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متهيد

مت إنشاء اللجنة املعنية بالنمو والتنمية في شهر إبريل/نيسان عام ،2006
ملقتضيات منها االستجابة ملالحظتني اثنتني .إذ أننا لم نشعر أن مزايا النمو
ُقدر حق قدرها فحسب ،بل أدركنا أيضا غياب الفهم الكامل ألسباب
االقتصادي ت ّ
هذا النمو .فغالبا ما يتم إغفال أهمية النمو والتهوين من شأنه بوصفه أداة
للتصدي للمشكالت امللحة في العالم ،مثل الفقر واألمية وتفاوت الدخل
والبطالة والتلوث .كما أن إدراكنا ملصادر النمو في البلدان النامية يتسم ،في
الوقت نفسه ،بكونه أقل حسما وحتديدا على عكس االعتقاد الشائع حتى وإن كان
يجري في بعض األحيان إسداء املشورة لواضعي السياسات في هذه البلدان بقدر
من الثقة أكبر مما تبرره أوضاع املعرفة املتاحة لدينا .وبناء عليه ،فإن تفويض اللجنة
يتمثل في “دراسة الوضع الراهن ملعرفتنا النظرية والتجريبية للنمو االقتصادي
بهدف استخالص نتائج على صعيد السياسات للجيل احلالي والقادم من واضعي
السياسات”.
وتتألف اللجنة من  21عضوا ،منهم  19من قادة متمتعني بخبرات واسعة
من احلكومات وقطاعات أنشطة األعمال ،معظمهم من البلدان النامية ،واثنان
من االقتصاديني احلائزين على جائزة نوبل .وللمساعدة في تقييم حالة املعرفة،
دعت اللجنة كوكبة من األكادمييني وواضعي السياسات من جميع أنحاء العالم
إلى حضور سلسلة من  12حلقة عمل في واشنطن العاصمة ،ونيويورك،
ونيوهافن في  ،2007 ،2006و .2008ومت تكليف االختصاصيني بإعداد سلسلة من
دراسات محاور التركيز ،و 25من دراسات احلاالت القطرية املعنية باستكشاف
ديناميكيات النمو في بلدان محددة .كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات في
واشنطن العاصمة وسنغافورة ونيويورك وسوجو .واستعرضت دراسات حلقات
العمل قضايا مثل السياسة النقدية وسياسة املالية العامة ،وتغير املناخ،
وتفاوت الدخل ،والنمو ،والتوسع احلضري ،والتعليم ،ثم الصحة التي يتناولها
بالدراسة هذا الكتاب .وقد استفاد كل عرض من العروض التقدميية من تعليقات
أعضاء اللجنة واملشاركني اآلخرين في حلقات العمل املعنيني بوضع السياسات
متهيد

ix

واألبحاث النظرية والتطبيقية.
وحتولت حلقات العمل إلى ساحة مفعمة باحليوية واألنشطة املكثفة لتدارس
القضايا املطروحة ،واستمرت احللقات ثالثة أيام .وبات من الواضح أن اخلبراء ال
يتفقون دائما مع بعضهم البعض حتى على القضايا احملورية املتعلقة بالنمو
االقتصادي .وينطبق الشيء ذاته على أعضاء اللجنة فيما يتعلق بعدد من القضايا.
وليست لدى اللجنة أية رغبة في إخفاء هذه اإلشكاليات واالختالفات أو التستر
عليها .فالباحثون ال يعرفون دائما ما هو “النموذج” الصحيح القادر على شرح
وتفسير العالم الذي يراقبونه ،وحتى إن عرفوا العوامل املهمة فإنهم ال
يستطيعون دائما قياسها بصورة مقنعة.
وعلى الرغم من مثابرة الباحثني على االستمرار في حتسني فهمنا للنمو
االقتصادي ،فإن واضعي السياسات ال ميكنهم االنتظار حلني انتهاء العلماء من
تبديد جميع شكوكهم أو تسوية خالفاتهم .إذ ال بد من اتخاذ القرارات حتى
وإن لم تتوافر سوى املعرفة اجلزئية في العالم .وتتمثل محصلة ذلك في أنه
مهما كانت القرارات املتخذة على صعيد السياسات قرارات مدروسة ،فإنها
تأخذ طابعا جتريبيا .وتقدم هذه القرارات معلومات مفيدة عن الطريقة التي
يعمل بها العالم ،حتى وإن لم حتقق النتائج املأمولة من قبل واضعي
السياسات .وحبذا لو مت إدراك هذه احلقيقة ليتمكن واضعو السياسات من
إضفاء طابع مؤسسي على عملية حتديد مواطن الفشل ،والتع ّلم من األخطاء،
وتصحيح السياسات في منتصف املدة.
انعقدت حلقة العمل املعنية بالصحة والنمو في شهر أكتوبر/تشرين األول
عام  .2007وكان من ُحسن حظنا أن استفدنا من ينابيع حكمة ورؤى كوكبة من
الباحثني املمتازين واملمارسني ذوي اخلبرات الواسعة .ونعرب عن امتناننا العميق
جلميع املشاركني الواردة أسماؤهم أدناه .والواقع أن اجلزء التالي من هذه املقدمة
التمهيدية لن يعرض خالصة وافية حللقة العمل أو لفصول هذا الكتاب ،بل
سيقدم بعضا من أبرز جوانب املناقشة مع عرض بعض األفكار التي أدت إلى
استخالص االستنتاجات اخلاصة بالصحة في تقرير النمو .ويتمثل أحد
االستنتاجات القوية في األهمية البالغة لالستثمار في التغذية والصحة وتنمية
مدارك األطفال في السنوات األولى من العمر وسنوات ما قبل االلتحاق باملدارس.
وال يرتبط هذا االستثمار بقضية اإلنصاف واملساواة فحسب ،بل إنه يضمن أيضا
قدرة األفراد أيضا على تنمية املهارات اإلدراكية وغير اإلدراكية ،مثل املثابرة ،والدوافع،
وضبط النفس ،واحترام الذات ،ونقاء الضمير وصفاء الوجدان ،والسلوك املبني على
التطلع والرؤية املستقبلية .وحتدد هذه املهارات مجتمعة العائدات واحلالة الصحية
للشخص طيلة حياته .ويشير البحث الذي أعده ِج ّم هيكمان ،االقتصادي الرائد
في هذا اجملال ،إلى أن السنوات اخلمس األولى هي أهم السنوات في العمر من حيث
النمو .وميثل ذلك استنتاجا واضحا في هذا اجملال الذي يعتبر في أغلب احلاالت،
خالفا لذلك ،مجاال غامضا وسري َع التطور.
قياس الصحة

ينطوي أي تعريف للصحة على صعوبات وإشكاليات ،فليس هناك أي تعريف
قياسي متفق عليه .وقد واجهت منظمة الصحة العاملية معضلة هذا التعريف،
وخلُصت إلى أن الصحة ببساطة هي “غياب املرض” .وهو تعريف مختصر وميكن
تضمينه تصورات غير موضوعية وفوارق ثقافية .إال أنه يجعل قياس الصحة أمرا
بالغ الصعوبة.
وبينما ميكن قياس التعليم مبؤشر سنوات الدراسة وقياس بناء الطرق
x
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بالكيلومترات من الطرق األسفلتية ،إال أنه ليس من السهل قياس إجمالي الوضع
الصحي ألي بلد .وهو ما يؤدي بدوره إلى صعوبة حتديد آثار الوضع الصحي على
النمو االقتصادي .وتعتبر اإلحصاءات الصحية الدقيقة إحدى سلع النفع العام
التي تقوم بتقدميها فقط احلكومات واملنظمات احلكومية .وقد أنفقت الهيئات
الوطنية واملتعددة األطراف مبالغ كبيرة من املال في قياس الصحة ،وحققت تقدما
ملموسا في تتبع كل مرض على حدة ،ولكنها كانت أقل جناحا في إعداد مؤشرات
إجمالية ومؤشرات موجزة.
الرضع أو بالعمر
وتُقاس الصحة عموما بغياب العوامل السلبية مثل وفيات ّ
املتوقع الذي يخضع في حد ذاته للتأثير الكبير لوفيات الرضع .ولكن وفاة الطفل أو
الطفلة قبل العام األول أمر نادر احلدوث حتى في البلدان ذات معدالت الوفيات
املرتفعة ،ونظرا حلدوثها مرة واحدة فإنها تعتبر مقياسا منقوصا ً للصحة.
ومن املمكن متاما ،على سبيل املثال ،أن ينخفض معدل وفيات الرضع في بلد ما
حتى في ظل ارتفاع نسبة “االعتالل” أو املرض بني السكان ككل .فعدد األطفال
الرضع أقل على أية حال من عدد البالغني املصابني بأمراض مزمنة ،مثل السكري أو
مرض القلب ،وهي أمراض تتطور بصورة منفصلة عن التهديدات املاثلة أمام بقاء
الرضع على قيد احلياة .وإذا زادت حدة هذه األمراض املزمنة ،حتى في ظل حتسن
ّ
الرعاية بعد الوالدة ،فإن معدل وفيات الرضع عندئذ سيعطي انطباعا خاطئا عن
اجتاهات الصحة في البالد.
ومن دواعي األسف أنه ال ميكن رصد اعتالل الصحة العامة باستخدام مقياس
وحيد .وليس هنالك رقم واحد ميكنه أن يعكس ،حسب املأمول ،نطاق األمراض
املمكنة أو اخلطورة املتباينة لكل مرض منها .ونتيجة لذلك ،فإن املؤشرات العامة
للصحة هي حتما غامضة ومبهمة وروابطها باإلنتاجية ضعيفة.وعادة ما يفضل
العلماء اإلشارة إلى أمراض محددة ،مثل اإلنكلستوما ،واإليدز ،أو مرض السكري.
فمن األسهل قياس انتشار أمراض محددة ورصد آثارها االقتصادية.
التقدم احملرز في مجال الصحة

حتسنا رائعا في
شهدت الصحة العامة لسكان العالم ،بأي مقياس من املقاييسّ ،
املتوسط على مدى القرنني املاضيني .ويرجع ذلك إلى حد كبير لتحسن الزراعة
املؤدي للزيادة في كمية الغذاء ،إلى جانب الفهم األفضل لكيفية انتقال األمراض
وتوجيه اجلهود العامة الرامية إلى مكافحة األمراض املعدية .وساعدت هذه
العوامل على تخفيض وفيات الرضع ،واحلد من اعتالل الصحة ،وزيادة العمر املتوقع،
ومتكني املزيد من الناس من التمتع بحياتهم والعيش أكثر من  70عاما.
وقبل أواخر القرن الثامن عشر ،عانت حتى البلدان األغنى من عدم كفاية إنتاج
الغذاء وارتفاع سوء التغذية .ولكن الزيادة في الناجت الزراعي ،وخاصة في القرن
العشرين ،أدت إلى حتسني التغذية .ومتثل هذه املكاسب التغذوية حوالي  40في
املائة من العمر املتوقع على مدى األربعمائة سنة املاضية ،طبقا للبحث الرائد الذي
أجراه روبرت فوغل ،املؤرخ االقتصادي احلائز على جائزة نوبل.
وفي القرن التاسع عشر ،اكتشف رواد علم األوبئة مسارات انتقال املرض.
وسرعان ما أسفر ذلك االكتشاف عن جتفيف املستنقعات للقضاء على مواطن
تكاثر الناموس وبالتالي مكافحة املالريا واحلمى الصفراء .كما أنه أثبت ضرورة
الفصل بني املياه والصرف الصحي ،مما أدى إلى السيطرة على وباء الكوليرا .ونتجت
عن هذه اإلجراءات التدخلية بشأن الصحة العامة آثار إيجابية هائلة بالنسبة
النتشار األمراض والوفيات.
وفي مطلع القرن العشرين ،قادت الواليات املتحدة اجلهود املبذولة في أمريكا
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الالتينية إلنشاء أنظمة الوقاية من األمراض ومكافحة “ناقالت” األمراض املعدية.
وجنحت هذه اجلهود في تخفيض عدد أيام بقاء سلع التبادل التجاري في احلجر
الصحي ،واالنفتاح التجاري مع البلدان املدارية.
وأدى استئصال اإلنكلستوما في جنوب الواليات املتحدة إلى ارتفاع نسبة
االلتحاق باملدارس واملواظبة على الدراسة واإلملام بالقراءة والكتابة .كما أسفرت
جهود مماثلة ملكافحة املالريا في أمريكا الالتينية عن ارتفاع معدل معرفة القراءة
والكتابة وزيادة الدخل في سن البلوغ .والواقع أن من شأن اجلهود املوجهة نحو
مكافحة األمراض إتاحة وتشجيع االستثمار األوسع نطاقا ً في رأس املال البشري
مجتمعي في حتسني األداء االقتصادي على مستوى األسرة
اللذين يسهمان
نْ
املعيشية.
كما كانت التقنيات التي ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية مثل األمصال
واللقاحات ،واستخدام مادة دي دي تي ،والعالجات الفعالة حلاالت عدوى البكتريا،
وخاصة املضادات احليوية أدوات إلنقاذ احلياة في البلدان املتقدمة والنامية .ولكن
تأثير أوجه هذا التقدم على الصحة وطول العمر كان أقل من تأثير التدابير
الوقائية مثل التمارين الرياضية والعادات الغذائية الصحية والتخفيف من
التدخني.
االقتصاد الكلي والصحة

ميكننا أن نقول بكل ثقة إن النمو االقتصادي يؤدي إلى حتسني الصحة ،فهو يسفر
عن زيادة الغذاء املتاح ،وإتاحة القدرة على حتمل تكلفة اإلنفاق الصحي ،وزيادة
الطلب على الصحة اجليدة .ويثور السؤال حول ما إذا كانت العالقة السببية تعمل
في االجتاه العكسي :أي هل تؤدي الصحة إلى زيادة النمو االقتصادي؟ .وإذا كان احلال
كذلك ،فما مدى أهميتها باملقارنة بالعوامل األخرى احملتملة ذات الشواهد
التجريبية والعملية األكثر قوة؟
وقد أوصت جلنة منظمة الصحة العاملية املعنية باالقتصاد الكلي والصحة
بزيادة اإلنفاق على الصحة كوسيلة لتعزيز النمو االقتصادي ورفع مستوى كل من
الوضع الصحي ودخل األسرة املعيشية .وتقدم استنتاجات هذه اللجنة نقطة
البدء في إعادة فحص سالمة الشواهد االقتصادية الكلية ومدى أهميتها.
وبذل االقتصاديون وغيرهم من العلماء االجتماعيني جهودا كبيرة للكشف
عن تأثير االستثمارات في القطاع الصحي على األداء االقتصادي .والواقع أن
البحوث التاريخية ،وعمليات التحليل املتعدد القطاعات ،والطرق املبتكرة إلدماج
العوامل اخلاصة باألسرة في الدراسات املتضمنة عدة بلدان ،أدت إلى تنشيط
اإلطار املنهجي ،ولكن النتائج مازالت غير قاطعة .ومع ذلك فالبحوث عاجزة
بسبب نقص البيانات وعدم دقة مقاييس الصحة .وإضافة إلى ذلك ،فإن البلدان
القائمة بتقدمي خدمات صحية فعالة هي على األرجح أيضا بلدان ذات مؤسسات
أخرى جيدة األداء ،فضال عن سالمة نظام اإلدارة العامة .ومن شأن ذلك أن يؤدي
إلى صعوبة فرز املساهمة احلدية لالستثمار في الصحة وفصلها على حدة.
بطبيعة احلال تستحق حتسينات األوضاع الصحية اجلهد املبذول حتى وإن
اتضح أن لها تأثيرا محدودا على النمو االقتصادي .فالناس يضعون الصحة في
مرتبة عالية على سلم األولويات في احلياة .والصحة غاية في حد ذاتها ،سواء
كانت أم لم تكن وسيلة لتعزيز غاية أخرى هي زيادة الرفاهة والرخاء.
هل االستثمارات احلكومية في قطاع خدمات الرعاية الصحية مهمة بالنسبة
للنمو االقتصادي؟ تستثمر احلكومات في قطاع الصحة بطرق شتى ،لتوفير سلع
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عامة (كمكافحة ناقالت األمراض ،وتشجيع السلوكيات الصحية على سبيل
املثال) ،وسلع شبه عامة (مثل اللقاحات الواقية من األمراض املعدية ،واملكمالت
الغذائية) ،ودعم احلصول على الرعاية الصحية إما من خالل التأمني الصحي أو
تقدمي الرعاية بشكل مباشر .وتستند هذه االستثمارات احلكومية إلى أساس
منطقي واضح .فاألمراض املعدية تصبح ،بعد انتقالها من شخص إلى آخر،
شواغل مثيرة للقلق على الصعيدين العام واخلاص .ومبا أن املرض حدث عشوائي،
فإن أفضل وسيلة للتصدي له هي املشاركة املالية في مواجهة اخملاطر التي
يثيرها .وهنالك قضية مهمة بالنسبة للجنة بشكل خاص ،وهي مقدار مساهمة
اإلنفاق العام على الصحة في النمو االقتصادي.
تتسم الشواهد املستمدة من بلدان عديدة بالضعف على أحسن تقدير .وعلى
الرغم من أن عدم توافر املقياس الصحي اجليد يسهم في هذه املشكلة ،إال أن
ضعف مؤسسات الرعاية الصحية يق ّوض فعالية استثمارات الرعاية الصحية
قدمة للخدمات
وكفاءتها .فظاهرة التغيب املزمن عن العمل في املؤسسات امل ُ ّ
والرعاية ،وسوء تنفيذ امليزانيات ،وانعدام كفاءة اإلدارة ،وغياب املساءلة بصورة تامة
ُضعف اجلهود العامة وتسهم في تدني العائد على
تقريبا ،هي كلها عوامل ت ْ
االستثمار .وإذا كانت املؤسسات ال تستطيع أداء وظائفها ،فإن اإلنفاق العام على
الرعاية الصحية لن يؤدي إلى حتسني الصحة ،ناهيك عن رفع معدل النمو
االقتصادي.
من شأن االستثمارات املبكرة في الصحة والتغذية أن تؤدي إلى حتسني الرفاهة
والدخل على الرغم من أن الشواهد االقتصادية الكلية مشوشة وغير قاطعة ،إال
أن مجاالت البحث األخرى في اآلثار والدالالت األوسع نطاقا لالستثمارات في
الصحة تعطي رؤى ثرية وواعدة .فاالستنتاجات املستخلصة من االقتصاد ،وعلم
النفس ،والعلوم العصبية تكشف األهمية العميقة لتوقيت التدخل .فاإلجراءات
التدخلية في سنوات ما قبل املدرسة لها باع طويل حيث تؤدي إلى حتسني الصحة
واالنتظام الدراسي وزيادة الدخل حتى في مرحلة الحقة من احلياة .فعلى سبيل
املثال ،أظهرت دراسة تتبعية مدتها  35عاما في غواتيماال أن أجور الرجال احلاصلني
على تكملة غذائية بروتينية في أول عامني من الطفولة أعلى بنسبة  46في املائة
في املتوسط من أجور الرجال احلاصلني على املكمالت الغذائية احملتوية على
سعرات حرارية.
وميكن أن تؤدي مكافحة سوء التغذية إلى زيادة كبيرة في معدالت بقاء األطفال
الصغار على قيد احلياة وتخفيف عبء املرض .ويُترجم كل ذلك إلى بالغني موفوري
الصحة والعافية ميكنهم أن يتوقعوا احلياة لسنوات أطول .ويشير كل من البحوث
الطبية احليوية والبحوث االقتصادية إلى اآلثار الشديدة الوضوح الناجمة عن
التغذية في مرحلة الطفولة املبكرة على االنتظام في املدارس ،والتعلم ،وصحة
البالغني ،والدخل مدى احلياة .والواقع أن التجارب واخلبرات في املراحل املبكرة من
احلياة متثل اختالفا في املهارات اإلدراكية للبالغني بدرجة أكبر من التعليم.
وفي البلدان النامية ،يعاني األطفال املصابون بالتقزم أو األنيميا من قلة سنوات
التعليم ،وانخفاض اإلنتاجية ،وتدني الدخل بعد سن البلوغ .وتربط استنتاجات
العلوم العصبية احلديثة فيما بني عدم كفاية اإلجراءات التدخلية في سنوات ما
قبل املدرسة وبعض أشكال السرطان ،واملرض العقلي ،ومرض السكري ،وغيرها
من األمراض املزمنة التي تصيب البالغني .والواقع أن تعويض البالغني عن أوجه
النقص في املرحلة املبكرة من احلياة يعتبر أكثر تكلف ًة وأقل جناحا من االستثمارات
املوجهة للعناية باألطفال في السن السابقة لاللتحاق باملدارس .ومن ناحية أخرى،
تستطيع هذه االستثمارات حتسني إنتاجية ودخل األفراد والعائالت ،فضال عن آثارها
القوية على النمو االقتصادي بشكل إجمالي على املدى األطول .وفي مقدور هذه
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االستثمارات أيضا تضييق التفاوت في الدخل عن طريق كسر حلقة انتقال الفقر
بني األجيال.
مالحظات ختامية

