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تطور اإلنفاق الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار إصالح المنظومة الصحية خالل الفترة 
)2004 -2013( 

 *دريسي أسماء

هــذه الدراســة هــي حماولــة لتحليــل تطــور : الملخــص
ومـــــدى  اإلنفـــــاق علـــــى الرعايـــــة الصـــــحية يف اجلزائـــــر

إطــار  يف) 2013-2004(فعاليتــه خــالل الفــرتة 
عمليـــــة إصــــــالح املنظومـــــة الصــــــحية، فـــــرغم ارتفــــــاع 

 أهـدافها حيقـق كـل ميزانية قطاع الصحة، إال انـه مل
الصـحية، ومـازال هــذا  الرعايـة حتسـني إىل الراميـة

 توزيــع ســوء مــن تعـاين فـاجلزائر القطـاع منهـار
الــوطين، الـرتاب  كامـل عــرب الصــحية املؤسسـات

 الصـحية املؤسسـات معظـم أن علمنـا إذا خاصـة
الشــمالية  و الكـربى املـدن يف موجــودة اخلاصـة
 السياسـة يف النظـر إعـادة ضـرورة إىل يدعوا منها،مما
التوزيـع  و تتماشـى جعلهـا املنتهجـة، و الصـحية
 سياسة الوطين فنجاح الرتاب عرب احلقيقي السكاين
 عصـري صـحي نظـام بوجـود مرهـون اإلصـالح

 .ومرن

إصــالح املنظومــة الصــحية،  :الكلمــات المفتاحيــة
النفقـــــات الصـــــحية، النـــــاتج احمللـــــي اخلـــــام، اقتصـــــاد 

  .الصحة

    JEL: H51 ,I18تصنيف 

Résumé : Cette étude est une 
tentative d’analyser l’évolution 
des dépenses de soins de santé en 
Algérie durant la période (2004-
2013)dans le contexte du 
processus de réforme du système 
de santé, en dépit de la hausse du 
budget du secteur da la santé, 
mais il n’a pas atteint tous ses 
objectifs visant a améliorer les 
soins de la santé. L’Algérie souffre 
encore d’une mauvaise répartition 
des établissements hospitaliers à 
travers tout le territoire national, 
surtout si nous savons que la 
plupart des établissements 
hospitalières privés existent dans 
les grandes villes, et ceux du nord 
ce qui nécessite une 
reconsidération de la politique 
dans ce secteur vue la distribution 
réelle de la population à travers le 
territoire nationale. Le succès de 
la politique de réforme dépend de 
l’existence d’un système de santé 
moderne et flexible.  

Mot clés :Réforme du système de 
santé, dépenses de santé, PIB, 
économie de santé. 
Classification JEL : H51,I18   

                                                
 .، اجلزائر3اجلزائر ، جامعة قسم ب حماضرةأستاذة *
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  مقدمة

إليها اليوم قياسا ، من بني ابرز اخلدمات اليت أصبح اإلنسان حباجة ماسة "الرعاية الصحية"تعترب 
  مبا كان عليه يف مراحل سابقة، ويرجع ذلك إىل ظهور أمراض متنوعة وأمراض مل تكن معروفة من قبل

حيث يصعب عالجا، هلذا توجب أن يكون هناك اهتمام متزايد من طرف الدول النامية خبدمات الرعاية 
  .لدولة وكنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلالصحية، خاصة جانب النفقات املخصصة هلا من امليزانية العامة ل

كمرض االيبوال غرب إفريقيا، ومتالزمة الشرق األوسط ( إن تفشي بعض األمراض مؤخرا 
إتباع منهج صحيح من  -خاصة النامية منها مثل اجلزائر –يفرض على الدول )  -كورونا  -التنفسية

  .ية من اجل محاية صحة املواطننيحيث اإلنفاق على الرعاية الصحية، وإتباع القواعد العامل

يهدف اإلنفاق على الرعاية الصحية يف اجلزائر إىل حتقيق هدف أساسي وهو الوقاية من املرض 
أوال، والشفاء من املرض إذا أصاب الفرد، هذا اهلدف يضمن احملافظة على رأس املال البشري ومن مث 

اإلمجايل، لذا فان االهتمام باإلنفاق على الرعاية الصحية زيادة إنتاجية الفرد وبالتايل زيادة الناتج احمللي 
  .ليس مرجعه الدافع اإلنساين فقط و إمنا الدافع االقتصادي أيضا

رغم اجلهود الكبرية املبذولة من اجل إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر، إال أن اإلنفاق على 
ال  ما مدى فعالية : الرعاية الصحية مازال يشكل معضلة حقيقية، ويبقى السؤال املطروح يف هذا ا

  ؟اإلنفاق على الرعاية الصحية في الجزائر من خالل اإلصالحات التي مست القطاع الصحي

دف هذه الورقة البحثية إىل معرفة مدى مسامهة اإلنفاق على الرعاية الصحية يف ضمان تغطية 
صحية جيدة للمواطنني و هذا من خالل تسليط الضوء على اإلصالحات اليت مست هذا القطاع 

