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توقعات مصروفات الرعاية الصحية  2015-2008
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خالصة السوق

وفًقا لشركة فيتش سولوشنز فإنه من المتوقع أن 
يتوسع سوق الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا البالغة قيمته 182.9 مليار دوالر أمريكي 
ليصل إلى 261.1 مليار دوالر أمريكي بمعدل نمو سنوي 
مركب بنسبة ٪13.6 بأسعار صرف ثابتة حتى عام 2023. 

سيقوم سوق الرعاية الصحية في منطقة شمال أفريقيا 
البالغة قيمته 30.5 مليار دوالر أمريكي بتسجيل معدل 

نمو سنوي مركب بنسبة ٪8.7 حتى عام 2023.

ُتبذل جهوًدا كبيرة في شمال أفريقيا منذ الثمانينيات 
من القرن الماضي لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وقد 

أدت االستثمارات في التأمين الطبي والتطعيم والحصول 
على المياه والتغذية األفضل إلى انخفاض معدل وفيات 

الرضع واألمهات ومتوسط أعمار متوقع أطول. وفًقا 
للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة أسفر 

المزج بين العوامل الثالثة -وهي التغيرات االجتماعية 
واالقتصادية السريعة الجارية، والتحوالت الديموغرافية 
التي تؤدي إلى زيادة عدد األحداث والسكان ممن بدأوا 

في الشيخوخة )في معظم بلدان شمال أفريقيا، ستقفز 
نسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاًما إلى 20٪ 

خالل 40 عاًما(، وتطور أنماط الحياة -إلى ظهور أنماط 
جديدة من االستهالك واألمراض الجديدة واالحتياجات 

الجديدة التي ُتشكل تحديات لبلدان المنطقة.

للتغلب على هذه التحديات الجديدة -بما في ذلك تلك 
المتعلقة بأوجه عدم المساواة في الصحة -ترى اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة أنه يتعين 
على النظم الصحية وضع رؤية واستراتيجية واضحة، 

ويتعين إجراء إصالحات في سبيل تنفيذ سياسات تمويل 
صحي أكثر إنصاًفا وتحقيق التغطية الشاملة. عالوة على 
ذلك ينبغي االستفادة بشكل أفضل من إمكانات القطاع 

الخاص باعتباره دعًما لنظام الصحة العامة.

تشير هذه اإلصالحات أيًضا إلى أنه ينبغي لصانعي 
السياسات في المنطقة معالجة مسألة البنية التحتية 

والموارد البشرية في القطاعات الصحية )إمكانية 
الوصول إلى الرعاية الصحية وتقاربها وتنويع التخصصات 

الطبية وتكييفها مع االحتياجات الجديدة وخلق فرص 
عمل في القطاعات الطبية وشبه الطبية، إلخ.( وفًقا 

للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة.

المصدر: منظمة الصحة العالمية وشركة فيتش سولوشنز
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Knoema :المصدر

)2018( 98,423,595
عدد السكان

0.8 لكل 1000
نسمة )2017(

كثافة األطباء

)2017( 17.3%
انتشار مرض السكري

21.2 حالة وفاة من كل 
ألف مولود حي )2018(

معدل وفيات األطفال دون 
الخامسة:

2,549 دوالًرا أمريكًيا 
)2018(

إجمالي الناتج المحلي للفرد

250.9 مليار دوالر 
أمريكي )2018(

إجمالي الناتج المحلي الحالي

)2016( 4.6
المصروفات الصحية نسبًة من 

الناتج المحلي اإلجمالي

مصر

أشارت التوقعات الصادرة عن شركة فيتش سولوشنز إلى 
أن إجمالي مصروفات الرعاية الصحية في مصر سيسجل 
معدل نمو سنوي مركب بالعملة المحلية بنسبة 9.7٪ 

حتى 2023 )٪8.4 بالدوالر األمريكي( ليصل إلى 12.6 مليار 
دوالر أمريكي(. من المتوقع أن تشهد الدولة معدالت 
نمو مماثلة خالل السنوات الخمس التالية بمعدل نمو 

سنوي مركب نسبته ٪9.6 بالعملة المحلية )٪7.4 بالدوالر 
األمريكي(، مع توقع أن تبلغ قيمة السوق 17.2 مليار 

دوالر أمريكي في عام 2028. ستنخفض   المصروفات على 
الرعاية الصحية إلى ٪2.4 من الناتج المحلي اإلجمالي 
للبالد في ذات فترة العشر سنوات المتوقعة، والتي 

معدل نموها ال يواكب وتيرة النمو االقتصادي.

من المتوقع في الوقت ذاته أن يصل اإلنفاق على الصحة 
للفرد الواحد من 86 دوالًرا أمريكًيا في عام 2018 إلى 

117 دوالًرا أمريكًيا بحلول عام 2023 و147 دوالًرا أمريكًيا 
بحلول عام 2028. بينما أكد هذا على أن اإلنفاق على 

الرعاية الصحية في القطاع العام يحتاج إلى زيادة تتجاوز 
هذه النقطة وبمعدل أسرع من محركات النمو البسيطة 

مثل السكان. تذكر شركة فيتش سولوشنز أيًضا أنها 
ال تزال تشير إلى نسبة عالية من اإلنفاق على الرعاية 

الصحية الخاصة.

