٚايعطالد ايطط  

ٚايزعا١ٜ ايصر١ٝ، ٖٚٞ نًٗا أْغط١ نثٝف١ ايعٌُ. ٖٚذا ٜعط إٔ ايطدٍٚ ايفكطري٠ ايطيت تطٓدفض فٝٗطا      

َعدالت األجٛر صتهٕٛ يطدٜٗا َٝطش٠ ْضطب١ٝ أنطم يف ايرتنٝطش عًط٢ قطدر أنطم َطٔ ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ            

 ٚايتعًِٝ ذٝث صترتاد الْفام نُٝات أقٌ َٔ ايٓكٛد يتٛفري ٖذٙ ارتدَات.

تعًل بتأ ري ايُٓٛ يف دخٌ ايفزد ع٢ً ختفٝض َعدٍ ايٛفٝات، فاملالذظ إٔ ٖذا نُا أْ٘ فُٝا ٜ

ايتأ ري ٜتِ بصٛر٠ خاص١ َٔ خالٍ تأ ري ايُٓٛ يف ايٓاتخ احملًٞ اإلمجايٞ ع٢ً دخٍٛ ايفكزا٤، ٚأٜضا  ع٢ً 
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اإلْفططام ايعططاّ خاصطط١ ايزعاٜطط١ ايصططر١ٝ. ٖٚططذا ٜعططط إٔ ايٓتططا٥خ تعتُططد إىل ذططد نططبري عًطط٢ نٝفٝطط١   

 صتفاد٠ َٔ مثار ايُٓٛ االقتصادٟ.اال

ٖٚذا ٖٛ َا ٜفضز صتاح بعض ايبالد اييت ذككت منٛ اقتصادٜا  صزٜعا  َثٌ نٛرٜا ادتٓٛب١ٝ يف 

سٜاد٠ تٛقعات اذتٝا٠ بضزع١ َطٔ خطالٍ ايُٓطٛ االقتصطادٟ، ْظطزا  ألٕ صٝاصطات ايتُٓٝط١ رنطشت عًط٢          

إصطٗاّ اعطداد غفطري٠ َطٔ ايضطهإ بغطهٌ       ايتعًِٝ األصاصٞ، ٚايزعا١ٜ ايصطر١ٝ األصاصط١ٝ، ممطا َهطٔ َطٔ      

ًَُٛظ يف ايٓغا  االقتصادٟ. ٚع٢ً ايعهط َٔ  يو فإٕ ٖٓاى دٚال  أخز٣ اصطتطاعت إٔ حتكطل منطٛا    

اقتصادٜا  قٜٛا ، َثٌ ايماسٌٜ، دٕٚ إٔ تٓحح يف حتكٝل سٜاد٠ ًَُٛص١ مما ًط١ يف تٛقعطات اذتٝطا٠ ْتٝحط١     

الْتغار ايبطاي١، ٚإلُٖاٍ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ

(1)

. 

نُا تغري ايدراصات اذتدٜث١ إىل إٔ تٛقعطات اذتٝطا٠ ميهطٔ اصطتدداَٗا بغطهٌ فعطاٍ يف ايتٓبطؤ        

اضتٜٛات ايدخٌ أٚ بايُٓٛ االقتصادٟ َٚا تتٛصٌ إيٝ٘ ٖذٙ ايدراصات بغهٌ َتضل ٖٛ ايتأ ري ايكطٟٛ  

َطٔ  يًصر١ ع٢ً َعدالت ايُٓٛ. نُطا إٔ ايترضطٝٓات ايصطر١ٝ تطشاٍٚ تأ ريٖطا عًط٢ ايُٓطٛ االقتصطادٟ         

خالٍ تأ رياتٗا ع٢ً ايضهإ. فايترضٔ ايضزٜد يف األٚضاع ايصر١ٝ يف عزم  صٝا َٓذ األربعٝٓٝطات نطإ   

عاَال  ستفشا  يتركل االْتكاٍ ايطدميٛغزايف ٖٓطاى. فاالطتفطاض األٚيطٞ يف ٚفٝطات األطفطاٍ تزتطب عًٝط٘         