من املنظور التاريخي ،يعزى التقدم في حتسني الصحة ،إلى حد كبير ،للتدخالت
الكافية واملالئمة املعنية بالتغذية والصحة العامة ،علما بأن هذه العالقات
الهامة مازالت دائمة في العالم احلديث .فاألمراض املزمنة تُطيح باإلنتاجية في
الوقت الراهن وتُنذرُ بخسائر في الناجت في املستقبل .وميكن أن ينتقل هذا الشقاء
واحلرمان إلى اجليل القادم إذا لم يتم االستثمار في األطفال بطرق موجهة في
التوقيت الصحيح .فمن شأن الصحة اجليدة أن تؤدي إلى حتسني القدرة على
حتسن هائل في الدخل والرفاهة على
التعلم والعمل ،وهو ما يؤدي بدوره إلى ّ
مستوى األسرة ،حتى وإن كانت هناك صعوبة أكبر في متييز تأثيرها على املستوى
الكلي العام .وتستحق املشكالت املنهجية في رصد هذه املكاسب أن نوليها
عظيم اهتمامنا ومزيدا من اجلهد والعمل .كما متس احلاجة أيضا إلى إيالء قدر
أكبر من االهتمام بنهوض مؤسسات الرعاية الصحية ،ألن رؤية املزيد من هذه
املؤسسات بوضعها احلالي ليست مرغوبة وال ميكن حتمل تكلفتها الفادحة.
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املشاركون في حلقات العمل

جورج ألني ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية
سكوت أتالس ،جامعة ستانفورد
جير بيرمان ،جامعة بنسلفانيا
هويت بليكلي ،جامعة شيكاغو
ديفيد كانينغ ،جامعة هارفارد
موكيش تشوال ،البنك الدولي
راندال إيليس ،جامعة بوسطن
ديون فيلمر ،البنك الدولي
جني فورتسون ،جامعة شيكاغو
بول غيرتلر ،جامعة كاليفورنيا ،بيركلي
بابلو غوتريت ،البنك الدولي
ماركوسهاكر ،صندوق النقد الدولي
جيفري هامر ،جامعة برنستون
ويليام جاك ،جامعة جورج تاون
سيمون جونسون ،صندوق النقد الدولي
داني ليبزيغر ،نائب رئيس اللجنة املعنية بالنمو والتنمية ،البنك الدولي
مورين لويس ،البنك الدولي
ليزا ماكالوم ،مؤسسة نايكي
تريفور مانويل ،عضو اللجنة ،ووزير املالية في جنوب أفريقيا
غراهام ميدوز ،جامعة ساسيكس
أندريه ميديسي ،بنك التنمية للبلدان األمريكية
آن ميرشانت ،البنك الدولي
غوبند نانكاني ،شبكة التنمية العاملية
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دوروتا نواك ،البنك الدولي
مايكل سبنس ،رئيس اللجنة املعنية بالنمو والتنمية ،جامعة ستانفورد
روبني سواريز ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية
دوايت فينر ،عضو اللجنة ،ومحافظ البنك املركزي لدول شرق الكاريبي ،سانت
كيتسونيفيس
ديفيد ويل ،جامعة براون
روبرتو ,زاغا ،البنك الدولي
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نبذة عن احملرريْن واملؤلفني

دارون أسيموغلو أستاذ بقسم تشارلز كندلبيرغر لالقتصاد التطبيقي مبعهد
مساشوستس للتكنولوجيا ،وحاصل على “وسام جون بيتس كالرك” في عام
 .2005وهو من أبرز  20شخصية اقتصادية على مستوى العالم طبقا ملؤسسة
أفكار /أوراق البحوث االقتصادية ( .)IDEAS/RePEcوأصبح أسيموغلو عضوا بهيئة
التدريس مبعهد مساشوستس للتكنولوجيا في عام  .1993وهو عضو في برنامج
النمو االقتصادي باملعهد الكندي للبحوث املتقدمة ،وزميل مشارك أيضا في
املكتب الوطني للبحوث االقتصادية ،ومركز األداء االقتصادي ،ومركز بحوث
السياسات االقتصادية .وهو مهتم أساسا باالقتصاد السياسي ،والتنمية
االقتصادية ،والنمو االقتصادي ،والتكنولوجيا ،وتفاوت الدخل واألجور ،ورأس املال
البشري والتدريب ،واقتصاديات العمل .وركزت أعماله األخيرة في معظمها على
دور املؤسسات في التنمية االقتصادية واالقتصاد السياسي.
سير جورج ألني هو رئيس جامعة وست إنديز ،وقد شغل منصب مدير منظمة
الصحة للبلدان األمريكية في أول فبراير/شباط عام  ،1995ثم أكمل فترة خدمته
الثانية ملدة أربع سنوات في  31يناير /كانون الثاني عام  .2003ومت انتخابه في عام
 2003مديرا فخريا ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية .وفي فبراير/شباط عام ،2003
قام كوفي أنان ،أمني عام األمم املتحدة حينئذ ،بتعيينه في منصب املبعوث اخلاص
لألمني العام املعني مبرض اإليدز في منطقة البحر الكاريبي .ومت تثبيته في هذا
املنصب من قبل األمني العام احلالي بان كي مون .وفي أكتوبر /تشرين األول عام
 ،2003جرى تعيينه رئيسا جلامعة وست إنديز .كما أنه حاليا أستاذ مساعد في
كلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز .وحصل سير جورج على
العديد من اجلوائز تقديرا ألعماله ،مبا في ذلك األنواط ونياشني التقدير وأوسمة
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الشرف من العديد من بلدان األمريكتني .وفي عام  ،2001حصل على وسام اجملتمع
الكاريبي ،وهو أرفع وسام ميكن منحه ملواطن كاريبي.
جير بيرمان هو أستاذ االقتصاد ،كرسي ويليام آر كينان االبن (ورئيس قسم
االقتصاد سابقا) والباحث املنتسب (واملدير السابق) ملركز الدراسات السكانية
بجامعة بنسلفانيا ،وهو عضو في هيئة التدريس بهذه اجلامعة منذ عام .1965
وتضم قائمة اهتماماته البحثية االقتصاد اجلزئي التجريبي ،والتنمية االقتصادية،
واقتصاديات العمل ،واملوارد البشرية ،والدميغرافيا االقتصادية ،وسلوكيات األسر
املعيشية .وقد ن ُشر له أكثر من  300مقالة متخصصة و 32كتابا ودراسة
متخصصة حول هذه املوضوعات .وعمل جير استشاريا ً للبحوث لدى العديد من
املنظمات الوطنية والدولية ،مبا في ذلك البنك الدولي ،والبنك اآلسيوي للتنمية،
وبنك التنمية للبلدان األمريكية .وقد أشرف أو شارك في اإلشراف على أكثر من
 50مشروعا بحثيا بتمويل من منظمات منها املعهد الوطني األمريكي للصحة،
واملؤسسة الوطنية األمريكية للعلوم ،ومؤسسة روكفلر ،ومؤسسة فورد .وقد
ألقى العديد من احملاضرات في الواليات املتحدة وبلدان أخرى ،فضال عن مشاركته
في األبحاث التخصصية أو إلقاء احملاضرات في أكثر من  40بلدا في آسيا وأفريقيا
وأوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .وهو حاصل على العديد من األوسمة ،مبا
في ذلك اختياره عضوا شرفيا في مؤسسة فولبرايت في الذكري السنوية األربعني
إلنشائها ،وزميال جلمعية االقتصاد القياسي ،وزميال لهيئة مؤسسة غوغنهامي،
وزميال لهيئة مؤسسة فورد.
هويت بليكلي هو أستاذ مساعد لالقتصاد في كلية الدراسات العليا إلدارة
األعمال بجامعة شيكاغو .وتركز أبحاثه على محددات إنتاجية البالغني العائدة
ملرحلة الطفولة .وتناولت أعماله األخيرة تأثير استئصال األمراض في املناطق
املدارية في كل من جنوب الواليات املتحدة وأمريكا الالتينية ودور املهارات اللغوية
(لإلجنليزية) في التقدم االقتصادي للمهاجرين منذ الطفولة في الواليات املتحدة.
وتقيس أعماله األخرى أهمية امليزانيات العمومية في تضخيم األزمات في بلدان
األسواق الصاعدة .واشتغل أيضا بالتدريس في جامعة كاليفورنيا -سان دييغو،
وخبيرا زائرا ببنك االحتياطي الفدرالي في بوسطن وأستاذا زائرا في جامعة لوس
أنديز.
ديفيد ئي بلوم هو أستاذ لالقتصاد وعلوم السكان (كرسي كالرنس جيمس
غامبل) بجامعة هارفارد ،ورئيس قسم السكان والصحة الدولية بكلية هارفارد
للصحة العامة ،ومدير برنامج جامعة هارفارد املعني بالدميغرافيا العاملية
للشيخوخة .وهو أيضا باحث مساعد في املكتب الوطني للبحوث االقتصادية،
وزميل األكادميية األمريكية لآلداب والعلوم .وقد اشتغل بتدريس السياسة العامة
في جامعة كارنيغي -ميلون وتدريس االقتصاد بجامعة هارفارد وجامعة كولومبيا.
وكان في السابق نائبا ملدير معهد هارفارد للتنمية الدولية ورئيسا لقسم االقتصاد
بجامعة كولومبيا.
ديفيد كانينغ هو أستاذ لالقتصاد والصحة الدولية ،بقسم السكان والصحة
الدولية بجامعة هارفارد .وكان قبل ذلك أستاذا لالقتصاد بجامعة كووين ،بلفاست
( )2002-1993وأستاذا فخريا بهذه اجلامعة ،وأستاذا مساعدا بقسم االقتصاد
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بجامعة كولومبيا ()1993-1992؛ ومحاضرا في االقتصاد بجامعة كمبريدج (-1989
 )1992وكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية (.)1989-1988
ويليام جاك هو أستاذ مساعد بقسم االقتصاد بجامعة جورج تاون .وقد عمل في
السابق في اجلامعة الوطنية األسترالية ،والكونغرس األمريكي ،وصندوق النقد الدولي.
كما عمل مستشارا في البنك الدولي ومنظمة الصحة العاملية .وتتضمن اهتماماته
البحثية االقتصاد العام ،والتنمية ،واقتصاديات الصحة.
سيمون جونسون ،أستاذ لتنظيم األعمال واملشاريع احلرة (كرسي رونالد كيرتز)
بكلية سلون لإلدارة مبعهد مساشوستس للتكنولوجيا ،ويشغل هذا املنصب منذ
عام  .2004وهو أيضا زميل رفيع املستوى ملعهد بيتريسون لالقتصاد الدولي في
واشنطن العاصمة .وكان في الفترة من مارس /آذار  2007حتى نهاية أغسطس/
آب  2008كبيرا للخبراء االقتصاديني ومديرا إلدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.
وفي فترة عمله بصندوق النقد الدولي ،قاد الدكتور جونسون فريق العمل املعني
بآفاق االقتصاد العاملي ،وساعد على صياغة استجابات مبتكرة لالضطرابات املالية
العاملية ،وكان من أوائل الداعني إلى تطبيق أشكال جديدة للمشاركة في صناديق
الثروات السيادية .وهو حاليا مدير مشارك للمشروع املعني بأفريقيا لدى املكتب
الوطني للبحوث االقتصادية ،ورئيس جلمعية الدراسات االقتصادية املقارنة (فترة
شغل املنصب  .)2009-2008والدكتور جونسون خبير في القطاع املالي واألزمات
االقتصادية .وقد عمل على مدى العشرين سنة املاضية في مجاالت منع نشوب
األزمات وتخفيف آثارها ،باإلضافة إلى القضايا املتصلة بالنمو االقتصادي في
البلدان املتقدمة وبلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية .وتركز أعماله على
كيفية قيام واضعي السياسات باحلد من تأثير الصدمات السلبية وإدارة اخملاطر
التي تواجهها بلدانهم.
تعمل مورين لويس مستشارا بإدارة اقتصاديات التنمية في البنك الدولي.
وكانت تشغل في السابق وظيفة كبير اخلبراء االقتصاديني للتنمية البشرية
ومنصب مستشار نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية .ويركز معظم
أبحاثها ومؤلفاتها وأعمالها في مجال السياسات على متويل الرعاية الصحية
وتقدميها في البلدان النامية والبلدان املتحولة إلى اقتصاد السوق .وكانت مورين
في السابق زميلة رفيعة املستوى ملركز التنمية العاملية ملدة عامني ،كما شغلت
قبل ذلك منصب مديرة الوحدة املعنية في البنك الدولي بأبحاث وبرامج
السياسات االقتصادية والتنمية البشرية في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى .وفي أوائل التسعينيات ،قادت مورين تنفيذ األجندة الصحية في البنك
الدولي املعنية بالبرازيل .وقد وضعت ،قبل انضمامها للبنك الدولي ،البرنامج
املعني بسياسات الصحة الدولية باملعهد احلضري .وقد ن ُشر لها العديد من
املقاالت في اجملالت املتخصصة حول اقتصاديات الصحة والسياسة الصحية.
مايكل سبنس هو زميل رفيع املستوى مبؤسسة هوفر وأستاذ فخري في مركز
فيليب إتش نايت بكلية الدراسات العليا في إدارة األعمال بجامعة ستانفورد.
وحصل في عام  2001علي جائزة نوبل التذكارية في العلوم االقتصادية .وعمل
كأستاذ مبركز فيليب إتش نايت وتولى منصب عميد كلية إدارة األعمال بجامعة
ً
شريكا في مؤسسة أوك هيل
ستانفورد من  1990إلى  .1999ومنذ  ،1999أصبح
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كابيتال .ومن  1975إلى  1990عمل أستاذا لالقتصاد وإدارة األعمال بجامعة هارفارد.
وحصل سبنس على جائزة جون كينيث غالبريث للتميز في التدريس عام 1978
وحصل على وسام جون بيتس كالرك عام  1981تقديرًا “لإلسهامات امللحوظة في
رئيسا لقسم االقتصاد بجامعة هارفارد
الفكر واملعرفة االقتصادية ”.ومت تعيينه
ً
عام  1983وعمل عميدا لكلية اآلداب والعلوم من عام  1984إلى عام  .1990وفي
العديد من األوقات ،كان سبنس عضوا في هيئات حترير أمريكان إيكونوميك ريفيو،
وبيل جورنال أوف إيكونوميكس ،وجورنال أوف إيكونوميك ثيوري ،وبابليك
بوليسي .ويرأس البروفيسور سبنس اللجنة املعنية بالنمو والتنمية.
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شكر وتقدير

يعرب احملرران عن عظيم امتنانهما للمساندة القوية التي قدمتها اجلهات الراعية
للجنة املعنية بالنمو والتنمية :حكومات أستراليا وهولندا والسويد واململكة
املتحدة؛ ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت؛ ومجموعة البنك الدولي .وميتد تقديرنا
احلار لداني ليبزيغر ،نائب رئيس البنك الدولي ورئيس شبكة تخفيض أعداد الفقراء
وإدارة االقتصاد ،لعطائه في تقدمي املوارد الالزمة لهذا اجلهد .كما نعرب عن فائق
التقدير والعرفان للمشاركني في حلقات العمل املعنية بالصحة والنمو التي
ُعقدت حتت رعاية اللجنة ،وخاصة مؤلفي فصول هذا الكتاب ،ملا قدموه من رؤى
عديدة ومتنوعة وللوقت الذي كرسوه للمشاركة في مناقشة هذه القضايا .وكان
روبرتو زاغا ،سكرتير اللجنة ،مصدرا ثابتا لألفكار القيمة ،والتشجيع والتحفيز.
فروبرتو يساعد اآلخرين على بذل أفضل ما لديهم ويواصل تركيزه الثاقب على
القضايا املطروحة .ويعكس مستوى املناقشة ونوعية الدراسات التالية حماسه
وحكمته وحنكته.
وقد تفانى فريق من الزمالء في أمانة جلنة النمو مورييل دارلنغتون ،ديانا
مانيفسكايا ،ودوروتا نواك في حتقيق جناح كل جانب من جوانب عمل اللجنة ،حيث
منحونا اهتمامهم الكامل بتنظيم حلقات العمل وإنتاج هذا الكتاب وما هذا
سوى وجه واحد لألنشطة العديدة ل ّلجنة ذات مواعيد اإلجناز العاجلة وامللحة
حيث ال مجال للتسامح والتهاون مع اخلطأ .وأصبحت هذه العملية برمتها أمرا
ممكنا بفضل قدراتهم التنظيمية الرائعة ومثابرتهم وعملهم واجلاد .ومتيزت سندي
فيشر بالواقعية واملرونة واحليوية في إعداد مخطوطة هذه املطبوعة ،فلم تتقاعس
حلظة واحدة عن االلتزام باملواعيد النهائية احملددة ،وغمرتنا بعطفها وكرمها عندما
اضطرتنا الظروف أحيانا إلى طلب تغيير بعض مواعيد اإلجناز اخلاصة بنا .وقد
أشرف ستيفن ماكغرورتي على عملية النشر بكل مهارة واقتدار .ونود أن نشكر
سيمون كوكس من مجلة اإليكونوميست على عمله املمتاز بشأن املقدمة
التمهيدية.
مايكل سبنس
مورين لويس
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قائمة اخملتصرات

العالج املضاد للفيروسات الرجعية
ART
الفهرس التجميعي لعلوم الطب والتمريض والعلوم الطبية
CINAHL
املساندة (قاعدة بيانات سيناهل)
حتليل البرامج واملؤسسات القطرية
CPIA
مادة دي دي تي
DDT
إجمالي الناجت احمللي
GDP
معادالت التقدير املعممة (جي إم إم)
BMM
الطول بالنسبة للعمر درجة االنحراف املعياري
HAZ
	HIV/AIDSمرض اإليدز
اجمللس الدولي للصحة
IHB
املربعات الصغرى غير املباشرة
ILS
معهد التغذية ألمريكا الوسطى وبنما
INCAP
االستخدام العام املتكامل للعينة املصغرة
IPUMS
املتغيراتاملساعدة
IV
معهدمساشوستسللتكنولوجيا
MIT
منظمة غير حكومية
NGO
منظمة التنمية والتعاون في امليدان االقتصادي
OECD
طريقة أقل املربعات العادية
OLS
العالج باإلماهة الفموية
ORT
منظمة الصحة للبلدان األمريكية
PAHO
املتغيرات الفئات والشرائح ذات املفعول الرجعي
RC
	RSCجلنة روكفلر الصحية املعنية باستئصال الدودة الصنارية
(اإلنكلستوما)
مرض سارز
SARS
منطقة اقتصادية حكومية
SEA
اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج
TFP
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2SLS
UN
UNDP
UNICEF
WAZ
WER
WHO
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املربعات الصغرى ذات املرحلتني
األمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
اليونيسيف
الطول بالنسبة للعمر درجة االنحراف املعياري
السجل الوبائي األسبوعي
منظمة الصحة العاملية

الفصل األول
االستثمارات في الصحة والنمو
االقتصادي :الشواهد االقتصادية الكلية
واألسس االقتصادية الجزئية
ويليام جاك ومورين لويس

ليس ثمة شك في أن التحسينات التي طرأت على األوضاع الصحية على مدى
الخمسين إلى المائة سنة الماضية ،والمقاسة بعدد المؤشرات ،كانت إنجازات
رائعة .إذ أدت اللقاحات والمضادات الحيوية وغيرها من األدوية والمستحضرات
الطبية إلى الحد بصورة ملموسة من انتشار األمراض وتخفيض معدالت الوفيات.
كما ساعد النمو االقتصادي على الوصول لتلك النتيجة أيضا :فاألغنياء يحصلون
على التغذية والتعليم بمستويات أفضل ،فضال عن أن البلدان الغنية أكثر قدرة
ُحد من انتقال المرض (مثل
على تحمل تكلفة توفير السلع العامة التي من ت ّ
اإلمداد بالمياه وخدمات الصرف الصحي ومكافحة ناقالت األمراض كالبعوض).
فهل كانت التحسينات في الصحة في حد ذاتها عامال مساعدا على تعزيز
النمو االقتصادي؟ يأتي هذا االفتراض في صميم تقرير اللجنة المعنية باالقتصاد
الكلي والصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ( )WHO 2001:iالذي يشير إلى