كما توضح األرقام فإن مصر تظل واحدة من أكثر أسواق 
شمال أفريقيا إثارة لالهتمام. من ناحية يوفر النمو 
السكاني السريع وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي 

الشامل بها -والذي بدأ في منتصف عام 2019 ومن 
المتوقع أن يكون جاهًزا بحلول عام 2032 -إمكانات نمو 

قوية وطويلة األجل.

مع ذلك فإن التحديات الصحية في مصر تؤثر بشكل غير 
متناسب على فقراء الريف ولديها القدرة على التأثير 

على الرخاء االقتصادي للبالد على نطاق أوسع على 
المدى الطويل. تقل احتمالية حصول النساء الفقيرات 

في مصر على الرعاية المنتظمة السابقة للوالدة بنسبة 
٪20 عن النساء األثرياء، بينما تبلغ وفيات األطفال دون 

الخامسة 42 وفاة من كل 1000 مولود حي في مقابل 
19 وفاة في الخمس األكثر ثراًء. تشمل التهديدات 
الحالية ارتفاع معدالت التقزم نتيجة لسوء التغذية 

المزمن وأحد أعلى معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
سي في العالم حيث يعاني ٪7 من المصريين ممن تتراوح 
أعمارهم بين 15 و59 عاًما من التهاب الكبد الوبائي سي 

قيم أعلى منحنى إلحصائيات الرعاية الصحية لمصر 

“من المتوقع في الوقت ذاته أن يصل 
اإلنفاق على الصحة للفرد الواحد من 86 

دوالًرا أمريكًيا في عام 2018 إلى 117 دوالًرا 
أمريكًيا بحلول عام 2023 و 147 دوالًرا 

أمريكًيا بحلول عام 2028”
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Source: Ministry of Health & Population

التأمين الصحي لجميع 
المواطنين.

التمويل المستدامتحسين الجودة

الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص

حماية المستهلك

المزمن. عليه بذلت الحكومة المصرية جهوًدا جوهرية 
بدًءا من عام 2018 من خالل حملة 100 مليون صحة 

لمواجهة تلك التهديدات.

وفًقا لمجموعة أكسفورد لألعمال، على الرغم من أن نظام 
الرعاية الصحية المصري يتميز بمزيج تعددي من المرافق 

العامة، إال أنه توتر بسبب النمو السكاني السريع ومستويات 
التمويل المنخفضة نسبًيا. بالتالي، فإن معظم المصريين 
يختارون المنشآت الخاصة مما يذكي مستويات عالية من 

اإلنفاق المباشر ويزيد من الرغبة في التأمين الخاص.

استجابًة لذلك، شرعت الحكومة في العديد من اإلصالحات 
الرامية إلى تحسين الجودة ووصول سكانها إلى خدمات 
الرعاية الصحية. من المرجح أن يتبع الطلب على المعدات 
الطبية واألدوية ومرافق الرعاية الصحية ما يتيح استمرار 

نمو القطاع الخاص وفرصه.

تتوقع فيتش سولوشنز أن سوق األجهزة الطبية 
المصرية ستبقى جذابة إلى حد ما في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا نظًرا لحجمها الكبير حيث سجلت 
معدل نمو سنوي مركب للفترة 2023-2018 بنسبة 

٪16.1 بالعملة المحلية و٪14.7 بالدوالر األمريكي مما 
سيؤدي إلى تغير النفقات إلى 1.3 مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام 2023. رغم أن اإلنفاق على الصحة للفرد 

الواحد سيظل منخفًضا، إال أن هناك إمكانات هائلة 
لنمو سوق األجهزة الطبية نظًرا ألن البالد بها أكبر عدد 

من السكان في العالم العربي. سوف يدعم تحسين 
األساسيات السياسية واالقتصادية نمو السوق على 

المدى الطويل، في أعقاب االضطرابات االقتصادية األخيرة 
واالنخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري، وفًقا 

لتحليل فيتش سولوشنز.

تحدد شركة Export.gov أفضل فرص المبيعات في مجال 
المعدات واللوازم الطبية في مصر لتشمل -على سبيل 

المثال ال الحصر -الفئات التالية:
• معدات التصوير التشخيصي.

• معدات تصوير األورام والتصوير الشعاعي. 
• المستهلكات.

• المعدات الجراحية والطبية.
• معدات مراقبة وحدات العناية المركزة.

• المعدات المخبرية والعلمية.
• العيادات المتنقلة.