ُزٟ يًضهإ. ٚبعد فرت٠ اطتفاض غري َتشأَ يف ارتصٛب١، مما تزتب عًٝ٘ تػٝري ًَُٛظ يف ايتٛسٜد ايع

س١َٝٓ، اجت٘ ايضهإ يف صٔ ايعٌُ إىل ايُٓٛ اعدٍ أصزع َٔ ايُٓٛ يف ايضطهإ صطػار ايضطٔ املعطايني، ممطا      

أد٣ بصٛر٠ َؤقت١ إىل ٚجٛد ْضب١ نبري٠ َٔ ايٝافعني يف صطٔ ايعُطٌ. ٖٚطذٙ " اهلبط١ ايدميٛغزافٝط١ "      

 تٛفز فزص١ يشٜاد٠ ايُٓٛ االقتصادٟ.

ايدراصات ٚاألحبطاث ايطزب  بطني ايصطر١ ٚدخطٌ ايعطا٥الت ٚاألفطزاد. ٚذتط٢          ٚحتاٍٚ ايعدٜد َٔ

ٚقت قزٜب، مل عتظ تأ ري ايصر١ ع٢ً دخٍٛ ايعا٥الت باٖتُاّ ًَرٛظ، إ  تزنش جطٌ االٖتُطاّ عًط٢    

تأ ري ايتعًِٝ ٚايتدرٜب. ٚيهٔ ٖذا ايٛضد اجت٘ يًترضٔ َؤخزا  إ  بطدأ االٖتُطاّ بدراصط١ تطأ ري ايصطر١،      

يتػذ١ٜ يف ايتشاٜد ذٝث إٔ ص٤ٛ ايتػذ١ٜ ي٘ أ ارا  خطري٠ تتُثٌ يف ايٛفا٠ ٚايعحش، ٚتكطشّ  خاص١ جٛاْب ا

ايُٓٛ ايبدْٞ ٚايتدًف ايعكًٞ ٚقًط١ اإلْتطاد. ٚعًط٢ صطبٌٝ املثطاٍ، ٚجطدت إذطد٣ ايدراصطات إٔ إْتاجٝط١          

 % َٔ أقزاِْٗ األصرا20.٤ايزجاٍ ايذٜٔ ٜعإْٛ َٔ األُْٝٝا يف إْدْٚٝضٝا أقٌ اكدار 

ٚجدت دراص١ إذصا١ٝ٥ دقٝك١ ف ار املزض ع٢ً األجٛر ٚاإلْتاد يف صاذٌ ايعاد ٚغاْا إٔ  نُا

 األجز ٚاإلْتاد يف نال ايبًدٜٔ يهٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ ايتػٝب ايٓاجِ عٔ املزض َٓدفض يًػا١ٜ. 

 Jack Williamٜٚز٣ جاى ٚيِٝ 

(1)

يف دراص١ عٔ " َباد٨ اقتصطادٜات ايصطر١ يًطدٍٚ ايٓاَٝط١      

ٖٓاى عالق١ َٛجب١ بني اذتاي١ ايصر١ٝ يًضهإ ٚإْتاج١ٝ عٓصز ايعٌُ داخٌ االقتصاد ايكطَٛٞ،   :بإٔ

إ  ٜز٣ إٔ ْصٝب عٓصز ايعٌُ يف ايدخٌ ايكَٛٞ ٜصٌ ذطٛايٞ  ًثطٞ ايطدخٌ ايكطَٛٞ يف َعظطِ ايطدٍٚ،       

ايعُطٌ  ٚميثٌ عٓصز ايعٌُ أِٖ عٓاصز اإلْتاد يف ايع١ًُٝ اإلْتاجٝط١، ٚإٔ أٟ تػطري يف َضطت٣ٛ إْتاجٝط١     

صٝؤ ز يف ايٓاتخ ايكَٛٞ اإلمجايٞ يف ْفط االجتاٙ ٜٚكزر جاى إٔ إْتاجٝط١ عٓصطز ايعُطٌ تتٛقطف عًط٢      

 عاًَني أصاصٝني ُٖا:

