
تقرير موجز رقم 20

إشكاليات سياسات الرعاية الصحية 
في دول مجلس التعاون الخليجي



نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر—إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

©تصميم الغالف بواسطة جون بارنيت 
kaitshot (Shutterstock( و الباب العربي بواسطة typhoonski (iStock( صورة الغالف: كليفالند كلينك أبوظبي بواسطة©

 



إشكاليات سياسات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي 
تقرير موجز لمجموعة العمل

© 2019 مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
جامعة جورجتاون في قطر 

تقرير موجز رقم 20 
 ISSN 2227-1694





بات وضع أنظمة الرعاية الصحية في الخليج متعدد المستويات، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود تقييمات منتظمة لالحتياجات 

الصحية للسكان، بما في ذلك الحلول الصحية قصيرة األمد، الخاصة بالعمال ذوي المهارات المتدنية. لقد حققت منطقة الخليج 

منجزات اجتماعية واقتصادية كبيرة في فترة قصيرة من الزمن، إال أن سياسات الرعاية الصحية ما زالت تركز أكثر على الصحة 

العالجية، من دون تركيز كاف على الصحة الحمائية والتدابير الوقائية. ويوجد هنالك نقص في المؤسسات التعليمية الطبية في 

الخليج، كما أن دور القطاع الخاص يستلزم المزيد من الدراسة حيث أنه ال يوجد ما يفّسر توجه المرضى نحو مؤسسات القطاع 

الخاص بدالً من مؤسسات الرعاية الصحية العامة.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية في قطاع الصحة، يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني في جمع بيانات قوة العمل 

التي لم تنشأ فيها. وعالوة على ذلك، فإن عمليات جمع البيانات في الخليج ال تزال متقطعة وغير دقيقة؛ إذ ال يوجد حالياً جمع 

دورّي للبيانات لصالح منظمة الصحة العالمية؛ وبالتالي فالبيانات الفعلية المتاحة هي مجرد تقديرات تقدمها المستشفيات. كما 

المعايير في تعيين األطباء ألنها تفرض ضمانات أساسية وتساعد على توطيد وضع األطباء  آلية توحيد  اعتماد  الضروري  أنه من 

العديد من  به  يتمتع  الذي  المترف  الحياة  فإن نمط  األطباء،  الصحي من غير  القطاع  العاملة في  القوى  المنطقة. وفي حالة  في 

مواطني الخليج يحول دون دخولهم قطاع الرعاية الصحية عندما ال تكون هنالك حاجة اجتماعية اقتصادية، وغالباً ما يتم إسناد 

وظائف غير األطباء، مثل التمريض أو الكوادر الفنية إلى الوافدين من الخارج بسبب االفتقار إلى المؤسسات الطبية التي تدرب 

األفراد على هذه المهن. وهذا يثير التساؤل عما إذا كان نقص المواطنين في القطاع الصحي يمكن أن يعزى إلى القيود الهيكلية 

للديموغرافيا، أو أن إنشاء المدارس الطبية يمكن أن يعتبر جزءاً ال يتجزأ من عملية بناء الدولة.

أدى التحديث السريع الذي واجهته العديد من المجتمعات الخليجية إلى عدد ال يحصى من األمراض النفسية والجسدية 

كنتيجة ألنماط الحياة غير الصحية والمترفة. وعالوة على ذلك، فإن ارتفاع نسبة الوافدين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي 

فإن  لذلك،  ونتيجة  واألجانب.  المحليين  السكان  بين  دائماً  تمّيز  ال  البيانات  ألن  ذلك  الصحية،  الرعاية  سياسات  على  كثيراً  يؤثر 

اإلجمالية لألشخاص  المئوية  النسبة  أن  تبدو وبائية، في حين  المواطنين—قد  بالسكان  ترتبط  ما  البدانة—التي غالباً  أمراضاً مثل 

الذين تم تشخيص معاناتهم من البدانة المفرطة صغيرة نسبياً، عندما يتم احتساب السكان المغتربين في جمع البيانات.

بحثية  مبادرة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أطلق  الموضوع،  بهذا  الصلة  ذات  القضايا  بعض  دراسة  أجل  ومن 

العامل  للفريق  اجتماعين  الخليجي مع  التعاون  الصحية في دول مجلس  الرعاية  إشكاليات سياسات  تناولت  التخصصات،  متعددة 

وشملت  العمل.  فريق  أعضاء  زمالئهم  مالحظات  على  والحصول  أبحاثهم  نتائج  لمناقشة  المشاركون  اجتمع  الدوحة.  في  عقدا 

المواضيع التي نوقشت مجموعة واسعة من قضايا الرعاية الصحية، تضمنت التحول التاريخي للخدمات الصحية في منطقة الخليج، 

الخليج  إنفاق دول  أن  المشاركون  الحياة. ورأى  لتغيير نمط  نتيجة  التي نشأت  المخدرات  تعاطي  النفسية وقضايا  الصحة  ووضع 

السكان  عدد  إلى  األطباء  نسبة  تظهره  ما  وهذا  العالمية،  الصحة  منظمة  لمعايير  وفقاً  المتوسط،  من  أقل  الصحية  الرعاية  على 

سياسات  فهناك  المتبعة،  السياسة  صعيد  وعلى  ذلك،  على  وعالوة  السكان.  عدد  مجموع  إلى  نسبة  المستشفيات  أسّرة  وعدد 

بعنوان كتاب  عن  البحثية  المبادرة  وأسفرت  المجتمع.  ضمن  المرضى  باختالف  الصحية  الرعاية  مؤسسات  في  مختلفة  صحية 

Critical Issues in Healthcare Policy and Politics in the Gulf Cooperation Council States )Georgetown University

Press, 2017(.
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تمهيد
جاويد شيخ

ما  المنطقة  أن  إال  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  التعليمية  التطورات  إلى  االنتباه  األخيرة  الدراسية  المنح  لفتت  في حين 

المتعلقة  األعمال  أحدث  وتتألف  تنفيذها.  وآليات  الصحية  السياسات  تطوير  إلى  ترمي  مماثلة  إسهامات  إلى  بشدة  تفتقر  تزال 

مثل  استشارية  شركات  جمعتها  تقارير  من  الخليج  ودول  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الصحية  الرعاية  بأنظمة 

على  تّركز  التقارير  هذه  مثل  أن  من  الرغم  وعلى  كابيتال”.  “ألبن  وشركة  وشركاه”،  “ماكينزي  وشركة  وشركاه”،  “بوز  شركة 

إلى  وتميل  األكاديمية،  الدقة  إلى  تفتقر  أنها  إال  حديثة،  صحية  رعاية  نظم  إلى  القائمة  الصحية  الرعاية  هياكل  تحويل  كيفية 

التي  المساهمات  في  حاد  نقص  هنالك  كان  فقد  االجتماع،  لعلماء  بالنسبة  أما  بالسياسات.  الصلة  ذات  األكبر  القضايا  تجاهل 

المختلفة. الدول  في  الصحية  الرعاية  أنظمة  وممارسات  سياسات  تتناول 

الصحة  لمنظمة  الرئيسية  الصحية  الدورية  المجلة  وهي   ،Eastern Mediterranean Health Journal مطبوعة  تنشر 

بانتظام مقاالت عالية الجودة تتعلق بدراسة حاالت محددة جداً لقضية معينة تتعلق بالصحة في مجموعة فرعية من  العالمية، 

تتناول  التي  الدراسات  من  القليل  سوى  ينشر  لم  لكن  السعودية.  العربية  المملكة  من  سكانية  مجموعات  يتضّمن  بما  السكان، 

The Lancet بعنوان “الصحة في العالم  خطط وسياسات الرعاية الصحية من منظور أكاديمي. وهنالك سلسلة حديثة من مجلة 

تقدم  ال  لكنها  العربي،  العالم  في  الصحية  الرعاية  على  معقولة  شاملة  نظرة  تقدم   )2014 )فبراير  الداخل”  من  نظرة  العربي: 

Public الكثير من البيانات من منطقة الخليج. وبالمثل فإن الكتاب الذي أصدرته جامعة كامبريدح في العام 2012 تحت عنوان

Health in the Arab World يركز أيضاً على البلدان العربية غير الخليجية. لذلك يعّد كتابنا هذا مميزاً كونه يركز حصراً على 

الصحية  الرعاية  وسياسات  خطط  إليها—حول  الحاجة  شاملة—تشتد  تحليالت  نشر  في  ويسهم  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 

البلدان. في هذه 

انبثق هذا الكتاب عن ورشتي عمل نظمهما مركز الدراسات الدولية واإلقليمية التابع لجامعة جورجتاون في قطر، وهو 

يمثل جهداً مشتركاً بين كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر و وايل كورنيل للطب–قطر. وقد تعززت الجهود 

التحليالت  لتحسين  آخرين،  متخصصين  زمالء  مع  مكّثفة  بمشاورات  الكتاب  هذا  في  المساهمين  جميع  بذلها  التي  التعاونية 

األساسية في الفصول وتعميقها. ونتيجة لهذا التعاون الشامل، تم إنجاز هذا الكتاب الذي يمثل كل فصل فيه دراسة هي العمل 

المجال. في هذا  كبيراً  إسهاماً  لمنحة دراسية وتقدم  األصلي 

ومالبساتها،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  سياسات  على  للغاية  ضرورية  نظرة  الكتاب  هذا  يقدم 

ويحدد سياق الجهود والتحدّيات التي تواجهها هذه الدول في تحديث نظم الرعاية الصحية فيها. وينبغي أن يكون مرجعاً مهماً 

في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الحالي  االتجاه  على  باالطالع  المهتمين  والطالب  القرار  وصّناع  والباحثين  لألكاديميين 

يحظى  أن  المرجح  المنطقة. ومن  في  الصحية  النظم  لتحويل  الممنهجة  الجهود  المعلومات عن  وآخر  الصحية،  السياسات  وضع 

مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  قطاع  في  األخرى  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  الصحية  المهن  ممارسي  باهتمام  أيضاً  الكتاب 

بالمواضيع  المهتمين  الوافدين  من  كبير  عدد  اهتمام  موضع  سيكون  الكتاب  هذا  فإن  آخراً،  وليس  وأخيراً  الخليجي.  التعاون 