بما أن السياحة هي واحدة من أهم عوامل االقتصاد 
المصري فقد اتخذت الدولة عدًدا من المبادرات لدعم 

السياحة الطبية في البالد. في يونيو 2019 أعلن 
المسؤولون أن مصر تشرع في تنفيذ مشروع ضخم إلنشاء 

أكبر مدينة سياحة طبية في منطقة الشرق األوسط 

الركائز األساسية الخمس لرؤية وزارة الصحة والسكان لألعمال في مجال الرعاية الصحية:
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وشمال أفريقيا باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.
حسب أقوال المهندس/ عمار مندور رئيس هيئة تطوير 

مدينة بدر الذي كان يتحدث إلى مجموعة أكسفورد 
لألعمال: »ستقدم المدينة الطبية أحدث الخدمات 

الطبية وستشمل المعدات واألجهزة الطبية الحديثة 
13 مؤسسة طبية بسعة 2,000 سرير ومهبط للطائرات 

ومستشفى تعليمي ومؤسسة زراعة طبية«.

وفي السابق أطلقت مصر في فبراير 2017 مبادرة 
سياحة وعالج، وتقدم المبادرة عالًجا لفيروس التهاب 

الكبد الوبائي سي لمرضى مصابين بالمرض من جميع 
أنحاء العالم مع تقديم برنامج عالج فعال ومتقدم بتكلفة 

أقل. أعقب ذلك في ديسمبر 2018 الموافقة على 
مشروع قانون السياحة الطبية لضمان التنسيق بين وزارة 
السياحة ووزارة الصحة في مجال السياحة الطبية الناشئ.

آخر األخبار عن الصحة في مصر
•  في مايو 2019، أعلنت وزيرة االقتصاد السيدة سحر 

نصر عن االتفاق مع الوكيل الدائم لوزارة التنمية 
الدولية البريطانية ماثيو ريكروفت بشأن تعزيز التعاون 

االقتصادي بين البلدين. وكانت الصحة من بين أهم 
ي العالقات  المجاالت الرئيسية التي يمكن للبلدين تبنِّ

االستراتيجية بشأنها.

•  أعلن البنك الدولي في مايو 2019 عن خطة تأمين 
باعتبارها جزًءا من المشروع الجاري في مصر بشأن تحويل 

نظام الرعاية الصحية بحلول عام 2023. وقد سدد البنك 
طوال مدة المشروع مبلغ 530 مليون دوالر أمريكي.

•  كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في مايو 2019 
عن المبادرة إلمداد البلدان األفريقية األخرى باألدوية 

والخطط العالجية. وسيتم شحن 25 طن من األدوية 
للسودان كجزء من المبادرة. إضافة إلى تأسيس وزارة 

الصحة لحوالي 13 مركًزا لعالج التهاب الكبد الوبائي.

•  في إبريل 2019، أعلن وزير المالية المصري السيد 
محمد معيط عن إطالق نظام تأمين صحي شامل في 
البلد على ست مراحل وذلك على مدار فترة تصل إلى 

15 عاًما تبدأ في يوليو 2019.

•  في الفترة بين أكتوبر 2018 ومارس 2019 ُأجرَي فحص 
لحوالي 35 مليون شخص للكشف عن التهاب الكبد 

الوبائي وجاء ذلك في إطار الحملة القومية – حملة 
100 مليون صحة – للكشف عن هذا المرض وعالجه 

في سبيل القضاء عليه بحلول عام 2022. وتهدف تلك 
الحملة للكشف عن كافة السكان البالغين – حوالي 50 

ين  مليون شخص – الذين سيتلقون عالًجا ورعايًة مجاِنيَّ
من خالل المستشفيات العامة. ويحتمل أن يجد صناع 
أدوية التهاب الكبد الوبائي فرًصا عديدة في الدولة.

•  كما كشفت الحملة عن مدى اإلصابة بمرض السكر 
وارتفاع ضغط الدم.
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وفًقا لمجموعة أكسفورد لألعمال تحسنت المؤشرات 
الصحية المغربية بشكل مطرد في السنوات األخيرة –على 

الرغم أنه ال يزال هناك مجال للتحسين-حتى بالمعايير 
اإلقليمية. باإلضافة إلى ذلك-كما هو الحال في العديد من 

البلدان-فإن عبء األمراض غير المعدية المرتبطة بنمط 
الحياة في ازدياد. فقد ازدادت فرص الحصول على تغطية 

صحية بسرعة مع قيام السلطات بتطبيق خطط التأمين 
المدعومة من الحكومة على عدد متزايد من المواطنين 

باستمرار، حيث تهدف البالد إلى تحقيق تغطية شبه شاملة 
في السنوات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، فتحت التغييرات التنظيمية األخيرة 
القطاع الخاص لزيادة االستثمار وكان القطاع العام يحظى 

باهتمام واسع في السابق من حيث مستوى إنفاقه.

في أبريل 2017، وقعت وزارة الصحة المغربية ومنظمة 
الصحة العالمية على استراتيجية قطاع الصحة للفترة 
2021-2017 مع األخذ في االعتبار التقدم المحرز في 

تنفيذ إصالحات النظام الصحي المغربي والبرنامج العالمي 
لمنظمة الصحة العالمية، ال سيما الجهود المبذولة دوليا 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تحتوي االستراتيجية 
على أربعة خطوط عريضة؛ وهي زيادة الوصول العادل إلى 

خدمات بأسعار وجودة معقولة وتقليل التفاوتات الصحية 
وخفض معدل الوفيات وتشجيع اإلدارة في القطاع الصحي.