تم إعداد هذا الفصل ورفعه إلى اللجنة المعنية بالنمو والتنمية ،علما بأنه جرى عرض نسخة سابقة منه في حلقة العمل الخاصة
بالصحة والنمو االقتصادي التي ُعقدت تحت رعاية اللجنة في  16أكتوبر /تشرين األول  .2007ويتوجه المؤلفان بالشكر إلى جيفري هامر،
وماغنوس ليندلو ،وماتياس لوندبرغ ،وأندريه ميديسي ،وبول شولتز ،ودانكان توماس ،وإلى المشاركين في الحلقة على تعليقاتهم المفيدة.
وقد قدمت آن ميركانت وإيريكا ماي لورينزانا مساعدة بحثية تخصصية .والمؤلفان مسؤوالن وحدهما عن محتويات هذا الفصل.
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أن “توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية األساسية لتصل للفقراء في العالم
يمكنه إنقاذ حياة الماليين من البشر كل عام ،وتقليص الفقر ،وتحفيز التنمية
االقتصادية ،وتدعيم األمن العالمي” .ووفقا لهذه الرؤية ،فإن الرعاية الصحية األفضل
ربما تتمكن من تحقيق ما فشل فيه العاملون في محيط التنمية ،والمنظمات
غير الحكومية ،والخبراء االقتصاديون ،والمعونة األجنبية ،والدبلوماسية .وقد وجد
بعض الباحثين وشائج قوية بين الصحة والنمو االقتصادي (منهم على سبيل
المثال بلوم وكانينغ 2003أ2003 ،ب) ثم استخدموا هذا االستنتاج في الدعوة إلى
زيادات كبيرة في اإلنفاق الحكومي على الصحة.
من المرجح أن لكال االتجاهين في العالقة السببية بين الصحة والدخل
تأثيرا حقيقيا ،وإن كان من الصعب قياسهما وتقديرهما ،ولعل الجدل القوي
الدائر بشأن تحديد االتجاه المهيمن يعكس هذه التحديات التجريبية .ومن
شأن حسم هذا الجدل أن يشدد على تأكيد الحاجة الملحة لمساعي تحقيق
النمو ،واستنارة هذه المساعي ،أو كليهما معا .فاستنتاج أن النمو االقتصادي
يعمل على تخفيض معدالت وفيات الرضع من شأنه ،على سبيل المثال ،أن
يعجل باعتماد اإلصالحات الكفيلة بتعزيز النمو على صعيد السياسات.
ّ
وبطريقة أخرى بديلة ،عندما تكون تحسينات صحة عموم السكان محفزة
للنمو االقتصادي ،فإن العوائد على السياسات المؤدية بشكل مباشر إلى
تحسين الوضع الصحي ستكون أعلى مما هي عليه اآلن ،وربما تتم إضافة
التدخالت المعنية بتحسين الصحة إلى ترسانة السياسات المناصرة للنمو
االقتصادي ليتم استخدامها في جهود ومساعي تحقيقه.
صنع القرارات المعنية بالسياسة العامة ،تبحث
للمساعدة في استنارة عملية ُ
المراجعة االستعراضية القنوات التي يمكن لتحسينات الصحة العمومية
هذه ُ
أن تؤدي من خاللها إلى زيادة حقيقية في الدخل والنمو ،والشواهد المتصلة بذلك.
وتشير جوانب التقدم األخيرة في هذا المجال إلى االرتباط التفاعلي المحتمل بين
الصحة والنمو ،وصعوبة قياسه ،وترجيح أن األثر الناتج عنه صغير نسبيا.
ربما يؤدي تحسين الصحة إلى زيادة الدخل ،ولكن هذا ال يعني بالضرورة وجوب
قيام البلدان النامية بزيادة اإلنفاق من ميزانياتها على الرعاية الصحية .ويوضح بلوم
وكانينغ (2003أ )313 :أن “القضية الرئيسية ال تتمثل في أن اإلنفاق على الصحة
سيكون أمرا جيدا [وإن كان بعض المؤلفين يشككون في هذه الفرضية] ،بل تتعلق
بما إذا كان اإلنفاق على الصحة أفضل من االستخدامات األخرى للموارد المالية
المحدودة في البلدان النامية” .وربما ال يكون اإلنفاق العام على الصحة هو أفضل
وسيلة لتحقيق الصحة ،ناهيك عن تحقيق النمو االقتصادي.
ومن ثم يتمثل الهدف الثاني لمراجعتنا في استقصاء محددات الصحة
نفسها ،وخاصة الشواهد المتعلقة بتأثير سياسات اإلنفاق العام على الصحة.
ويبدو أن بعض التدخالت العامة المحددة تعتبر جيدة للغاية بالنسبة للنتائج
الخاصة بالصحة ،في حين أن بعض المقاييس األوسع نطاقا لها ،فيما يبدو،
تأثير محدود قابل للقياس .ولكن من الواضح بصفة عامة أن هنالك شواهد
متزايدة على أن السياسات العامة تؤدي فقط إلى تحسين الصحة عندما
تكون المؤسسات القائمة متمتعة بنوعية عالية بالدرجة الكافية ،وأنه من
المرجح أن للمؤسسات الجيدة نفسها تأثيرا مباشرا على النمو االقتصادي
أكثر أهمية من تأثيرها على تحقيق النمو من خالل تحسين الصحة.
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ونحذر القارئ من توقع وجود توافق في اآلراء في البحوث التجريبية بشأن وجود
وشائج بين الصحة والنمو أو حتى بين السياسات الصحية والصحة نفسها.
فهنالك عدد من الدراسات التي تقدم نتائج ال لبس فيها وال غموض ولكنها تتعارض
مع بعضها البعض .ونرى من واقع قراءتنا أن األبحاث والمؤلفات ما هي إال مزيج من
استقصاءات علمية دقيقة ودعوة جيدة الدوافع لتأييد الطرح على جانبي النقيض1.
ْ
ومزيدا على ذلك ،فإن محاولة فكفكة الصلة بين الصحة والنمو ،أو العكس ،تميط
اللثام بصفة خاصة عن اإلشكاليات المحيطة بالقضايا االقتصادية القياسية
للعالقات السببية والمتغيرات الداخلية وأخطاء القياس ،ويستمر الجدل والنقاش
حتى بشأن دقة وسالمة أعظم المناهج المبتكرة.
يتأثر الوضع الصحي بالغذاء والتغذية ،واالستثمارات في الصحة العامة،
وأسلوب الحياة والخدمات الطبية لكل فرد .وإضافة إلى ذلك ،هناك عوامل أخرى،
وال سيما التحصيل العلمي القائم على المهارات المعرفية وغير المعرفية ،لها
تأثير عميق على االستعداد لإلصابة باألمراض والوقاية منها والتغلب عليها في
مرحلة الرشد والبلوغ .ونقوم باستعراض الشواهد المحيطة بجميع هذه المؤثرات
من أجل الحصول على بعض تقديرات الصلة بين االستثمارات في “الصحة” في بلد
ما والنمو االقتصادي.
يبحث القسم األول من هذا الفصل الصالت والروابط بين نواتج الصحة والنمو
االقتصادي على صعيد االقتصاد الكلي ،فضال عن مناقشة القضايا ذات العالقة على
مستوى االقتصاد القياسي والسياسات .ولما كانت بحوث الصحة والدخل
ال تقدم سوى إرشاد محدود على صعيد السياسات بشأن كيفية تحسين
الصحة ،فإن القسم الثاني يستعرض الروابط االقتصادية الجزئية بين الصحة
والدخل مع بحث الدور الهام الذي لعبته االستثمارات العامة خارج قطاع
“الصحة” في تحسين األوضاع الصحية .ويقدم القسم الثالث موجزا للصالت
الضعيفة بين االستثمارات في الرعاية الطبية والوضع الصحي ،مع معالجة
التحديات المؤسسية في قطاع الصحة إذا أُريد لالستثمارات في الرعاية
الصحية أن تؤدي إلى تحسين الصحة .ويعرض القسم األخير من هذا الفصل
االستنتاجات المستخلصة.
صحة السكان والدخل :الصالت المحتملة والشواهد

يقدم هذا القسم عرضا موجزا لألنماط التاريخية لتحسينات الصحة العمومية
بوصفها الخلفية والمعلومات األساسية الالزمة لمراجعة اآلليات التي يمكن أن
تؤدي من خاللها تحسينات صحة السكان إلى زيادات في الدخل .ثم نعرض بعد
ذلك بعض الشواهد األساسية على أوجه الترابط بين اتجاهات الصحة واتجاهات
الدخل القومي فيما بين البلدان وفي بلدين ناميين كبيرين (هما الصين والهند)
على م ّر الزمن ،مع مناقشة التحديات الماثلة أمام تفسير صالت االرتباط وتأويلها.
كيف أصبحنا موفوري الصحة والعافية؟

تقدم هذه النظرة العامة من المنظور التاريخي سردا تفصيليا لألسباب الرئيسية
1

يالحظ ديكسيت ( )23 :2006في مناقشة حافزة على التفكير المركز أن االستنتاجات المتعارضة في أبحاث ومؤلفات النمو والتنمية
المستخدم غير الخبير هائما في منطقة معينة وهو في حالة كاملة من البلْبلْة والحيرة”.
“يمكنها أن تترك ُ
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للتحسينات في صحة السكان ،والتي يكمن الكثير منها خارج مجال الرعاية
الصحية  ،مثل تحسين اإلمداد بالغذاء وخدمات الصرف الصحي ومكافحة ناقالت
األمراض.
الواقع أن التحسينات الهائلة في الوضع الصحي على مدى الخمسين عاما
المنصرمة وهي أوضح ما تكون في انخفاض معدالت الوفيات والزيادات في متوسط
العمر المتوقع ترجع بشكل رئيسي إلى تحسين التغذية ،ونواحي التطور والتقدم
في الصحة العامة ،والتعليم؛ وبالنسبة للسكان قاطبة ،فإن لرفع مستوى اإلنفاق
على الرعاية الصحية آثارا ً محدودة على خفض الوفيات.
تاريخيا ،أدى عدم كفاية إنتاج الغذاء ،وسوء التغذية الناتج عن ذلك ،إلى التأثير سلبا
على إنتاجية البالغين .فعلى سبيل المثال ،توضح البيانات المستمدة من المملكة
المتحدة أنه حتى أواخر القرن الثامن عشر كان اإلنتاج الزراعي البريطاني كافيا إلطعام
 80في المائة فقط من السكان .وأسفرت زيادة الناتج عن رفع مستوى التغذية ،مما
أدى إلى ساعات العمل األطول ،بينما أدت االستثمارات الموازية في الصحة العامة إلى
تحسين استخدام السعرات الحرارية المستهلكة (فوغل  .)2002ويستنتج فوغل
( )1986أن التحسينات التغذوية ساهمت بحوالي  40في المائة من انخفاض الوفيات
منذ عام  ،1700مع زيادات حادة في الحالة التغذوية في فترات الوفرة الغذائية التي شهد
معظمهاالقرنالعشرون.
المفضية إلى الصحة
وإلى جانب التغذية األفضل ،كان لعوامل تطور العادات ُ
وتقدم التعليم فيما يتعلق بتخفيض الوفيات دورٌ أكثر أهمية من دور التقدم الطبي
وبحثَ ماك كيوين ،وريكورد ،وتيرنر ( )1975 ،1962أسباب هبوط معدالت الوفيات في
إنجلترا وويلز خالل القرنين التاسع عشر والعشرين .وقد تأثرت الوفيات بإجراءات
طبية مثل التحصين باألمصال واللقاحات ،ولكن فعاليات تخفيض مستوى
التع ّرض للعدوى ،وتوسيع نطاق اإلمداد بالمياه عبر خطوط األنابيب وزيادة خدمات
الصرف الصحي ،والتغذية األفضل ،كانت بمثابة العوامل الرئيسية المفسرة
الرتفاع معدل البقاء على قيد الحياة .والجدير بالذكر أن انخفاض الوفيات الناجمة
عن العدوى المنقولة عن طريق الهواء كان أمرا واقعا قبل استحداث العالجات
لتحسن التغذية تأثير كبير على القدرة على الوقاية من
الطبية الفعالة ،إذ كان
ّ
المرض وعلى احتماالت الوفاة .أما انخفاض معدالت الوفيات الناشئة من األمراض
تحسن العادات الصحية والتغذية
المنقولة بالماء والغذاء فيمكن عزْوه إلى
ّ
األفضل ،في حين أن العالج ال يمت لهذا األمر بصلة إلى حد كبير.
وبالمثل ،فإن ُفوخس ( )1974يقوم في دراسته النخفاضات وفيات الرضع في
مدينة نيويورك بين عام  1900و 1930بإرجاع هذه التحوالت بشكل رئيسي إلى
ارتفاع مستويات المعيشة ،والتعليم ،وخفض الخصوبة ،وال يعزوها للتقدم
الطبي .ويقارن فوغل ( )2002بين مستويات االعتالل المرضي في فترة ما بعد الحرب
األهلية في الواليات المتحدة بمثيلتها في الجزء األخير من القرن العشرين ،ويجد
أن هذه المستويات انخفضت بدرجة كبيرة ،نتيجة للتغيرات في أسلوب الحياة من
ناحية ،وبسبب عوامل أخرى منها التدخالت الطبية وتبحث ليليراس -موني ()2005
محددات متوسط العمر المتوقع في الواليات المتحدة باستخدام أفواج تركيبية
بدءا من عام  .1900وتوضح تقديراتها أن كل سنة من التعليم تزيد متوسط العمر
المتوقع في سن  35بواقع  1.7سنة ،وهي زيادة كبيرة تب ّين األهمية المحورية
للتعليم .وهناك استنتاجات مماثلة في دراسات عديدة في البلدان النامية (شولتز
.)2002
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لقد تمثلت التطورات االستثنائية في اإلنجازات المتقدمة في طرق العالج
بالمستحضرات الطبية بعد األربعينيات من القرن الماضي وخاصة اللقاحات
والبنسلين وغير ذلك من المضادات الحيوية الكثيرة التي كانت نتاجا الكتشاف
البنسلين مما أدى إلى تغيير األوضاع الصحية .كما يشير أسيموغلو وجونسون
(الفصل الرابع من هذا الكتاب) إلى تطوير مادة دي دي تي المبيدة لآلفات وفعاليتها
في مكافحة ناقالت األمراض مثل البعوض ،وإنشاء منظمة الصحة العالمية التي
ساعدت في نشر المعرفة عن التقنيات الطبية وطرق استخدامها مما ساعد على
تخفيض معدالت الوفيات .إال أن هناك صعوبة بالغة في تتبع كل من مساهمة
اإلنجازات الطبية المتقدمة بشأن االعتالل المرضي أو الوفيات وتحديد تأثيرها بشكل
مباشر .ويرجع ذلك إلى صعوبة فصل تأثير كل إجراء من إجراءات المعالجة على حدة
ألن نجاح التطبيق يعتمد على عوامل كثيرة2.
وتشير الشواهد األكثر حداثة المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي إلى أن تغ ّيرات أسلوب الحياة وأوجه التقدم غير الطبي كان
لها تأثير أكبر من التطورات الطبية والرعاية الصحية على طول العمر والرفاهة.
فتغييرات أسلوب الحياة ،مثل تقليل تدخين السجائر واالعتدال في تعاطي الخمور،
أدت إلى جعل سكان الواليات المتحدة أكثر صحة (وولف .)1986
وفي كل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والصين،
لم يظهر الكثير من العالجات األكثر فعالية لألمراض المعدية إال بعد رسوخ
التحسينات في الصحة وثباتها .وفي بحثهما المعني بانخفاض اإلصابة
باألمراض المعدية في الواليات المتحدة على مدى الفترة  ،1973-1900يرى
ماكينلي وماكينلي ( ،)1997مثل غيرهما من الباحثين ،أن العالجات الفعالة
نشأت فقط بعد انخفاض اإلصابة بهذه األمراض؛ وأن العوامل غير الطبية
لعبت أدوارا هامة في هبوط معدالت االعتالل المرضي والوفيات المرتبطة بهذه
األمراض .وأظهرت الصين تاريخيا مؤشرات صحية أفضل كثيرا مما يمكن
توقعه على أساس الدخل .وعلى الرغم من أن معظم هذا اإلنجاز يُعزى عادة
إلى “المعاونين الطبيين” في البالد وهم طائفة من األفراد ذوي التدريب الطبي
المحدود الذين قاموا بمها ّم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية إال أن معظم
التحسينات في وفيات الرضع واألطفال حدثت قبل بداية عمل األطباء الحفاء
في عام 1965؛ ولم يتراجع الوضع الصحي في الصين بعد التخلي عن نظام
المعاونين الطبيين .ويمكن إرجاع الفضل في التحسينات الصحية المبكرة إلى
عدة أشياء من بينها حملة “المؤذيات الخمس” التي أطلقها الزعيم ماو تسي
تونغ ،ودعوته إلى شرب الشاي بدال من الماء (غير المغلي) ،وتوافر المراحيض
الجيدة عموما في الصين .ويوضح الشكل  1-1االفتقار إلى شواهد عدم كفاية
الربط بين المعاونين الطبيين والتحسينات في الصحة.
2

من شأن البيانات المحدودة المتاحة عن التدخالت النوعية ،واالختالفات في صحة المرضى عند العالج ،وارتفاع التفاوت في العالج الطبي
فيما بين المنشآت والمرافق الطبية المتعاونة والمؤثرة في نجاح استخدام التقنيات الطبية الجديدة ،أن تؤدي من بين عوامل أخرى
إلى صعوبة تحديد مساهمة اإلجراءات الطبية الجديدة .وقد قامت دراسات فعالية التكاليف بإلقاء الضوء على بعض اإلجراءات ،ولكن
ما زال يثور الجدل والخالف بشأن قيمة التطورات الطبية المتقدمة من حيث سنوات العمر المضافة .ويبحث كاتلر ( )2007فعالية
تكلفة الرعاية العالجية الجراحية ألزمة قلبية ،ويخلص إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت مزايا عملية تروية عضلة القلب راجعة إلى
اإلجراء الطبي نفسه أم إلى الخدمات األخرى المرتبطة بالرعاية في المستشفيات القادرة على تقديم هذه الخدمات .وعلى العكس من
االبتكارات الصيدالنية وابتكارات مكافحة ناقالت األمراض ،فإن مساهمة التقنيات الطبية المتطورة مازالت مثيرة للجدل.
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الشكل  1-1تحسينات الوضع الصحي وظهور المعاونين الطبيين في الصين
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المصدر :هسياو 1984
مالحظة :تمت إضافة المنحنى السهمي والنص المرتبط به إلى الشكل األصلي

وتمثلت العوامل األساسية للتحسينات في الصحة التي حققتها البلدان
في االستثمارات المستنيرة بنواحي التقدم في علوم الصحة العامة .إذ كانت
األوبئة الدورية للكوليرا والمالريا واألمراض المعدية األخرى متفشية في أوروبا
واألمريكتين خالل القرن التاسع عشر قبل تطور علوم انتقال األمراض واكتشاف
التدخالت الطبية الناجعة .وأدت االستثمارات الكبيرة في الصحة العامة في القرن
التاسع عشر استجابة ألعمال سنو ( )1849التي ربطت تلوث المياه بالكوليرا إلى
انخفاضات هائلة في الوفيات .إذ أن إبعاد الناس عن مياه الصرف الصحي الملوثة
قد أدى ببساطة إلى احتواء وباء الكوليرا في لندن في عام ( 1854كروسيار .)2007
وبالمثل ،فإن تدعيم ضفاف نهر التيمس ،الذي ساعد النهر على تصريف الفضالت
والنفايات خارج لندن ،وتجفيف المستنقعات في المناطق األخرى قد أسفرا عن
اختفاء المالريا في المملكة المتحدة (كون وآخرون  .)2003ومنذ عهد قريب ،قام
كاتلر وميلر ( )2005بدراسة تأثير المياه النظيفة على الصحة ،مع النظر في
نتائج تطبيق أساليب الفلترة وكلورة المياه من جانب المدن األمريكية في الربع
األول من القرن العشرين .وهما ينسبان الفضل لتحسين اإلمداد بالمياه بوصفه
مصدرا لحوالي نصف االنخفاض الكلي في الوفيات في المدن الرئيسية ،وثالثة أرباع
االنخفاض في وفيات الرضع ،وثلثي انخفاض وفيات األطفال.
ويتمثل أحد العوامل الهامة المفضية لتيسير استحداث التدابير الصحية
العامة في مركزية صنع القرارات بمشاركة محدودة من قبل المواطنين،
استجاب ًة للحتميات االقتصادية .وأدى استخدام حق الدولة في االستيالء على
الممتلكات للمنفعة العامة إلى فعالية ضمان تنفيذ التدابير الصحية العامة
في أوروبا وأجزاء من األمريكتين قبل القرن العشرين .وبدءا من منتصف القرن
التاسع عشر في األمريكتين ،أدت الشواغل بشأن األمراض المدارية المعدية مثل
الحمى الصفراء والكوليرا والمالريا إلى تعجيل قيام حكومات المنطقة باعتماد
6
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القانون الصحي للبلدان األمريكية الذي تضمن تطبيق المراقبة المكثفة
لألمراض واإلبالغ ورفع التقارير ،ومكافحة ناقالت األمراض ،وتحسين خدمات
الصرف الصحي ،وتنفيذ استثمارات كبيرة في مراكز أبحاث الطفيليات في
أمريكا الالتينية للحد من عقبات الحجر الصحي وفترات التأخر األخرى الماثلة
أمام التجارة اإلقليمية (منظمة الصحة للبلدان األمريكية  .)1999ويوجد مثال
حديث للعمل الجماعي المعني بتعزيز الرفاهة البشرية واالقتصادية وهو برنامج
مكافحة العمى النهري في دلتا النيجر في غرب أفريقيا ،الذي يتم تمويله من
قبل بلدان وجهات مانحة متعددة .وأدى برنامج رش المناطق المصابة بمبيدات
اآلفات والحشرات إلى المكافحة الفعالة للذباب األسود المسؤول عن هذا
المرض الذي ينهك اإلنسان ويفتك بحياته .وساعد هذا البرنامج في إعادة زراعة
 25مليون هكتار من األراضي الزراعية الخصبة بعد أن كانت مهجورة بسبب
انتشار هذا المرض (بنتون .)2001
وعليه هناك حاجة ماسة إلى تدخالت صحية عامة أخرى من هذا القبيل في
البلدان النامية للتصدي لمجموعة من نفس التحديات التي واجهتها المدن
األوروبية في أزمنة سابقة .وتشير تقديرات البنك الدولي إلى عدم قدرة مليار نسمة
على الحصول على المياه النظيفة ،وافتقار  2.6مليار نسمة (أو حوالي  40في
المائة من سكان العالم) إلى الحصول على خدمات الصرف الصحي األساسية.
ويمكن إرجاع حوالي  94في المائة من حاالت اإلسهال في العالم إلى مياه الشرب
غير اآلمنة ،وسوء الصرف الصحي ،والعادات الصحية غير المالئمة ،وتنتهي 1.5
مليون حالة منها إلى الوفاة وخاصة بين األطفال بشكل رئيسي (البنك الدولي
 .)2008والواقع أن إيالء األهمية للتدابير الصحية العامة األساسية لتعزيز الصحة
الجيدة وتخفيض معدالت الوفيات يظل أمرا جوهريا بالنسبة لالستثمارات التي
أظهرت صالت بين ذلك وتوسيع نطاق النشاط االقتصادي.
َ
تجعلك الصحة غنيا؟
كيف يمكن أن