       .املٗارات ايفزد١ٜ يعٓصز ايعٌُ، ٚاييت تضتُد َٔ ايكطدرات ايعكًٝط١ ٚادتضطُا١ْٝ ايذاتٝط١ يًفطزد

 يبغزٟ. َٚٔ ايتعًِٝ ٚايتدرٜب ٚأٟ اصتثُارات أخز٣ يف رأظ املاٍ ا

  .نفا٠٤ تٓظِٝ ٚإدار٠ عٓصز ايعٌُ داخٌ ٚذدات اإلْتاد 

  ٚاصتٓتخ جاى إٔ حتضٔ املضت٣ٛ ايصرٞ يًعُاٍ ٜؤ ز إظتابٝا  يف ايعاًَني ايضابكني مما ٜؤ ز يف

 إْتاج١ٝ عٓصز ايعٌُ بصٛر٠ إظتاب١ٝ. 

ثطٌ يف  ٚقد ذصز جاى زتُٛع١ َٔ املضارات اييت تؤ ز بٗا اذتايط١ ايصطر١ٝ عًط٢ اإلْتاجٝط١ مت    

  افتٞ:

ٜرتتب ع٢ً االطتفاض املباعز يف اإلْتاد بضبب تػٝب بعض ايعُاٍ عٔ ايعُطٌ يضط٤ٛ ذطايتِٗ ايصطر١ٝ      -

ترُطٌ املٓغطأ٠   ت)أٚ عٓدَا ٜتػٝب ايعاٌَ يزعا١ٜ بعطض أفطزاد أصطزت٘ عٓطدَا تضط٤ٛ أذطٛاهلِ ايصطر١ٝ(        

                                                
 . 3111ٕذٚق اٌى٠ٛزٟ ٌٍز١ّٕخ، طمش أؽّذ طمش، اٌؼٌّٛخ ٚاالخالق، اٌظؾخ ٚاٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ، اٌظ (0)

(0)  William Jack , principles of Health Economics for Developing countries (Washington , D. C: world 

Bank , 1999). 
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    ٚ نطذيو َطا تترًُط٘ املٓغطأ٠ َطٔ      تهايٝف َباعز٠ تتُثٌ يف األجٛر املدفٛعط١ هلطؤال٤ ايعُطاٍ املتػٝطبني، 

عُطا ٜرتتطب عًط٢     ال ٖذا فضط  .Direct Costs of Absenteeismْفكات عالد هلؤال٤ ايعُاٍ أطًل عًٝٗا 

تػٝب ايعُاٍ بضبب املزض َٔ ْكص إْتاد املٓغأ٠ َٚطا ٜرتتطب عًٝط٘ َطٔ إٜطزادات ضطا٥ع١ تعطادٍ قُٝط١         

غأ٠ ٚنذيو تترٌُ املٓغأ٠ تهايٝف إضطاف١ٝ  ايٓكص يف اإلْتاد. ٚمتثٌ تهايٝف غري َباعز٠ تترًُٗا املٓ

 Over Staffingعٓدَا تضطز ملٛاج١ٗ اذتُاالت تػٝب ايعُاٍ باتبطاع صٝاصط١ٝ ايتٛظٝطف االذتٝطاطٞ     

حبٝث ٜهٕٛ عٓدٖا عُاٍ اذتٝاطٝني بصف١ دا١ُ٥ إلذالهلِ ستٌ ايعُاٍ األصاصٝني يف ذايط١ غٝطابِٗ،   

حبٝططث  Firm-Specific طصصٔ ايتدط ٢ درجطط١ عايٝططط١ َط   ٚخاصططططط١ إ ا نطططاْت عُايططططط١ املٓغططططأ٠ عًط     

 ٜصعب إذالهلِ فٛرا  َٔ ايضٛم. 