من المقرر أن تتوسع شبكة المستشفيات في المغرب 
تماشيًا مع خطط الحكومة لتحسين الوصول إلى الرعاية 

في إطار الخطة االستراتيجية الحالية للقطاع. ولتحقيق 

هذا، تم إطالق أعمال بناء في ثمانية مستشفيات جديدة 
بسعة إجمالية تبلغ 1050 سريرًا خالل عامي 2017 و2018، 
مع خطط لـ 14 منشأة جديدة في إطار استراتيجية القطاع 

الصحي 2017-2021.

فيما يتعلق بالتأمين الصحي للمغاربة، قال أنس الدكالي 
وزير الصحة -متحدثًا إلى وسائل اإلعالم في أوائل عام 

-2018أن ٪64 من المغاربة يستفيدون حالًيا من التغطية 
الصحية وأن السلطات تنوي زيادة هذا الرقم إلى 90٪ 

بحلول عام 2021. 

المغرب

Knoema :المصدر

)2018( 3692938
السكان /األشخاص

0.7 لكل 1000
نسمة )2017(

كثافة األطباء

)2017( %7.1
انتشار مرض السكري

22.4 حالة وفاة من كل 
ألف مولود حي )2018(

معدل وفيات األطفال دون 
الخامسة

3,238 دوالًرا أمريكًيا 
)2018(

إجمالي الناتج المحلي للفرد

118.5 مليار دوالر 
أمريكي )2018(

إجمالي الناتج المحلي الحالي

)2016( 5.8
المصروفات الصحية نسبًة من 

الناتج المحلي اإلجمالي

قيم أعلى منحنى إحصائيات الرعاية الصحية للمغرب

المغربية  الصحة  وزارة  “وقعت 
على  العالمية  الصحة  ومنظمة 

للفترة  الصحة  قطاع  استراتيجية 
2021-2017 مع األخذ في االعتبار 

إصالحات  تنفيذ  في  المحرز  التقدم 
والبرنامج  المغربي  الصحي  النظام 

العالمية،  الصحة  لمنظمة  العالمي 
المبذولة  الجهود  سيما  ال 

التنمية  أهداف  لتحقيق  دوليا 
المستدامة.”
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هناك نوعان من خطط التأمين الصحي العامة الرئيسية في 
المغرب. إحداها هي خطة تعتمد على أصحاب العمل ُتعرف 

باسم التأمين الصحي اإلجباري، والتي تم إطالقها في عام 
2005 وتوفر تغطية للعاملين في القطاعين الحكومي 

والخاص ومن يعولونهم.

والخطة الرئيسية الثانية هي نظام المساعدة الطبية 
)Régime d’Assistance Médicale، RAMED(، الذي تم 

إطالقه في عام 2009 لتوفير تغطية صحية للمغاربة 
ذوي الدخل المنخفض مثل أولئك الذين يعملون في 

القطاع غير الرسمي. بداية من سبتمبر 2018 تمت 
تغطية حوالي 12 مليون مواطن بواسطة راميد )نظام 

المساعدة الطبية( RAMED. أعضاء القوات المسلحة 
المغربية مشمولون بخطة ثالثة تدعمها الحكومة.

وفًقا لمجموعة أكسفورد لألعمال، قام مقدمو الرعاية 
الصحية الخاصة أيًضا بتوسيع البنية التحتية الطبية. على 

سبيل المثال قامت شركة إلسان Elsan-وهي شركة 
صحية خاصة مقرها في فرنسا-ببناء منشأة تضم 136 
سريرًا في بلدية بسكورة بالدار البيضاء تسمى كلينيك 

فيل فيرتي تم افتتاحها في يناير 2018.

يوجد حوالي 360 عيادة تابعة للرعاية الصحية الخاصة 
تعمل في المغرب -وفًقا ألرقام وزارة التجارة 

األمريكية-وأكثر من 12,000  طبيب يعملون في هذا 
القطاع. حتى عام 2015 كان ُيسمح لألطباء فقط بامتالك 
عيادات خاصة لكن التشريعات التي أقرت في ذلك العام 

ألغت هذا القيد مما سمح لألفراد المغاربة واألجانب 
بإنشاء عيادات بغض النظر عن مهنتهم.

في حين شهدت العديد من المؤشرات الصحية-بما 

في ذلك متوسط العمر المتوقع ووفيات الرضع-تحسًنا 
كبيًرا في اآلونة األخيرة. يمكن للتغييرات في نمط 

الحياة المصاحبة للتنمية االقتصادية أن تجعل مواجهة 
العبء المتزايد لألمراض غير المعدية تحدًيا. مع ذلك 

تشير الزيادة في مخصصات ميزانية القطاع لعام 2019 
إلى أن األولوية للصحة العامة في التخطيط الحكومي. 