يري احلساس باإلضافة إىل معرفة املشاكل املعقدة اليت تعاين منها املنظومة الصحية خاصة جانب التس
  .للموارد املالية
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I- نظرة حول وضع الصحة العالمية 

حتسنا كبريا يف املتوسط على  *شهدت الصحة العامة لسكان العامل بأي مقياس من املقاييس
مدى القرنني املاضيني، ويرجع ذلك إىل حد كبري لتحسن الزراعة املؤدي إىل الزيادة يف كمية الغذاء، 

دف إىل مكافحة األمراض املعدية    .1وكذلك إىل توجيه جهود كبرية 

 أهمية الصحة في األدبيات االقتصادية  - أ

للتنمية البشرية وهدف من أهداف األلفية، ألن الصحة  يعترب متتع اإلنسان بصحة جيدة هدف أساسي
  :اجليدة تساهم يف النمو االقتصادي من عدة نواحي

إن الصحة اجليدة تعطي للفرد املقدرة على بذل جمهود أكرب خالل نفس : من زاوية إنتاجية العمل -
 ؛اإلنتاجيةوحدة الزمن، والعمل لوقت طويل خالل نفس اليوم مما يساعد على زيادة اإلنتاج و 

تمع بإستخدام املوارد : حتسني استخدام املوارد الطبيعيةمن خالل   - تسمح الصحة اجليدة ألفراد ا
 .الطبيعية اليت يتعذر الوصول إليها بسبب املرض

بدين،  اعتاللفالصحة مهمة ألن الناس يولون أمهية كبرية للعيش حياة طويلة خالية قدر اإلمكان من أي 
يتضح  اويوضح خرباء اقتصاديات التنمية بوجود عالقة ارتباط قوية و مستمرة بني الدخل والصحة و هو م

      )01(من خالل الرسم البياين رقم 
  متوسط العمر المتوقع حول العالم حسب الدخل): 01(الشكل رقم    

  
  .09ص ، ، ص ن د2014نمية، ديسمرب جملة التمويل و الت  شكل الصحة العالمية،ديفيد بلوم،  :المصدر
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يتبني أن السكان يف البلدان ذات الدخل املرتفع غالبا ما يتمتعون مبستويات  ،من خالل هذا الشكل     
أفضل من الصحة و هذا راجع إىل التغذية الصحية و زيادة فرص احلصول على مياه الشرب النقية، 

  .2 والصرف الصحي و الرعاية الصحية اليت يوفرها الدخل املرتفع

، االقتصاديةقتصاديون بتعميق فهمهم ألمهية الصحة من الناحية يف السنوات األخرية، قام اخلرباء اال     
رأس املال البشري الذي ميكن استخدامه بشكل أفصل، على غرار املعرفة واملهارات  أشكالواعتربها أحد 

وهو األصل الرئيسي الذي  ، لدى الشعوب، و مبا أن الصحة متثل عامالً حمددا أساسيًا لقيمة العمل
م تلكه معظم المت ا تتسم بأمهية خاصة لقدرة األفراد و األسر على النهوض مبستويا شعوب الفقرية، فإ

  .املعيشية أو إبقائها فوق خط  الفقر

 -  تحليالت االقتصاد الجزئي -تتمثل أدق األدلة على قيمة الصحة من الناحية االقتصادية يف       
ا تقوم يف املعتاد على حجم العينات الكبرية و أ دوات القياس الوفرية ملستويات الصحة و الدخل أل

ا باإلضافة إىل  ذلك هناك دراسات جزئية عديدة تركز على القضايا املتعلقة بصحة األفراد،  ، وحددا
اتضحت من خالل بعض الدراسات األكثر دقة  .تقوم على أساس التجارب العشوائية اخلاضعة للرقابة

  :اآلثار اإلجيابية لعدة أمور منها

  الدم على املشاركة يف قوى العمل و اإلنتاجية و مكاسب الدخل يف  آثار عالج نقص احلديد
 يف اندونيسيا، 

، اليت تستعرض الصورة األكرب، فهي بطبيعتها اقل دقة، لكنها - دراسات االقتصاد الكلي -أما      
نصيب الفرد من إمجايل تفيد بأن سالمة الصحة العامة هي حمرك قوي للنمو اإلقتصادي حيث يزداد 

هناك عدة قنوات   .من كل سنة إضافية يف متوسط العمر املتوقع ℅04الناتج احمللي مبا يقدر بنحو 
 ،العمل، و معدل االلتحاق باملدارس إنتاجيةتعمل يف هذا املسار، منها اآلثار اإلجيابية للصحة على 

اإلدخار، ألن الناس يدخرون أكثر حتسبا للبشر، و معدالت  اإلدراكيةالتحصيل العلمي، و الوظيفة و 
لفرتات التقاعد األطول أجالً، و اإلستثمار األجنيب املباشر الذي يقرتن غالبًا بالتكنولوجيا احلديثة وتوفري 

     . 3فرص العمل و زيادة التجارة

مكانة  خالل العقدين املاضيني مع شغل هذا املوضوع كبريةزادت أمهية الصحة العاملية بدرجة        
يف  2013، فوفقًا ملا ورد يف مقال نشر يف نوفمرب االقتصاديةو  االجتماعيةرئيسية كمؤشر و أداة للتنمية 