٘ إىل إٔ إذالٍ ايعُاي١ االذتٝاط١ٝ ستٌ ايعُاي١ األصاص١ٝ ال ٜعط إٔ  ٜٚهٕٛ َٔ ايضزٚرٟ ايتٓب

 إْتاج١ٝ املٓغأ٠ ئ تتأ ز، ذٝث صٝرتتب ع٢ً تػٝب ايعُاي١ األصاص١ٝ اخطتالٍ عالقط١ ايتٛافطل ٚايهفطا٠٤    

بني عٓصز ايعٌُ ٚعٓصز رأظ املطاٍ ذتطني تهٝطف ايعُايط١ االذتٝاطٝط١ بصطٛر٠ ناًَط١ َطد رأظ املطاٍ          

ٞ فإٕ تدٖٛر اذتاي١ ايصر١ٝ يًفزد ال ٜؤ ز ع٢ً إْتاج١ٝ َدخٌ ايعٌُ  ٚايتهٓٛيٛجٝا املضتدد١َ، ٚبايتاي

 نهٌ. فك ، ٚيهٔ ٜؤ ز ع٢ً إْتاج١ٝ مجٝد املدخالت األخز٣، َٚٔ  ِ ع٢ً إْتاج١ٝ املٓغأ٠ 

ٚتعتم اذتاي١ ايصر١ٝ ٚاإلْفام ايصرٞ أذد ايعٓاصز األصاص١ٝ يف سٜاد٠ ايكدر٠ اإلْتاجٝط١، ٚإٔ  

ايت١ُٝٓ أصبرت ُتعطزف َطٔ خطالٍ ايضطهإ األصطرا٤ ايكطادرٜٔ عًط٢ اإلْتطاد املتٛاصطٌ، بُٝٓطا أصطبرت            

ا  عًط٢  ايصر١ ُتعزف َٔ خالٍ ايكدر٠ عًط٢ ايعُطٌ، ذٝطث إٔ نطٕٛ ايفطزد صطرٝرا  ٜعطط نْٛط٘ قطادر         

ايعٌُ ٚع٢ً اإلْتاد، َٚٔ  ِ ع٢ً اإلصٗاّ يف ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ 

(1)

. 

 

ىالخاتمظ
مت إيكا٤ ايض٤ٛ ع٢ً اقتصادٜات خدَات ايزعا١ٜ ايصر١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚأ زٖا ع٢ً ايت١ُٝٓ، 

ٚقد تٓاٍٚ ايبرث يف املبرث األٍٚ اقتصادٜات خطدَات ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ َطٔ ذٝطث املفٗطّٛ، ٚاألُٖٝط١،        

ايططث أل ططز ٚايضٝاصططات ايصططر١ٝ، ٚتٓططاٍٚ يف املبرططث ايثططاْٞ ايكطط٣ٛ ايعاًَطط١ ايصططر١ٝ، ٚتطططزم املبرططث ايث  

 اقتصادٜات ارتدَات ايصر١ٝ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ. 

ظٗز َٔ ايبرث إٔ ذٛايٞ صبعا  ٚمخضني دٚي١ َٔ ايعامل ايٓاَٞ تعاْٞ َٔ عدّ تٛفز ٚصطا٥ٌ   

ايتططدخٌ األصاصطط١ٝ إلْكططا  اذتٝططا٠ َثططٌ ايتطعُٝططات الصططُٝا يف َزذًطط١ ايطفٛيطط١، باإلضططاف١ إىل ضططاي١     

دصص١ يًزعا١ٜ ايصر١ٝ. نُا إٔ ٖٓاى ذاجط١ ًَرط١ ملطا ٜشٜطد عًط٢ أربعط١ َالٜطني        املٝشاْٝات املاي١ٝ امل

دٚي١ َعظُٗا يف أفزٜكٝا ٚاملٓاطل ايزٜفٝط١ يف  صطٝا،    57َتدصص يف زتاٍ ايصر١ يضد ايفح٠ٛ ايطب١ٝ يف 

 ٖٚذا ايٓكص اذتاد يف عدد ايعاًَني يف زتاٍ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ بايعامل ايٓاَٞ أصبح ٜٗدد أٖداف ايتُٓٝط١ 

ارتاص١ باأليف١ٝ اييت ذددتٗا األَِ املترد٠ نمْاَخ عٌُ رتفطض َعطدالت ايفكطز إىل ايٓصطف حبًطٍٛ      