المنطقة. داخل  وممارساتها  الصحية  الرعاية  سياسة  تشكل  التي  األساسية 

د. جاويد شيخ يشغل منصب مسؤول تنفيذي طبي يحظى بشهرة عالمية، وعالم متمّيز في الطب السريري، وهو من قادة الفكر 

واإلبداع، ويعّد مرجعاً مهماً في األوساط الطبية األكاديمية في العالم. وبصفته عميد كلية الطب الرائدة، وايل كورنيل للطب في 

لمنح شهادة  البحوث  بكثافة  المشهورة  األمريكية  الطبية  للجامعة  األكاديميين ألول فرع جامعي دولي  الموظفين  كبير  قطر، فهو 

درجة طبية من الواليات المتحدة األمريكية. 
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مقدمة
رافيندر مامتاني وألبرت ب. لونفيلز

عمان  وسلطنة  الكويت  ودولة  البحرين  مملكة  في  المتمثلة  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  شخص  مليون   50 نحو  يعيش 

الدول  لهذه  الحساس  الجغرافي  الموقع  ساهم  وقد  المتحدة.  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  والمملكة  قطر  ودولة 

الطلب  أدى  وقد  نسبياً.  نائية  ما  يوماً  كانت  منطقة  في  والزائرين،  منهم  المقيمين  السكان،  عدد  زيادة  في  وآسيا  أوروبا  بين 

الرعاية  وكانت  المنطقة.  خارج  من  والمهنيين  الخدمات  معظم  استقدام  إلى  الصحية  الرعاية  على  المسبوق  وغير  المتزايد 

الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل النمو غير المسبوق في صناعة الطاقة، تقتصر على األفراد الذين يزاولون الطب 

الصحيين. المهنيين  من  قليل  عدد  فيها  يعمل  جداً  مستشفيات صغيرة  وعلى  األغلب،  في  التقليدي 

المنطقة،  المهني خارج  الخليجي تدريبهم  التعاون  الصحية في دول مجلس  الرعاية  العاملين في قطاع  العديد من  تلّقى 

األمر الذي يؤكد على ضرورة زيادة القدرات التدريبية للمواطنين في كل دولة. ومع نهاية القرن العشرين بدأت دول الخليج، 

أن  إال  المختلفة،  المصادر  بين  التقديرات  تفاوت  من  وبالرغم  الصحية.  الرعاية  قطاع  لتعزيز  كبيرة  جهوداً  تكّرس  زالت،  وما 

 .2025 العام  بحلول  أمريكي  دوالر  مليار   60 إلى  تصل  أن  المتوقع  ومن  بسرعة،  تتزايد  الصحية  بالرعاية  المتعلقة  التكاليف 

وعلى الرغم من هذا االستثمار المالي الكبير، إال أن المنطقة ما تزال تتخّلف عن ركب الدول المتطورة األخرى من حيث البنية 

الوضع  غّيرت  قد  فقط،  عقود  بضعة  مدى  على  الحياة  ونمط  البيئة  على  طرأت  التي  السريعة  فالتغيرات  والقدرات.  التحتية 

الخليج. منطقة  في  تماماً  الصحي 

عاتق  على  األول  المقام  في  تقع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لمواطني  الصحية  الرعاية  تكاليف  تزال  ال  اليوم،  وحتى 

حكوماتهم، وقد بات هذا األمر تحدياً كبيراً لتلك الدول، إذ بالرغم من توفر الرعاية الصحية المجانية، فإن العديد من مواطني 

نظام  على  االعتماد  من  بدالً  الخارج  في  الطبي  العالج  تلقي  يفضلون  المتحدة،  العربية  واإلمارات  قطر  مثل  ثراء  األكثر  الدول 

من  كثيراً  يزيد  ما  الخارج،  في  للعالج  اإلضافية  التكاليف  تمويل  الدولة  تتحمل  الحاالت  أغلب  وفي  الوطني.  الصحية  الرعاية 

الصحية. الرعاية  تكاليف  عبء 

النهج  من  بها  ينتقل  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  تحوالً  الصحية،  الرعاية  تكاليف  ارتفاع  مع  ذلك،  جانب  إلى  ونشهد 

الرعاية  قطاع  جعل  الخليج  دول  بعض  حاولت  وقد  بديلة.  نماذج  إلى  العام  القطاع  يديرها  التي  الصحية  للرعاية  التقليدي 

خالل  من  تمكيناً،  أكثر  بيئة  بتهيئة  المنطقة  حكومات  قامت  إذا  أنه  افتراض  وهنالك  الخاص.  للقطاع  جاذبية  أكثر  الصحية 

احتياجات  إدارة  في  فاعلية  أكثر  دوراً  يلعب  أن  الخاص  للقطاع  فسيمكن  تنظيمياً،  المعززة  والبيئة  التحتية  البنية  توفير 

الرعاية  نظام  من  نهائياً  الخروج  تعتزم  الحكومات  كانت  إذا  ما  الواضح  غير  فمن  ذلك،  ومع  المنطقة.  في  الصحية  الرعاية 

بالمسؤولية  تحتفظ  بينما  الخاص  للقطاع  داعم  بدور  القيام  تفضل  بدورها  كانت  إذا  أو  الدولة  تقوده  الذي  الحالي  الصحية 

الصحية. الرعاية  لتوفير  األساسية 

إلى  أدت  الصحية  الرعاية  مجال  في  جديدة  واتجاهات  أنماط  ظهور  مع  المنطقة  لسكان  العامة  الصحة  تحّسن  وتزامن 

مثل  الغنية،  البلدان  في  الحياة  بنمط  المتعلقة  األمراض  أصبحت  المثال،  سبيل  فعلى  مهّمة.  ولكنها  مختلفة  تحديات  طرح 

عمال  الجديدة  التحديات  وتتطلب هذه  السابق.  في  نادرة  كانت  أن  بعد  شائعة  القلب،  وأمراض  الدم  وارتفاع ضغط  السكري 

البحوث ونشرها،  المحلي، ومختبرات تشخيصية حديثة، وإنتاج  التدريب  رعاية صحية ذوي خبرة وتدريب عاليين، وبيئة تدعم 

الناشئة. الصحية  الرعاية  احتياجات  لتلبية  الضرورية  المعرفة  واكتساب 

هذه  مثل  أن  إال  ومحدثة،  دقيقة  إحصائيات  إجراء  أيضاً  المنطقة  في  الصحية  الرعاية  احتياجات  إدارة  وتتطلب 

وبالرغم  الموارد. وهكذا،  القدرة على تخصيص  يحد من  ما  الخليجي،  التعاون  دائماً في دول مجلس  متوفرة  غير  المعلومات 

توافر  محدودية  يعوقه  الصحية  الرعاية  بقضايا  المتعلقة  الحاسمة  القرارات  اتخاذ  فإن  بسرعة،  تتطور  الصناعة  أن  من 

وملحة  وحرجة  إشكالية  قضايا  الكتاب  هذا  يناقش  المنطقة.  في  إضافية  بحوث  إجراء  إلى  الحاجة  على  يؤكد  ما  المعلومات، 

التغيرات  في  الكتاب  يبحث  أكثر،  وبتحديد  ومالبساتها.  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  بسياسات  تتعلق 
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التي  والتحديات  الصحية،  الرعاية  لنظم  الحالية  والظروف  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  الصحي  الوضع  في  المتسارعة 

الست. الدول  في  الصحية  الرعاية  قطاع  إدارة  تواجه 

ومشتركة  متداخلة  عدة  مواضيع  هنالك  لكن  مختلفاً،  موضوعاً  منها  كل  يغطي  سبعة،  فصول  على  الكتاب  هذا  يحتوي 

بين الفصول. إذ تعاني المنطقة من مشكلة خاصة تتعلق بالنسبة الكبيرة من العمال الزائرين أو الوافدين، والتي تقارب نصف 

مجموع السكان. وفي بعض البلدان، مثل قطر، يشكل غير المواطنين نحو 80 بالمئة من السكان، في حين أن إحصاءات الرعاية 

لدى  للصحة  العامة  المستويات  فقط  جزئياً  تعكس  اإلحصائيات  فهذه  وبالتالي  األصليين.  السكان  من  تستمد  ما  عادة  الصحية 

إلى  يؤدي  مما  الصحية،  الرعاية  مجال  في  العاملين  المواطنين  مجموعة  يقّلص  األصليين  السكان  حجم  صغر  أن  كما  السكان. 

المنطقة. احتياجات  لتلبية  أجانب  رعاية صحية  عمال  على  الطلب  استمرار 

على  الشباب  فئة  بغلبة  أو  المنطقة؛  لسكان  النسبي  بالشباب  تتعلق  عدة،  فصول  تناولتها  أخرى  مشكلة  هنالك  أن  كما 

السن  كبار  ويشكل  منخفضة  الوالدة  معدالت  تكون  العالم،  في  الغنية  البلدان  من  كثير  ففي  للسكان.  األخرى  العمرية  الفئات 

أمراض  مثل  حاالت  أن  يعني  ما  للسكان،  النسبي  بالشباب  تتمتع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تزال  ال  بينما  السكان.  أغلبية 

التحضير النتقال السكان من فئة عمرية شابة إلى فئة كبار السن  المنطقة، وبالتالي سيكون  السرطان والزهايمر غير شائعة في 

الخليجي. التعاون  تحدياً تواجه كل دولة من دول مجلس 

أحد  الطاقة،  من  الوفيرة  الحالية  مواردها  الخليج  دول  تستنفذ  عندما  مستقباًل،  الصحية  الرعاية  إلرادة  التحضير  ويعّد 

لالضطالع  المحليين  السكان  تعليم  على  اآلن  المنطقة  تركز  النقطة،  هذه  وبإدراكها  الدول.  هذه  في  الكبير  القلق  دواعي 

مستقباًل بالمهام الموكلة اآلن إلى الوافدين، كما يجري العمل على إنشاء مستشفيات جديدة مثل مركز السدرة الحديث للطب 

الرعاية  متخصصي  من  كبير  عدد  تدريب  إلى  تهدف  التي  الطب  كليات  من  عدد  اليوم  المنطقة  في  ويوجد  قطر.  في  والبحوث 