وسيكون من الضروري على المدى البعيد مواصلة 
االستثمار؛ ال سيما إذا تحقق الهدف من التغطية 

الشاملة للرعاية الصحية.

آخر األخبار المغرب الصحية.
•  في مايو 2019 أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي 

عن تخفيض أسعار حوالي 210 دواء. تأتي هذه التخفيضات 
األخيرة بعد تخفيض أسعار 319 دواء في فبراير وتغطي 
هذه المرة أيًضا األمراض المزمنة بما في ذلك السرطان 

واألمراض العقلية.

•  في مايو 2019 أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 
العثماني أن الحكومة قد وضعت خطة إلصالح وتحسين 

قطاع الرعاية الصحية بشكل جذري. ووفًقا للعثماني فإن 
التوسع في تغطية الرعاية الصحية أمر أساسي في هذه 
الخطة، وقد صرح أن التغطية الصحية قد ارتفعت بالفعل 

إلى ٪60 حيث كانت أقل من ٪47 في عام 2017.

•  في يوم الصحة العالمي 7 أبريل 2019 أصدر العاهل 
المغربي الملك محمد السادس تعليماته للحكومة 

المغربية »للمضي قدمًا في الجهود المبذولة لتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.« كما قال 

إن »إصالح نظام الرعاية الصحية األولية يجب أن يكون أحد 
الركائز الرئيسية لهذه الحملة.
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الجزائر

ُأحِرز على مدار الِعقَدين السابَقين تقدًما في تغطية خدمات 
الرعاية الصحية ونوعيتها في الجزائر، مع تحسن المؤشرات 

بانتظام وانخفاض حاالت األمراض المعدية، وذلك وفًقا 
لمجموعة أوكسفورد لألعمال. ونتيجة لذلك، أظهرت أحدث 

البيانات من منظمة الصحة العالمية أن متوسط العمر 
المتوقع عند الوالدة قد ارتفع من 68 عاًما في 1995 إلى 

76.4 عاًما في 2018.

 وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تظل 
معدالت الوفيات عالية نسبًيا، إال أن الجهود األخيرة 

لتحسين رعاية األم وطب األطفال من شأنها التخفيف 
من هذا األمر في السنوات المقبلة. وإضافة إلى القلق 

بشأن التباينات اإلقليمية في مجال الرعاية الصحية، يشهد 
الشيوخ الجزائريون اآلخذين في الزيادة ارتفاًعا في المعاناة 

من األمراض المزمنة وخاصة مرض السكري والسرطانات 
وأمراض القلب واألوعية الدموية.

والرعاية الصحية في الجزائر مدعومة بقوة بما يتوافق 
مع استحداث نظام الرعاية الصحية الوطني في عام 1975. 
م أغلب الخدمات مجاًنا للمواطنين في المستشفيات  وُتَقدَّ

العامة والعيادات كما تدفع الحكومة أغلب تكاليف األدوية 
التي يشتريها هؤالء المواطنون. وعلى الرغم من كون 

األغلبية العظمى من المؤسسات الصحية ال تزال مدعومة 
بالكامل من الحكومة إال أن هذا األمر بدأ يتغير بالتدريج مع 

نمو القطاع الخاص.

وعلى الرغم من اهتمام الدولة اهتماًما كبيًرا بالرعاية 
الصحية، نجد حوالي 8400 عيادة أخصائيين خاصة و7000 

عيادة أخصائيين عامة اعتباًرا من 2015. وفي السنوات 
األخيرة ُأفُتِتَح عدد من المرافق والعيادات الخاصة في 

شتى أنحاء البلد، يعمل كٌل منهم في مجال الرعاية 
الصحية المتخصصة والعامة، في حين تتوسع العديد من 

المؤسسات الخاصة القائمة.

 وبالنسبة للموارد البشرية فجد انقساًما في هذا القطاع، 
حيث يعمل %57 من جميع الممارسين المسجلين في 

القطاع العام بينما يعمل %43 منهم في القطاع الخاص 
في عام 2015 وذلك حسب البيانات التي أوضحتها مجموعة 
أوكسفورد لألعمال. وعادة ما يكون الممارسين العوام أكثر 

Knoema :المصدر

)2018( 42،228،429
السكان /األشخاص

1.8 لكل 1000
نسمة )2016(

عدد األطباء

)2017( %6.1
انتشار مرض السكري

23.5 حالة وفاة لكل ألف 
مولود حي )2018(

معدل الوفيات تحت سن 
الخامسة )5(

4,279 دوالًرا أمريكًيا 
)2018(

إجمالي الناتج المحلي للفرد

180.7 مليار دوالر 
أمريكي )2018(

إجمالي الناتج المحلي الحالي

)2016( 6.6
المصروفات الصحية نسبًة من 

الناتج المحلي اإلجمالي

قيم أعلى منحنى إلحصائيات الرعاية الصحية في الجزائر

فجد  البشرية  للموارد  “وبالنسبة 
القطاع، حيث يعمل %  انقساًما في هذا 

في  المسجلين  الممارسين  جميع  من   57
43 منهم   % بينما يعمل  العام  القطاع 

2015 وذلك  في القطاع الخاص في عام 
مجموعة  أوضحتها  التي  البيانات  حسب 

لألعمال.” أوكسفورد 



northafricahealthexpo.com

انتشاًرا في القطاع العام بينما ينقسم األخصائيين وأطباء 
األسنان بالتساوي نسبًيا. وعلى العكس تعمل األغلبية 

العظمى من الصيادلة بالقطاع الخاص.