لعل السبب األشد وضوحا الحتماالت أن الناس األصحاء قد يصبحون أكثر غنى
وثراء يتمثل في قدرتهم على العمل بصورة أكثر جدية ولساعات أطول وبوتيرة
أكثر استمرارية بالمقارنة باآلخرين .وبالتالي ،فإن العجزة أو المرضى سيعملون
ساعات أقلُ ،ملقين بعبء اقتصادي على كاهل األسرة .ولكن هل في مقدور
الصحة األفضل أن تُزيد معدل نمو الدخل؟
تراكم رأس المال البشري .يشير أحد الموضوعات المتكررة في األبحاث والمؤلفات
إلى أن الصحة تؤدي إلى نمو الدخل من خالل تأثيرها على تراكم رأس المال البشري
وال سيما من خالل التعليم شريطة حصول الناس على ما يكفيهم من الغذاء
وفرص التعليم الجيدة.
فأوال ،في إمكان األطفال األصحاء الحاصلين على التغذية السليمة قضاء وقت
أطول في المدرسة بقدرات أفضل على التعلم ،مما يهيئهم الكتساب دخل أعلى.
وعلى خطوط هذا االتجاه ،يصف ساكس وماالني ( )2002عددا من القنوات التي
تؤثر المالريا من خاللها على التحصيل العلمي ،بما في ذلك إعاقة نمو الجنين،
وتخفيض القدرات المعرفية واإلدراكية ،وانخفاض االنتظام في الدراسة.
ثانيا ،يؤثر الوضع الصحي للبالغين على تراكم رأس المال البشري ألطفالهم.
فاآلباء يتخذون ،بالنيابة عن أبنائهم ،نسبة كبيرة من القرارات الخاصة باستثمار
رأس المال البشري .وبوفاة الوالدين تنعدم قدرتهما على االستثمار في أطفالهما.
جاك ولويس
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الشكل 2-1 :منحنى بريستون2001 ،
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المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية العالمية

ولكن األيتام ال يعانون بالضرورة من الغياب الكامل للمساندة من قبل البالغين،
فهنالك الشبكات االجتماعية في العديد من المجتمعات ،ولكن ما يحصل عليه
هؤالء أقل على األرجح مما كان متاحا في حياة آبائهم وأمهاتهم .وتتم مناقشة
هذه المسألة أدناه في سياق التأثير االقتصادي للمرض .وباستخدام نهج المتغيرات
المساعدة ،يخلص لورنتزين وماكميالن وواكزيارغ ( )2005إلى أن تأثير معدل وفيات
البالغين على النمو االقتصادي عبر تأثيره على االستثمارات في التعليم هو أقل من
تأثيره على النمو من خالل التأثير على الخصوبة واستثمارات رأس المال المادي.
تراكم رأس المال المادي .يستطيع السكان المتمتعون بالصحة األفضل
تحقيق تراكم رأس المال المادي بوتيرة أكثر سرعة .وتتمثل الوسيلة األكثر
وضوحا في االدخار ،ألن ارتفاع متوسط العمر المتوقع (على سبيل المثال) يُزيد
المدة المتوقعة للتقاعد .وفي الحقيقة ،يرى بلوم وكانينغ وغراهام ( )2002أن
النمو السريع في شرق آسيا يعود إلى هذه اآللية تحديدا .ويقو ألسان وبلوم
وكانينغ ( )2006وساكس وماالني ( )2002بتسليط الضوء على أثر الوضع الصحي
األفضل للسكان على التدفقات الوافدة لرأس المال األجنبي مقابل الزيادات في
المدخرات المحلية؛ ويسود االعتقاد عادة بأن هذا التأثير له مفعوله في المواقف
المتسمة بدرجة عالية من التكامل بين االستثمار األجنبي (المباشر) والمغتربين
(في ظل دورهم إما كموظفين أو مستهلكين) .والسياحة هي المثال الذي يرد
ذكره كثيرا ،حيث يشكل التهديد بانتقال مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد
المفاجئ (سارز) عامل ردع بالنسبة للزائرين واالستثمار ،على المدى القصير على
األقل ،ألنه يوحي بوجود بيئات عالية المخاطر (بيل ولويس .)2004

اتجاهات الصحة والدخل القومي

اجتمع علم االقتصاد وعلم صحة السكان في المجال التجريبي قبل  30عاما
فحسب .ويقدم بريستون ( )1975بيانات عن نصيب الفرد من الدخل والوضع الصحي
للسكان مقاسا بمتوسط العمر المتوقع لعينة مستعرضة من البلدان .وتؤكد
البيانات األكثر حداثة استنتاجه القائل بوجود عالقة مقعرة بين الوضع الصحي
والدخل (انظر الشكل  ،)2-1كما أنها توضح أن هذه العالقة تصبح أكثر قوة بمرور
الوقت.
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الشكل  :3-1االنحرافات النمطية المعيارية القطرية للصحة والدخل2004-1960 ،
1.4

1
0.8

2004

2000

1990

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ

1980

ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ

1970

ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ

1.2

0.6
1960

ﺍﻟﻠﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
)ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ(

المصدر :دايتون 2006
مالحظة :يقيس معدل وفيات الرضع عدد األطفال المولودين الذين يموتون قبل السنة األولى من العمر لكل ألف والدة .أما االنحراف المعيار لمعدل
ما دون الخمس وفيات فيوضح تطورا مماثال غير مشمول في هذا الشكل .ويعتبر معدل وفيات الرضع عامال مهما في احتساب متوسط العمر
المتوقع نظرا ألن نسبة كبيرة من الوفيات في بلد بما تحدث في السنة األولى من العمر ،وخاصة في البلدان ذات معدالت الوفيات المرتفعة.

وتوضح الحقيقة األخيرة أن الدخل ،مقاسا بإجمالي الناتج المحلي ،ال يستطيع
أن يكون محددا وحيدا للصحة؛ ألنه لو كان كذلك لكانت البلدان األكثر غنى
وثراء بمرور الوقت قد تحركت ببساطة على المنحنى المحدد بموجب البيانات
ضة لسنة ما .وفي المتوسط ،قامت البلدان ذات الدخل المتنامي بتحقيق
المستَعرَ َ
تحسينات في الصحة بدرجة أفضل من المستوى المتوقع بموجب بيانات .1975
وتشير العالقة المقعرة بين الدخل والصحة إلى أهمية توزيع الدخل بالنسبة
للوضع الصحي لبلد ما :فعندما توجد درجة عالية من التفاوت في توزيع الدخل
في بلد ما ،يكون السكان عموما أقل صحة على األرجح من المستوى المتوقع
للبلدان من فئة نفس متوسط الدخل .ويقال عادة بأن هذه العالقة تقدم أساسا
منطقيا إلعادة توزيع الدخل في بلد ما من المواطنين األغنياء إلى الفقراء من أجل
رفع متوسط الوضع الصحي مع المحافظة في الوقت نفسه على ثبات متوسط
الدخل (وتجاهل تكاليف الخسارة في الكفاءة نتيجة إعادة التوزيع) .ويبدو هذا األمر
معقوال إذا كانت زيادة دخل الفقراء ستؤدي في الحقيقة إلى تحسين صحتهم.
ولكن إذا كان المرء يعتقد أن التغييرات في الصحة ستكون عامال لتحريك نمو
الدخل ،فإن نفس الخصائص المقعرة تدل ضمنيا على أن إعادة توزيع الصحة
من غير األصحاء إلى األصحاء (أي في االتجاه “الخاطئ”) ستزيد الدخل الكلي دون
أي تأثير على متوسط الوضع الصحي .وبهذه الطريقة ،فإن سالمة ،إن لم نقل
مرغوبية ،كل تدخل من هذه التدخالت تعتمد بشدة على اتجاه العالقة السببية
بين الدخل والصحة.
وعلى الرغم من أن منحنى بريستون يوضح عالقة وثيقة بين الدخل والصحة في
البيانات المستعرَضة ،إال أن البيانات الطولية توحي بأن هذه العالقة ربما ال تدوم
داخل البلدان المنفردة بمرور الوقت ويعتمد الشكل  3-1على البيانات التي قدمها
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الشكل  :4-1نمو الدخل وتخفيضات معدالت الوفيات بين الرضع في الصين والهند2000-1960 ،
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المصدر :بيانات البنك الدولي ،كما استخدمها دايتون 2006؛ انظر الشكل رقم  8لدايتون.
مالحظة :يوضح كل خط التغير النسبي على أساس سنوي للمتغير على مدى السنوات الخمس السابقة.

دايتون ( )2006عن تطور توزيع الدخل القومي والوضع الصحي فيما بين البلدان بين
عامي  1960و .2004ويمثل كل منحنى االنحراف المعياري للمتغير قياسا على
قيمته في عام  .1960ويوضح الشكل أن نصيب الفرد من الدخل قد تبا َعد بصورة
ّ
مطردة ،بما يتمشى مع الشواهد المستقرة على أن الدخل في البلدان الفقيرة لم
يحقق النمو بوتيرة سريعة وكافية للحاق بالدخل في البلدان األكثر غنى (اللجنة
المعنية بالنمو والتنمية 2008؛ بريتشيت  .)1997وعلى العكس من ذلك ،تقاربت
مؤشرات الصحة على المستوى القطري حتى عام  1990بالنسبة لمتوسط العمر
المتوقع وحتى عام  2004بالنسبة لمعدل وفيات الرضع3.
وبهذه الطريقة ،يشير الشكل  3-1إلى أن التغيرات في الدخل على مر الزمن
تعتبر غير ذات صلة ،أو أن لها حتى صلة سلبية ،بالتغيرات في الوضع الصحي :إذ
استمر الدخل في التباعد بينما تقارب الوضع الصحي .أي أن الوضع الصحي قد
تحسن في البلدان الفقيرة بوتيرة أسرع منه في البلدان الغنية (وإن كان انطالقه
من أساس أكثر انخفاضا) ،على الرغم من حقيقة نمو الدخل في البلدان الفقيرة
بوتيرة أكثر تباطؤا منه في البلدان الغنية.
نظرا للصعوبات والقيود المحيطة بالمقارنات بين البلدان قمنا بتلخيص تطور
الدخل والوضع الصحي في بلدين هما الصين والهند  -منذ عام ( .1960يأتي هذا
التمرين وفقا لطروحات دايتون 2006؛ دريز وس ْن  .)2002ويشير الشكل  4-1إلى قيام
هذين البلدين بتحسين أوضاعهما الصحية ونصيب الفرد من الدخل على مدى
األربعين سنة الماضية مع اختالف بين تجربتيهما.
في الصين ،يرتبط معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي سلبيا بالمعدل
السنوي النخفاض معدل وفيات الرضع (بمعامل ارتباط قدره  ،-0.45اختبار ت
“المقارنة بين متوسطين”) ،في حين أن االرتباط إيجابي في الهند (بمعامل ارتباط
3
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من المحتمل أن انعكاس اتجاه التقارب في متوسط العمر المتوقع في الخمس عشرة سنة الماضية يرجع إلى انهيار االتحاد السوفييتي
السابق ،الذي يظهر ارتفاع وفيات البالغين ،وإلى تفشي مرض اإليدز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في تسعينيات القرن الماضي .أما
اإليدز ،وعلى الرغم من آثاره على األطفال وربما على دخلهم في الحياة فيما بعد من خالل تأثيره على الدراسة – فإن له تأثيرا ً على متوسط
العمر المتوقع للبالغين بصورة أكثر وضوحا من تأثيره على وفيات الرضع واألطفال.
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قدره  ،0.77اختبار ت “المقارنة بين متوسطين”) .وكما يالحظ دايتون ( ،)2006فإن
المكاسب األكبر في الصين سبقت انطالقة النمو االقتصادي.
ربما تكون البيانات المستمدة من الهند أكثر غموضا :ففي خالل فترة النمو
االقتصادي المتباطئ نسبيا من عام  1965إلى  ،1985كان االرتباط وثيقا بين
التغيرات في الدخل والصحة ،ولكن في السنوات األخيرة ،عندما حدثت انطالقة
النمو االقتصادي ،وجدنا انخفاضا في معدل التحسن في وفيات الرضع.
تفسير االرتباط بين الصحة والدخل :القضايا المتصلة بالبيانات والتقديرات

تعتبر البحوث المعنية بالصالت بين الصحة والنمو محفوفة بمشكالت القياس،
بدءا من اختيار المتغيرات وصحة تلك المقاييس إلى المشكالت االقتصادية
القياسية الناشئة حيثما ُوجدت العالقة السببية العكسية .وقد أسفرت الحلول
المبتكرة لمواجهة هذه التحديات عن نتائج مختلطة ،ولكن الخالصة من منظور
السياسات تتمثل في وجود صلة ضعيفة بين الصحة والنمو على صعيد
االقتصاد الكلي .ويستعرض هذا القسم قضايا القياس ،ومعوقات التحليل،
والخيارات البديلة لرصد االرتباط بين الصحة والدخل.
القيود الماثلة أمام المقاييس الكلية للصحة والدخل .على الرغم من أن
العالقات بين المقاييس الكلية للصحة والدخل يمكن أن تكون حافلة بقدر كبير
من المعلومات ،إال أنها تواجه بعض القيود ألن كال المؤشرين عبارة عن إحصاءات
موجزة لتقييمات معقدة ومتعددة األبعاد للنشاط البشري والرفاهة.
يتسم قياس “الصحة” بكونه عملية صعبة ومعقدة ،وليس هناك أي مقياس
يمكنه القيام بالشكل المناسب بإعطاء نتائج قاطعة بشأن االعتالل والوفيات
(شولتز  .)2005ويُشار بصفة خاصة إلى أن عملية استخدام متوسط العمر المتوقع
أو وفيات الرضع واألطفال كمقاييس للوضع الصحي ال تخلو من الغموض ،ألسباب
متعلقة بكل من اإلطار التصوري والواقع العملي .فأوال ،تسعى هذه المؤشرات
إلى قياس جوانب متعلقة بالصحة قد تكون مرتبطة باإلنتاجية ،بما في ذلك مدى
تعرض األفراد لإلصابة ،أو مواجهتهم لمخاطر اإلصابة ،بتدهور الصحة ،ويشمل
ذلك كال من االعتالل (المرض) والوفاة السابقة لألوان .فعند استخدام متوسط
العمر المتوقع في تحليل مقارن بين البلدان ،على سبيل المثال ،نعطي وزنا كبيرا
حتسب
للغاية لوفيات الرضع ،في حين أن المقياس نفسه عبارة عن متغير ُم َ
في معظم السياقات .كما أن الوفاة تحدث مرة واحدة وتظل أمرا قليل الحدوث
حتى في البيئة ذات المعدل المرتفع للوفيات .وعلى الرغم من االعتماد الشديد
على إحصائيات الوفيات في قياس الصحة ،إال أن الوفيات تعتبر لكل هذه األسباب
مجتمعة مقياسا دون األمثل “للصحة”.
ثانيا ،تتطلب المقاييس الدقيقة لمتوسط العمر المتوقع ،على المستوى
العملي ،بيانات جيدة لسجالت المواليد والوفيات ،وخاصة البيانات المتعلقة
بالوفيات .وال توجد مثل هذه البيانات ببساطة في بعض البلدان النامية ،وترتكز
تقديرات متوسط العمر المتوقع على معدالت وفيات األطفال ،باستخدام نماذج
جداول العمر الحتساب مستويات وفيات الرضع (مع التعديل لمراعاة التخمينات
بشأن مخاطر وفيات السكان عند الضرورة) .وبينما يكون نمط مقارنة مستويات
العمر المتوقع بين البلدان نمطا دقيقا بصورة دقيقة على األرجح ،فإن البيانات
الخاصة بالتغ ّيرات في متوسط العمر المتوقع قد تنطوي على أخطاء كبيرة،
نتيجة للمسببات المتنوعة (غير المقاسة) لهذه التغيرات.
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ثالثا ،يمكن إلى حد كبير أن تنطوي التدخالت المؤثرة على االعتالل المرضي،
وليس الوفيات ،على آثار هامة على اإلنتاجية وهي آثار غير المنسوبة للتغيرات
في الوضع الصحي إذا تم قياس األخيرة باستخدام متوسط العمر المتوقع أو
معدالت وفيات الرضع واألطفال .والمثال الرئيسي ألحد التدخالت هو مكافحة
الحمى الثالثية الحميدة (بالزموديوم فيفاكس) التي تتسبب في عدد قليل نسبيا
من الوفيات ومعدالت اعتالل مرضي مرتفعة ،بالمقارنة بالنوع الفتاك وهو الحمى
الثالثية الخبيثة (بالزموديوم فالسيبارم) .ويمكن أن تؤدي مكافحة مالريا الفيفاكس
إلى تعزيز اإلنتاجية بصورة ملموسة ،سواء بشكل مباشر حيث يعاني البالغون من
نوبات مرضية قليلة وأقل حدة ،وبشكل غير مباشر عن طريق الزيادات في العائد
على ،ومن ثم مستوى ،الدراسة بالنسبة لألطفال (بليكلي 2006ب) .أما مقاييس
االعتالل المرضي البديلة مثل اإلبالغ الذاتي عن الوضع الصحي أو أنشطة الحياة
اليومية فتعتبر متاحة بصورة نادرة فقط ،ولكن التعويل عليها أقل بكثير من
البيانات المجمعة بصورة موضوعية ،فضال عن صعوبة مقارنتها بين البلدان.
المناهج االقتصادية القياسية .هناك تحديات تواجه تفسير االرتباط المرصود بين
الوضع الصحي والدخل على المستوى القطري .فأوال ،من المرجح إلى حد كبير أن ارتفاع
الدخل يساعد على تحسين الوضع الصحي .وثانيا ،ربما تكون هناك عوامل أخرى  مؤثرة
على كل من الدخل والصحة في البلد المعني (دايتون )2006؛ وتتضمن هذه العوامل
على سبيل المثال المناخ وبيئة األمراض في البلد .وبالنسبة لهذين السببين ،يمكن
رصداالرتباطبينالدخلوالصحةحتىلمتكنتوجدعالقةسببيةمباشرةبينالصحة
والدخل.
وتمثل مشكالت التعريف والتحديد المصدر األساسي للجدل الدائر بين
االقتصاديين والباحثين المعنيين بالصحة العامة ،وهي مشكالت معروفة جيدا.
فعلى سبيل المثال ،يالحظ بليكلي ( )74 ،73 :2007أنه “من المستبعد أن تقوم
االرتباطات البسيطة بين الصحة العامة والنواتج االقتصادية بقياس التأثير
السببي [للصحة على الدخل] ألن الصحة العامة متغير داخلي .والواقع أنها
على األرجح مصلحة طبيعية” .وبالمثل ،في دراسة مركزة عن تأثير المالريا ،يقر
ماالني وسبايلمان وساكس ( )143 :2004بوجود شواغل بشأن المتغيرات الداخلية
والمتغيرات المحذوفة“ :ال يمكن أن نفصل بسهولة بين تأثير المالريا على الفقر
وتأثير الفقر على المالريا .وتكمن المشكلة االقتصادية القياسية الثانية في تأثير
العوامل المحيطة مثل المناخ الذي قد يكون مح ّركا لكل من الفقر والمالريا”.
استخدم الباحثون إجراءات متعددة في إطار سعيهم للتغلب على هذه
المشكالت وإإلشكاليات األخرى المرتبطة بإعداد التقديرات .وتركز بعض الدراسات
على العالقات بين مقاييس صحة السكان (كمتوسط العمر المتوقع) والدخل
القومي (كإجمالي الناتج المحلي) ،وهي تستخدم األساليب االقتصادية القياسية
لتصحيح التحيز الناتج عن المتغيرات الداخلية والتغيرات المحذوفة ،ونحن نشير
إليها كمناهج كلية في المناقشة أدناه .وفي الناحية األخرى ،تبحث المناهج
الجزئية الصلة بالنسبة لألفراد بين تحسينات الصحة والدخل ،بهدف تقليل
مشكالت التعريف إلى أدنى حد ممكن من خالل التأني في اختيار البيئة والمحيط.
وتجمع طائفة ثالثة من البحوث والمؤلفات بين المناهج الكلية والجزئية داخل
إطار احتساب النمو ،مع توسيع نطاق المقاييس الجزئية آلثار تحسينات الصحة
الفردية على الدخل للوصول إلى تقديرات على المستوى الكلي لتأثير التغيرات
في صحة السكان على الدخل القومي .وتقدم األقسام الفرعية التالية استعراضا
12
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موجزا الستنتاجات الدراسات التي تستخدم األساليب الكلية وأساليب احتساب
النمو .ونقوم الحقا باستقصاء المزيد من المناهج الجزئية.
استنتاجات الدراسات االقتصادية الكلية