توفير  قادرة على  لتكون  بذل جهود مضنية  المنطقة  تدريبهم. ومع ذلك، فعلى  إكمال  بعد  المنطقة  الذين سيبقون في  الصحية 

األجنبية. العاملة  بالقوى  االستعانة  رعاية صحية من دون  نظام 

الحياة،  بنمط  المتعلقة  األمراض  ظهور  أن  إذ  تطوره،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الصحي  الوضع  يواصل 

في  العاملين  ونقص  الصحية،  والتغطية  الصحية،  الرعاية  وتكاليف  الشيخوخة،  نحو  السكان  وميل  العقلية،  الصحة  وأمراض 

ومعطياتها  الصحية  الرعاية  تقديم  شكل  تصوغ  أن  يرجح  التي  العوامل  وتشمل  كبيرة.  تحديات  يشكل  الصحية،  الرعاية  مجال 

المتعلقة  الجهود  الذاتية،  الرعاية  والعالمية،  اإلقليمية  الشراكات  الطبية،  والتقنيات  المعلومات  تقنية  المقبلة:  السنوات  في 

واالحتياجات  القيم  تغّير  المستشفيات،  وموائمة  الحكومية  التنظيمية  اللوائح  الصحي،  الوعي  زيادة  المرضى،  بسالمة 

الحديثة،  الصحية  التقنيات  واعتماد  المرأة،  بصحة  االهتمام  أن  إلى  باإلضافة  الوافدين.  للسكان  المتغير  الوجه  المجتمعية، 

المشهد  على  تؤثر  أن  المحتمل  ومن  باالهتمام،  أيضاً  تحظى  الصحية  الرعاية  في  المتخصصين  لتعليم  المتغيرة  والمالمح 

الخليجي. التعاون  مجلس  دول  في  الصحي 

وبناء  السكان  صحة  لدراسات  أّول  مشارك  وعميد  الصحية،  الرعاية  ودراسات  سياسات  أستاذ  منصب  يشغل  مامتاني  د.رافيندر 

العامة،  والصحة  والوقائي،  المهني  الطب  في  األمريكية  البورد  شهادة  على  حاصل  للطب–قطر.  كورنيل  وايل  في  القدرات 

تطوير  العامة  اهتماماته  وتشمل  فالهاال.  في  الطبي  ويستشستر  مركز  الطبية/  نيويورك  كلية  في  سابقاً  عمل  التكاملي.  والطب 

البدانة،  البحثية  اهتماماته  تشمل  بينما  التكاملية.  والصحة  الحياة،  نمط  المزمنة، وطب  األمراض  وإدارة  مبتكرة،  تعليمية  برامج 

قواعد  لمدّونة  نيويورك  والية  مجلس  في  وهو عضو  الصحية.  والسياسة  التكاملي،  والطب  المرور،  وإصابات حوادث  والسكري، 

الطبي. المهني  السلوك 
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الطبية. عمل كزميل زائر في  الوقائي والمجتمعي في كلية نيويورك  الجراحة والطب  يشغل منصب أستاذ  د.ألبرت ب. لونفيلز 

لبحوث  الدولي  للمعهد  وكمستشار  المتحدة(،  )الواليات  والدواء  الغذاء  إلدارة  وكمستشار  السرطان،  لبحوث  الدولية  الوكالة 

البنكرياس  بسرطان  المتعلقة  الجينات  لمنحة  خارجي  وكمستشار  األورام،  لعلم  األوروبي  المعهد  في  رئيسي  وكمحقق  الوقاية، 

منشور،  بحث  مئتي  من  أكثر  في  عنها  عبر  التي  البحثية،  اهتماماته  وتشمل  للصحة.  األمريكية  الوطنية  المعاهد  تمّولها  التي 

الطرق،  حوادث  إصابات  حول  بحثية  مبادرات  في  ساهم  كما  والسرطان.  الكيسي،  والتلّيف  الحياة،  بنمط  المتعلقة  األمراض 

قطر. في  والبدانة  والسكري، 
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لمحة تاريخية عن الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي   .1
نبيل م. قرنفل  

التحليل  هذا  ويستند  الست.  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  لنظم  التاريخي  التحول  الفصل  هذا  يستعرض 

تطوير  في  فّعال  دور  لهم  كان  ألشخاص  شخصية  شهادات  ويتضمن  السنوية.  الحكومية  والتقارير  المنشورة  المقاالت  إلى 

يفتقر  أهميته،  رغم  المنطقة،  في  الصحية  الرعاية  تطور  تاريخ  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المنطقة.  في  الصحية  الرعاية  خدمات 

وتحليل  توثيق  في  المشاركة  على  المسؤولين  تشجيع  في  الفصل  هذا  يساهم  أن  وُيؤمل  المنشورة.  واألدبيات  التوثيق  إلى 

التاريخية. األحداث  هذه 

مطلع  في  الصحية  الخدمات  بداية  األولى  المرحلة  تروي  الصحية.  الرعاية  تطور  من  مراحل  أربع  الفصل  هذا  يصف 

حديثة  أنظمة  لتصبح  الصحية  الرعاية  أنظمة  تطوير  بداية  الثانية  المرحلة  وتصف  الست.  الدول  جميع  في  العشرين  القرن 

واألخيرة  الرابعة  المرحلة  أّما  الحالي.  الوضع  الثالثة  المرحلة  وتصف  العشرين.  القرن  نهاية  بحلول  العالمي  الطراز  من 

التعاون  مجلس  دول  تواجهها  التي  الحالية  والتحديات  الصحية  الرعاية  أنظمة  في  للتحول  الرئيسية  للمحددات  مناقشة  فهي 

الخليجي. تعتمد هذه المرحلة األخيرة على وجهات نظر مؤلف الفصل، الذي عاش خالل هذه الفترة والذي كان في كثير من 

األنظمة. هذه  تحّول  عملية  في  فاعاًل  األحيان 

اليوم  الدول  هذه  حكومات  وتقوم  طوياًل،  شوطاً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  قطاعات  قطعت 

منطقة مجلس  وأصبح سكان  والوفيات.  لألمراض  الرئيسية  األسباب  على  تركز  ومتطورة  وأنظمة صحية حديثة  مرافق  بتشغيل 

الرفاهية—كالسكري،  بأمراض  يتأثرون  ذلك،  من  بدالً  باتوا،  ولكنهم  المعدية،  باألمراض  تأثراً  أقل  اليوم  الخليجي  التعاون 

مبادرات  ُطرحت  السنين،  وبمرور  المهنية.  والصحة  بالشيخوخة  المرتبطة  المزمنة  واألمراض  المرورية،  والحوادث  والبدانة، 

األبوية  التصورات  عن  متزايدة  بصورة  ابتعد  قد  الصحية  الرعاية  توفير  أن  كما  الخاص،  القطاع  مع  الشراكات  تشّجع  متزايدة 

الحكومية. التشريعات  في  به  معترفاً  اإلنسان،  حقوق  من  حقاً  وأصبح 

في  االجتماعية  الرعاية  أنظمة  إصالح  إعادة  في  النفط  من  عائداتها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  استثمرت  لقد 

تدار  األولى  السنوات  في  المرافق  وكانت هذه  المقيمين.  للمرضى  مرافق  إنشاء  من  بدءاً  وتطويرها،  وتحديثها  العام،  القطاع 

لتقديم  وسيلة  هذه  وكانت  الخدمة،  هذه  لتقديم  استدعاؤها  تم  المستشفيات،  بإدارة  متخصصة  دولية  شركات  قبل  من  غالباً 

الحق،  وقت  وفي  والوافدين.  المواطنين  من  بسرعة  المتزايدين  للسكان  الوقت  من  قصيرة  فترة  في  الجودة  عالية  خدمات 

المؤسسات. هذه  إدراة  دولة  كل  في  الوطنية  الصحية  السلطات  توّلت  الطبية،  السوق  ونضج  للمعرفة  التدريجي  النقل  مع 

كماً  باستمرار  تزداد  فتئت  ما  الصحية،  الرعاية  أنظمة  كبيرة على  تحسينات  الخليجي  التعاون  أدخلت دول مجلس  وقد 

الطبية. وقد تم تحديد دور  المستشفيات والمرافق  الخليجي شبكة ممتازة من  التعاون  ونوعاً. وبشكل عام، توفر دول مجلس 

القرن  سبعينات  منذ  أدخلت  التي  التحسينات  أثمرت  وقد  الجودة.  ضمان  على  ينصّب  التركيز  وأصبح  جيد،  بشكل  مرفق  كل 

وهو  العالم،  في  الخدمات  أفضل  بين  جعلها  عن  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  خدمات  على  العشرين، 

اإلنسان. حقوق  من  أساسي  كحق  بالصحة  وااللتزام  الفعالة،  والحوكمة  المثابرة،  بفعل  تحقق  رائع  إنجاز 

نبيل. م. قرنفل يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية لإلدارة الصحية، ومؤسس مشارك في مركز دراسات الشيخوخة. أستاذ متقاعد في 

إدارة الخدمات الصحية في الجامعة األمريكية في بيروت. مستشار دائم لمنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة اليونيسيف، 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لألنظمة الصحية، والموارد البشرية، وضمان الجودة، وصحة كبار السن. وتتضمن منشوراته المختارة:

“Public Health, the Medical Profession, and State-Building: A Historical Perspective,” in Public Health 
in the Arab World, and “Changing Demographics in the MENA Region: The Need for Social Policies to 

Drive Opportunities,” in Population Dynamics in Muslim Countries.
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تشكل الرعاية الصحية مصدر قلق أساسي لمعظم المجتمعات المعاصرة في العالم أجمع. وقد أسهم التقدم، الذي طرأ على طرق 

تقديم الرعاية الصحية خالل القرن العشرين، في إدخال تحسينات كبيرة من حيث الجودة واختصار الوقت، وكان لذلك أثر جذري 

على حياة اإلنسان. وينطبق هذا على دول منطقة الخليج، حيث برزت الرعاية الصحية كقضية رئيسية أمام الحكومات والمجتمعات 

تمنح  أنها  إال  تمثيلية،  غير  لحكومات  يخضعون  للضرائب،  الخاضعين  غير  الخليج  دول  مواطني  أن  من  وبالرغم  سواء.  حد  على 

مواطنيها العديد من فوائد أجهزة الدولة الحديثة. وتشكل الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، أحد هذه المجاالت حيث تشهد 

البعد  أحادية  النمطية  الصور  خالف  على  وذلك  الصحية.  الرعاية  مجال  في  االستثمار  من  قياسية  مستويات  حالياً  الخليج  منطقة 

للحكم االستبدادي التي غالباً ما تصّور العالقة بين الحاكم والمحكوم بصفتها عالقة قمع واستغالل.