ّ. نُا ظٗز َٔ ايدراص١ إٔ املٓطك١ ايعزب١ٝ أٜضطا  تعطاْٞ َطٔ ْكطص يف ايهطٛادر ايصطر١ٝ ممطا        2015عاّ 

ايطبالد َثطٌ    ٜؤ ز صًبا  ع٢ً تُٓٝتٗا ٚرفا١ٖٝ َٛاطٓٝٗا. نُا ظٗز أٜضا  َطٔ ايدراصط١ إٔ ٖٓطاى بعطض    

نٛرٜا ادتٓٛب١ٝ اييت ذككت منٛا  اقتصادٜا صزٜعا يف سٜاد٠ تٛقعات اذتٝا٠ ملٛاطٓٝٗا، ْظزا  ألٕ صٝاصات 

ايت١ُٝٓ فٝٗا رنشت ع٢ً ايزعا١ٜ ايصر١ٝ االصاص١ٝ ٚايتعًِٝ. ٚع٢ً ايعهط َٔ  يطو فطإٕ ٖٓطاى دٚال     

   ٚ ٕ إٔ تطٓحح يف حتكٝطل سٜطاد٠ ًَُٛصط١     أخز٣ اصتطاعت إٔ حتكل منٛا  اقتصادٜا  قٜٛطا  َثطٌ ايماسٜطٌ د

 مما ١ً يف تٛقعات اذتٝا٠، ْتٝح١ الْتغار ايبطاي١ ٚإلُٖاٍ قطاع ايزعا١ٜ ايصر١ٝ. 

مما صبل ٜتضح َد٣ أ١ُٖٝ قطاع ايزعا١ٜ ايصطر١ٝ بايٓضطب١ يًطدٍٚ ايٓاَٝط١ ٚاملتكدَط١ عًط٢       

يط٘ املٝشاْٝطات املٓاصطب١     ذد صٛا٤، مما ٜضتٛجب َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ إٔ تٗتِ بٗذا ايكطاع اذتٝطٟٛ ٚتضطد  

 ألْ٘ ٚص١ًٝ أصاص١ٝ يتركٝل ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٚايتدًص َٔ ايفكز.

ى
ى
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ىاالدتنتاجات
دٚيط١ َطٔ بًطدإ ايعطامل ايٓطاَٞ تعطاْٞ َطٔ عطدّ تطٛفز ٚصطا٥ٌ            57ٚضح َٔ خالٍ ايدراص١ إٔ ذٛايٞ  -1

باإلضطاف١ إىل ضطاي١   ايتدخٌ األصاص١ٝ إلْكا  اذتٝطا٠ َثطٌ ايتطعُٝطات الصطُٝا يف َزذًط١ ايطفٛيط١،       

املٝشاْٝات املاي١ٝ املدصص١ يًزعا١ٜ ايصر١ٝ ٚايطيت أدت إىل عطدّ االصطتكزار االقتصطادٟ ٚاالجتُطاعٞ      

 ٚايت١ُٝٓ ايضعٝف١ ٚضٝاع اإلْتاج١ٝ ٚايُٓٛ االقتصادٟ. 

ايٓكص اذتاد يف ايعاًَني يف زتاٍ ايزعا١ٜ ايصر١ٝ بايعامل ايٓاَٞ أصبح ٜٗدد َضتكبٌ ايت١ُٝٓ بٗطذٙ   -2

ًَُرط١ ملطا ٜشٜطد عًط٢ أربعط١ َالٜطني َتدصطص يف زتطاٍ ايصطر١ يضطد             ايدٍٚ، ذٝث إٔ ٖٓاى ذاجط١ 

 دٚي١ َعظُٗا يف أفزٜكٝا ٚاملٓاطل ايزٜف١ٝ يف  صٝا.  57ايفح٠ٛ ايطب١ٝ يف 

يف امل١٦ َٔ عب٤ األَزاض ايعامل١ٝ، يف ايٛقت ايذٟ ٜتٛفز فٝٗا فكط    24تعاْٞ قار٠ أفزٜكٝا َٔ ذٛايٞ  -3

امل١٦ َٔ ق٠ٛ ايعُطٌ يف زتطاٍ ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ ٚتٓفطل أقطٌ َطٔ ٚاذطد يف امل٦ط١ َطٔ إمجطايٞ             ال ١ يف 

 االْفام ايعاملٞ ع٢ً ايزعا١ٜ ايصر١ٝ. 