إذا نظرنا إلى مجموعة واسعة بدرجة كافية من البلدان ،سنجد أن الناس في
البلدان األكثر ثراء هم أفضل صحة في المتوسط :فهم يعيشون حياة أطول ونادرا
ما يمرضون .ويقوم االنحدار المقارن بين البلدان بإعطاء تقدير كمي لهذا االرتباط.
وتتمثل وكان من بين األعمال األولى المساهمة في هذا المجال مؤلفات بريتشيت
وسومرز ( ،)1996اللذين خلصا إلى أن “األكثر غنى كان أكثر صحة” أي أن العالقة
السببية امتدت من الدخل إلى الصحة.
ركزت البحوث الالحقة على الصلة بين الصحة والتغيرات في الدخل :البلدان
األكثر صحة قد تكون أكثر غنى ،ولكن هل تحقق هذه البلدان نموا أكثر سرعة؟
يتناول غالوب وساكس ( )2001هذه القضية بالدراسة ويجدان ارتباطا قويا بين
مستوى صحة السكان ونمو الدخل .وتوجد ،بطبيعة الحال ،شواغل واضحة بشأن
المتغيرات الداخلية والمتغيرات المحذوفة لهذا النوع من التمرين ،ولكنه يقدم
آفاقا صعبة المنال تفيد بأن أي بلد ما يستطيع زيادة دخلة عن طريق تحسين
صحة سكانه.
اضطلعت فيما بعد مجموعة من الدراسات بتنقيح وتوسيع نطاق منهجية
غالوب وساكس .إذ قام بلوم وكانينغ وسيفيال ( )2004بعرض نتائج  13دراسة
استُخد َمت فيها جميعا طرق االنحدار المقارن بين البلدان ،وكلها توضح اآلثار
الكبيرة للصحة على النمو .وسعيا ً لتصحيح العوامل األخرى الممكنة التي
تؤثر على كل من مستوى الصحة ونمو الدخل ،قام بلوم وكانينغ وسيفيال ()2004
بتقييم االرتباط بين التغيرات في الوضع الصحي والتغيرات في الدخل بين البلدان،
وقد وجدوا نتائج مماثلة.
تؤثر مشكلة المتغيرات الداخلية فعليا على جميع الدراسات المقارنة بين
البلدان بشأن هذا األسلوب ،ألن االختالفات في مستويات ومعدالت نمو الدخل
يمكن أن تؤثر بصورة معقولة على مستويات الوضع الصحي وتغيراته .وتتمثل
االستجابة المنهجية في استخدام متغير بديل للوضع الصحي (أو لتغيراته)،
ويعتقد الباحثون أن ذلك ال يؤثر بشكل مباشر على مستوى الدخل أو نموه .ثم
يكون أي ارتباط مرصود بين هذا “المتغير المساعد” والدخل شاهدا على وجود صلة
سببية بين الصحة والدخل4.
يستخدم غالوب وساكس ( )2001الجغرافيا كمتغير مساعد للوضع الصحي.
فاألوبئة األساسية وبيولوجيا األمراض المعدية تعني أنه من المحتمل عند أي
مستوى من الدخل أن تكون هذه األمراض أكثر انتشارا في المناطق المدارية .ويمكن
عندئذ أن يشكل تأثير الجغرافيا (القرب والبعد عن خط االستواء) على الدخل
4

يستخدم بلوم وكانينغ وسيفيال ( )2004القيم المتأخرة للمدخالت الخاصة بالصحة والنواتج االقتصادية (ومعدالت النمو المتأخرة
الخاصة بها) كأدوات .إال أن ويل ( )2005يشكك في سالمة هذه اإلستراتيجية ،ويزعم أن “فرضية التعريف المطلوبة لم يتم تحديدها
بشكل صريح أو الدفاع عنها” .ويذهب مانكيو ( )04-303 :1995إلى حد اإليعاز بأن “بيانات المقارنة بين البلدان ال يمكنها مطلقا أن تقوم،
على سبيل المثال ،بتحديد اتجاه العالقة السببية بين االستثمار [أو الصحة] والنمو” .وهو يالحظ عدم معقولية المتغيرات المتأخرة
كأدوات جيدة ،ويلقي الضوء على مسألة تعدد العالقات الخطية (االرتباط المتسامت) “تلك البلدان التي تفعل األشياء بطريقة صحيحة
تكون معظم أشيائها صحيحة ،أما البلدان التي تفعل األشياء بطريقة خاطئة فتكون معظم أشيائها خاطئة” ويوضح كيف يمكن أن
يؤدي غياب االستقاللية وأخطاء القياس (وهما أمران ملموسان بصورة حادة في االنحدار المقارن بين البلدان) إلى تحيز النتائج.
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شاهدا على تأثير الصحة على الدخل .وكان هذا النهج محل شكوك في سلسلة
من الدراسات (أسيموغلو ،جونسون ،روبنسون 2002؛ إيسترلي ،ليفاين 2003؛ رودريك،
سوبرامانيان ،تريبي  )2002التي تتحدى فرضية غالوب وساكس قائلة إن الجغرافيا ال
يمكن أن تؤثر على النمو ال بشكل مباشر وال من خالل تأثيرها على عامل ثالث يعتبر
في حد ذاته مهما بالنسبة للنمو .وبصفة خاصة ،توضح هذه االنتقادات أنه بمجرد
مراعاة تأثير الجغرافيا على اختيار المؤسسات في بلد ما ،يكون لها تأثير مستقل
ومحدود على الدخل .وبصفة عامة ،اتجهت البلدان المدارية واالستوائية إلى اعتماد
المؤسسات األقل مواتاة بالنسبة للنمو االقتصادي بالمقارنة بمؤسسات البلدان
األخرى ،وإن اختيار المؤسسات هو الذي يُحدث االرتباط بين الصحة والدخل .وتتمثل
الداللة الواضحة الستنتاجهم في أن تحسين الوضع الصحي (من خالل مثال توسيع
األس ّرة للحد من اإلصابة بالمالريا) سيكون له تأثير
نطاق استخدام الناموسيات على ِ
ضئيل على النمو الكلي وأن اإلصالح المؤسسي هو اإلجراء المطلوب لزيادة الدخل.
يُس ّلم ساكس ( )2003باحتمال أن الجغرافيا تؤثر على النوعية المؤسسية،
ولكنه يختلف مع استنتاج أن ذلك هو األثر الوحيد للجغرافيا .ويقوم في سياق ذلك
بإجراء سلسلة من االنحدارات المقارنة بين البلدان بهدف تمييز أثر انتشار المالريا
المرتبط بالجغرافيا بدرجة عالية وفصله عن التأثير على النوعية المؤسسية.
وبدال من استخدام مقياس بسيط للجغرافيا (القرب والبعد عن خط االستواء)
كمتغير بديل للنواتج الصحية ،ذات االرتباط القابل للجدل بالدخل ،يقوم ساكس
ببناء أداتين :األولى معنية بمخاطر المالريا ويسميها “بيئة المالريا” وهي ترتكز
على األحوال المناخية وانتشار ناقالت المرض ،بينما تختص األداة الثانية بالنوعية
المؤسسية وترتكز على وفيات المستوطنين ونصيب السكان الذين يعيشون في
مناطق معتدلة في بلد ما .وفي كل مواصفاته ومعاييره ،يجد ساكس أن كال من
النوعية المؤسسية ومخاطر المالريا هما محددان للدخل ولهما داللة إحصائية.
المشير إلى أن
ولكن هذا النهج لم ْ
يسلَم من نقد منهجيته ،وخاصة الطرح ُ
المقاس لبيئة المالريا على النمو يكون غير متحيز فقط عندما نعتقد بأن
التأثير ُ
بيئة المالريا ال تؤثر على النوعية المؤسسية.
وبعيدا عن القضايا االقتصادية القياسية التي تثور عند إجراء االنحدارات المقارنة
بين البلدان ،ينبغي أال يعتمد المرء بدرجة مفرطة على النتائج القائمة بإقصاء بعض
البلدان على نحو انتقائي .ويوضح بلوم وكانينغ (2003ب) هذه النقطة ،حيث يقومان
بتحليل كيفية حدوث التغيرات الديمغرافية في شرق آسيا بفعل تحسينات الصحة
التي أدت إلى زيادة االدخار والنمو .ويُع ّرجان بعد ذلك على تجربة أمريكا الالتينية
ديمغرافية وصحية متماثلة بصفة عامة” ،ويالحظان أن
المنطوية على “أوضاع ُ
َ
“اقتصاد شرق آسيا شهد تف ّجر ينابيع النمو ،بينما ركد النمو االقتصادي في أمريكا
الالتينية .وأن بيئة السياسات في أمريكا الالتينية المتسمة بسوء سياسات أسواق
العمل ،وعدم كفاية االنفتاح على األسواق العالمية ،وعدم مالءمة النظام التعليمي
ُقدم نفس الظروف
كانت بيئة مختلفة تماما عن مثيلتها في شرق آسيا ولم ت ّ
واألحوال المواتية ”.وفي حين أن تفاعل السياسات الجيدة مع الصحة الجيدة ربما
يكون األمر المهم ،إال أن المقارنة بين منطقتي شرق آسيا وأمريكا الالتينية تشير
همة بالدرجة األولى.
الم ّ
إلى أن السياسة الجيدة ببساطة هي ُ
سعت عدة دراسات مؤخرا إلى تحديد أثر الصحة على الدخل والنمو من خالل
نمذجة ابتكارات بيئة الصحة التي يمكن إلى حد معقول اعتبارها متغيرات خارجية.
فعلى سبيل المثال ،يستقصي أسيموغلو وروبنسون ( )2008ما إذا كانت نواحي التقدم
في علوم الصحة قد أثرت على الدخل القومي .وهما يُحلالن التقدم التقني الكبير في
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مجاالتالعالجباألدويةوالعقاقير،واللقاحات،ومبيداتاآلفات،وانتشارالمعرفةالعلمية
عن طريق المنظمات الدولية في القرن العشرين ،ويخْ لُصان إلى أن مناشط هذا التقدم
لم تؤد إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل .وفي تلك الدراسة ،قام المؤلفان ببناء مقياس
لمقدار ما يمكن أن يتوقعه البلد من مكاسب من وراء هذه االبتكارات التكنولوجية
والمؤسسية فالمتوقع أن البلدان ذات االنتشار المرتفع لألمراض التي يمكن عالجها
اآلن أو تجنب اإلصابة بها هي التي ستحقق مكاسب أكبر من حيث انخفاض معدالت
الوفياتوهمايستخدمانهذاالمقياسكمتغيرمساعدللتغيراتالحقيقيةفيصحة
السكان .وتتمثل الفكرة هنا في ارتباط هذه األداة بالتحسينات الفعلية في الصحة،
ولكنهاليستمرتبطةبشكلمباشربالتغيراتفيالدخل.وهمايستنتجانأنالتقدم
في الطب واألدوية أدى إلى زيادة كبيرة في معدل النمو السكاني إلى جانب زيادة أيضا في
(المقاس بإجمالي الناتج المحلي) .ولما كانت الزيادة في الدخل ال تضاهي الزيادة
الدخل ُ
في السكان ،فإن نصيب الفرد قد انخفض على الرغم من التحسينات في الصحة.
ويمثل هذا األثر بالضرورة ظاهرة التوازن العام :إذ ارتفع المعروض من العمالة ،بينما لم
تتكيف العوامل والمقومات األخرى (األرض ،ورأس المال) ،مما أدى بالتالي إلى انخفاض
نصيب الفرد من الناتج.
وتعكس هذه النتيجة ما استنتجه يونغ ( )2005الذي يستخدم بيانات جزئية
لمعايرة نموذج النمو الكالسيكي الجديد مع آثار الخصوبة ،من أجل تقدير تأثير
وباء اإليدز والعدوى بفيروسه في جنوب أفريقيا .ويرى يونغ أنه نظرا لألثر السلبي
للوباء على السكان ،فإن نسب رأس المال إلى العمالة ترتفع بما يكفي لتعويض أي
انخفاض معقول في معدل انتقال رأس المال البشري بين األجيال المرتبط بوفيات
اآلباء واألمهات.
في معرض تعليقه على دراسة أسيموغلو وجونسون (انظر الفصل الرابع من
هذا الكتاب) ،يالحظ بليكلي (2006أ) أن هذين المؤلفين ال يريان أي تأثير للتغيرات
في الصحة على إجمالي الناتج المحلي الكلي .ويؤكد بليكلي أن أوضاع سوق
العمل ،وخاصة حجم البطالة وقصور استخدام قدرات العاملين ،هي عوامل
حاسمة األهمية في تحديد تأثير التحسينات في الصحة على إجمالي الناتج
المقاس .ومشيرا إلى أن النموذج الذي يفترض ثبات رأس المال هو نموذج
المحلي ُ
غير مالئم ،يالحظ بليكلي أن الموجودات الرأسمالية كان ينبغي أن تستجيب في
واقع األمر على مدى األربعين سنة التي يغطيها تحليل أسيموغلو وجونسون،
وأنه من المرجح أيضا تحسن إنتاجية األراضي على مدى تلك الفترة (نتيجة لزيادة
التوسع الحضري والثورة الخضراء في الزراعة).
استخدام أساليب احتساب النمو لتقدير أثر الصحة على العوائد االقتصادية

تسعى مجموعة من الدراسات األخرى إلى التغلب على عيوب الشواهد االقتصادية
الكلية من خالل إضافة عناصر اقتصادية جزئية .علما بأن هذه الدراسات في
أساليب أكثر صقال وتنقيحا واعتمادها على مقاييس للرصد األفضل
استخدامها
َ
لآلثار االقتصادية الستثمارات الصحة والتغذية تقدم بصورة قابلة للجدل أساسا
أكثر قوة من أساس الدراسات الكلية من أجل استخالص نتائج بشأن الصلة بين
الصحة والنمو االقتصادي.
إذ يستخدم شاستري وويل ( )2003ووِيل ( )2005منهجية مختلفة لتقدير نسبة
التفاوت في الدخل بين البلدان التي يمكن ربطها بالفوارق في األوضاع الصحية.
وبالجمع بين التقديرات االقتصادية الجزئية لتأثير الصحة على اإلنتاجية ونموذج
االحتساب االقتصادي الكلي ،يقوم شاستري وويل بتحليل الناتج القطري الكلي
جاك ولويس
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إلى أجل اإلنتاجية (المتبقي) زائدا العائد على عوامل معينة ،منها رأس المال
المادي ،ورأس المال البشري التعليمي ،ورأس المال البشري الصحي .ومما يُذكر
أن مقاييس الناتج ورأس المال المادي ورأس المال التعليمي (مقاسا بمتغير عدد
سنوات الدراسة) هي مقاييس متاحة بسهولة بالنسبة لبعض البلدان ،وإن كان
ينبغي أن نُس ّلم بأنها مجموعة مقاييس فرعية ،وخاصة بالنسبة للتعليم؛ ويتمثل
التحدي في بناء مقياس للصحة ذي صلة باإلنتاجية.
يتمثل نهج وِيل ( )2005الحتساب أثر الصحة على األداء االقتصادي في تقدير
العائدات (من حيث األجور األكثر ارتفاعا) على عدد من مؤشرات الصحة ،بما في
وسن الطمث،
ذلك طول قامة البالغين ،ومعدل بقاء البالغين على قيد الحياة،
ّ
واستخدام أدوات لتحديد فروقات نواتج الصحة ،واختالفات الوزن بين التوائم عند
الميالد (انظر ،على سبيل المثال ،بيرمان وروزنزويغ  ،)2004وبيانات تاريخية عن كمية
السعرات الحرارية (انظر فوغل  .)1997ويرى وِيل أن زيادة بنسبة  10في المائة في
معدل بقاء البالغين على قيد الحياة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة بنسبة  6.7في
المائة في مدخالت العمل لكل عامل وبنسبة حوالي  4.4في المائة في إجمالي
الناتج المحلي لكل عامل .وتجدر اإلشارة إلى أن التقدير المعني بالزيادة في إجمالي
الناتج المحلي لكل عامل يعد أصغر كثيرا من التقديرات األخرى الواردة في األبحاث
والمؤلفات األخرى 5.ويحتسب وِيل أن نسبة قدرها حوالي  9.9في المائة من التغاير
في سجل إجمالي الناتج المحلي لكل عامل ترجع إلى فجوات الصحة والتغذية
بين البلدان .ويختتم قائال “إن تقديراتي ال تساير الوصف التشخيصي للصحة
المعتلة كعقبة رئيسية كؤود أمام التنمية االقتصادية كما وصفها تقرير منظمة
الصحة العالمية المعني باالقتصاد الكلي والصحة”.
عندما يجري دمج آثار التوازن العام المرتبطة بتغيرات الخصوبة والسكان في
تحليل وِيل الذي يفترض ضمنيا ،كما يوضح أسيموغلو وروبنسون (الفصل الرابع
المقدر للصحة على نصيب
من هذا الكتاب) ،حجما ثابتا للسكان – فإن التأثير ُ
الفرد من الدخل ربما يكون أصغر حجما إلى حد ما .إال أن منهجية المجاميع
واإلجماليات ال تأخذ بعين االعتبار استجابات سلوكية معينة للصحة المحسنة،
مثل التغيرات في معدالت االدخار أو الخيارات التعليمية ،التي يمكن أن تزيد الدخل
على المدى الطويل .وفي دراسة أكثر حداثة ،يقوم أشرف وليستر ووِيل ( )2007بدمج
هذه القنوات اإلضافية التي يمكن من خاللها للتغيرات في الصحة أن تعكس
النمو ،ولكنهم لم يجدوا حتى اآلن سوى مكاسب متواضعة في الدخل.
تشير استنتاجات الدراسة الجزئية -الكلية المجمعة إلى وجود بعض القصور
والعيوب .فطبقا للمناقشة أدناه التي تتناول الدراسات االقتصادية الجزئية (على
سبيل المثال ،بليكلي في الفصل الخامس من هذا الكتاب) ،يمكن أن تعمل
التحسينات في الصحة على تحسين األداء االقتصادي ولكن من المستبعد أن
تشرح أسباب تأخر بعض البلدان عن بلدان أخرى في الرفاهة المادية .ومزيدا على
ذلك ،ونظرا ألن أهم التحسينات الصحية تحدث في مرحلة مبكرة من الحياة ،فإن
اآلثار المرتبطة بالدخل تستغرق وقتا طويال قبل أن تؤتي أكلها.
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بل إن هذا التقدير أقل في الحقيقة من النطاق األكثر انخفاضا لما نسبته  95في المائة من فترة الثقة اإلحصائية لنفس المقياس حسب
تقديرات بلوم وكانينغ ( )2005باستخدام االرتداد المقارن بين البلدان مع استخدام المتغيرات المتأخرة كأدوات.
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الصالت بين صحة الفرد وإنتاجيته :الشواهد االقتصادية الكلية للصحة والنمو

يتمثل نهج بديل لدراسة الروابط بين الصحة والدخل في بحث استثمارات الفرد
واألسرة وتأثيرها على دخل األسرة .وتكمن مزايا هذا النهج ،في حال توافر بيانات
ذات نوعية كافية ،في أننا قد نحصل على قدر أكبر من الثقة في إرجاع آثار معينة
إلى متغيرات خاصة بالصحة أو متغيرات أخرى.
أما مساوئ النهج االقتصادي الجزئي فتتمثل في احتمال عدم سهولة تطبيق
النتائج على ظروف ومالبسات أخرى ،وأن ما يص ُدق على المستوى الجزئي قد ال
ينطق على عموم السكان بسبب آثار التوازن الخارجية أو العامة .فعلى سبيل
المثال ،إذا كانت سوق العمل تكافئ األفراد فقط لتصنيف صحتهم (األكثر صحة
يحصلون على عدد أكبر من عروض العمل) ،فإن التحسينات في صحة الشخص
عندئذ سوف تُترجم إلى زيادة في دخله أو دخلها ،مقابل انخفاضات مضاهية
لذلك في دخل اآلخرين ،ولن يكون هنالك أي تأثير على الدخل الكلي .وبصفة أعم،
مثلما ورد في دراسة أسيموغلو وروبنسون ( ،)2008إذا استخدم العمال عوامل إنتاج
في المعروض منها ثابت نسبيا ،مثل األرض ورأس المال ،فإن من الجائز عندئذ أن
التحسينات الصحية المفضية لزيادة عرض العمالة ستؤدي إلى تخفيض متوسط
الناتج لكل عامل .وال تستطيع الدراسات على المستوى الجزئي التقاط مثل هذه
اآلثار.
وعلى الرغم من هذه العيوب ،إال أن المناهج الجزئية تقدم رؤى هامة بشأن
التأثير المحتمل للصحة على الرفاهة االقتصادية .وسوف نركز أدناه على مصدرين
أوسع نطاقا للتفاوتات بسبب الصحة بين األفراد لنرى كيفية ترجمتها إلى فوارق
في اإلنتاجية االقتصادية .ويتمثل المصدر األول لالختالفات بين األفراد في المدخالت
األساسية للحياة الصحية والمنتجة؛ ونعرض اآلثار االقتصادية لهذه االختالفات
ونتائج التدخالت لتحسين التغذية والسعرات الحرارية من ناحية ،ولتعزيز النمو
في مرحلة الطفولة المبكرة من الناحية األخرى .أما المصدر الثاني لالختالفات
فهو انتشار األمراض وقدرة الحصول على العالجات الطبية واستخدامها؛ ونعرض
استنتاجات دراسات مختارة عن اآلثار السلبية لإليدز والمالريا على اإلنتاجية واآلثار
االقتصادية للمعالجة الطبية مثل حبوب التخلص من ديدان اإلنكلستوما والعالج
المضاد للفيروسات الرجعية.
تأثير التدخالت على النمو في مرحلة الطفولة المبكرة