أيًضا فقد انخفضت نسبة المرضى المسافرين للخارج 
للعالج بنسبة %90 منذ عام 2000، مما يعكس التحسينات 

الهامة التي حدثت بالنظام المحلي. لكن يظل عدد كبير من 
الجزائريين يسافرون للخارج للحصول على عالجات طبية أكثر 

تعقيًدا. وقد منحت فرنسا 1600 تأشيرة عالج للموطنين 
الجزائريين في عام 2014، ومن المتوقع أن يلجأ المزيد من 

الجزائريين الحاصلين على تأشيرات سياحية للحصول على 
العالجات الطبية في أثناء زيارتهم. كما يسافر عدد كبير من 

رواد السياحة العالجية الجزائريين لتونس والمغرب وتركيا.

وحسب إحصائيات مجموعة أوكسفورد لألعمال تشهد 
المؤشرات الصحية تحسًنا بفضل التخطيط الحكومي 

االستراتيجي والتغطية الصحية واسعة االنتشار التي يتمتع 
بها المواطنون. كما أن فرص القطاع الخاص في النمو 

واالستثمار قوية وتحديًدا بالنسبة لمجال صناعة الدواء، إال 

أن االنتهاء من اإلصالحات ومواجهة المخاوف المستمرة 
ألصحاب المصالح سيكون أمًرا أساسًيا لضمان الوصول 

للتقدم المنشود.  

آخر أخبار الصحة من الجزائر

•  تشترط الخطة الصحية للفترة 2009 2025- أن تكون 
االستثمارات بحجم 20 مليار يورو من أجل بناء مرافق 

صحية جديدة وتطوير المستشفيات الموجودة. 

•  أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو 2019 أن الجزائر 
خالية من مرض المالريا. وتعد الجزائر ثاني بلد في أفريقيا 

تصل إلى هذا اإلنجاز، وهي التي ُاكُتِشَف فيها ُطَفيل 
المالريا على يد الطبيب الفرنسي دكتور شارلز لويس 

الفران في عام 1880.

•  في إبريل 2018، قدم السيد مختار حاسبالوي وزير الصحة 
والسكان وإصالح المستشفيات مشروع قانون جديد بشأن 

الصحة يدعم »بوضوح« الحق في الرعاية المجانية.
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تونس

حددت تونس قطاع الرعاية الصحية كأولوية وطنية 
منذ استقاللها، كما تعهدت بتوفير الخدمات الصحية 
المجانية للسكان ذوي الدخل المنخفض. وبالرغم من 

ذلك، فإن النظام بحاجة حالية إلى إجراء إصالحات عاجلة 
لتحسين نوعية خدماته، وال سيما في القطاع العام، 
وفقًا لمجموعة أكسفورد لألعمال.   وتحقيقا لهذه 

الغاية، فان اإلصالح الذي أعلنت عنه الحكومة في مارس 
2019 من المقرر أن يصلح النظام ويعزز موقف تونس 

كمركز طبي ألفريقيا.

ويشمل النظام الصحي القطاعات العامة والخاصة 
والقطاعان العام والخاص الالتي تتمحور حول ثالثة 

مستويات من الرعاية: األولية والثانوية والمتقدمة. 
ويعد القطاع العام هو مقدم الرعاية الصحية األولية، 

ويمثل 79 في المائة من إجمالي سعة المستشفيات 
في عام 2017.

وقد شددت السياسات الصحية الوطنية على الحاجة إلى 
تحسين نوعيه الرعاية الصحية األولية وتوفيرها في جميع 
أنحاء البلد، فضال عن دعم المركزية النظام وتوفير الرعاية 

على المستوي المحلي. ويدعم االستثمار في التدريب 

والمعدات والمراكز الصحية األولية هذا التحول إلى 
الالمركزية. كما تقدم تونس أيضًا خدمات الرعاية الصحية 

الوقائية لطالب المدارس والجامعات.

وعلى الرغم من توافر الهياكل األساسية الصحية في 
جميع أنحاء البالد، ال تزال هناك تفاوتات إقليمية، ال سيما 

في الجنوب والوسط الغربي. وفي حين أن المؤسسات 
الصحية األولية منتشرة نسبيا في جميع أنحاء اإلقليم، 

تتركز مؤسسات المستوي الثالث عادة في المدن الساحلية 
الكبيرة، مثل تونس وسوسة. تعتمد تونس حلواًل للصحة 

اإللكترونية لتوسيع نطاق الحصول على الرعاية للمساعدة 
في معالجه هذه المسالة.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أصبح التأمين إلزاميًا في 
تونس منذ عام 2004، وهو يشمل حوالي 82 في المائة 

من السكان، وفقا لما ذكره مركز البحوث والدراسات 
االجتماعية في مايو 2019. وغطي الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي نحو %58، وإطار خطة المساعدة 
الطبية المخفضة السعر %17.5، وإطار خطه المساعدة 

الطبية المجانية %7.3 مما ترك %17.2 من التونسيين 
بدون تأمين صحي.