ابتكاراً سامهت أكثر من غريها يف صياغة طبيعة احلياة  20حول أكرب " the atlantic" جملة 
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البنسلني، عدسات النظر،  .فإن مخسة من هذه اإلبتكارات يرتبط مباشرة بالصحة و هي ،احلديثة
  .عقاقري منع احلمل ،نظم الصرف الصحي ، اللقاحات

  اإلنفاق على الرعاية الصحية عالمياً   - ب

من أوضح مؤشرات التقدم يف الرعاية الصحية الزيادة احلادة اليت حتققت يف أعمار املواطنني، فعلى     
عامًا و من املتوقع طبقًا  23ًا بأكثر من مدار العقود الستة املاضية، زاد متوسط العمر املتوقع عاملي

، و هذا 2050أعوام أخرى حبلول عام  07أن يزداد قرابة " شعبة السكان يف األمم املتحدة " لتوقعات 
  : حسب املبني يف الشكل التايل 

  )2050-1950( متوسط العمر المتوقع حول العالم :)02( كل رقمشال

  
 .06ص ، ، ص ن د2014جملة التمويل و التنمية، ديسمرب   شكل الصحة العالمية،ديفيد بلوم،  :المصدر

ر األطفال املولودين يف سنة معينة إذا خضعوا طوال عمرهم ميبني الرسم البياين التقديرات املتوقعة لع 
خالل هذه السنة، و تعكس الزيادة الكبرية يف متوسط العمر املتوقع ملعدالت الوفيات لفئة عمرية حمددة 

حدوث اخنفاض حاد يف معدالت وفيات املواليد و األطفال و زيادة ) 2010و  1950(بني عامي 
  4 يف طول أعمار البالغني
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هها ميثل احتواء منو اإلنفاق العام على الصحة واحدة من أهم قضايا املالية العامة اليت تواج     
دراسة ( اإلقتصاديات املتقدمة و قد زاد هذا اإلنفاق بصورة كبرية على مدى العقود الثالثة املاضية 

Clements, Coady, and Gupta, 2012 (  و ميثل حنو نصف الزيادة يف اإلنفاق احلكومي
  .بدون فوائد على مدى هذه السنوات

ى الصحة الذي ميثل حنو ربع النفقات الكلية على خالل نفس الفرتة، ارتفع أيضا اإلنفاق اخلاص عل      
الصحة يف االقتصادات املتقدمة، و يف حني تزامنت زيادة اإلنفاق مع حدوث حتسن هائل يف الصحة، 
فقد وضع ضغوطًا كبرية على امليزانيات، خاصة يف الوقت احلايل، حني بلغ جمموع الدين العام كنسبة مئوية 

    .5 تويات عالية يف اإلقتصاديات املتقدمةمن إمجايل الناتج احمللي مس

تباطأ منو اإلنفاق العام على الرعاية الصحية، حبيث يشمل اإلنفاق العام على  ،2010منذ عام        
الصحة مصروفات اخلدمات املقدمة يف املستشفيات اخلاصة و املرافق الصحية احلكومية و مصروفات 

من و الشكل املوايل يبني نسبة اإلنفاق العام على الرعاية الصحية كنسبة مئوية  التأمني العام على الصحة،
  . إمجايل الناتج احمللي

  )2012-2010(حول العالم  ةتطور اإلنفاق على الرعاية الصحي:)03( كل رقمشال

  
 23ص ، ، ص ن د2014جملة التمويل و التنمية، ديسمرب   فاتورة الصحة،بينيديكت كليمنس،  :المصدر
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  : 6 كما يلي  إجيازهاميكن  اليت هناك مخسة عوامل دفع لإلنفاق على الرعاية الصحية 

 ؛تتزايد احتياجات األشخاص من الرعاية الصحية غالبا مع تقدم العمر: شيخوخة السكان -

 ؛يرتبط منو الدخل غاليًا بتزايد الطلب على خدمات صحية أكثر و أفضل: نمو الدخل -

الرعاية متثل التحسينات يف التكنولوجيا الطبية أهم العوامل احملددة لإلنفاق على : التقدم التكنولوجي -
من  يةالصحية، فقد أدى التطوير املستمر لإلجراءات و األدوية اجلديدة إىل زيادة هائلة يف الوقا

 ؛صحية و يف عالجهاالكل ا شامل

يشري هذا األثر، املسمى بإسم منشئه، االقتصادي  : William Baumol أثر بومول -
بومول، إىل الزيادة الكبرية نسبيا يف تكاليف وحدة العمل يف القطاعات اليت يصعب فيها .ويليام

حتقيق مكاسب يف اإلنتاجية مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة من احلكومة، و يف قطاع الصناعات 
مليات جديدة ختفض عدد العمالة الالزمة إلنتاج مستوى التحويلية ميكن حتسني اإلنتاجية بتنفيذ ع

معني من الناتج و لكن يف جمال الرعاية الصحية يصعب حتسني اإلنتاجية، بسبب حمدودية إمكانية 
 .املمرضني دون املساس مبستوى اخلدمات/ خفض عدد األطباء و املمرضات 