األوسع في  التاريخية  االتجاهات  الخليجي  التعاون  الصحية في دول مجلس  للرعاية  الحديثة  التحتية  البنى  ويعكس ظهور 

البحرين والكويت،  العشرين، حيث كانت  القرن  الخليج جلياً في  الرعاية الصحية في دول  التحّول في مجال  المنطقة. وقد أصبح 

وبإشراف المبّشرين الدينين الغربيين، من أوائل دول الخليج في فتح مستشفيات عامة. وقد كان للتفاعل الوثيق مع اإلمبراطورية 

العشرين،  القرن  ستينات  في  استقاللها  الخليج  دول  حققت  أن  ومنذ  المنطقة.  في  الصحية  الرعاية  تطوير  على  أثره  البريطانية 

تطورت البنى التحتية للرعاية الصحية في المنطقة تطوراً سريعاً وبصورة غير مسبوقة بحسب المعايير العالمية. وقد تحقق ذلك 

الريعية  الطبيعة  والثاني هو  السلطة،  واحتكار  الحكم  مركزية  األول هو  الخليج،  دول  متصلين، وهما من خصائص  عاملين  بفضل 

لالقتصاد. ولم يكن الدافع وراء توّسع الرعاية الطبية يقتصر على سخاء األسر الحاكمة في منطقة الخليج، بل إن القسم األكبر منه، 

المعاصرة هي من منتجات  المنطقة  التي تسم  العديد من األمراض  يثير السخرية، أن  في حقيقة األمر، فرضته الضرورة. وما قد 

الثراء عينه الذي توفره عائداتها الهيدروكربونية الضخمة.

إن التحديات التي تواجهها سياسة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي تنبع من اتجاهات أوسع تشهدها هذه 

الدول،  الدول، على األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهي اتجاهات استثنائية إلى حد كبير، ذلك أن عمليات تشكيل 

في  فريدة  تجربة  جميعها  استلزمت  فيها،  الديموغرافي  واالختالل  الدول،  عليها  بنيت  التي  والموارد  للتنمية،  السريعة  والوتيرة 

لنمط  الصحية  الخيارات  من  تتراوح  األمد،  وطويلة  معقدة  قضايا  الخليج هي  دول  تواجهها  التي  والقضايا  المعاصرة.  الدولة  بناء 

مرتبط  القضايا  هذه  من  والكثير  المواطنين.  من  المستدامة  العاملة  القوى  تطوير  إلى  المتوازن،  العمراني  التخطيط  إلى  الحياة، 

النمو  الخليج، وسط  الدولة في منطقة  لبناء  الجارية  الفريدة  بالعلميات  تتعلق  بقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع نطاقاً، 

والتحديث السريعين. وبناًء على ذلك، فإن حلول هذه القضايا ال تزال ضبابية وبعيدة المنال.

يتناول هذا الفصل مالبسات الرعاية الصحية في منطقة الخليج، ويقتصر البحث هنا على الدول األعضاء في مجلس التعاون 

الخليجي. يفترض هذا الفصل أن الرعاية الصحية تشكل عنصراً جوهرياً في العقد االجتماعي الضمني بين األسر الحاكمة في منطقة 

التي  المجانية  االجتماعية  الرعاية  استحقاقات  من  واسعة  طائفة  الحاكمة  األسر  تقّدم  المواطنين،  والء  فمقابل  ومواطنيها.  الخليج 

ثانياً، يتفحص  الخليج.  الرعاية الصحية الحديثة إلى منطقة  التوظيف، والتعليم، والرعاية الصحية. أوالً، يحلل الفصل دخول  تشمل 

أمراض  معدالت  مثل  الصحية،  الرعاية  توفير  على  تؤثر  التي  الرئيسية  القضايا  أدق:  وبتعبير  والسياقية،  الظرفية  المعايير  الفصل 

البدانة المستوطنة بين مواطني المنطقة. وثالثاً، يستعرض الفصل الدور الذي تلعبه الرعاية الصحية في العقد االجتماعي لمنطقة 

الخليج، محلاًل ما يعنيه مصطلح الرعاية الصحية في منطقة الخليج في مفاهيم سياسية. ثم رابعاً وأخيراً، يتناول الفصل التحديات 

الرئيسية التي تواجهها دول الخليج في محاوالتها لخلق بنى تحتية مستدامة للرعاية الصحية.

سياسات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي  .2
ديونيسيس ماركاكيس  
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ديونيسيس ماركاكيس يشغل منصب محاضر في العالقات الدولية في جامعة كوين ماري في لندن. كان باحثاً مساعداً في مركز الدراسات 

اإلقليميـة والدوليـة بجامعـة جورجتـاون في قطر. حصل على الدكتوراه مـن كلية لندن للعلوم االقتصادية والسياسـية. ومن أحدث كتبه: 

US Democracy Promotion in the Middle East: The Pursuit of Hegemony (Routledge, 2015).
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تتميز منطقة مجلس التعاون الخليجي بنمو سكاني سريع مدعوم باقتصادات قوية وأسواق نشطة. لكن، وبالرغم من االستثمارات 

كبيراً من التحدّيات  التعاون الخليجي ال تزال تواجه عدداً  التحتية وموارد الرعاية الصحية، إال أن دول مجلس  البنية  الكبيرة في 

أحد  والوافدين على حد سواء. ولعل  المواطنين  أن تضمن صحة ورفاه سكانها،  التي من شأنها  الصحية  الرعاية  لتقديم خدمات 

عدد  توفر  استمرار  هو  الخليج،  دول  جميع  في  الصحية  الرعاية  أنظمة  واستمرارية  وكفاءة  فعالية  لضمان  التحديات،  هذه  أهم 

الذين  المهنيين  من  وغيرهم  وإداريين،  وصيادلة  أسنان  وأطباء  وممرضين  أطباء  من  الخبرة  وذوي  الكفؤة  الكوادر  من  كاٍف 

للصحة. البشرية  الموارد  يشكلون 

يمكن الحديث عن أّن نمّو الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بعمالة المواطنين، 

على  االعتماد  زيادة  إلى  أدى  ذلك  وأّن  المتزايدة،  احتياجاته  يلبي  وال  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  السكاني  النمو  يطابق  ال 

الموارد البشرية الصحية من الوافدين األجانب المدربين. إال أن هذا االعتماد المفرط على الوافدين في قطاع الموارد البشرية 

الصحية قد زاد من التحدي الذي تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي في تأميم القوى العاملة الصحية، وقد القت جهودها في 

وتعزيز  االجتماعي،  النوع  العاملة حسب  القوة  توزيع  تحسين  فإن  ذلك  على  وعالوة  النجاح.  من  متفاوتة  درجات  المجال  هذا 

التعاون الخليجي، لهما أهمية جوهرية؛ إذ  مشاركة المرأة في مجال الرعاية الصحية، يشكالن تحديين إضافيين في دول مجلس 

الديني والثقافي واالجتماعي للمجتمع. للنسيج  الرعاية االجتماعية، مراعاًة  أنهما يؤثران كثيراً على حصول اإلناث على خدمات 

يتمحـور الهـدف الرئيسـي لهـذا الفصـل حـول تقديـم اسـتقراء وتحليـل نقـدي التجاهـات المـوارد البشـرية الصحيـة فـي 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي السـنوات األخيـرة. يبـدأ الفصـل باسـتعراض موجـز لوضـع المـوارد البشـرية الصحيـة فـي كل 

دولـة علـى حـدى، بحيـث يشـكل قاعـدة لفهـم االتجاهـات والخصائـص المحليـة، ويعكس نتائـج اإلصالحـات والمبادرات السـابقة 

فـي المـوارد البشـرية الصحيـة. وتتبـع ذلـك مقارنـات بيـن دول الخليـج، فـي محاولـة اسـتخالص الـدروس المسـتفادة وتحديـد 

الخبـرات وأفضـل الممارسـات التـي يمكـن مشـاركتها بيـن هـذه الدول. وبالرغـم من تحديـد الخصائـص المحلية فـي مختلف دول 

مجلـس التعـاون الخليجـي، إال أنـه تـم تحديـد مواضيـع وتحديات مشـتركة لترشـيد الجهـود اإلقليمية فـي إدارة وتخطيـط الموارد 

البشـرية الصحيـة فـي المنطقة.

البشرية  الموارد  أهمية  بإيجاز على  الضوء  يسّلط  األول،  مترابطة ومتكاملة. ففي قسمه  أقسام  أربعة  إلى  الفصل  ينقسم 

تشّخص  موجزة  تقارير  ستة  الثاني  قسمه  في  ويعرض  المجال.  هذا  في  والعالمية  اإلقليمية  االتجاهات  ويستعرض  الصحية 

الثالث فيقدم مقارنات  البشرية الصحية. أما القسم  االتجاهات والتحدّيات الخاصة بكل دولة من دول الخليج في مجال الموارد 

السكان،  لعدد  تبعاً  الصحية  البشرية  الموارد  معدالت  وتتضمن  األساسية  النقاط  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  شاملة 

الرابع  القسم  ويستخلص  االجتماعي.  للنوع  وتبعاً  وافدين(  مقابل  )مواطنين  للجنسية  تبعاً  الصحية  البشرية  الموارد  وتوّزع 

التعاون  مجلس  دول  تساعد  أن  شأنها  من  هادفة  توصيات  تقديم  بغية  السابقة  والمبادرات  البرامج  من  المستفادة  الدروس 

من  كاًل  لتشمل  مؤخراً  دائرتها  توسعت  التي  لألمراض  المتقّلب  العبء  لتحّمل  الوطنية  قدراتها  استمرارية  تعزيز  في  الخليجي 

األمراض المزمنة واألمراض السارية.