تشير األدلة والشواهد المتزايدة المستقاة من االقتصاد وعلم النفس وعلم
األعصاب إلى أن االستثمارات المبكرة في األطفال الصغار لها تأثير عميق وطويل
األمد على الصحة الجسمانية والعقلية ،والدخل ،والرفاهة .فالخبرة المبكرة
تصوغ بنية العقل (كنودسن وآخرون  ،)2006وللنمو في الطفولة المبكرة باع
طويل حيث يؤثر على الصحة الجسمانية والعقلية والرفاهة الحقا في مستقبل
الحياة (دراكر وتاسينار 1997؛ فوغل 1994؛ موستارد  .)2006وقد أوضح كنودسن
( )2004وجود فترات حساسة لنمو الجهاز العصبي في مرحلة مبكرة من الحياة
مما يؤثر على الذاكرة الطويلة األمد .وبهذه الطريقة ،فإن الفترة الحرجة للتدخالت
كما هائال من الشواهد المتصلة
هي سنوات ما قبل المدرسة .وقدمت البحوث ّ
بهذه القضية.
تُقدم فيكتورا وآخرون ( )2008ملخصا للنتائج واآلثار الطويلة األمد لنقص
تغذية األمهات من دراسات عن أفواج من  5بلدان نامية ،مع استعراض البحوث
والمؤلفات التي تناولت نفس هذا الموضوع .وقد ُوجد أن نقص التغذية يمكن أن
يسبب دمارا هيكليا في المخ ،وأن نقص تغذية األمهات واألطفال يسفر عن بالغين
جاك ولويس
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قصار القامة ،وق ّلة التعليم ،وانخفاض اإلنتاجية ،وانخفاض الوزن عند الميالد
بين أبنائهم .وهنالك صلة أيضا بسرطان الكبار ،وأمراض الرئة ،والمرض العقلي،
وجميعها تض ّر باإلنتاجية والدخل.
يقدم توماس وفرانكنبيرغ ( )2002استعراضا مفيدا للدراسات االقتصادية
الجزئية لتأثير التغذية على النواتج االقتصادية على مستوى الفرد“ .على الرغم
من أن هذه الصلة [بين الصحة والدخل] ليست مباشرة ،إال أن وزن هذه الشواهد
يشير إلى التغذية ،ومن الممكن أبعاد أخرى للصحة ،كمحددات هامة لإلنتاجية
االقتصادية” .وفي دراسة لعوامل األخطار التي تهدد األطفال الصغار ،يالحظ وولكر
وآخرون ( ،)2007أن األطفال المصابين بالتقزم يظهرون دائما نقصا في المهارات
اإلدراكية والتعليمية ،وإن كان حجم النقص يتفاوت حسب البيئة .ويدعو وولكر
وزمالؤه إلى التدخل لمنع التقزم وعدم كفاية التحفيز اإلدراكي ونقص األيودين
واألنيميا الناتجة عن نقص الحديد.
يشدد هيكمان ( )2007على أهمية املهارات غير املعرفية في إعداد وتهيئة األطفال
لاللتحاق باملدارس ،وسن البلوغ ،ومكان العمل ،ويشير بحثه إلى أن كال من القدرات
املعرفية والقدرات االجتماعية والعاطفية لألفراد في سن الطفولة تفسر العديد
من سمات سلوكهم االقتصادي واالجتماعي فيما بعد .فالفجوات في القدرة
اإلدراكية واملعرفية تنشأ في مرحلة مبكرة ،وهي تشرح في الواليات املتحدة كثيرا
من االختالفات بني األفراد في األداء التعليمي فيما بني مستويات الدخل (كونها
وآخرون .)2006
ويلخص غرانثام-ماكغريغور وآخرون ( )2007األدلة العلمية والشواهد السلوكية
من البلدان النامية ،ويشير إلى الفقر وسوء التغذية وضعف الصحة والبيئة
المنزلية غير المحفزة بوصفها عوامل مض ّرة بالنمو اإلدراكي والحركي واالجتماعي
والعاطفي لألطفال .وتخلص دراستهم إلى أن كال من الفقر والتقزم في الطفولة
(نتيجة للنقص الدائم في التغذية) يرتبطان بسوء األداء في المدرسة ،وانخفاض
الدخل في سن البلوغ ،وارتفاع الخصوبة ،وعدم كفاية رعاية أبنائهم.
توضح الدراسات التتبعية الطويلة المدة العالقة بين النمو في الطفولة المبكرة
واللغة ،والذكاء ،والميول اإلجرامية .ويبين بالك وآخرون ( )2008كيف أن نقص الوزن
عند الميالد يؤثر بدرجة كبيرة على النواتج األطول أمدا ً مثل طول قامة البالغين،
ونسبة الذكاء ،والدخل ،والتعليم .وللخبرة الشفهية من خالل القراءة والتحدث
آثار كبيرة على المهارات الشفهية لألطفال ولغتهم في مراحل الحقة من النمو
(موستارد  .)33 :2006وأوضحت عدة دراسات ( ُمستشهد بها في دراسة موستارد
 )37 :2006أن األطفال ذوي النمو الضعيف للمهارات الشفهية في السنوات الثالث
األولى من العمر يكون أداؤهم سيئا في اللغة والقراءة والكتابة في المدرسة.
يرتبط كل من التقزم والفقر بانخفاض سنوات الدراسةI .ففي البرازيل ،تنخفض
سنوات الدراسة بأكثر من  4سنوات في المتوسط بالنسبة لألطفال المنخفضي
الدخل المصابين بالتقزم ،كما يقل دخلهم بنسبة  30في المائة حسب التقديرات
عن متوسط دخل العامل فور انضمامهم إلى فئة البالغين (غرانثام-ماكغريغور
وآخرون  6.)2007ويوضح توماس وشتراوس ( )1997انخفاضا بنسبة  20في المائة
تقريبا في العوائد على الدراسة بين الذكور أصحاب المهن الحرة في البرازيل عند
إضافة طول القامة إلى دا ّلة األجور.
6
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من المرجح أن يكون األطفال المصابون بالتقزم ومهارات إدراكية محدودة أكثر تسربا من المدارس وأقل قدرة على التعلم عند بقائهم في
المدارس (غرانثام-ماكغريغور وآخرون .)2007

االستثمارات في الصحة والنمو االقتصادي

الشكل  :5-1نواحي القصور في المهارات اإلدراكية أو في تحصيل التعليم المرتبطة بالتقزم المعتدل (توقف النمو
المعتدل) لدى األطفال دون ّ
سن الثالثة طبقا لست دراسات تتبعية طويلة المدة
0.5

0.1

–0.7

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ

–0.3

–1.1

–1.5
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﺑﻴﺮﻭ

ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ

اﻟﺒﻠﺪ

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ

المصدر :غرانثام ـ ماكغريغور وآخرون .2007

وقد أوضحت دراسات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في برنامج تقييم التعليم
الوطني التابع لوزارة التربية والتعليم األمريكية أن أداء األطفال من فئة الحد األدنى
للصحة البدني والعقلية يأتي أيضا في مؤخرة التوزيع التصنيفي في االختبارات
الموحدة .ويوضح الشكل  ،5-1من بحث غرانثام – ماكغريغور وآخرين ( ،)2007نقص
المهارات اإلدراكية والمعرفية إذا كان الطفل في أدنى خُ م ّيس للثروة في السنوات
الثالث األولى من الحياة .وعلى أساس الدخل ،تكون االنحرافات المعيارية كبيرة في
نقص المهارات اإلدراكية والمدرسية ألطفال (درجة االنحراف المعياري) شريحة الـ
 20في المائة األفقر من األسر المعيشية .وتمثل البلدان الخمسة محل الدراسة
ثالث قارات ومجموعات منخفضة ومتوسطة الدخل ،مما يشير إلى أن الثقافة
والموقع الجغرافي أقل أهمية من البيولوجيا في تحديد مظاهر هذا النقص.
فماذا عن تأثير التدخالت؟ حققت كوبا ،في ظل برامجها الموسعة المعنية
بالنساء الحوامل واألطفال الصغار ،أداء أفضل بكثير في مجاالت تقييم اإللمام
بالقراءة والكتابة ،حيث كان االنحراف المعياري بالنسبة لها أعلى بدرجتين من أي
بلد آخر في منطقة أمريكا الالتينية (كارنوي ومارشال  ،2005دراسة ورد ذكرها في
بحث موستارد (.)39 :2006
يوضح فوغل ( )2002وألدرمان وبيرمان وهودينوت ( )2003أهمية تدخالت التغذية
النوعية في تعزيز النمو اإلدراكي والمعرفي ،والقامة والقوة البدنية ،وااللتحاق
المبكر بالمدارس ،وزيادة االنتظام في الدراسة ،وارتفاع مستوى التعليم والتعلم،
وزيادة إنتاجية البالغين ،والذرية األكثر صحة.
وهنالك نتائج الفتة للنظر في دراسة تتبعية حديثة تغطي فترة زمنية قدرها
 35سنة عن اآلثار الطويلة األمد للتدخالت التغذوية أثناء الطفولة المبكرة (بيرمان
في الفصل السادس من هذا الكتاب؛ ميلغر وآخرون  .)2008فقد تم عشوائيا إعطاء
اثنين من المكمالت الغذائية لألطفال المنتمين إلى أسر محدودة الدخل في
المكمل الغذائي الغني بالبروتينات أفضل
غواتيماال؛ وكان األطفال الحاصلين على
ّ
بصورة هائلة في األداء التعليمي ودخل األيدي العاملة .فالنساء اللواتي حصلن
على مكمل غذائي غني بالبروتين في السنوات الثالث األولى من العمر حققن زيادة
جاك ولويس
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الشكل  :6-1العوائد على المستويات المختلفة للتعليم استنادا إلى الخلفية العائلية

ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ

ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ/
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
.المصدر :منقول بتصرف من دراسة كونها وآخرين 2006

الشكل7-1 :العوائد على المستويات المختلفة للتعليم والخلفية العائلية
ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ

ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ

ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ

ﺍﻟﺴﻦ
المصدر :فوبمان وشوتز 2006

قدرها 1.17سنةفيسنواتالدراسة،وكانوزنأطفالهنعندالميالدأعلىبواقع 179غراما،
وأطول قامة في سن الثالثة من أطفال النساء الالئي حصلن على مكمل غذائي
غني بالسعرات الحرارية في طفولتهن .وحقق الرجال الحاصلون على مكمل
غذائي غني بالبروتينات في السنتين األوليين من العمر زيادة في األجور بنسبة 46في
المائةفيالمتوسطعنالرجالالحاصلينعلىمكملغذائيغنيبالسعراتالحرارية.
وبهذه الطريقة ،تعتبر الشواهد على قيمة التدخالت في سنوات ما قبل
المدرسة أدلة واضحة والفتة للنظر .والواقع أن الشواهد الحديثة (انظر الشكلين
 6-1و )7-1تشير إلى أن معدل العائد االقتصادي على االنتظام والحضور في
سنوات ما قبل المدرسة يق ّزم العوائد على الجامعة أو التدريب الوظيفي (كارنيرو
وهيكمان  )2003وأن نقص االهتمام والعناية بالنمو في الطفولة المبكرة ينطوي
على تكاليف عالية طويلة األمد (هيكمان .)2007
سن الثالثة
بلوغ
قبل
الفردي
المستوى
وتؤدي االستثمارات في األطفال على
ّ
إلى آثار أكثر أهمية من تلك المرتبطة بأية استثمارات اجتماعية أو صحية أخرى
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وبتكلفة حدية أكثر انخفاضا (كارنيرو وهيكمان  .)2003وربما يكون االستثمارات في
تحسينات الصحة العامة هي فقط األكثر أهمية في هذا السياق ،ولكنها تميل
إلى كونها تكميلية ،وليست بديال عن ،التدخالت الموجهة لألطفال الصغار.
وخالصة القول إن التدخالت المؤثرة على النمو في الطفولة المبكرة تحقق
مزايا ومنافع طويلة األجل لرأس المال البشري واإلنتاجية .وتشير الدراسات
االقتصادية الجزئية التي قمنا بالتعريج عليها أعاله إلى أن الرعاية قبل الوالدة،
والمكمالت الغذائية لألطفال المصابين بسوء التغذية ،والمغذيات الدقيقة،
والتعليم قبل المدرسي لألطفال المحرومين ،تساعد ،من بين استثمارات أخرى،
على زيادة القدرات واإلمكانات لنجاحهم الطويل األمد في المؤسسات التعليمية
وأماكن العمل والرفاهة طول الحياة .وتعتبر هذه النتائج من بين النتائج األكثر
قوة من حيث اآلثار المباشرة على األفراد واآلثار الطويلة األجل لتحسين الوضع
الصحي ،واإلنتاجية ،والدخل .ولعل األمر األكثر أهمية هو التأثير المحتمل على
الجيل القادم .إذ تشير هذه االستنتاجات ،في واقع األمر وحقيقته ،إلى إمكانية
كسر حلقة الفقر واالعتالل المرضي والوفيات المبكرة عن طريق التدخالت في
المراحل األولى للطفولة.
ومما يثير األسف أن استثمارات الطفولة المبكرة لم تنل ما تستحقه من
كفاية االهتمام والموارد .ولعل الفرصة الكبيرة سانحة أمام البلدان المتقدمة
والنامية على حد سواء كي تبادر بتعزيز رأس المال البشري من خالل توجيه عنايتها
واهتمامها صوب تنفيذ هذه االستثمارات.
تأثير المرض على الدخل

من المرجح أن االستثمارات في األطفال الصغار وتوفير التغذية لمن يعانون من
سوء التغذية ستؤدي إلى جعل الناس أكثر صحة مع تقليل احتماالت وقوعهم
رض الناس؟ تعالج طائفة
فريسة للمرض .ولكن ماذا يحدث لإلنتاجية عندما ي ْم ُ
واسعة من البحوث والمؤلفات هذه المسألة ،باستخدام ما يُعرف بنهج تكلفة
المرض لقياس تأثير الصحة على الدخل .وتركز بعض الدراسات على اآلثار الفورية
للمرض ،بما في ذلك انخفاض المعروض من العمالة ،وتدني إنتاجية العاملين
ضى ،بينما تشتمل أطروحات أخرى اآلثار الممكنة الطويلة األمد نتيجة
المرْ َ
المط ّول عن القوة العاملة وعدم مزاولة األنشطة االقتصادية.
لالبتعاد ُ
وتبحث دراستان لبليكلي (الفصل الخامس من هذا الكتاب) آثار حمالت
استئصال المرض على الصحة والنواتج االقتصادية ،وتشير نتائجه إلى أن تحسين
الصحة يمكن أن يكون مهما على هامش النمو ،ولكن من المستبعد أن يكون
الحل السحري القاهر لكل المستعصيات واإلشكاليات .وفي دراسته عام 2007
لتأثير جهود استئصال اإلنكلستوما برعاية لجنة روكفلر الصحية في جنوب
الواليات المتحدة في أوائل القرن العشرين ،يقيس بليكلي معدالت اإلصابة
المنتشرة قبل التدخل؛ ليجد أن  40في المائة في المتوسط من األطفال في سن
االلتحاق بالمدرسة أصيبوا بهذا المرض .ومثل أسيموغلو وجونسون (الفصل الرابع
من هذا الكتاب) ،يستخدم بليكلي بيانات عن معدالت اإلصابة حسب الموقع،
وهو ما يعاكس التفاوت الجغرافي في المنافع المحتملة المتأتية من استئصال
اإلنكلستوما ،لتحديد أثر التغيرات في بيئة الصحة على النواتج االقتصادية.
ويرى بليكلي أن المناطق ذات المعدالت األعلى لإلصابة التي كانت قائمة شهدت
زيادة أكبر في معدالت االلتحاق بالمدارس ،واالنتظام في الدراسة ،واإللمام بالقراءة
والكتابة بعد التدخالت .وهو يجد ،على سبيل المثال ،أنه كانت هناك عالقة ارتباط
سلبية بين الحضور في المدارس قبل عام  1910بمعدالت اإلصابة عام  ،1913ولكن
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بحلول عام  1920لم تعد معدالت اإلصابة الخاصة بعام  1913تفيد عن الحضور
واالنتظام في المدارس .أي أن تلك المعدالت القادرة على تحقيق مكاسب أكبر من
استئصال اإلنكلستوما شهدت زيادة أكبر في معدالت االلتحاق بالمدارس .ويجد
بليكلي نتائج مماثلة بالنسبة لإللمام بالقراءة والكتابة .إذ كان يمكن أن تؤدي
التغيرات األخرى في البيئة االقتصادية إلى اتجاهات مماثلة على مدى هذه الفترة،
ولكنه يرى بأنه إذا كان الحال كذلك لكان تلك المؤثرات تأثير على البالغين بطرق
مماثلة في المناطق المختلفة .إال أنه ال يرى أي نمط مماثل بين البالغين فيما بين
المناطق المتأثرة التي لم تكن فيها إصابات سابقة حسب طبيعة هذا المرض.
ويُجري بليكلي (2006ب) تمرينا مماثال ،مع التركيز على حمالت استئصال
المالريافيالوالياتالمتحدةحواليعام 1920وفيالبرازيلوكولومبياوالمكسيك حوالي
عام  .1955وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت االنتشار التي كانت قائمة بين المناطق،
والمقترنة بحملة استئصال سريعة في جنوب الواليات المتحدة ،تتيح له تحديد
تأثير التعرض للمالريا في الطفولة على مستقبل الدخل واإللمام بالقراءة والكتابة
بالنسبة للبالغين .ويجد بليكلي ،من بين األفراد المولودين بفترة طويلة قبل حملة
االستئصال ذات العالقة ،أن المولودين في المناطق األكثر إصابة بالمالريا كانت
أجورهم ومعدالت إلمامهم بالقراءة والكتابة أكثر انخفاضا منها الحقا في حياتهم،
في حين أنه بالنسبة للمولودين بعد هذه الحمالت بفترة طويلة ،فإن انتشار المالريا
قبل حملة االستئصال كان له أثر ضئيل على األجور واإللمام بالقراءة والكتابة في
المستقبل .ويستنتج بليكلي أن “اإلصابة المستمرة بالمالريا في الطفولة تؤدي
إلى تخفيض دخل البالغين بنسبة تتراوح من  40إلى  60في المائة”.
استطاع بليكلي أن يمايز بين تأثير االعتالل المرضي وأثر الوفيات على الدخل في
المستقبل .وهو يجد أن استئصال الحمى الثالثية الحميدة “بالزموديوم فيفاكس”
(المسببة لالعتالل المرضي المرتفع ،وقليل من الوفيات نسبيا) تؤدي إلى زيادات
كبيرة في تكوين رأس المال البشري والدخل المستقبلي ،ولكن استئصال الحمى
الثالثية الخبيثة “بالزموديوم فالسيبارم” (الفتاكة في أغلب األحيان) ال يحقق مثل
هذه المكاسب .ولشرح هذه النتيجة ،يرى بليكلي أنه على الرغم من أن انخفاضات
معدالت الوفيات تزيد المنفعة الحدية الكتساب رأس المال البشري (ألن الباقين
على قيد الحياة بعد النجاة منها أمامهم المزيد من السنوات التي يحققون فيها
عائدا على استثمارات رأس المال البشري) ،وقد يكون لذلك تأثير ضئيل على مستوى
االستثمار إذا كانت التكاليف الحدية آخذة في االرتفاع الحاد .وعلى العكس من
ذلك ،يفضي انخفاض االعتالل المرضي إلى سهولة الحضور واالنتظام والتعلم في
ّ
تسطح منحنى التكاليف الحدية وزيادات كبيرة في حيازة
المدرسة ،مما يؤدي إلى
رأس المال البشري.
يستخدم بليكلي نتائجه في إجراء تقدير استقرائي فيما بين البلدان ،وتشير
تقديراته إلى أن المالريا قد تشكل حوالي  10إلى  16في المائة من فجوة الدخل
بين الواليات المتحدة وأمريكا الالتينية .وهو ما يشير إلى أن استئصال المالريا
يمكن أن يفضي إلى تضييق متواضع لفجوة الدخل من خالل تحقيق نمو أعلى في
أمريكا الالتينية .ويختتم قائال “على الرغم من أن الحد من المالريا يمكنه تحقيق
مكاسب كبيرة في الدخل لبعض البلدان ،إال أن األثر المقدر سيكون بحجم شديد
الضآلة تقريبا فيغدو غير مفيد في شرح توزيع الدخل العالمي (بليكلي 2006ب:
.)26
وتجد عدة دراسات أخرى معنية بآثار برامج استئصال المالريا أن السيطرة
على بيئات ناقالت المرض (كالمستنقعات) لها تأثير عميق على الوضع الصحي
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والتعليم واإلنتاجية .ويبحث كاتلر وآخرون ( )2007تأثير برنامج استئصال المالريا
فيما بين الواليات في الهند أثناء فترة الخمسينيات من القرن الماضي ،ويجد أن
هذا البرنامج أفضى لزيادة معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة واستكمال الدراسة
االبتدائية بواقع  10نقاط مئوية ،مع مراعاة أن حوالي نصف المكاسب المرصودة
في هذه التدابير على مدى الفترة قيد البحث تشمل التدخالت في المناطق
المصابة بالمالريا .ويجد باريكا ( )2007وهونغ ( )2007ولوكاس ( )2005آثارا كبيرة
للتعرض للمالريا أو الستئصالها على مجموعة مختلفة من النواتج االقتصادية
مثل التعلم في المدارس ،واإللمام بالقراءة والكتابة ،والمشاركة في القوة العاملة،
والثروة .وتعيد هذه االستنتاجات إلى األذهان النتائج اإليجابية الواسعة النطاق
لبرنامج مكافحة العمى النهري في غرب أفريقيا الذي ناقشناه آنفا.
إذ أدى التوسع مؤخرا في توفير األدوية والعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى تمكين الباحثين من بحث أثر عالج مرض
اإليدز على نواتج سوق العمل .ومن الواضح أن هنالك آثارا كبيرة على المعروض من
العمالة والدخل .وفي دراسة في غرب كينيا ،يجد ثيرومورثي ،وغراف زيفين،
وجولدشتاين ( )2005أنه في خالل  6أشهر من بدء العالج ،يصبح المريض أكثر قدرة
بنسبة  20في المائة على األرجح على المشاركة في القوة العاملة مع زيادة بنسبة
 35في المائة في ساعات العمل األسبوعية .ويقوم الرسن وآخرون ( )2008بدراسة
توسع مماثلة لعالج أمراض الفيروسات الرجعية في كيروشو ،وهي منطقة
مشهورة بزراعة الشاي في غرب كينيا .ويجد هؤالء الباحثون أنه في األشهر التسعة
قبل بدء العالج المضاد للفيروسات الرجعية ،كان األفراد المصابون باإليدز يعملون
أياما أقل بصورة ملموسة في جمع أوراق الشاي كل شهر بالمقارنة بنظرائهم غير
المصابين بالمرض ،ولكن بعد بدء العالج حدثت زيادة سريعة في أيام العمل
األسبوعية للخاضعين للعالج (إلى  ،6.8و ،11.8و 14.3يوم في الشهر بعد اكتمال
شهر ،و 6أشهر ،و 12شهرا من العالج على التوالي) ،في حين ظل عرض العمالة
لنظرائهم ثابتا عند  18-17يوما في الشهر .وفي خالل الشهور الستة األولى من
العالج أيضا ،انخفضت مكاسب الخاضعين للعالج بنسبة  25في المائة في
المتوسط بالمقارنة بنظرائهم األصحاء ،ولكنهم استطاعوا خالل الشهور الستة
التالية من العالج زيادة إيراداتهم إلى  89في المائة مما يتقاضاه النظراء.
يمكن أن تعمل الرعاية الصحية على تحسين حضور األطفال في المدارس
وتحسين المعروض من عمالة البالغين .ويقدم ميغيل وكريمار ( )2004نوعا من
التحليل المعياري للصلة بين الرعاية الصحية واالنتظام في المدارس عن طريق
بحث تأثير العالج العشوائي لإلنكلستوما بين المدارس في غرب كينيا .ويجد
ميغيل وكريمر أن التدخل أدى إلى تخفيض تغيب التالميذ بواقع ال ّربْع ،مع تحقيق
مكاسب أكبر في صفوف التالميذ األصغر سنا ،وبالنسبة للبنات بالمقارنة بالبنين.
وعلى الرغم من المكاسب الجيدة في نسبة الحضور في المدارس ،إال أن الدراسة
لم تعثر على أية تأثير على النواتج التعليمية الماسة بدرجات االختبارات .ولعل
ذلك يرجع إلى أن الحضور في المدارس لم يكن كافيا لضمان األداء العلمي الجيد:
وربما كانت المدخالت التكميلية مثل المعلمين والمنشآت التعليمية سيئة بما
فيه الكفاية ،أو أنها تعمل فوق طاقتها إلى حد كبير مما جعل األيام اإلضافية
لألطفال في المدارس ذات أثر ال يذكر على عملية التعلم7.
ُ
7