ؤسسات املعينة بالرعاية الصحية ميكن أن تؤثر السياسات و امل: السياسات و المؤسسات الصحية -
ال وكذا على اإلنفاق من خالل آثارها على كل من العرض و الطل ب فالبنية التحتية يف هذا ا

 ؛التكوين اجليد له الدور الكبري يف زيادة العرض و بالتايل حتسني جودة اخلدمة الصحية

مثل النمو ( دية الكلية و املالية العامة يشري التحليل اإلقتصادي الكلي إىل أن املؤشرات اإلقتصا      
عوامل مهمة لتحديد منو اإلنفاق العام على الرعاية ) االقتصادي و البطالة و إمجايل الدين احلكومي

اليت  –الصحية بسبب أثرها املباشر أو غري املباشر على بعض العوامل الرئيسية الدافعة لذلك اإلنفاق 
ا  الذي يستند إىل منوذج يستخدم بيانات سنوية جلميع اإلقتصادات  و قد بني التحليل، –سبق بيا

أن حدوث تباطؤ يف النمو اإلقتصادي و تزايد معدالت ) 2012 - 1980(املتقدمة خالل الفرتة 
  البطالة يؤديان إىل خفض منو اإلنفاق على الرعاية الصحية و هذا مثلما هو مبني يف الشكل املوايل
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  اإلنفاق على الرعاية الصحية بنصيب الفرد من النمو الحقيقيعالقة :)04( كل رقمشال

  
  .24ص ، ، ص ن د2014جملة التمويل و التنمية، ديسمرب   فاتورة الصحة،بينيديكت كليمنس،  :المصدر

  دور اإلصالحات في زيادة كفاءة اإلنفاق على الرعاية الصحية  - ج

إن إصالح الرعاية الصحية مسالة شائكة، فاحلصول على الرعاية الصحية اليت ميكن حتمل تكلفتها       
  .أمهية بالغة، ولكن تغطية تكلفتها ميكن أن يسبب ضغطا كبرياً على ميزانيات احلكومة هلا

مع إصالحات  إحكاماتبني التجربة يف اإلقتصاديات املتقدمة أن توليفة من ضوابط امليزانية األكثر       
معززة لفعالية أنظمة الرعاية الصحية ميكن أن تساعد يف احلفاظ على فرص احلصول على الرعاية الصحية 

تتمثل أفضل اإلسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل  .و تبقي على اإلنفاق العام حتت السيطرة "عالية الجودة ال" 
ت الالزمة إلحتواء التكاليف و إجراء احتواء اإلنفاق يف اإلقتصاديات املتقدمة يف مزيج من األدوا

  :  7إصالحات لتحسني كفاءة اإلنفاق

من خالل  متثل أداة قوية للحد من النفقاتحبيث : وضع حد أقصى للميزانية مع إشراف مركزي -
 .عنصر املراقبة الذي يؤدي إىل ختفيض نسبة الفساد وزيادة الشفافية
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 باستبعادحبيث يساعدان على احلد من تكاليفها : قهااإلدارة العامة خلدمات الرعاية الصحية و تنسي -
 .اخلدمات غري الضرورية

إما من خالل مسامهة أكرب يف : اإلصالحات اليت تزيد احلصة اليت يتحملها املريض من التكلفة -
 .التكلفة أو توسيع نطاق التأمني اخلاص

قصر و معدل وفيات األطفال حيث متوسط طول العمر املتوقع أ –تواجه االقتصاديات النامية        
ا تواجهه االقتصاديات املتقدمة، حبيث ممحتديات خمتلفة يف اإلنفاق على الصحة العامة  –الرضع أعلى 

دف اإلصالحات فيها إىل توسيع أنظمتها للرعاية الصحية و تتجنب يف نفس الوقت عدم  ** ينبغي أن 
  .الكفاءة و ما ينتج عنها من تكاليف عالية

إن إصالح الرعاية الصحية يشكل حتديًا ماليًا أساسيًا أمام صناع السياسة يف االقتصاديات املتقدمة       
منو اإلنفاق  احتواءو النامية على السواء، وتبني التجارب أن مزجيًا من اإلصالحات ميكن أن يساعد على 

  .كفاءةيف االقتصاديات املتقدمة يف حني حيافظ يف الوقت نفسه على اإلنصاف و ال

ميثل توسيع نطاق تغطية اخلدمات األساسية لتشمل قطاعًا أوسع من  ناشئةال االقتصادياتيف      
  .من املنظور املايل لالستمرارالسكان أفضل طريقة لتحسني الصحة على أساس قابل 

II- نظرة حول وضع الصحة في الجزائر  

نظرا اليت تنتهجها اجلزائر  االقتصاديةمية يف عملية التن ةالرئيسي اتالقطاعاحد  الصحة،يعترب قطاع     
  .للدور الفعال الذي يقوم به من خالل ربط كل القطاعات احليوية االقتصادية منها و االجتماعية