تقديم  يحاول  أنه  إال  الصحية،  البشرية  الموارد  لتطوير  دولة  بكل  خاصة  عميقة  برامج  يناقش  ال  الفصل  هذا  أن  شّك  ال 

في  القرار  وصّناع  للمعنيين  باألدلة  مدعمة  توصيات  تقديم  بغية  السابقة  والتطورات  واألرقام،  الرئيسية،  للحقائق  دقيق  تحليل 

المواضع  إلى  الحيثيات، واألهم من ذلك، مشيراً  الخليجي، موضحاً  التعاون  األعضاء في مجلس  الدول  الصحية في  الرعاية  مجال 

المستقبلية. والجهود  الموارد  تركيز  تستلزم  التي 

وينبغـي علـى الخطـط المسـتقبلية لتطويـر المـوارد البشـرية الصحيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي أن تبنـي علـى 

الجهـود التـي بذلـت فـي السـنوات األخيـرة، مـع زيـادة تركيـز االسـتثمارات علـى زيـادة نسـبة المواطنيـن فـي المـوارد البشـرية 

الصحيـة، وتوظيـف المزيـد مـن اإلنـاث فـي الخدمـات الصحيـة )وال سـّيما الطبيبـات(. وفـي اإلجمـال، فمـن الضـروري أن يعتمـد 

الموارد البشرية للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي  .3
محمد علم الدين، ونور الكيك، ورامي يعسوب، ويارا مراد  
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واضعـو السياسـات نهجـاً متعـدد القطاعـات، يشـدد علـى مشـاركة الجهـات المعنيـة، ويتضمـن سياسـات تعتمـد علـى اإلحصـاءات 

والبيانـات الدقيقـة الموضوعـة فـي سـياق يتناسـب مـع البيئـة السياسـية والثقافيـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي. ومـن المهـم 

بالتدريـب  المواطنيـن علـى نحـو سـليم، وتزويدهـم  المنطقـة وتثقيـف  الثقافيـة فـي  الجوانـب  النظـر فـي بعـض  إعـادة  أيضـاً 

والمهـارات الالزمـة لتحقيـق أهـداف وفوائـد التأميـم بالشـكل األمثـل.

محمـد علـم الديـن يشـغل منصب أسـتاذ مسـاعد في قسـم اإلدارة الصحيـة في الجامعـة األمريكية فـي بيروت. عمل سـابقاً كباحث 

مسـاعد أول ومديـر التنميـة الدوليـة بجامعـة تورنتـو. تشـمل اهتماماتـه البحثيـة دراسـة الصحـة، والمـوارد البشـرية، وديناميـات 

قـوة العمـل، وممارسـات التوظيـف والتثبيـت، وجـودة بيئـات العمـل. وقد نشـر أبحاثاً فـي مجالت متعـددة حول ديناميـات القوى 

العاملـة الصحيـة، وبصـورة خاصـة القـوى العاملـة فـي مجـال التمريـض فـي لبنـان وكنـدا. حصل علـى درجـة الدكتوراه فـي اإلدارة 

الصحيـة مـن جامعـة تورنتـو، ودرجـة الماجسـتير فـي الصحـة العامة مـن الجامعـة األمريكية فـي بيروت.

نـور الكيـك تشـغل منصب مسـؤولة سياسـة ودعـم البرنامج الوطني للصحة النفسـية، التابع لـوزارة الصحة العامة فـي لبنان. وكانت 

سـابقاً عضـواً فـي فريـق الصياغـة والمراجعـة االسـتراتيجية لبرنامـج اسـتراتيجية وقايـة وتعزيـز وعـالج الصحة النفسـية واسـتخدام 

المواد المسـببة لإلدمان في لبنان 2015–2020، الذي ُأطلَق في مايو 2015. وشـاركت في تأليف تقرير تخطيط ممارسـة التدخالت

The “4Ws” in Lebanon: Who’s Doing What, Where, and until When in Mental Health and Psychosocial Support (April 
2015); and the policy document Protecting Health Workers from Exposure to Occupational Violence (January 2015).

رامـي يعسـوب يشـغل منصـب المشـرف علـى المعلومـات الصحيـة وجمـع البيانـات فـي المجلـس األعلـى للصحـة فـي قطـر. تركز 

اهتماماتـه البحثيـة وجهـوده المهنيـة علـى دراسـة مبـادرات الصحـة العامـة التي تعـزز صحـة السـكان وتغطيتهم من خـالل التقدم 

فـي قـدرات نقـل المعـارف. حصـل علـى درجـة الماجسـتير فـي الصحة العامـة مـن الجامعـة األمريكية فـي بيروت.

يـارا مـراد تشـغل منصـب منسـقة برنامـج أبحـاث وسياسـات الالجئيـن فـي العالـم العربـي التابـع لمعهـد عصـام فـارس للسياسـات 

العامـة والشـؤون الدوليـة فـي الجامعـة األمريكيـة فـي بيـروت. قبـل انضمامهـا إلـى معهد عصـام فارس، كانـت باحثة مسـاعدة في 

قسـم اإلدارة الصحيـة بكليـة العلـوم الصحيـة فـي الجامعـة األمريكيـة فـي بيـروت، حيـث حصلـت علـى شـهادة البكالوريـوس فـي 

التغذيـة وعلـم النظـم الغذائيـة، وماجسـتير فـي الصحـة العامة.
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مرافق  المستشفيات، مع عدم وجود  كبير على  إلى حد  تعتمد  الخليجي  التعاون  النفسية في دول مجلس  الصحة  تزال خدمات  ال 

البيانات األساسية أو  كبيراً، وربما تتعلق بصحة  مجتمعية وبرامج توعية أو إعادة تأهيل يعتّد بها. تختلف هذه اإلحصاءات اختالفاً 

باالختالفات في تحديد المرافق أو العيادات الصحية الخاصة في كل بلد من هذه البلدان. وكان التركيز حتى وقت قريب ينصّب على 

بناء مؤسسات كبيرة بعيداً عن مرافق المستشفيات العامة، تعاني ندرًة في تجهيزات إعادة التأهيل السكنية أو متوسطة األجل إلى 

طويلة األجل، وفي التجهيزات المهنية. لم يكن ينظر إلى الصحة العقلية على أنها مجال ذو أولوية في االستراتيجيات الصحية في أي 

من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فقد كان تمويلها ضئياًل.

المرافق  السن. وهنالك نقص في  للشباب وكبار  أقل  البالغين، مع موارد  السكان  المقام األول  الخدمات في  تستهدف هذه 

المخصصة  الفرعية  الخدمات  زالت  وال  والطفل.  األم  بصحة  المتخصصة  الوحدات  وفي  المراهقين،  الداخليين  للمرضى  المتخصصة 

للبالغين تحتاج إلى بناء وتطوير. يذكر أن سكان دول مجلس التعاون الخليجي عموماً هم من فئة “الشباب”. ويعود ذلك جزئياً إلى 

التدفق الكبير للعمالة األجنبية المطلوبة لتنفيذ البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل العمال العازبون الذكور 

الغالبية العظمى من هذه القوى العاملة األجنبية. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال يتعين التصدي لالحتياجات الخاصة لهؤالء السكان. كما 

يجب أن تؤخذ آثار الهجرة والظروف المعيشية والضغوط المالية واالجتماعية في االعتبار عند التخطيط لخدمات الصحة النفسية في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

واألمريكية  البريطانية  والمعايير  التوجيهية،  المبادئ  عام  بشكل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  السريرية  الرعاية  تتبع 

والكندية. وهناك فجوة في توفر جداول التقييم الخاصة بالثقافة، والمبادئ التوجيهية للعالج القائم على الثقافة. أما أدوات الفحص 

أدوات مترجمة لم يتم التحقق منها بالضرورة بالنسبة للسكان الذين  أو القياس المتاحة )كاختبار “ القياس النفسي”(، فهي أساساً 

البحث  أساليب  باستخدام  ثقافياً  وتكييفها  استخداماً  األكثر  التقييم  أدوات  لتقنين  اآلن  بنشاط  يجري عالجهم تحديداً. ونحن نعمل 

العلمي الصارمة.

مجلس  دول  وفي  المجتمع.  في  معالجتهم  يمكن  نفسي  بمرض  المصابين  معظم  أن  إلى  الدولية  الممارسات  أفضل  وتشير 

التعاون الخليجي، ال تلعب الرعاية األولية سوى دور طفيف في رعاية المرضى الذين يعانون من مرض نفسي، إذ يعتمد النظام بشكل 

كبير على العيادات الخارجية في المستشفيات النفسية لتوفير الرعاية الالزمة لجميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من 

اضطرابات ذات معدل انتشار مرتفع، مثل االكتئاب والقلق. ويتطّور نظام الرعاية الصحية األولية في دولة قطر فيما يتعلق بالرعاية 

الصحية النفسية. ويتلقى أطباء محددون حالياً تدريباً في مجال إدارة األمراض العقلية، مع التركيز على اضطرابات االكتئاب والقلق، 

كونها األكثر انتشاراً. وتنص خطة الصحة النفسية على إنشاء عدد من مرافق الصحة العقلية المجتمعية المجاورة لمراكز الرعاية الصحية 

الرعاية األولية  تتيح االتصال بشكل أفضل مع مراكز  السكان،  إليها ومقبولة لدى  الوصول  األولية. ويضمن ذلك توفير مرافق يسهل 

المجاورة، لصالح المرضى الذين تمت إحالتهم. ويشمل الدور المتوقع لمراكز الرعاية األولية الفحص النفسي، وبالتالي التعرف المبكر 

على األشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية. ومن الثابت تماماً أن التشخيص المبّكر وبالتالي التدخل المبّكر يؤديان 

إلى نتائج أفضل، ويعززان معدالت النجاح في العالج.