Knoema :المصدر
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إجمالي الناتج المحلي، 

بالدوالر األمريكي

)2018( 39.9
إجمالي الناتج المحلي، 

بمليارات الدوالرات الحالية

)2016( 7.0
النفقات الصحية كحصة من 

إجمالي الناتج المحلي

قيم أعلى منحنى إلحصائيات الرعاية الصحية لتونس
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وتؤكد مجموعه أكسفورد لألعمال أن القطاع الصحي الخاص 
في تونس نما بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، 

حيث ارتفع عدد أسرة المستشفيات الخاصة من 2100 في 
عام 2001 إلى 6000 في عام 2019. وقد أدلي رئيس االتحاد 
الوطني للصحة بوبكر زكامة برأيه إنه من المتوقع أن يصل 

هذا العدد إلى 10,000  بحلول عام 2024. يقدم القطاع 
الخاص الجزء األكبر من المعدات الثقيلة، بما في ذلك 

الماسحات الضوئية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، 
مقارنة بالقطاع العام.

ونظرًا لموقعها الجغرافي االستراتيجي ونظام الرعاية 
الصحية الميسور نسبيًا، فقد ُاعتبرت تونس وجهه طبية 

فعالة في المنطقة منذ فتره طويلة. وفي كل عام 
يسعي حوالي 500,000  مريض أجنبي إلى الحصول على 

رعاية المرضى الداخليين في المستشفيات التونسية 
كما يستخدم حوالي 2 إلى 2.5 مليون مريض أجنبي رعاية 

المرضى الخارجيين. ويأتي الجزء األكبر من المرضي األجانب 
من الدول المجاورة، كليبيا والجزار، ويأتي أيضا عدد كبير من 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

مع تزايد الطلب على الخدمات من المواطنين واألجانب على 
حد سواء، ال يزال القطاع الصحي ركيزة أساسية لالقتصاد 

التونسي. وتشير مجموعه أكسفورد لألعمال إلى أن تكاليف 

الرعاية الصحية المنخفضة في البالد تعد ميزة تنافسية 
رئيسية تجذب المرضي من أفريقيا وأوروبا. وبالرغم من ذلك، 
هناك حاجة إلى مواجهة العديد من التحديات قبل أن يتمكن 

القطاع من تحقيق إمكاناته الكاملة. تحقيًقا لهذه الغاية، 
من المتوقع أن تؤدي مجموعة كبيرة من االستثمارات 

إلى تحسين الجودة وتوفير الرعاية. هذا وتقدم صناعة 
المستحضرات الصيدالنية أيًضا آفاًقا كبيرة لهذا القطاع، ال 

سيما في المكمالت الغذائية واألدوية الحيوية واألبحاث 
السريرية.

آخر األخبار الصحية من تونس
 • وفي محاولة لدعم تطوير الصحة اإللكترونية في تونس، 
وقعت وكاله التنمية الفرنسية في فبراير 2019 اتفاقيه 
قرض بقيمة 27.3 مليون يورو مع وزارة الصحة والسكان.

•  تم تخصيص استثمار حكومي بقيمة 5.2 مليون دوالر 
أمريكي لتزويد كافة البنيات التحتية للرعاية الصحية 

بأجهزة الكمبيوتر خالل الفترة 2020-21.

• في أكتوبر 2019، وقعت تونس والصين يوم الثالثاء اتفاًقا 
إلجراء دراسة جدوى لتوسيع المستشفى الجامعي الجديد 
في مدينة صفاقس. ويتم حاليًا بناء المستشفى بمساعدة 

تمويلية صينية تقدر بمبلغ 70 مليون دوالر أمريكي.
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وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2017 عن الوضع 
الصحي، تشكل قضية الصحة شاغاًل كبيًرا في ليبيا. تاريخيًا، 

تفاقم نظام الصحة المتهاوي في ليبيا سوًءا بسبب الهيكل 
اإلداري المتفكك ومحدودية الموارد المالية ونقص الموارد 

البشرية وقلة األدوية والمعدات األساسية وتداعي شبكة 
الرعاية الصحية األولية وإهمال الخدمات الصحية في بعض 

المناطق ال سيما في الجنوب.

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة 
العالمية ووزارة الصحة الليبية بشأن مدي توفر الخدمات 

وتقييم الجاهزية عن إغالق 17 مستشفى من أصل 
97 ووجود أربع مستشفيات فقط تعمل بـ%80-75 من 
طاقتها الكلية. ُأغِلق أكثر من %20 من مرافق الرعاية 
الصحية األولية والبقية غير مجهزة لتقديم الخدمات. 