  :اإلختالالت المميزة للنظام الصحي في الجزائر -أ

  :ميكن تقسيم هذه اإلختالالت إىل ثالثة أقسام 

  8متعلقة بالتنظيم اختالالت -1

ختضع يف تسيريها إىل املنطق اإلداري،  خدمياملؤسسة اإلستشفائية هي يف احلقيقة مؤسسة ذات طابع 
العالقات الوظيفية غري حمددة بوضوح، إذ جند تعدد أجهزة  لكن، موجودة فالعالقات اهليكلية داخلها

ترتب عنه عالقة  عضويًا لإلدارة املركزية، األمر الذي امتداداالتدخل فهي تشكل يف غالب األحيان 
  .خضوع عضوية مزدوجة
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  ؛يتعلق بتخطيط أعماهلا ااملركزية فيم لإلدارةمن خالل خضوع شبه التام    - أ
من خالل خضوع تام فيما يتعلق مبنهجية التسيري املخولة هلا من قبل التشريع، واملتعلقة   - ب

خيصها فيما يلي أما فيما خيص اإلختالالت التنظيمية فيمكن تل ،باملستخدمني وقواعد احملاسبة
:  

م األساسي  - غياب التحفيز بالنسبة للموظفني مما أدى إىل ركود نشاطهم بسبب غياب تكييف قانو
 .وسوء ظروف العمل و األجور مقارنة مع القطاع اخلاص

عدم املساواة يف توزيع املوارد البشرية واملادية بني جهات الوطن و حىت داخل كل جهة، حيث  -
 1200طبيب لكل  01ساكن يقابله  800جند يف الشمال طبيب لكل  نسجل فوارق كبرية إذ

 .نسمة يف اجلنوب

    9سيير الماليختالالت متعلقة بالتا . 2-أ

هو الذي  إمنا سوء تسيري املوارد املالية املتاحةاملنظومة الصحية اجلزائرية من قلة املوارد املالية و  تعاينال     
  :هذا باإلضافة إىل ما يلي، زاد من تأزم وضعية اهلياكل الصحية من أجل مواجهة الطلب املتزايد للعالج

سوء توزيع املوارد املالية املتاحة، فهيكلة النفقات و اإليرادات املتعلقة مبيزانية قطاع الصحة غري مرتبة  -
 ؛حسب األولويات

وعدم دقة املعطيات املتعلقة بتكاليف املصاحل  )التسيري أو التحكم يف( غياب التحكم يف النفقات -
والنشاطات الصحية، مما جعل من حماسبة املستشفى تقريبية، غري دقيقة وغري حقيقة، فوضعية 
املؤسسات العمومية للصحة يف ظل هذا النظام املعتمد للميزانية تتميز بوضعية التسيري، وهو ما يفسر 

 .لديون على املؤسسة العمومية و فقدان مصداقيتهاالوضعية اليت تتميز برتاكم ا

  اختالالت متعلقة بوسائل التسيير -3-ا

هذا العنصر ناتج عن نقائص يف النظام  .أهم خلل يف املنظومة الصحية اجلزائرية هو سوء التسيري      
احلايل ال يعطي فالنظام اإلعالمي : بالنسبة للنقطة األولىو كذا التكوين الصحي،  ،اإلعالمي الصحي

يرجع هذا اخللل إىل  .معلومات كاملة عن الطب العالجي و نوعية اخلدمات الصحية املتوفرة للسكان
سوء تناول امللفات و التقارير الطبية، و عدم مرونة السجالت اإلدارية و انعدام تكوين املوظفني يف جمال 
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ال الصحي ال يأخذ بعني فإ  أما النقطة الثانية ،الرتميز و ترتيب الدولة لألمراض ن النظام التكويين يف ا
احلاجيات املطلوبة من طرف القطاع الصحي و بالتايل عدم توافق التكوين األكادميي مع  االعتبار

  .طبيعة التكوين عن الوظيفة املشغولة اختالفاملؤهالت املفروضة يف الواقع التطبيقي و كذا 

  رة الصحية في الجزائمبادئ و أهداف عملية إصالح المنظوم -ب

ا السلطات العمومية يف     عملية إصالح املنظومة الصحية يف اجلزائر هي سياسة عمومية وطنية، اختذ
دف  سبيل حتسني و تطوير قطاع الصحة و تقريب هياكله ومؤسساته الصحية من املواطن اجلزائري 

الرعاية : " من الدستور و اليت تقول  51التكفل بالصحة العامة للسكان وهذا حسب ما جاء يف املادة 
  ".الصحية حق للمواطنني تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض املعدية و مكافحتها 

كإشارة إىل ضرورة تكييف املنظومة الصحية مع التحوالت   1998سنة " ميثاق الصحة " مت وضع      
بادئ الرئيسية و األولويات اليت ينبغي أن يهدف هذا امليثاق إىل حتديد امل حبيث ،االقتصادية واالجتماعية

  .متيز السياسة الوطنية للصحة مبا يف ذلك البعد التنظيمي والتمويلي لعملية اإلصالح

  : 10بالنسبة ملبادئ السياسة الصحية فتمثلت فيما يلي

مساواة، وإعطاء األولوية للصحة يف برنامج عمل المحاية الصحة و ترقيتها من اجل احلد من ال -
 .احلكومة