االلتزام  وأبدوا  المجلس،  لدول  النفسية  الصحة  خطة  على  جميعاً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  صحة  وزراء  صادق  وقد 

المنطقة في  فيما تستثمر  والبحثية،  والتعليمية  السريرية  المجاالت  البلدان في  بتنفيذها. وتحدث تطورات سريعة في جميع هذه 

سكانها المحليين للحصول على تدريب عالي الجودة محلياً ودولياً، على المستوى الجامعي أو على مستوى الدراسات العليا. سوف 

يفضي ذلك إلى وجود قوة عاملة في مجال الرعاية الصحية النفسية، اعتادت على الممارسة القائمة على األدلة، وعلى إجراء البحوث 

لتوفير بيانات أفضل ورعاية سريرية مخصصة ثقافياً، وملتزمة بتعليم األطباء المبتدئين. وفيما تشهد الرعاية الطبية ابتعاداً عن النموذج 

األبوي، صوب نموذج يشارك المرضى وأسرهم أو مقدمي الرعاية في خطة العالج التي تبذل، وبدرجات متفاوتة، الجهود الرامية إلى 

زيادة الوعي العام.

الصحة النفسية في دول مجلس التعاون الخليجي  .4
سهيلة غلوم وحسن األمين  
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المرض  ترافق  التي  الوصمة  الخليجي هو  التعاون  لدول مجلس  النفسية  الصحة  تنفيذ خطة  يواجه  الذي  األكبر  التحدي  إن 

النفسي. فعلى الرغم من أن هذه الوصمة مسألة عالمية، فإنها أعلى وبشكل ملحوظ في هذا الجزء من العالم، وغالباً ما تشكل عقبة 

رئيسية أمام سلوكيات البحث عن مساعدة عالجية. ومن المرجح أن يتأخر حصول المرء على الرعاية حتى يعاني من أعراض حادة، 

كما أن عدم االمتثال لخطة اإلدارة يعوق عملية الشفاء. والوصمة ليست موجودة فقط بين عامة الناس؛ بل إن صناع القرار وواضعي 

السياسات يتأثرون بالقدر نفسه، ويلزم بذل مزيد من الجهود لتحسين الوعي على جميع المستويات، ومن ثم ضمان حصول الصحة 

النفسية ما تستحق من اهتمام.

يؤدي الجهل باألمراض النفسية، والوصمة المرتبطة بها، إلى جانب المفاهيم الخاطئة الشائعة جداً، إلى تأخر طلب المساعدة. 

لذا، فغالباً ما يطلب المرضى المساعدة في وقت متأخر من المرض، بعد أن يكونوا قد استنفدوا أساليب الشفاء التقليدية المتاحة محلياً 

وإقليمياً. وغالباً ما يلجأ المرضى إلى المساعدة النفسية عندما يتدهور وضعهم ويؤثر المرض على وظائفهم، أو عندما يبدي المريض 

سلوكيات خطرة على الذات أو على غيره، مما يستلزم االعتراف بالمرض. وفي كثير من األحيان، تشجع العائالت المرضى على إيقاف 

عالجهم بمجرد انحسار حدة المرض، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من االنتكاسات وتعقيد لمرض. وكما في كل األمراض، يمكن 

للمرض النفسي أن يحظى بتنبؤ أفضل مع التدخل المبّكر والعالج المبّكر.

سهيلة غلوم تشغل منصب استشارية أولى في الطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية في قطر. وهي أيضاً أستاذ مساعد في وايل كورنيل للطب–قطر. 

حصلت على شهادة الطب من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وهي عضو في الكلية الملكية لألطباء النفسيين في بريطانيا. وتشمل منشوراتها:
“Gender Differences in the Knowledge, Attitude, and Practice towards Mental Health Illness in a Rapidly 
Developing Arab Society” in the International Journal of Social Psychiatry (2011); and “Epidemiological Survey 
of Knowledge, Attitudes, and Health Literacy concerning Mental Illness” in the Journal of Primary Care and 

Community Health (2010).

حسن األمين يشغل منصب أستاذ مشارك في الطب النفسي في وايل كورنيل للطب–قطر واستشاري في مؤسسة حمد الطبية. يشغل 

منصب المدير المساعد لبرنامج طب النفس في وايل كورنيل. وتشمل اهتماماته البحثية الحالية عدة مشاريع تتعلق بترجمة المقاييس 

النفسية السريرية إلى السكان العرب وتكييفها ثقافياً.
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تعاطي المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي  .5
سمير العدوي  

تتميز منطقة الخليج بموقع جغرافي ووضع اقتصادي وديموغرافي يجعالنها منطقة مهمة لدراسة ما إذا كان تعاطي المواد المؤثرة 

على العقل، والذي يشكل تحدياً عالمياً، قد جاوز الحدود في تلك المنطقة. فمن حيث موقعها الجغرافي تقع المنطقة بالقرب مما 

باستهالك وإنتاج محاصيل وفيرة ومنتظمة من  المشهورة  المخدرات في جنوب شرق آسيا،  أو دول حزام  الذهبي،  الهالل  يسمى 

المخدرات. وعالوة على ذلك، وبوصفها محوراً للتجارة العالمية ونقل البضائع، ومع التدفق الكبير للعمال المتعاقدين من مختلف 

أنحاء العالم إليها، تبدو دول مجلس التعاون الخليجي أشبه بخليط غير منسجم من مختلف الثقافات والمهن واألفراد، ما يجعلها 

األسرع  باقتصادها  الخليجي  التعاون  دول  ُعرفت  فقد  االقتصادية،  الناحية  من  أما  واستهالكها.  بالمخدرات  اإلتجار  النتشار  عرضة 

نمواً، الناجم عن عائداتها من النفط والغاز، والمترافق مع ازدهار قطاعي العقارات والتجارة الدولية.

التحديات  بعض  خلق  ما  المواليد،  طفرة  فترة  مع  األخيرة  العقود  في  المنطقة  في  المعيشة  مستوى  تحسن  تزامن  وقد 

إلى  التعليم قد أدى  انتشار  الوارد أن يكون  المتزايد. ومن  المختلفة والنمو  الثقافات  الرعاية االجتماعية للسكان ذوي  تأمين  في 

االنجراف الحضري، الذي يضعف لدى الشباب الشعور باالنتماء إلى مجتمعهم. وهنالك قلق عام من إضعاف الروابط األسرية في 

المنطقة حيث ُيترك األطفال بمفردهم، بسبب زيادة نشاط النساء خارج المنزل، وبالتالي ُتهيأ البيئة لظهور “متالزمة التخلي عن 

فسلطنة  الخليجي؛  التعاون  مجلس  دول  بعض  في  المرأة  تمكين  فرص  تحّسنت  ولقد  النفس.  علم  أدبيات  في  ورد  كما  الطفل” 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وتتميز  العاملة.  القوى  إلى  لالنضمام  الُعمانية  المرأة  أمام  الباب  فتحت  المثال،  سبيل  على  ُعمان، 

بالتضخم الشبابي، نظراً ألن القسم األعظم من سكانها هم دون سن الثالثين. وتعني زيادة النمو السكاني أّن من المرجح زيادة عدد 

األشخاص الذين يعانون من سوء التكّيف. وهناك مؤشرات على أن بعض الشباب المعرضين للخطر قد ينساقون إلى تعاطي المواد 

المجتمع.  بالمخاطر، قد يكون له عواقب ضارة طويلة األجل على أنفسهم وعلى  أو االنخراط في سلوك محفوف  الضارة،  الطبية 

التعاون  العقل في دول مجلس  المؤثرة على  المواد  السائد الستخدام  االتجاه  لدراسة  بذل جهود مكثفة  إلى  ولذلك هناك حاجة 

الخليجي، بغية الوصول إلى رؤى مدروسة يمكن االعتماد عليها للتفكير في حلول للحد من الضرر، وتخصيص الموارد للتدخالت 

المدعمة باألدلة كوسيلة للحد من أعباء المواد المؤثرة على العقل.

اختصاراً  يعرف  والذي  األمريكية،  النفسي  العالج  لرابطة  العقلية  لالضطرابات  الرابع  اإلحصائي  التشخيصي  الدليل  تناول 

بـ)DSM-IV(، إساءة استخدام المواد المخدرة واالعتماد على المواد المخدرة، وقّدمهما كتصنيفين منفصلين، بينما عرضت الطبعة 

و”اعتماد  المخدرات”  استخدام  “إساءة  بابي  بين  عنقودياً  تحلياًل   ،)DSM-V( الخامس  الدليل  التشخيصية،  للمسميات  الجديدة 

بطريقة  التعبيران  استخدم  الفصل  هذا  وفي  المخدرات”.  تعاطي  “اضطراب  عنوان  تحت  الجديد  التصنيف  وجاء  المخدرات”. 

والتبغ،  الكحول،  المواد:  قائمة  وتضمنت  المخدرات،  تعاطي  اضطراب  إثارة  على  بقدرتها  المواد  من  العديد  ربط  وتم  متبادلة. 

والكافيين، والميثيلكسانتين، والقّنب، والمهلوسات، والمواد المستنشقة، وأشباه األفيون، والمهدئات، والمنّومات، ومضادات القلق، 

الوقت.  فلسفة  على  تتوقف  ما  فغالباً  وعالجه  اإلدمان  إدراك  كيفية  أما  المعروفة.  غير  المواد  من  وغيرها  الحيوية،  والمضادات 

إضافة  العادة،  ونموذج  الثقافي،  والنموذج  األخالقي،  النموذج  مسميات:  حملت  اإلدمان  من  مختلفة  نماذج  افتراض  سبق  وقد 

إلى النموذج المرضي/ الوراثي. يبدو أن البنادول في دول مجلس التعاون الخليجي يتأرجح بين “النموذج األخالقي” و”النموذج 

أو  للمقاضاة  وعرضة  قانونية  أهلية  ذوي  يكونوا  أن  إما  المخدرات  تعاطي  باضطراب  المصابين  أولئك  أن  ذلك  ومفاد  المرضي”، 

النهج  اعتماد  نحو  متزايد  بشكل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وتتجه  األساس.  على هذا  ويعاملون  “مرضى”  أنهم  على  يصنفون 

الطبي بدل النهج القضائي في تعاملها مع األشخاص الذين يعانون من اإلدمان. ففي سلطنة عمان، على سبيل المثال، ينص القانون 

المخدرات”  “يرّوجون  الذين  أولئك  بينما  معينة،  المساعدة من جهات طبية  يطلبوا  أن  المخدرات يجب  أن مدمني  على  صراحة 

يكونون عرضة لالعتقال والسجن. ومن المثير لالهتمام، أنه بين عامة الناس، ال يعّد اإلدمان سلوكاً إجرامياً.
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ومن منظور عالمي، ثّمة ميل نحو تشريع المخدرات، فوفقاً لمؤيدي التشريع يبدو أن “الحرب على المخدرات”، التي ُأْطلقْت 

“تشريع”  عملية  فإن  وباختصار  المخدرات.  على  االعتماد  خطر  على  القضاء  أي  تطلعاتها،  مستوى  إلى  ترتق  لم  واسع،  نطاق  على 

الصمت  يسود  الخليجي،  التعاون  منها. وفي دول مجلس  الحد  أو  العقل،  المؤثرة على  المواد  الحظر على  إلغاء  تقتضي  المخدرات 

بين الخبراء وبين العامة على حد سواء فيما إذا كان عليها متابعة “الحرب على المخدرات”، أو االنضمام إلى الميل الناشئ لـ”تشريع 

أجل  ومن  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  العقل  على  المؤثرة  المواد  تعاطي  تحّري  هو  البحث  هذا  من  والهدف  المخدرات”. 