تعاْٞ ايدٍٚ ايٓا١َٝ َٔ ٖحز٠ ايهٛادر ايصر١ٝ ٚايطب١ٝ َٓٗطا يًعُطٌ يف ايطدٍٚ ايصطٓاع١ٝ حبثطا  عطٔ        -4

طبطا٤ ٚاملُزضطني َطٔ ايطدٍٚ ايٓاَٝط١      فز  عٌُ أفضٌ، ٚتغهٌ ايدٍٚ ايصٓاع١ٝ َٓطك١ جذب يأل

يًعٌُ فٝٗا، مما جعٌ ايهثري َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ خاص١ يف قار٠ أفزٜكٝا َثٌ غاْا ٚسميبابٟٛ ٚغريٖطا  

 َٔ ايدٍٚ ٜتضزر نثريا  َٔ ٖذٙ اهلحز٠ اييت أ زت صًبا  ع٢ً َضار ايت١ُٝٓ فٝٗا.

اعاٍ ايصرٞ، ذٝث ٜٛجد فكط  ذطٛايٞ    تعاْٞ املٓطك١ ايعزب١ٝ أٜضا  َٔ ايٓكص يف عدد ايعاًَني يف -5

 4.6ًَْٝٛٞ عاٌَ يف اعاٍ ايصرٞ، ذٝث إٔ َعدٍ عدد األطبا٤ يف املٓطك١ ايعزب١ٝ ٜصٌ إىل ذطدٚد  

يهٌ أيف عدص َد تفاٚت نطبري بطني دٚيط١ ٚأخطز٣. فُطثال  يف ايصطَٛاٍ ٜصطٌ املعطدٍ إىل أقطٌ َطٔ           

 ارتًٝخ ايعزبٞ.طبٝب ٚاذد يهٌ أيف عدص، بُٝٓا ٜزتفد املعدٍ يف َٓطك١ 

رنطشت بعطض ايطدٍٚ َثطٌ نٛرٜطا ادتٓٛبٝط١ يف صٝاصطاتٗا ايتُٜٓٛط١ عًط٢ قططاع ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ              -6

األصاص١ٝ مما َهٓٗا َطٔ حتكٝطل منطٛا  اقتصطادٜا  صطزٜعا  يف سٜطاد٠ تٛقعطات اذتٝطا٠ ملٛاطٓٝٗطا، ٚعًط٢           

ٌ إال أْٗطا فغطًت يف   ايعهط ٖٓاى بعض ايدٍٚ ٚبايزغِ َٔ أْٗطا ذككطت منطٛا  اقتصطادٜا  َثطٌ ايماسٜط      

 حتكٝل سٜاد٠ ٚاضر١ يف تٛقعات اذتٝا٠ ْتٝح١ الْتغار ايبطاي١ ٚإلُٖاٍ قطاع ايزعا١ٜ ايصر١ٝ. 

ايترضٔ ايضطزٜد يف األٚضطاع ايصطر١ٝ يف عطزم  صطٝا تزتطب عًٝط٘ تػطٝري ًَُطٛظ يف ايتٛسٜطد ايعُطزٟ             -7

ٔ ايعٌُ صطاُٖٛا يف سٜطاد٠   يًضهإ مما أد٣ بصٛر٠ َؤقت١ إىل ٚجٛد ْضب١ نبري٠ َٔ ايٝافعني يف ص

 ايُٓٛ االقتصادٟ يف بًداِْٗ.

ظٗز َٔ ايدراص١ إٔ ٖٓاى أ زا  نبريا  يًصر١ ع٢ً اإلْتاد ٚاألجٛر، ذٝث أٚضرت إذد٣ ايدراصطات   -8

% َطٔ أقطزاِْٗ األصطرا٤.    20إٔ إْتاج١ٝ ايزجاٍ ايذٜٔ ٜعإْٛ َٔ األُْٝٝا يف أْدْٚٝضٝا أقطٌ اكطدار   

دقٝك١ ف ار املطزض عًط٢ األجطٛر يف صطاذٌ ايعطاد ٚغاْطا إٔ األجطٛر يف        نُا ٚجدت دراص١ إذصا١ٝ٥ 

 نال ايبًدٜٔ يهٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ ايتػٝب ايٓاجِ عٔ املزض ناْت َٓدفض١ يًػا١ٜ.