 ؛االستفادة من جمانية العالج واإلنصاف والتضامن الوطين -

 ؛ل املناطق الصحية اجلهوية اخلمسةاجلهوية من خال الفوارقإزالة  -

 ؛من املياه الصاحلة للشرب والرتبية والسكن ومحاية احمليط االستفادة -

عن طريق التكوين  للموارد البشرية االعتباروضع نظام إعالمي خاص باملؤشرات الصحية وإعادة  -
 . املتواصل

تمع؛تطوير صيغ بديلة لتمويل نفقات الصحة بإشراك  -  ا

 حتسني الظروف والوضعية االجتماعية و املهنية لكافة مستخدمي قطاع الصحة ووضع تدابري حتفيزية  -

 .إنشاء جملس وطين للصحة -
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يدفع حبيث  نرى أرقاما خميفة عن واقع الصحة يف اجلزائر واليت تسري إىل األسوأ، ولكن يف الواقع  
حسب منظمة الصحة العاملية ( اإلحصائياتاملواطن مثن تدين اخلدمات وحقه يف العالج، وكشفت آخر 

عن  ،)2012فيما خيص ترتيب الدول العربية فيما يتعلق مبعدل اإلنفاق احلكومي للشخص الواحد عام 
ل النظام الصحي املعتمد يف اجلزائر، رغم امليزانيات الضخمة املرصودة لتحسني ظروف الرعاية الصحية تذي

املغرب ضعف ما تنفقه ) 2012الفرد سنة /دوالر 234.4( للمواطن اجلزائري، حيث تنفق اجلزائر
ينطبق  األمرونفس . على قطاع الصحة مقابل رعاية صحية جيدة )2012الفرد سنة / دوالر63.7(

يف تقدمي رعاية صحية جيدة  األوىلجاءت  اليت) 2012الفرد سنة /دوالر 175.3 ( على تونس
اليت تعدها مراكز الدراسات  األرقامومن خالل االطالع على . ألبنائها، مقارنة مبيزانيتها مع اجلزائر

ا بعيدة واإلحصاء نطالع أرقاما خميفة عن واقع الصحة يف اجلزائر، وهي أرقام مرعبة، عل ى الرغم من كو
  .يف تزايد مستمر  األمراض، فكل مبادئ وأهداف السياسة الصحية اليت تبقى شعارات فقطعن 

أما األهداف اليت ترمي إليها السلطات العمومية من خالل إصالح املنظومة الصحية فيمكن        
  :11 إجيازها كما يلي

دف التوزيع العقالين و العادل حتديث : حتسني قدرات املنظومة الصحية من خالل .1 اخلريطة الصحية 
للموارد، إعادة تأهيل و تعزيز املنشآت الصحة اجلوارية والفرق الطبية املتنقلة، حتسني الرعاية الصحية 

 .يف الوسط املدرسي

إعداد احلسابات السنوية اخلاصة بالصحة، : إصالح آليات التمويل للمنظومة الصحية من خالل .2
 .تسيري األعمال الطبيةحتديث مدونة 

ا فعليها اخذ :"لقد جاء يف مقدمة ميثاق املنظمة العاملية للصحة أن احلكومات مسئولة عن صحة شعو
ففي عديد من الدول اإلفريقية وخاصة تلك اليت عرفت النظام " التدابري الصحية واالجتماعية املطلوبة

نت دائما تستجيب إىل مقاربة الصحة من منظور السياسي االشرتاكي كاجلزائر، فان املنظومة الصحية كا
وكذا صدور العديد من  ، 1989على الرغم من توجه اجلزائر حنو االنفتاح منذ سنة .اخلدمة العامة 

ال الصحي، إال أن قانون محاية الصحة وترقيتها ال زال  املراسيم التنفيذية املنظمة للقطاع اخلاص يف ا
 12.اكيحيمل بعض ترسبات النهج االشرت 
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  )2013-2004(خالل الفترة  اإلنفاق على الرعاية الصحية في الجزائرتطور    - ت
  )  2013-2004(تطور مخصصات اإلنفاق على الرعاية الصحية في الجزائر  .1

قطاع الصحة خالل الفرتة املمتدة من املتعلقة ب جمموع ميزانييت التسيري والتجهيز وايلميثل اجلدول امل
2004-2013.   

  ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بقطاع الصحة): 01(رقمالجدول 

  الوحدة مليون دج

 %التجهيز ميزانية  %ميزانية التسيير  المجموع ميزانية التجهيز ميزانية التسيير السنوات

2004 66267,2 3954 70221,20 94,37 5,63 
2005 62460,9 3879 66333,90 94,16 5,85 
2006 70337,3 31443,5 101780,80 69,11 30,89 
2007 93552,9 38882 132434,90 70,64 29,36 
2008 143966,6 36990 180950,60 79,56 20,44 
2009 178322,8 44327 222649,80 80,09 19,91 
2010 195011,8 520399 715410,80 27,26 72,74 
2011 227859,5 412463 640322,50 35,59 64,41 
2012 404945,3 444300 849245,30 47,68 52,32 
2013 306925,0 63250 376175, 81,59 16,81 