تشير دراسة ميغيل وكريمار ( )2004إلى أن ازدحام الفصول في المدارس ،الناتج عن انخفاض معدالت العدوى ،كان قادرا على موازنة أي أثر
إيجابي ناجم عن انخفاض نسبة التغ ّيب.
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تم عامال آخر لتأثير الصحة على التعلم في المدارس .وقد حظي هذا
كان ال ُي ُ
المجال بقدر كبير من االهتمام في األبحاث والمؤلفات المعنية باآلثار االقتصادية
لإليدز .إذ يمكن أن يؤدي حصول األيتام على قدر أقل من التعليم إلى توقف أو انقطاع
انتقال رأس المال البشري بين األجيال ،مع ما ينطوي عليه ذلك من احتماالت نشوء
تأثيرات ُمفجعة طويلة األمد (بيل ،ديفاراجان ،وغيرسباك  .)2003ويستخدم كيس
وباكسون وأبليدنغر ( )2002االستقصاءات الديمغرافية والصحية في  10بلدان
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لبحث تأثير ال ُيتم ،ويتوصلون إلى ترجيح أن
األيتام أقل فرص ًة من األطفال اآلخرين في االلتحاق بالمدارس .إال أن طابع تكرار
بيانات المقارنة المستعرضة بين البلدان يعني في هذه الدراسة أن تفسير النتائج
ال يخلو من االلتباس والغموض .ويستخدم غيرتلر وليفاين وآميس ( )2004بيانات
متسلسلة زمنيا من إندونيسيا ليجدون أن وفاة اآلباء تُضاعف احتماالت تسرب
الطفل اليتيم من المدرسة في نفس السنة .ولم تشر أي من هاتين الدراستين إلى
أي تأثير مرتبط بنوع الجنس ،سواء على مستوى األب أو األم أو الطفل أو الطفلة.
وتجد بعض الدراسات األخرى أثرا محدودا لوفاة اآلباء واألمهات على تعلم األيتام
في المدرسة ،ويمكن أن يرجع ذلك إلى اضطالع باقي أفراد األسرة الكبيرة بوظيفة
كفالة اليتيم (إينسورث ،بيغيل ،وكودا 2002؛ كمالي وآخرون 1996؛ للويد وبالنك
8.)1996
اتساقا مع هذه الرؤية ،يذكر فورتسون ( )26 :2006أن األطفال في منطقة جنوب
أفريقيا ذات معدل االنتشار المرتفع لإليدز “هم أقل فرصة على األرجح لاللتحاق
بالمدارس واستكمال التعليم االبتدائي ،وأنهم يتقدمون بوتيرة أكثر تباطؤا خالل
سنوات الدراسة” .ويوضح فورتسون أن أكثر من نصف التأثير على االنتظام في
المدرسة يمكن أن يُعزى إلى توقع حياة أقصر عمرا لألب أو األم وال يرجع إلى حالة
اليتم في حد ذاتها؛ إذ يسوء أداء جميع األطفال في حالة توقع الوفاة الوشيكة
للبالغين .وقد تؤدي انخفاضات وفيات البالغين إلى زيادة االستثمار في تعليم
األطفال ،نظرا لزيادة الطلب إما من قبل اآلباء واألمهات أو األطفال أنفسهم،
الذين يتوقعون حصد العائدات لفترة زمنية أطول في المستقبل.
وهنالك بُع ُد هام آخر لسوء الصحة يتمثل في تأثيرها االقتصادي على اآلخرين.
ففي سياق دراستهم لتأثير عالج مرض اإليدز وفيروس العدوى به في كينيا،
يجد ثيرومورثي وغراف زيفين وجولدشتاين ( )2005أن المعروض من عمالة أفراد
األسرة اآلخرين يتغير :حيث يقل العمل بدرجة ملموسة من قبل األوالد الصغار
والنساء في األسرة بعد أن يبدأ المريض من األسرة في العالج؛ ولكن ال يتغير
عرض العمالة من قبل الفتيات والرجال في األسرة .ويُلقي المؤلفون الضوء على
اآلثار المحتملة بالنسبة لنواتج الدراسة .إذ يقوم بيغيل ودي ويردت وديركون
( )2006بدراسة أثر الوفيات الناتجة عن اإليدز على الرفاهة االقتصادية لمن بقى
من أفراد األسرة على قيد الحياة ،على المديين القصير والطويل ،في فئة األفراد
البالغة أعمارهم  13سنة في تنزانيا .ويجد المؤلفون أن األسرة التي تتعرض
8
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يستخدم إيفانز وميغيل ( ،)2003كما نوقش في بحث ميغيل ( ،)2005بيانات مستمدة من مشاريع العالج العشوائي لإلنكلستوما في غرب
كينيا من أجل معالجة بعض قضايا التحديد والتعريف التي تخلق صعوبة أمام دراسات بيانات المقارنة الشاملة والبيانات المتسلسلة
زمنيا .وتعكس النتائج التي توصال إليها بشأن تأثير وفاة اآلباء واألمهات على التعلم في المدارس النتائج التي استخلصها أيضا كيس
وباكسون وأبليدنغر ( ،)2002وغيرتلز وليفاين وآميس ( :)2004يبدو أن وفاة اآلباء أو األمهات تؤدي إلى تخفيض انتظام األيتام في المدارس ،وال
فرق في ذلك بين اليتيم واليتيمة.
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لوفاة أحد الكبار بسبب اإليدز تشهد انخفاضا في استهالكها بنسبة  7في
المائة بعد  5سنوات ،في حين يزداد استهالك األسر غير المتأثرة بنسبة  12في
المائة على مدى نفس الفترة .وبهذه الطريقة ،وعلى أساس متوسط األسر ،فإن
األسر التي يُتوفى أحد الكبار فيها نتيجة لإليدز تعاني من انخفاض بنسبة 19
في المائة في االستهالك بعد  5سنوات .وهناك بعض الشواهد على استدامة
هذه الخسائر ،وإن كان تقديرها يخلو من الدقة ،ولكننا ال نستطيع أن نستبعد
احتمال انعكاس مسار هذه الخسائر .ومن االستنتاجات المثيرة لالهتمام أن
فقدان إحدى النساء بسبب اإليدز يؤدي بصفة خاصة إلى انخفاض شديد في
االستهالك.
الصحة والتدخالت المرتبطة بها :الشواهد واآلثار على صعيد السياسات

يشير االستعراض السابق لبعض البحوث والمؤلفات أن الصلة الكلية بين
الصحة والنمو ما زالت محل الخالف واألخذ والرد ،وإن كان تفسيرنا يتمثل في أن
هذه الصلة ،إن ُوجدت ،صغيرة نسبيا .ولكن في مقدور األفراد واألسر المعيشية
تحسين اإلنتاجية وتعزيز الدخل عن طريق استثمارات نوعية مرتبطة بالصحة.
إال أن معنى ذلك ال يتضح للوهلة األولى فيما يتعلق بالخيارات على صعيد
السياسات .فتحسين متوسط العمر المتوقع بواقع سنة قد يزيد دخل البلد
بمقدار معين ،ولكن كيفية تحقيق تحسين الصحة هي موضوع أبحاث مستقلة
بأكملها .غير أننا نحتاج إلى بحث ما إذا كنا نهتم بالصحة في حد ذاتها أم أيضا
لما لها من دور محتمل في تحسين الدخل.
توضح التجربة أنه ليس من السهل أن نشق طريقنا إلى الصحة األفضل ومن
ثم إلى الدخل األعلى إذا كانت هناك صلة سببية :فمثلما أن التدخالت على صعيد
السياسات لتحقيق النمو تبعث على الحيرة ،نجد أن إستراتيجيات تحسين
الصحة يمكن أن تكون بنفس الدرجة صعبة التحديد وال تحظى سياسيا بالتأييد
والقبول الشعبي 9.وفي معظم األحيان تكون الصلة ضعيفة بين اإلنفاق على
الرعاية الصحية ونواتج الصحة (فيلمر ،هامر ،بريتشيت  .)2000ويثور التساؤل
حول األسباب المؤدية لواقع هذا الحال وماهية التدخالت والسياسات القادرة على
معالجة الموقف.
إخفاق األسواق وتمويل وتقديم الرعاية الصحية

باإلضافة إلى االستثمار في السلع العامة لتحسين الصحة والعادات والسلوكيات
الصحية ،تؤدي جميع الحكومات دورا نشطا في تمويل وتقديم الرعاية الصحية
التي لها السمات المميزة للسلعة الخاصة ،نتيجة للفشل الذريع في األسواق
الخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الصحي .وقد فهم االقتصاديون
منذ زمن طويل عيوب األسواق الخاصة الحرة في تقديم الرعاية الصحة .فأوال،
9

على الرغم من توافر المعرفة التقنية والعلمية لحل العديد من مشكالت الصحة ،إال أن حقيقة أنه ال يتم في أغلب األحيان اعتماد
هذه الحلول على نطاق واسع تشير إلى أن هذه الحلول ليست سهلة التنفيذ (البنك الدولي  .)2005فعلى سبيل المثال ،تعتبر معالجة
الجفاف بالسوائل عن طريق الفم طريقة سهلة ورخيصة للحد من اإلسهال ،الذي يقتل أكثر من  4ماليين طفل سنويا .ولكن هذه
الطريقة العالجية تفشل في الوصول إلى العائالت المحتاجة في بعض البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد
السوق لنفس أسباب أن معظم سياسات إعادة التوزيع ليست فعالة بصورة تامة :المفاضالت السياسية ،وأصحاب المصالح المكتسبة،
والفساد ،والنقص العام في الموارد.
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يمكن أن تنشأ مشكلة الوكالة بين الجهة المقدمة للخدمة والمريض :أي أن
المريضة قد ال تعرف ،من واقع افتقاره إلى المعلومات ،سبب المرض أو التدخالت
الصحية المالئمة ،إن ُوجدت ،وأنها واقعة تحت رحمة الجهة القائمة بتقديم
الخدمة .وتوجد بطبيعة الحال مشكالت مماثلة في الكثير من أسواق الخدمات
بدءا من إصالح السيارات إلى الخدمات المحاسبية ،وهي أسواق تعمل بصورة
معقولة فيما يبدو.
تحد من كفاءتها
أن
يمكنها
التي
الطبية
الرعاية
ألسواق
الثانية
أما السمة
ّ
فهي حاجة األفراد إلى التأمين ضد األحداث الكارثية المحتملة .إذ يمكن لهذه
األحداث أن تع ّرض الفرد لمخاطر كبيرة ،ولكن االختيار السيء قد يعرقل مدى
تغطية تلك المخاطر في األسواق الخاصة .وتستجيب الحكومات أحيانا من خالل
تمويل أو تقديم الرعاية الطبية بنفسها (مثلما هو الحال في الخدمات الصحية
الوطنية في المملكة المتحدة) ،من أجل تغطية الجموع العريضة من األفراد.
وتشرح رغبة توفير شبكة األمان الحضور القوي لإلنفاق العام على الصحة في
معظم البلدان النامية ،وخاصة في بلدان المتحولة من النظام الشيوعي ،حيث
تواصل الحكومات السيطرة على تقديم الرعاية الصحية.
وتجمع بعض البلدان بين التأمين الطبي العام تقريبا وتقديم القطاع الخاص
للرعاية الطبية .ومن بين أمثلة ذلك برامج التأمين الطبي للمسنين في الواليات
المتحدة (ميديكير) وللفقراء (ميديكيد) وأنظمة الرعاية الصحية في أستراليا
وفرنسا وألمانيا .وفي الكثير من بلدان العالم النامي ،تُترجم الرعاية الصحية العمومية
إلى برامج حكومية لتمويل وتقديم الرعاية بفرض ضرائب على األجور أو اإليراد العام
لتغطية التكاليف .وعلى التوازي ،تقوم التكاليف الشخصية والتأمين الخاص
بتمويل الرعاية الصحية الخاصة .والواقع أن البلدان المتحولة لنظام السوق ،بما
لها من تاريخ حافل بسخاء التمويل الحكومي للرعاية الصحية وتقديمها ،تجمع
اآلن بين التمويل العام للرعاية وتقديمها وبعض أنشطة القطاع الخاص ،إلى
المقدمة
جانب مدفوعات غير رسمية من تحت الطاولة إلى الجهات الحكومية
ّ
للرعاية الصحية.
ويمكن في أغلب الحاالت أن تؤدي تغطية التأمين العام المفتوحة نسبيا،
باإلضافة لدوافع الربح القوية في القطاع الخاص ،إلى انعدام كفاءة مستويات
الرعاية ،مثل اإلفراط في كتابة الوصفات والروشتات الدوائية وعمل إجراءات طبية
غير ضرورية .ونظرا لعدم تحملهم التكلفة (الحدية) لقراراتهم بشأن استخدام
هذه الخدمات ،يأمر األطباء ويقبل المرضى بإجراء ما ال لزوم له من االختبارات
والعالج وغير ذلك من المزايا .وحتى إن لم تكن هناك مشكلة وكالة بين ُمقدم
الخدمة والمريض ،فإن التأمين يؤدي إلى اإلفراط في استهالك الخدمة .وللتحكم
في التكاليف ،أدت آثار هذه المخاطر المعنوية إلى تطبيق ترتيبات بشأن المدفوعات
المقدمة لجهات تقديم الخدمة لمكافأتها على حسن األداء وعدم تشجيعها
على اإلفراط في اإلنفاق (كأنظمة المدفوعات المرتقبة على سبيل المثال) ،وترشيد
الرعاية ،وغير ذلك من التدابير الخاصة بالسيطرة على التكاليف.
وتشير عوامل وكالة األطباء وسوء االختيار واألخطار المعنوية مجتمعة إلى اإلفراط
في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمتمتعين بمزايا التأمين الصحي والنقص
األساسي في خدمة الذين ال تغطي رؤوسهم مظلة التأمين .ولكن إخفاقات سوق
الرعاية الطبية أكثر تفاوتا على أرض الواقع .فعلى الرغم من اإلفراط في اإلنفاق في
بعض البلدان ،إال أن التقديم الفعلي لخدمات مفيدة ال يحذو دائما حذو ذلك اإلفراط:
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فبعيدا عن اإلنفاق والحصول على الشيء الكثير ،تنفق المجتمعات الكثير وتحصل
على القليل .وبالمثل ،فإن نظرية سوء االختيار تدل ضمنيا على أن (المخاطر) الرديئة
سوف تطرد (المخاطر) الجيدة ،ولكن واضعي السياسات عادة ما يعبرون بالضبط
عن الشواغل العكسية :أي أن الناس ذوي المخاطر المرتفعة لن يقدروا على تحمل
تكلفة التأمين .ومن المرجح عندئذ أن تظهر التكلفة الباهظة للتأمين الممول
حكوميا ،نتيجة بشكل محدد لقيامه بتغطية باهظة التكلفة نسبيا لألفراد ذوي
المخاطرالعالية.
الشواهد المقارنة بين البلدان بشأن اإلنفاق الصحي على الرعاية الصحية والصحة في
البلدان النامية والبلدان المتحولة إلى اقتصاد السوق

إن الشواهد المقارنة بين البلدان بشأن الصلة اإلنفاق على الرعاية والوضع
الصحي ال تبعث على التشجيع .إذ يجتمع فشل السوق وإخفاق الحكومات
لتعقيد تصميم السياسة المعنية بالصحة بصفة عامة وتمويل وتقديم الرعاية
الصحية بصفة خاصة .وما زال هناك في الحقيقة جدل كبير بشأن اآلثار المترتبة
على الصحة ،إن ُوجدت ،لإلنفاق العام على الرعاية الصحية في البلدان النامية
والبلدان المتحولة إلى اقتصاد السوق .وأوال ،يبدو هذا الغموض الفتا للنظر :فهل
من المؤكد أن إنفاق شيء على الصحة ال بد أن يُنتج شيئا من العافية؟
تعتبر أسباب أن اإلنفاق على الصحة قد ال يُفضي إلى تحسينها ،كما حددها
فيلمر وهامر وبريتشيت ( ،)2000أسبابا مباشرة من الناحية االقتصادية .فأوال ،إذا
كانت هناك سوق خاصة عاملة في مجال الرعاية الصحية ،فإن اإلنفاق العام قد
يحل ببساطة محل األنشطة الخاصة ،بدال من أن يكون إضافة إلى العرض الكلي
للرعاية الصحية .وثانيا ،فإن الشراء العام لخدمات الرعاية الصحية ال يضمن
بالضرورة تقديمها إلى المرضى :فهناك األطباء المدفوعة أجورهم ولكنهم يتغيبون
عن العمل ،واألدوية المشتراة التي يتم نهبها ،ومعدات التشخيص المتعطلة عن
العمل لنقص الصيانة أو مقومات تكميلية مثل الكهرباء أو العمالة الماهرة،
وكلها عوامل تسهم في اإلنفاق الصحي وال تسهم في تحسين الوضع الصحي.
وثالثا ،يشار إلى أن الكفاءة الفنية لبعض اإلنفاق على الرعاية الصحية (كاإلنفاق
على الثوم كعالج لإليدز مثال) متدنية للغاية أو ال تتجاوز الصفر ،لدرجة أنه إذا تم
تقديم بعض الخدمات الممولة حكوميا إلى المرضى ،فإنها قد تكون محدودة
التأثير.
تتمثل إحدى طرق بحث تأثير اإلنفاق العام على الصحة في استخدام أساليب
االرتداد المقارن بين البلدان ،كما أوضحنا في استعراضنا أعاله لبعض األبحاث
الخاصة بالصحة والدخل .وفي هذه الحالة ،وبالرغم من استطاعتنا أن نكون أكثر
ثقة بشأن المقارنات بين البلدان ،ألن مشكالت المتغيرات الداخلية أقل حدة :إال
أنه من المستبعد أن تؤدي صحة السكان األفضل في حد ذاتها إلى زيادة اإلنفاق
العام على الصحة.
يحدد فيلمر وبريتشيت ( )1999ارتدادا دون خمس وفيات لمجموعة مختلفة من
المتغيرات ،بما في ذلك اإلنفاق العام على الصحة ،ويجدان أن كل التفاوت بين
البلدان يرجع فعليا إلى متوسط نصيب الفرد من الدخل ،وتوزيعه ،وتعليم اإلناث،
والتنوع العرقي واللغوي ،والمتغيرات الدينية ،والمتغيرات اإلقليمية الرمزية .أي أن
اإلنفاق على الصحة غير مرتبط تقريبا بالنواتج الصحية :فالتغاير المستقل في
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س ْبع  1في المائة من التفاوت في وفيات
اإلنفاق العام على الصحة يشرح جزئيا ُ
األطفال.
ويبحث واغستاف وكاليسون ( )2004كيفية تأثر هذه النتائج بالحوكمة الرشيدة.
ويجدان أن اإلنفاق على الصحة يؤدي بالفعل إلى تخفيض مستوى ما دون الخمس
وفيات طالما أن نوعية الحوكمة ،المقاسة بمؤشر تقييم البرامج والمؤسسات
القطرية ،هي نوعية عالية 10.ومن المتوقع أن تقدم المؤسسات المعيبة خدمات
صحية محدودة ورديئة النوعية .ولكن مورين لويس ( )2006ال تجد أي ارتباط بين
فعالية اإلنفاق الصحي والتدابير البديلة لفعالية المؤسسات في قطاع الصحة
سواء الفعالية الحكومية أو تدابير الفساد التي ذكرها كوفمان ،وكراي ،وماستروزي
(.)2005
هنالك قناة واحدة يمكن أن يؤثر من خاللها اإلنفاق العام على الصحة وهي قناة
تخلق ضمنيا أو بسبل أخرى دوافع لتشجيع الدعوة إلى زيادة اإلنفاق وهي تأثير هذا
اإلنفاق على الفقراء .ويجد بيداني ورافاليون ( )1997أن اإلنفاق العام على الصحة
يؤثر بصورة ملموسة على صحة الفقراء ،ولكنه ال يؤثر على الصحة العمومية،
(تمشيا مع ما قال به فيلمر وبريتشيت .)1999
وفي دراسة حديثة العهد ،يستقصي بوون وزهان ( )2006محددات وفيات األطفال
باستخدام المسح االستقصائي لـ  278ألف طفل وطفلة في  45بلدا منخفض
الدخل .وتقدم النتائج التي استخلصاها بعض الفروق الخصوصية الطفيفة
عن نتائج فيلمر وهامر وبريتشيت ( .)2000وبطريقة مثيرة للجدل نوعا ما ،يجد
بوون وزهان أن انتشار األمراض الشائعة وعرض البنية التحتية مثل اإلمداد بالمياه
وخدمات الصرف الصحي ال تعتبر أدوات تنبؤ جيدة لوفيات األطفال ،حيث تتمثل
األدوات الجيدة في المستوى التعليمي لآلباء وميل األم إلى السعي للحصول على
رعاية طبية حديثة .ومن هنا فإن اآلثار التحفيزية التي يشيران إليها تبدو آثارا ً كبيرة:
فهما ،على سبيل المثال ،يجدان أن إذا كانت لكل اآلباء واألمهات في الـ  45بلدا
سنوات دراسة تعادل لسنوات دراسة اآلباء واألمهات في مصر النخفضت معدالت
وفيات األطفال في هذه البلدان بواقع  19في المائة .وهما يذكران أيضا أن تخفيض
انتشار اإلسهال والحمى والسعال (الكحة) بواقع النصف سيؤدي فقط إلى خفض
وفيات األطفال بنسبة  3في المائة فقط11.
وتمشيا مع نتائج الدراسات على المستوى القطري ،يستنتج بوون وزهان
( )2006أن اآلباء المتعلمين يطالبون بخدمات صحية وأن هذه الخدمات ستكون
قريبة المنال من السوق الخاصة .وربما يكون اآلباء المتعلمون في وضع أفضل
يمكنهم من الحصول على رعاية طبية جيدة من السوق الخاصة .بل ربما يكونون
أكثر قدرة أو لديهم دوافع وحوافز أفضل لضمان تطبيق إجراءات الحوكمة الرشيدة
داخل القطاع العام ،ومن ثم تحسين كل من نوعية الرعاية الصحية التي تقدمها
الحكومة وجدارة االعتماد على البنية التحتية العامة وكفايتها.
تتسم الشواهد على تأثير اإلنفاق الصحي على األوضاع الصحية بكونها شواهد
ضعيفة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .ويشير بانكر
وفريزيار وموستلر ( )1994إلى أن التأثير الرئيسي للرعاية الصحية يقع على نوعية
الحياة والرفاهة ،المقاسة بالزيادات في النشاط والقدرة على الحراك واالنتقال.
 10هذه أخبار سارة بالنسبة لإلنفاق على الصحة وبنفس القدر لمؤشر تقييم السياسات والبرامج والمؤسسات القطرية ،بوصفه مقياسا
للحوكمة .فال بد أن يؤدي اإلنفاق العام “الرشيد” على الصحة إلى تحسين النواتج الصحية (ما لم يكن مزاحما ببساطة لإلنفاق الخاص)،
ومن ثم فإن حقيقة أن البلدان ذات التقييمات المرتفعة على هذا المؤشر تظهر صلة إيجابية بين اإلنفاق والصحة هي حقيقة متسقة
مع قيام المؤشر بقياس شيء ذي صلة له أهميته.
صنع القرارات ،نظرا لعدم ذكر تكاليف هذين التدخلين المفترضين.
 11إال أنه من الصعب تطبيق هذه األرقام على عملية ُ
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الشكل  :8-1معدالت المتغيبين عن العمل بين العاملين الصحيين في بلدان مختارة2003-1989 ،
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ )(2002