 

ىالتوصوات:ى
ع٢ً املضؤٚيني يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ تٛفري ٚصا٥ٌ ايتدخٌ األصاص١ٝ إلْكا  اذتٝا٠ َثٌ ايتطعُٝات الصُٝا  -1

 يف َزذ١ً ايطفٛي١ ٚاذتٌُ. 

االٖتُاّ بتٛفري ٚتدرٜب ٚتأٌٖٝ ايهٛادر ايصر١ٝ بايدٍٚ ايٓا١َٝ ذٝث إٔ إُٖاٍ ٖذا ادتاْطب ٜطؤدٟ    -2

 ١ٜٛ َضتكبال .إىل َشٜد َٔ ختًفٗا ٜٚكضٞ ع٢ً  َاهلا ايتُٓ
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االٖتُاّ بتدصطٝص َٝشاْٝط١ َٓاصطب١ يكططاع ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ تضطاِٖ يف تطٛفري خطدَات ايزعاٜط١            -3

ايصططر١ٝ يهططٌ َططٛاطٔ َططٔ َططٛاطط ٖططذٙ ايططدٍٚ ألْطط٘ صططبب أصاصططٞ َططٔ أصططباب حتكٝططل ايتُٓٝطط١     

 ٚاالصتكزار االقتصادٟ. 

١َٝ إىل ايدٍٚ ايصطٓاع١ٝ َطٔ خطالٍ    ايعٌُ ع٢ً اٜكاف ٖحز٠ ايهٛادر ايصر١ٝ ٚايطب١ٝ َٔ ايدٍٚ ايٓا -4

 حتضني أٚضاعِٗ املعٝغ١ٝ ٚتكدِٜ ايدعِ ايالسّ إلبكا٥ِٗ ببًداِْٗ.

ٚضد اصرتاتٝح١ٝ تُٜٓٛط١ طًٜٛط١ املطد٣ يكططاع ايزعاٜط١ ايصطر١ٝ يف ايطدٍٚ ايٓاَٝط١ تزاعطٞ ايتُٓٝط١            -5

ر١ٝ َطٔ خطالٍ   ٚايتطٜٛز ٚايترفٝش يًك٣ٛ ايعا١ًَ ايصر١ٝ ٚايترضني املضتُز رتدَات ايزعا١ٜ ايصط 

 اإلصزاع يف تٛفري االذتٝاجات يف ارتدَات ايصر١ٝ ادتدٜد٠ ٚتعشٜش ارتدَات ايكا١ُ٥ ٚتدعُٝٗا. 

عًط٢ ايطدٍٚ ايٓاَٝط١ َٚٓٗطا ايعزبٝط١ إٔ تزنطش يف صٝاصطاتٗا ايتُٜٓٛط١ عًط٢ قططاع ايزعاٜط١ ايصططر١ٝ             -6

 ملٛاطٓٝٗا.األصاص١ٝ َٔ أجٌ حتكٝل منٛا  اقتصادٜا  صزٜعا  يف سٜاد٠ تٛقعات اذتٝا٠ 

تغطحٝد حبطٛث ايططٓظِ ايصطر١ٝ ٚايبرطٛث  ات ايصطط١ً بتططٜٛز خطدَات ايزعاٜطط١ ايصطر١ٝ يف ايططدٍٚ         -7

 ايٓا١َٝ.

 
ىالمراجع

اٌفبرؼ ِؾّذ ػضّبْ ِخزبس، اٌزغبسح اٌخبسع١خ فٟ اٌغدٛداْ ٚآصبس٘دب ػٍدٝ ١ِدضاْ اٌّدذفٛػبد، سعدبٌخ دوزدٛساٖ  ١دش 
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