 اعتمادا على وثائق مقدمة من طرف وزارة املالية باحثةمن إعداد ال :المصدر

 لوزارة الصحة  كل من ميزانييت التسيري والتجهيز املخصصةأن   ،خالل اجلدول أعاله من نالحظ
إىل املخصصات املرصودة هلذا القطاع يف إطار اإلصالحات املتتالية و هذا راجع  ارتفاع مستمريف هي 

وهو  ،2010ةنهلا يف س ةخمصص قيمةأعلى  بلغت ميزانية التجهيز نالحظ أنإذ  اليت عرفها القطاع،
ا يف سنةتاريخ بداية املخطط اخلماسي  ولكن خالل الفرتة .2013أما ميزانية التسيري فبلغت ذرو

ا كانت منخفضة وهذا راجع إىل احتياجات القطاع  نالحظ ) 2004-2009(    . أ
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   :الميزانية العامة للصحة بالنسبة لميزانية الدولة .2

امليزانية العامة لقطاع الصحة مقارنة بامليزانية العامة للدولة خالل الفرتة املمتدة من  ،ميثل اجلدول املوايل
)2004-2013 (  

  للصحة بالنسبة لميزانية الدولةالميزانية العامة ): 02(الجدول رقم

  دج مليون: الوحدة

 %النسبة  الميزانية العامة للدولة الميزانية العامة لقطاع الصحة السنوات

2004 70221.6 1860030 4% 

2005 66333.9 2105080 3% 

2006 101780.8 2543350 4% 

2007 132434.9 3194900 4% 

2008 180956.6 4188400 4% 

2009 222649.8 4199700 5% 

2010 715410.8 4737844 15% 

2011 640322.5 6019360 11% 

2012 849245.3 6437616 13% 

2013 376175 6879816.7 5% 

  من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق مقدمة من طرف وزارة املالية:المصدر

نسبة االعتمادات املالية املخصصة لقطاع الصحة يف جمملها  نالحظ من خالل اجلدول، أن
- 2010(ضئيلة جدا وال تعكس ما جاء يف بنود اإلصالحات، على الرغم من ارتفاعها خالل الفرتة 

ا مل تساهم يف حتسني جودة اخلدمة الصحية املقدمة للمواطن اجلزائري وهذا لسبب ) 2012 إال أ
فساد على مستوى اإلدارات العمومية فكلنا نعلم كم كمية األدوية بسيط وهو سوء التسيري وتفشي ال

م من جهة أخرى هذه الزيادة ترجع إىل برنامج  ، والضمادات اليت يتم أخذها من قبل املمرضني لعائال
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مليار دينار جزائري  619التنمية اخلماسي الذي جنم عنه استفادة القطاع من غالف مايل قدر ب 
مدرسة  17قاعة عالج و 100عيادة متعددة اخلدمات و  377ستشفى وم 172خصصت الجناز 

ولكنها تبقى غري .مؤسسة متخصصة لفائدة ذوي االحتياجات اخلاصة 70للتكوين شبه الطيب وأكثر من 
يار بشكل شبه تام على ارض الواقع  كافية باملقارنة باألموال املعتربة اليت تنفق يف هذا القطاع إذ يعرف ا

إىل نتيجة مهمة جدا وهي أن اإلنفاق على الرعاية الصحية يف اجلزائر غري فعال ومل جيسد أي  وهنا خنلص
حتسني يف اخلدمة الصحية املقدمة للمواطن بسبب سوء التسيري وتبديد األموال، أما بالنسبة إىل االخنفاض 

  . فهذا راجع إىل احتياجات القطاع من األموال 2013املسجل يف سنة 

  ):PIB(الخام محليلعامة للصحة بالنسبة للناتج الالميزانية ا .3

 اخلام يف الفرتة املمتدة من ليصحة مقارنة بالناتج احمللقطاع الاجلدول التايل امليزانية العامة  ميثل
)2004-2013 (  

  الخام محليميزانية وزارة الصحة بالنسبة للناتج ال): 03( جدول رقمال

  الوحدة مليون دج

 %النسبة  الناتج احمللي اخلام العامة لقطاع الصحةامليزانية  السنوات

2004 70221.6 6135917 1% 
2005 66333.9 7562000 1% 
2006 101780.8 8514800 1% 
2007 132434.9 9366600 1% 
2008 180980.6 11090000 2% 
2009 222649.8 10034300 2% 
2010 715410.8 12049500 6% 
2011 640322.5 14481000 4% 
2012 849245.3 16005900 5% 
2013 376175 17771200 2% 

  اعتمادا على وثائق مقدمة من طرف وزارة املالية الباحثةمن إعداد :المصدر



 أسماءدريسي   / 2013- 2004خالل   الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار إصالح المنظومة الصحية اإلنفاقتطور 

152 

أهم مالحظة نالحظها يف هذا اجلدول هو أن نسبة اإلنفاق االجتماعي على الرعاية الصحية يف اجلزائر 
خالل  ) %2إىل  %1تقريبا (بالنسبة للناتج احمللي اخلام  -ويكاد يكون معدوم -ميثل جزء بسيط جدا