زادت االحتياجات الصحية للمشردين داخليًا والالجئين 
والمهاجرين أضعافًا فضاًل عن تعرض هذه الفئات لألمراض 

في مراكز االحتجاز. على نحو مماثل، تحتاج المستشفيات 
الليبية إلى حوالي 5,000 ممرض و3,500 اختصاصي 

و400 قابلة لتلبية احتياجاتها.

العالمية أن القطاع الصحي  ذكرت منظمة الصحة 
لتنفيذ »خطة  التمويل المطلوب  %36 من  يمتلك حاليًا 

التي وضعتها  للبالد  الدولية«  اإلنسانية  االستجابة 
األمم المتحدة وأردفت المنظمة قائلًة أن نقص األدوية 
لين في  المسجَّ والموظفين  الصحية  الخدمات  ومقدمي 

انتشار  يزيد من خطر  الوطنية  الوطنية للصحة  البرامج 
األمراض المعدية مثل السل واألمراض التي يمكن 

بالتطعيم. منها  الوقاية 

يؤثر عدم الحصول على الرعاية أيضا علي المرضى الذين 

ليبيا

يعانون من األمراض المزمنة وحاالت الصحة العقلية 
واالحتياجات الخاصة فضال عن األمهات المحتاجات إلى 

خدمات رعاية األمومة وخدمات الرعاية الصحية لألطفال 
الحديثي الوالدة.

رغم محاولة نظام الرعاية الصحية الليبي اتخاذ خطوات 
لتحسين وضع الرعاية الصحية، إال أن الوضع الحالي أدى إلى 

زيادة هامشية في السياحة الطبية بالدول المجاورة مثل 
دولتي تونس ومصر.

آخر مستجدات الوضع الصحي في ليبيا
•  في فبراير 2019، أصدرت منظمة الصحة العالمية طلبًا 

للحصول على مبلغ قدره 43 مليون دوالر أمريكي لتوفير 
العالج األساسي وأجهزة اإلنعاش لما يقرب من 388,000 

من الليبيين المحتاجين.

•  في يونيو 2019، قدمت منظمة الصحة العالمية إلى 
مستشفى طرابلس الجامعي بليبيا معدات تكنولوجيا 

المعلومات بما في ذلك الخوادم والبرمجيات لمساعدتها 
في تتبع الوضع الصحي لألشخاص المصابين بفيروس 

نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب 
)اإليدز( في البالد ورصدهم.

•  في أبريل 2019، أطلق مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية نداًء عاجاًل لجمع األموال نظًرا الستمرار 

تأثير األعمال القتالية على السكان المدنيين في العاصمة 
الليبية طرابلس والمناطق المجاورة لها. يهدف النداء إلى 

جمع 10.2 مليون دوالر أمريكي مع تخصيص 2.8 مليون 
دوالر من هذا المبلغ في سبيل توفير خدمات الرعاية 

الصحية األساسية للمتضررين.

Knoema :المصدر

)2018( 6,678,567
عدد السكان )بالنسمة(

2.2 لكل 1000
نسمة )2017(

كثافة األطباء

)2017( 10.4%
معدل انتشار مرض السكري

12 حالة وفاة من بين كل 
ألف مولود حي )2018(

معدل وفيات الرضع دون سن 
الخامسة

)2018( 7,235
إجمالي الناتج المحلي للفرد 

)بالدوالر األمريكي(

)2018( 48.3
إجمالي الناتج المحلي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية 
بالسعر الحالي(

)2011( 6.1
النفقات الصحية بوصفها 

حصة من إجمالي الناتج 
المحلي

اإلحصائيات الصحية في دولة ليبيا
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يعد معرض شمال أفريقيا الصحي معرض ومؤتمر يستمر لمدة 3 أيام وسيعقد من 7-9 
أبريل 2020 في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة. ويربط هذا الحدث المتخصصين 

الرئيسيين في الصناعة من المنطقة والخارج لاللتقاء والتعلم والقيام بأعمال تجارية. 

سيستضيف المعرض في نسخته لعام 2020 أكثر من 180 عارض و5,000 من مقدمي 
الرعاية الصحية، األطباء الممارسين، المصنعين، خبراء الصحة اإللكترونية، المشترين 

الرئيسيين، الموزعين، صانعي السياسات وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم. وسيسلط 
هذا الحدث الضوء أيضا على 5 مجاالت صناعية رئيسية بما في ذلك التصوير، األجهزة الطبية، 

المعامل، المشاريع الصغيرة واالبتكار،  السياحة الطبية ، الجناح الوطني.

وتكملًة لمجموعة متنوعة من المحتوى العلمي والتعليمي، ستستضيف شمال أفريقيا 
الصحي مجموعة متنوعة من المؤتمرات وورش العمل بما في ذلك مؤتمر المعامل التابع 

إلى الجمعية المصرية للطب المعملي و المعتمد للتعليم الطبي المستمر، ومؤتمر االشعة 
المنعقد تحت مظلة الجمعية المصرية لالشعة والطب النووي و المعتمد للتعليم الطبي 

المستمر ، ومؤتمر الرعاية الصحية الرقمية.   