تحليل الوضع وتصويره بشكل كاف، يستكشف هذا الفصل أوالً مدى إساءة استخدام المخدرات، ويفحص ثانياً األدلة المتوفرة حول 

بدء المخدرات وإدارتها في هذه الدول. وفي إطار هذا المخطط، يسّلط الفصل الضوء على العوامل التي تشجع على البدء باستخدام 

المخدرات وعلى الخدمات المتاحة إلدارة اضطراب تعاطي المخدرات في دول الخليج. ويختتم الفصل بالمالحظات النهائية التي يمكن 

استقراؤها من استعراض الوضع الحالي. ُأْطلقْت على نطاق واسع، لم ترتق إلى مستوى تطلعاتها، أي القضاء على خطر االعتماد على 

المخدرات. وباختصار فإن عملية “تشريع” المخدرات تقتضي إلغاء الحظر على المواد المؤثرة على العقل، أو الحد منها. وفي دول 

مجلس التعاون الخليجي، يسود الصمت بين الخبراء وبين العامة على حد سواء فيما إذا كان عليها متابعة “الحرب على المخدرات”، 

أو االنضمام إلى الميل الناشئ لـ”تشريع المخدرات”. والهدف من هذا البحث هو تحّري تعاطي المواد المؤثرة على العقل في دول 

مجلس التعاون الخليجي. ومن أجل تحليل الوضع وتصويره بشكل كاف، يستكشف هذا الفصل أوالً مدى إساءة استخدام المخدرات، 

ويفحص ثانياً األدلة المتوفرة حول بدء المخدرات وإدارتها في هذه الدول. وفي إطار هذا المخطط، يسّلط الفصل الضوء على العوامل 

التي تشجع على البدء باستخدام المخدرات وعلى الخدمات المتاحة إلدارة اضطراب تعاطي المخدرات في دول الخليج. ويختتم الفصل 

بالمالحظات النهائية التي يمكن استقراؤها من استعراض الوضع الحالي.

سمري العدوي يشغل منصب أستاذ الطب السلويك يف كلية الطب يف جامعة السلطان قابوس، وأحد كبار العلامء املستفيدين من منحة 

فولربايت يف قسم الطب الفيزيايئ وإعادة التأهيل، يف كلية الطب بجامعة هارفارد، وعامل البحوث برعاية املؤسسة الدولية ماتسوماي يف 

قسم الطب السيكوسومايت يف كلية الطب بجامعة طوكيو. حاز عىل شهادة الدكتوراة من معهد الطب النفيس، كلية كينغز، يف اململكة 

املتحدة. تركز أبحاث العدوي ومنشوراته عىل األمراض غري املعدية واملحددات النفسية الصحية وغري الصحية. والعدوي عضو يف فريق 

الخرباء االستشاريني املعني باضطرابات التغذية والطعام التابع ملنظمة الصحة العاملية، ويقدم تقاريره إىل الفريق االستشاري الدويل املعني 

.)10-ICD( مبراجعة التصنيفات الدولية لألمراض العقلية واضطرابات السلوك
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لمحة عن األمراض المزمنة في دول مجلس التعاون الخليجي  .6
كوثر حجات  

المترافقة مع  الثراء والتحديث، وتجّلت هذه الظاهرة،  التعاون الخليجي في مجملها زيادة غير مسبوقة في  شهدت دول مجلس 

به. وأدت هذه  الصلة  أو ذات  الناجمة عنه،  المزمنة  األمراض  الحياة، وفي  بتغيير جذري في نمط  السكان،  أعمار  ارتفاع  تصاعد 

العوامل السلوكية، من أنماط تغذية وخمول بدني وتدخين تبغ، إلى زيادات سريعة في انتشار عوامل خطر األمراض المزمنة.

أكثر  أحد  فإن  لذلك  كبيرة،  سكانية  دراسات  وجود  البحث—إلى  في  الخليجي—الفقيرة  التعاون  مجلس  دول  تفتقر 

 ،”GBD–األمراض عن عبء  العالمي  “التقرير  مشروع  بيانات  على  اعتمدت  العرب  للسكان  الصحية  لألوضاع  المراجعات شموالً 

الذي يقدم تقديرات نموذجية لعوامل الخطر، ونسبة األمراض، ومعدل الوفّيات. يظهر التقرير بأنه بالرغم من أن عبء األمراض 

في العالم العربي انخفض من العام 1990 إلى العام 2010، إال أن العبء الناجم عن اإلعاقة والوفاة جّرآء األمراض غير المعدية— 

الفترة  ازداد في  العام DALYs(—قد  المرض  بـمقياس عبء  )المعروف  الحياتية لإلعاقة  السنة  باستخدام معدل  قياسه  الذي تم 

أسفل  آالم  فيها  بما  الهيكلية،  العضلية  واالضطرابات  والقلق  كاالكتئاب  النفسية  واألمراض  التروية  نقص  أمراض  وشكلت  عينها. 

الظهر وآالم الرقبة والبدانة وتّليف الكبد، النسبة األكبر من عبء األمراض في العالم العربي في العام 2010.

مجلس  دول  في  للوفاة  الرئيسية  األسباب  هي  الطرق  وإصابات  المزمنة  األمراض  كانت  المذكورة  المراجعة  وبحسب 

التعاون الخليجي وفي غيرها من الدول ذات الدخل المرتفع. كما كانت إصابات الطرق واالضطراب االكتئابي أهم سببين لعبء 

الفئة العمرية 50-59 سنة. أما فيما  العام )DALYs(، في حين كان عبء أمراض القلب واألوعية الدموية هو األكبر في  المرض 

باستثناء  المرتفع  الدخل  ذات  الدول  جميع  في  للوفاة  الرئيسي  الخطر  الغذائية  العوامل  شكلت  فقد  الخطورة،  بعوامل  يتعلق 

الدموية  األوعية  وأمراض  القلبي  اإلفقار  أمراض  شكلت  األول.  الترتيب  في  الدم  ضغط  ارتفاع  جاء  حيث  السعودية؛  المملكة 

بالنسبة األكبر من عدد  المرور  العام 2010 تسببت حوادث  السعودية. وفي  الكويت والمملكة  للوفاة في  السببين األول والثاني 

والسبب  عمان،  وسلطنة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الوفيات  لمعدل  الرئيسي  الثاني  السبب  قطر، وشكلت  دولة  في  الوفيات 

العربية السعودية، والبحرين والكويت. الرئيسي في المملكة  الثالث 

قّلما  أنه  إال  بالمعلومات،  وغنية  العالمي عن عبء األمراض تعّد مفيدة جداً  التقرير  المقدمة في  البيانات  أن  بالرغم من 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الصحي  للوضع  تقدم حصيلة  بحيث  المنطقة  بها  تزخر  التي  الوفيرة  البيانات  عن  اإلبالغ  يتم 

تنوع  حيث  من  األوسط  الشرق  دول  لتمايز  ونظراً  األوسط.  الشرق  في  الصحي  العبء  وصف  على  المقاالت  غالبية  ترّكز  فيما 

ومتوسط  متوسط  أقل من  إلى  منخفض  الدخل من  متوسط  تنوع  الحياة—إلى جانب  ونمط  والثقافة،  والبيئة،  والتاريخ،  األصول، 

التي تصنف جميعها من  الخليجي،  التعاون  الصحي في دول مجلس  الوضع  المقدمة ال تصف بشكل كاف  البيانات  ومرتفع—فإن 

الدول ذات الدخل المرتفع.

وفي  حدى،  على  دولة  كل  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  المزمنة  األمراض  عبء  قياس  إلى  الفصل  هذا  يهدف 

المنطقة بشكل عام، ثم مقارنة النتائج مع دول مرجعية مناسبة. هنالك عدد من األدوات لرصد أداء أنظمة الرعاية الصحية، تتراوح 

من االهتمام الذاتي بالصحة، إلى األوضاع الصحية المراقبة، إلى نوعية الرعاية الصحية المقدمة. وقد تم اختيار المؤشرات الصحية 

المقدمة في تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Health at a Glance لعام 2011 بسبب توفر البيانات الالزمة إلجراء تلك 

القياسات، وتناسبها مع األعباء الصحية المعروفة والمتصّورة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإمكانية مقارنة النتائج مع بيانات 

مرجعية موثوقة من الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

المزمنة في دول مجلس  التالية في تحديد ومعالجة عبء األمراض  الضوء على نهج مقترح للخطوات  الفصل  يسّلط هذا 

بين  كبيرة  مرضية  نسبة  تشكل  التي  المزمنة  الحاالت  على  أيضاً  تركز  أن  المستقبلية  البحوث  على  ينبغي  إذ  الخليجي.  التعاون 

المادي  العبء  إلى  الكلى—باإلضافة  واضطرابات  والكبد،  الهيكلية،  العضلية  واالضطرابات  النفسية،  الصحة  فيها  السكان—بما 

المزمنة. لألمراض 
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كوثر حجات تشغل منصب استشارية في الصحة العامة والبحوث، وأستاذة مساعدة في معهد الصحة العامة في جامعة اإلمارات 