إذ نالحظ  ،)2012-2011-2010(كل السنوات ماعدا فرتة املخطط الذي اعتمدته الدولة 
و هذا دائما يف إطار برنامج  مقارنة بالسنوات السابقة زيادة يف األغلفة املالية املخصصة هلذا القطاع

ا الدولة هي إصالحات جوفاء خالية ،وهنا ميكن القو اإلنعاش االقتصادي ل أن اإلصالحات اليت قامت 
الناتج احمللي اخلام راجعة بالدرجة ولكن املالحظ انه خالل هذه الفرتة أن هناك زيادة مقابلة يف  احملتوى،

  . األساس إىل ارتفاع أسعار النفط و استفادة كل القطاعات من هذه  الوفورات املالية 

 حققه الوطنية، والدليل ما اسرتجاع السيادة منذ تطورا ملحوظا اجلزائري شهد الصحي إن النظام :الخاتمة

ال خيلو من  الصحي النظام أن يعين ال هذا لكن .نةاملزم و منها املتنقلة األمراض معظم على القضاء سبيل يف
 بكل الصحية املؤسسات و اهلياكل ختص و تسيريية مشاكل تنظيمية عدة يشهد فهو بالعكس النقائص، بل

 .هلذه املؤسسات العام السري على سلبا أّثر مما أنواعها،

ما ، حيظى قطاع الصحة باهتمام كبري من طرف الدولة حيث ختصص له سنويا وبتزايد مبالغ معتربة     
مكن القطاع من حتقيق تطور ملحوظ على مستوى املستشفيات من خالل عدة إجنازات متمثلة يف فتح 

ا تبقى غري  .عدة مستشفيات متخصصة و غريها من اإلجنازاتتشييد مناصب شغل جديدة و  إال أ
ء تسيري هذه األغلفة الكبرية املرصودة هلذا القطاع إال انه يعاين من سو األغلفة املالية  على الرغم منكافية ف

  .ونقص اإلطارات املؤهلة واملسؤولة

  :ويف اخلتام نورد النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الورقة البحثية

  :بالنسبة لعملية اإلصالح الصحي جند

 ؛أهداف املنظومة الصحية غري موجودة  -
 ؛توفر هياكل صحية بعيدة كل البعد عن املعايري الدولية -
 ؛ادل للمنتوج الصحي مع عدم توفر يد عاملة ماهرةهناك توزيع غري ع -
 .عناصر التكاليف غري متحكم فيها -
 .غياب إرادة سياسية يف جمال إصالح املنظومة الصحية -

  :بالنسبة الثر اإلصالحات على فعالية اإلنفاق الصحي جند
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 اإلصالحات املنتهجة هي إصالحات جوفاء مل حتدد جماالت ختصيص اإلنفاق وإمنا اقتصرت -
 ؛على بعض الشعارات العاملية فقط وغري موجودة ميدانيا 

اإلنفاق على الرعاية الصحية غري فعال ومل يؤدي إىل أي حتسني يف اخلدمة الصحية املقدمة  -
   .للمواطن وهذا بسبب وحيد وهو سوء التسيري لألموال

  :الهوامش 

  .التقليص من اعتالل الصحة، اخنفاض وفيات الرضع ، واليت تقاس بزيادة العمر املتوقع*

البنك الدويل لإلنشاء ، ، اللجنة املعنية بالنمو والتنميةالصحة والنمومايكل سنس و مورين لويس،  -1
  .03ص ، 2009والتعمري، 

  . 09ص  ، 2014، ديسمرب، جملة التمويل والتنمية، شكل الصحة العالميةديفيد بلوم،  -2

  .حةفنفس املرجع السابق، نفس الص -3

  .06نفس املرجع السابق، ص  -4
  .22، ص 2014، ديسمرب ميةالتمويل و التن جملة ، فاتورة الصحة،بنيديكت كليمنس و آخرون - 5

  .22ص  ، نفس املرجع السابق -6
  .43،44 ص نفس املرجع السابق، ص  -7

متعدد األبعد يف  إصالحالصني اضطلعت شتغهاي، وهي أكرب املدن التجارية يف الصني بتنفيذ : مثال** 
دف احلد من نفقات الرعاية الصحية اليت يتحملها املواطن و حتسني قطاع الصحة ، الرعاية الصحية 

تمعية يف ، ) cheng، 2013دراسة ( وبتكلفة اقل  فعلى سبيل املثال كانت مستوصفات الصحة ا
حىت من قبل أن تبدأ الصني  –دواء يف إطار قائمة األدوية األساسية  1000شنغهاي تصرف للمواطنني 

دواء جلميع املواطنني يف كل  307اليت أتاحت صرف  2009تنفيذ إصالحات الصحة الوطنية يف عام 
  .أحناء البالد، حيث مت ربط شبكة املستشفيات و األطباء بامللفات الطبية للمرضى و مراقبة التكاليف

تقرير تربص، املدرسة  ، ، النظام التعاقدياإلصالحات اإلستشفائية في الجزائرمحيدة بن حليمة،  -8
  .05، ص 2006العليا لإلدارة، أفريل 

  .06نفس املرجع السابق، ص   - 9
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