أﻃﺒﺎء اﻟﺮﻳﻒ

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ )(2002

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺒﺎء

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ )(2002

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ )* (1989

أﻃﺒﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ )(2002

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن

ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺃﻭﺩﺍﻳﺒﻮﺭ )** (2002-2003

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن ،اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺃﻭﺩﺍﻳﺒﻮﺭ )** (2002-2003

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن ،اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻜﺒ�ة

ﺍﻟﻬﻨﺪ )(2002-2003

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ )(2002-2003

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ )(2002

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن

ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ )(2002
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ )(2202-2003
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المصادر :بانيرجي ،دايتون ،ودوفلو 2005؛ وشودري وهامر 2004؛ وشودري وآخرون 2005؛ ولويس 2006؛ لويس ،وال فورغيا وسولفيتا 1996؛ وليندلو ،وكوشناروفا ،وكايسر .2006
* مستشفى سانتو دومنغو ،الجمهورية الدومينيكية
** مقاطعة أودايبور ،راجاثان ،الهند.

ولعل هذا الدليل غير المباشر يشير إلى أن الرعاية الصحية تلعب دورا رئيسيا عن
طريق تقديم معلومات (عن أسلوب الحياة والوقاية) والحد من اإلصابة باألمراض.
شواهد فعالية اإلنفاق على الرعاية الصحية على المستوى القطري :أهمية المؤسسات

إن بحث أسباب ضعف الصلة بين اإلنفاق على الصحة والوضع الصحي هو أسهل
ما يكون على المستوى القطري والمنشآت والمرافق الصحية ،حيث يمكن بحث
القضايا المؤسسية بصورة تامة .إال أن البيانات واألبحاث المحدودة حول هذا
الموضوع تؤدي إلى تعقيد تصميم السياسات الفعالة ،ولكن الشواهد آخذة في
الظهور بشأن طبيعة المؤسسات الصحية في البلدان النامية والبلدان المتحولة
لنظام السوق وأنواع الخدمات التي تساندها .وتشير قراءتنا للبحوث والمؤلفات
المتخصصة إلى أن معظم العقبات الشديدة الماثلة أمام تحسين الصحة عبر
تقديم الرعاية الصحية في البلدان النامية هي عقبات ذات طابع مؤسسي وتتضمن
وضع وتطبيق حوافز أساسية لألداء واحتواء التكاليف .ويناقش هذا القسم بعض
الشواهد الحديثة حول هذه القضايا وصلتها بالتقوية المؤسسية الالزمة لتحسين
تقديم خدمات الرعاية الصحية.
لقد تحسنت القدرة على الحصول على الرعاية الصحية بصورة ملحوظة في
العقدين الماضيين ،ولكنه لم يتم بحث نوعية خدمات الرعاية الصحية العامة إال
منذ عهد قريب .و ُوجد أن هذه الرعاية تتسم في معظمها بالضعف وعدم الكفاءة.
وتشير الشواهد األخيرة إلى أن عدم فعالية الحوافز واالفتقار إلى المساءلة يقوضان
تقديم الحكومات للخدمات الصحية ،مما يؤدي إلى قصور األداء وتقديم رعاية دون
المستوى (لويس  .)2006وقد يساعد ذلك في شرح أسباب لماذا يظهر اإلنفاق العام
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تأثيرا محدودا على الوضع الصحي .ويُرجع جاك ولويس ( )2004هذه العيوب إلى
فشل الحكومات ،حيث “أخفقت التدخالت الحكومية” بصورة فعلية.
تعتبر مؤسسات الرعاية على جانب كبير من األهمية ولكنه لم يتم دراستها
بصورة كافية .إذ أن غياب المؤسسات السليمة يطيح باالستثمارات الصحية
مؤديا إلى شواهد غامضة عن العالقة بين خدمات الرعاية الصحية والوضع
الصحي .والواقع أنه نادرا ما يتم جمع أو حتى اشتراط المؤشرات المقبولة ألداء
الرعاية الصحية ،مثل معدالت اإلصابة في المستشفيات ،وإحصائيات االستخدام،
أو معدالت البقاء على قيد الحياة بعد العمليات الجراحية ،ويرجع ذلك إلى عدم
وجود مزيج من اإلشراف والتنظيم وتطبيق القواعد والنظم .وينطبق ذلك على
البلدان المتوسطة الدخل والبلدان األكثر فقرا .أما المؤشرات غير المباشرة
المعنية بسوء األداء والتي يُعتمد عليها بصورة متزايدة في ظل غياب المقاييس
المباشرة فتتضمن معدل التغيب عن العمل لدى جهات تقديم الخدمات ،ونقص
اإلمدادات والعقاقير الطبية األساسية ،وسوء إدارة المشتريات ،والفساد في بيع
المناصب العامة ،والتسرب المالي ،ومدفوعات الرشوة من قبل المرضى ،وكلها
أمور تسلط الضوء على طبيعة تدهور األداء الذي يقوض فعالية تقديم الخدمات
(لويس .)2006
ببساطة يتمثل عامل مهم بشكل استثنائي في الرعاية الصحية العامة فيما إذا
كان العاملون يذهبون إلى محال عملهم .إذ يذكر شودري وهامر ( )2004معدالت مرتفعة
ومفزعة لتغيب األطباء عن العمل في المناطق الريفية في بنغالديش 40 :في المائة
من األطباء في المستوصفات الكبيرة و 74في المائة من األطباء في العيادات الصغيرة
(ذات الطبيب الواحد) .ويذكر شودرى وآخرون ( )2005أرقاما عن تغيب العاملين الصحيين
والمدرسينفيستةبلداننامية(بنغالديش،وإكوادور،والهند،وإندونيسيا،وبيرو،وأوغندا).
ويقدم الشكل  8-1ملخصا لشواهد من هذه الدراسات وأبحاثا ً أخرى توضح ارتفاع
معدالت الغياب باستخدام طرق مختلفة منها الزيارات المفاجئة ،ودراسات الوقت
والحركة ،ومالحظة العيادات والمستشفيات .وقد تم رصد التغيب في دراسات نوعية
أيضا (دي تيال وسيفدوف .)2001
هنالك نتائج مفيدة مستقاة من مجموعة من البلدان الهند ،وتنزانيا ،والبرازيل.
إذ وجدت دراسة في الهند أن القطاع العام يقدم للممارسين الطبيين حوافز
بسيطة على حسن األداء :حيث يشير داس وهامر ( )2007إلى نتائج مالحظة تفاعل
أكثر من  4000طبيب ومريض في دلهي ومقارنة الممارسات الطبية بما يعرفه
الطبيب عن السلوك المالئم 12.ويرى داس وهامر أن “أطباء القطاع العام يبذلون
جهدا أقل من نظرائهم في القطاع الخاص” (داس وهامر  .)8 :2007وباإلضافة لذلك،
فإن األطباء األفضل تدريبا ال يقدمون بالضرورة خدمة أفضل :حيث يجد داس وهامر
أنه على الرغم من أن مقدمي الخدمات من غير حاملي الدرجات العلمية الطبية
هم أقل كفاءة (أي أنهم يعرفون أقل مما ينبغي عمله في المواقف اإلكلينيكية)،
إال أن حاملي الشهادات الطبية التخصصية يبذلون جهدا أقل بصورة ملموسة.
وفي الحقيقة هناك حوافز قوية تدفع األطباء حاملي بكالوريوس الطب أو الجراحة
إلى العمل أقل مما يعرفونه ،ومازالت هذه الحوافز أكثر قوة في القطاع العام”.
في تنزانيا ،وباستخدام األوصاف الموجزة والمالحظة السريرية المباشرة ،يوضح
ليونارد وماساتو ( )2006أن أطباء المنظمات غير الحكومية يقدمون دائما تشخيصا
أكثر دقة وعالجا أفضل مما يقدمه زمالؤهم في القطاع العام .وتتمثل االختالفات
 12أبحاث موجزة عبارة عن دراسات حاالت لتقييم االلتزام بالبروتوكوالت الطبية.
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الرئيسية في الرسوم األعلى للمنظمات غير الحكومية والمستويات األفضل
لإلدارة والحوافز والمساءلة .وتشير نتائج هذين المؤلفين إلى أن األداء أفضل في
المرافق التي يتمتع فيها المديرون بقدر أكبر من الصالحيات والسلطات ،وخاصة
القدرة على تعيين وفصل الموظفين وتعديل المكافآت والتعويضات ويوضح
ليونارد وماساتو ( )2007أن تدريب الطبيب في المناطق الريفية في تنزانيا له تأثير
محدود على األداء عند أخذ ملكية الجهة المقدمة للخدمة في الحسبان :إذا ال
يهم ما تعرفه بل ما تفعله ،واألمران غير مترابطان عندما ال توجد حوافز لتشجيع
تطبيق المعرفة الطبية.
في البرازيل ،أدت تجربة حديثة بشأن استقاللية المستشفيات في 12
مستشفى عام في والية ساو باولو إلى زيادة كبيرة للغاية في إنتاجية العاملين،
ومزيد من الرعاية ،وتخفيض معدالت اإلصابة ،والحد من الوفيات ،وتقليل التكاليف
بالمقارنة بمجموعة من  12مستشفى عام من نفس الحجم يديرها القطاع العام
وتوجد في أماكن أخرى مماثلة .إذ أدت القدرة على التعاقد مع الموظفين وفصلهم
من الخدمة واتخاذ تدابير معنية بالكفاءة إلى توافر حوافز قوية لتحسين أداء
المستشفيات .وقد تم فصل مديري المستشفيات الذين عجزوا عن تحقيق
تحسينات في ظل هذا المشروع التجريبي .كما أدت متابعة األداء شهريا إلى
تحقيق تحسينات رائعة من حيث النوعية والكفاءة في المستشفيات ألن القدرة
على إنهاء خدمات الموظفين والمديرين أتاحت المساءلة أمام الهيئة المسؤولة
عن التمويل في الوالية (ال فورغيا وكوتولينك .)2008
تسلط الشواهد من الهند وتنزانيا والبرازيل الضوء على األدوار الحيوية للحوافز،
واإلشراف والرقابة ،والمساءلة في رفع مستوى األداء وضمان أن النفقات والمصروفات
ستحقق عائدا إيجابيا في تحسين الوضع الصحي للمرضى .وتلخص مورين لويس
( )2006مجموعة ثرية من الشواهد المتكاملة بشأن قضايا التمويل وتقديم
الرعاية وتحديد العيوب والنقائص وقياسها وتأكيد أهمية الحوافز التشجيعية
والمساءلة إذا أُريد للمؤسسات الصحية أن تسهم بفعالية في تحسين األوضاع
الصحية ورفاهة األفراد.
تمثلت إحدى االستجابات لسوء األداء في المرافق الصحية العامة في تحويل
التركيز إلى مؤسسات القطاع الخاص ،ولكن داس وهامر ( )2007يوضحان أن ذلك
ليس حال سحريا إلشكاليات تقديم الخدمات لألسباب التي ناقشناها أعاله .وفي
الوقت نفسه ،يمكن أن تؤدي مشكالت سوء االختيار في سوق التأمين الصحي إلى
خلل في تغطية التأمين الخاص نظرا إلقصاء واستبعاد غير األصحاء والفقراء .وفي
هذه الحالة ،قد يلزم توفير أحد أشكال تغطية التأمين اإلجباري ،حتى وإن كان تقديم
التغطية وتمويلها من جانب القطاع الخاص ،لتفادي دوامة سوء االختيار المتصاعدة.
وهذا هو النهج المتبع في شيلي وكولومبيا وسويسرا وفي والية مساشوستس
األمريكية مؤخرا .وفي جميع هذه الحاالت وحاالت أخرى ،تلزم الحكومة ذوي الدخل
المتوسط واألعلى بشراء تأمين صحي خاص ،مع تقديم إعانات لدعم تغطية
الفقراء الذين سيعجزون ،لوال ذلك اإلجراء ،عن االمتثال للتأمين اإللزامي.
خالصة القول إنه إذا أردنا أن يفضي اإلنفاق على الرعاية الصحية إلى تحسين
األوضاع الصحية ،فإن دور المؤسسات العاملة مهم في هذا الصدد .فهناك فهم
جيد بصورة متزايدة للمشكالت المحيطة باألنظمة الصحية ،ولكن بدون التحوالت
والتغييرات في المؤسسات ونظم حوافز األداء لديها سوف تظل الصلة بين اإلنفاق
والنواتج الصحية ضعيفة على األرجح.
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الخاتمة

هنالك مناقشات حامية حول آثار صحة السكان على الدخل القومي ،وهي آثار
متفاوتة على األرجح تبعا للمؤشر الصحي المستخدم والبلدان المشمولة في
التحليل .وتجد بعض تحليالت االرتداد المقارن بين البلدان باستخدام المتغيرات
المساعدة أن للصحة تأثيرات كبيرة للغاية على الدخل ،وهناك عدد قليل من
المناهج التحليلية األخرى التي تُعطي نتائج مماثلة .ويكمن جزء من مشكلة
حل هذا الجدل في حقيقة أن مقارنات التدخالت الصحية وغير الصحية في
البيئات غير التجريبية ُمحاطة بسياج من مشكالت التعريف والتحديد ،في
الوقت الذي ي ْن ُدر فيه وجود بيئات (شبه) تجريبية تتيح إجراء هذه المقارنات .فمن
الصعب إلى حد كبير تقدير تأثير التدخالت المعنية بالصحة أو النمو في ظل
الوضع الراهن ،ولكنه ثبت أن مقارنة التدخالت الخاصة بالصحة والنمو هي
مسألة مستعصية بصفة خاصة ،وال سيما في ضوء السلسلة الواسعة من
التدخالت المجدية في هذين المجالين.
النهجان التجريبيان تجاه هذه المعضلة في القيام أوال بتقدير ما
وقد تمثل ْ
للتدخالت الخارجية القابلة للجدل في الوضع الصحي للسكان من آثار على الدخل
على الصعيد الكلي ،وثانيا التركيز على المستوى الجزئي على تأثير التدخالت
الصحية النوعية والمحددة على النواتج االقتصادية.
أما استنتاجنا فيتمثل ،على المستوى االقتصادي الكلي ،في أن تأثير الصحة
على الدخل هو تأثير صغير ،إن ُوجد أصال ،وأن النتائج غامضة نظرا إلى حد كبير
للتحديات المنهجية التي ناقشناها آنفا .والواقع أن االستثمارات الوطنية في
الصحة العامة مثل تنظيف البيئة أو حمالت التطعيم باللقاحات لها تأثير على
الوضع الصحي العام وترتبط بتحسين فرص االستثمار التي تسهم في تحقيق
النمو االقتصادي .وعلى المستوى االقتصادي الجزئي ،تم توثيق وجود عالقة سببية
واضحة بين الصحة وإمكانات تحقيق المكاسب والدخل.
وعلى الرغم من سعي التحليالت االقتصادية الكلية إلى تقديم معلومات عن
تأثير تحسين الصحة على الدخل الكلي ،إال أنها ال تستطيع إبالغنا في الحقيقة
بما إذا كان ينبغي تخصيص دوالر إضافي من دوالرات التمويل العام لقطاع
الصحة أو لمسار بديل أو ما هي التدخالت المحققة آلثار بالغة على الصحة
والدخل من تخصيص هذا الدوالر .إننا نتفهم أن بعض السياسات واالستثمارات
الصحية ،وخاصة المنطوية على سمات السلعة العامة المحضة ،لها القدرة
بصورة معقولة على تحقيق آثار هامة على الدخل ،ولكن من المحتمل على األقل
أن التحديد المشترك للصحة والدخل على المستوى االقتصادي الكلي سيتم
بخصائص غير منظورة مثل النوعية المؤسسية ،والفساد ،والمساءلة في القطاع
العام.
وعلى أية حال ،تقدم الدراسات االقتصادية الجزئية توجيهات وإرشادات
متماسكة بشأن المزايا والمنافع الحدية وبعض المفاضالت بين االستثمارات
على مستوى الفرد واألسرة .وتتمثل العوامل المعززة لزيادة اإلنتاجية ورفع مستوى
األجور في التغذية ،والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (من حيث المهارات
اإلدراكية وغير اإلدراكية) ،والتعليم بصفة عامة ،ومستوى تعليم األمهات
بصفة خاصة .ومن شأن االستثمارات الصحية العامة المعنية بالقضاء على
مسببات األمراض أن تؤدي إلى النهوض بالوضع الصحي وتوسيع نطاق القدرة
على الحصول على األراضي الزراعية ،وهو ما يُترجم إلى تحسين التع ّلم وزيادة
الناتج الزراعي على التوالي ،والمساهمة في رفع مستوى اإلنتاجية ،والمعروض
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 إال أن هناك الكثير مما ينبغي عمله وإنجازه لضمان تحقيق. والدخل،من العمالة
.منافع التدخالت الطبية واالستثمار في تحسين فعاليتها وتعزيز آثارها
إن غياب الوضوح بشأن الصلة االقتصادية الكلية بين الصحة والنمو االقتصادي
 فالصلة بين.ليس سببا إلعادة تركيز االستثمار العام بعيدا عن قطاع الصحة
 والخطأ الواضح هو أن نضع،النمو والصحة في حد ذاتها تأخذ أشكاال عديدة
.البيض كله في سلة النمو االقتصادي إذا كنا مهتمين بالصحة في حد ذاتها
وتتمثل المشكلة األكثر إلحاحا في تحسين الصلة بين اإلنفاق على الصحة
 بما لها من، فالموارد الشحيحة المخصصة لقطاع الصحة:والنواتج الصحية
 لن يكون لها على األرجح ذلك األثر العارض على،تأثير محدود على الوضع الصحي
 إن للمؤسسات الصحية أهميتها.الدخل الذي يروج له بعض الباحثين والمؤيدين
 وعليه تمس الحاجة للعناية بها واالستثمار فيها إذا أردنا أن يكون لإلنفاق،البالغة
 وحتى إذا اتضح أن التأثير محدود على النمو.على الرعاية الصحية مردوده اإليجابي
. فإن تحسينات الوضع الصحي تستحق الجهد والعناء بحق وحقيق،االقتصادي
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