الطبي  المدير  ومنصب  والحيوية،  النشاط  لمجموعة  العالمية  الصحية  االستراتيجية  مدير  منصب  سابقاً  شغلت  المتحدة.  العربية 

الدولي لشركة تروفن للتحليالت الصحية، ومنصب رئيس قسم األمراض المزمنة في الهيئة الصحية ألبوظبي، حيث أسست برامج 

مدعمة بالبيانات للوقاية من أمراض األوعية الدموية، وسرطان الثدي، واإلقالع عن التدخين. وهي زميلة في كلية الصحة العامة 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في  خاص  باهتمام  حجات  أعمال  حظيت  وقد  المتحدة.  المملكة  في  لألطباء  الملكية  والكلية 

والمنتدى االقتصادي العالمي، وجمعية الصحة العالمية، وتيدكس. كما عرضت أعمالها في العديد من المقاالت الصحفية العلمية، 

والكتب، والمجالت وافتتاحيات الجرائد، والمدّونات. وهي تعرض أعمالها بانتظام في المؤتمرات واللقاءات العلمية الدولية التي 

تدعى إليها كمحاضر أو كمتحدث رئيسي.
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كان اكتشاف النفط في أوائل القرن العشرين في منطقة الخليج، وتحديداً في الدول التي أصبحت اآلن جزءاً من مجلس التعاون 

سكان  عاش  الحياة.  نمط  بأمراض  المرتبطة  العوامل  تغّير  في  وبالتالي  سكانها،  معيشة  أنماط  في  لتغيير جذري  حافزاً  الخليجي، 

المنطقة في السابق حياة بدوّية تتميز بنظم غذائية بسيطة ومحدودة، يبذلون فيها كميات من الطاقة تفوق ما يبذله مجمل سكان 

النقل  اآللية محل وسائل  المركبات  جذرياً، حيث حلت  تغيراً  العشرين  القرن  أوائل  تغّير في  الحياة  نمط  أّن  بيد  اليوم.  المنطقة 

التقليدية التي كانت تعتمد على الحيوانات، كما باتت النظم الغذائية الغنية بالطاقة متوّفرة بسهولة. وتسارعت هذه التغيرات في 

القرن الحادي والعشرين، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأمراض باتت تهدد صحة سكان المنطقة ورفاههم.

أشكال  من  والعديد  والسكري  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  ذلك  في  بما  األمراض،  من  العديد  أن  اآلن  معلوماً  بات 

السرطان والسكتات الدماغية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل الخطر التي يمكن تصنيفها على أنها “قابلة للتعديل”، أو ذات صلة بنمط 

الحياة. يمثل العبء االقتصادي لهذه األمراض عالمياً قرابة نصف أعباء مجمل األمراض. والبدانة، بوصفها نتيجة رئيسية من نتائج 

العوامل السلبية لنمط الحياة، هي اليوم أكثر انتشاراً من سوء التغذية. وعلى الرغم من انخفاض معدالت التدخين في العديد من 

دول العالم، إال أنه مازال يمّثل خطراً رئيسياً على الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كان لدى دول مجلس التعاون الخليجي هرم سكاني ثالثي الشكل، يتميز بوجود أعداد كبيرة من الشباب إذا ما قورنت مع 

الفئات العمرية األكبر سناً. ومن المتوقع أن يشهد هذا الهيكل تغيراً في العقود المقبلة، مع تزايد عدد كبار السن—الذين تتزايد 

أمراضهم من حيث نمط الحياة—بالنسبة إلى السكان األصغر سناً. وبناء على ذلك، يجب بذل جهد كبير في جميع أنحاء المنطقة 

للحيلولة دون حدوث وباء محتمل من األمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تتعلق بنمط الحياة.

ولكن، كيف يمكن قياس تأثير أمراض نمط الحياة على سكان دول مجلس التعاون الخليجي؟ تقدم منظمة الصحة العالمية 

األمراض”  عبء  عن  العالمي  “التقرير  وقّدم  المتوقع.  العمر  ومتوسط  الوفيات  ومعدالت  األمراض  تواتر  عن  وإحصاءات  تقارير 

الدول منفردًة، من  تتوّلى  العالم. كما  بلدان مختلفة ومناطق مختلفة من  الناجم عن أمراض مختلفة في  بالعجز  تتعلق  تقديرات 

خالل وزارات الصحة، عمليات جمع المعلومات السكانية الصحية التفصيلية.

نقّدم في هذا الفصل لمحة عامة عن تأثير عوامل الخطر الكامنة في نمط الحياة، واألمراض المرتبطة بها، على الدول الست 

المرض، وهي عوامل قد تعمل  إليه  الذي يعزى  الحياة  الخليجي. ثمة عوامل خطر عديدة ينطوي عليها نمط  التعاون  في مجلس 

بشكل مستقل عن بعضها البعض، أو تعمل أكثر تواتراً بشكل متزامن. وتشمل هذه العوامل عادة البدانة والنظام الغذائي السيئ 

وتعاطي التبغ واستهالك الكحول وعدم كفاية التمارين الرياضية وغيرها من العوامل األقل أثراً. وتم إجراء عملية تحليل للمخاطر، 

رّكزت على عوامل نمط الحياة المتعلقة بصحة السكان البالغين في قطر والكويت؛ حيث لوحظ في كلتا الدولتين أن نسبة السكان 

الذين يعيشون نمط حياة صحياً تماماً )أي ال توجد عوامل خطر رئيسية( هي أقل من 1 بالمئة، في حين أن نسبة السكان الذين 

يعانون من ثالثة عوامل أو أكثر من عوامل الخطر الخمسة )التدخين اليومي، الغذاء السيئ، انخفاض النشاط البدني، ارتفاع الوزن، 

ارتفاع ضغط الدم( تشّكل حوالي 50 بالمئة في قطر و75 بالمئة في الكويت. ومن المرجح أن تكون نتائج دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى مماثلة.

يهّدد صحة سكان دول مجلس التعاون الخليجي. ومع  وقد برزت األمراض المتصلة بأسلوب الحياة بوصفها خطراً متزايداً 

تزايد عدد سكان دول الخليج، سيزداد كثيراً عبء األمراض المرتبطة بنمط الحياة. ويشير أحد التقديرات إلى أن التكلفة السنوية 

التعاون الخليجي سترتفع إلى 68 مليار دوالر بحلول العام 2022، إذا  المتعلقة باألمراض المرتبطة بنمط الحياة في دول مجلس 

لم تتم مواجهتها بفعالية. وسوف تؤدي هذه األرقام، إذا كانت دقيقة، إلى تحييد أي تقدم طبي عالجي، فضاًل عن أنها ستتسبب 

بإجهاد مالي خطير في جميع دول الخليج.

أمراض نمط الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي  .7
  ألبرت ب. لونفيلز ورافيندر مامتاني
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وستتطلب الجهود الوقائية الفعالة، الرامية إلى مكافحة األمراض المتصلة بنمط الحياة، استراتيجية مختلفة عن االستراتيجية 

التغذية وخبراء تعزيز  التوعية واألطباء والممرضين وخبراء  المتعلقة باألمراض المعدية؛ فهي تحتاج إلى تضافر جهود متخصصي 

الصحة ومسؤولي الصحة العامة، في عملهم معاً. وعالوة على ذلك، فإن السيطرة على هذه األمراض تتطلب شراكات بين مسؤولي 

المجتمعية. كما  التنمية  الخارجية والتعليم وغيرها من قطاعات  الحضري والتجارة والشؤون  الصحة والغذاء والزراعة والتخطيط 

أسرية،  وقيم  ثقافية،  وممارسات  تقاليد  من  الخاصة،  الظروف  مراعاة  تتطلب  الحياة  أنماط  وإدارة  لمراقبة  نهج  وتنفيذ  إن وضع 

وبيئة محلية، وعوامل نمط الحياة اإلقليمية.

الوكالة  زائر يف  الطبية. عمل كزميل  نيويورك  كلية  الوقايئ واملجتمعي يف  والطب  الجراحة  أستاذ  يشغل منصب  لونفيلز  د.ألربت ب. 

وكمستشار  ألورام،  لعلم  األورويب  املعهد  يف  رئييس  وكمحقق  الوقاية،  لبحوث  الدويل  للمعهد  وكمستشار  الرسطان،  لبحوث  الدولية 

التي  البحثية،  األمريكية للصحة. وتشمل اهتامماته  الوطنية  املعاهد  التي متّولها  البنكرياس  املتعلقة برسطان  الجينات  خارجي ملنحة 

عرب عنها يف أكرث من مئتي بحث منشور، األمراض املتعلقة بنمط الحياة، والتلّيف الكييس، والرسطان. كام ساهم يف مبادرات بحثية 

حول إصابات حوادث الطرق، والسكري، والبدانة يف قطر.

د.رافيندر مامتاين يشغل منصب أستاذ سياسات ودراسات الرعاية الصحية، وعميد مشارك أّول لدراسات صحة السكان وبناء القدرات 

التكاميل. عمل  العامة، والطب  املهني والوقايئ، والصحة  الطب  البورد األمريكية يف  يف وايل كورنيل للطب–قطر. حاصل عىل شهادة 

وإدارة  مبتكرة،  تعليمية  برامج  تطوير  العامة  اهتامماته  وتشمل  فالهاال.  الطبي يف  ويستشسرت  مركز  الطبية/  نيويورك  كلية  سابقاً يف 

املرور،  والسكري، وإصابات حوادث  البدانة،  البحثية  اهتامماته  بينام تشمل  التكاملية.  والصحة  الحياة،  املزمنة، وطب منط  األمراض 

والطب التكاميل، والسياسة الصحية. عضو مجلس والية نيويورك ملدّونة قواعد السلوك املهني الطبي.
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الخالصة
ألبرت ب. لوينفيلس، ورافيندر مامتاني، وسهيلة شيما

خصصت دول مجلس التعاون الخليجي موارد هائلة لتحسين الرعاية الصحية وتمّكنت على مدار ثالثين إلى أربعين عاماً فقط من 

المتوقع ومعدالت  العمر  الصحية، مثل  المؤشرات  البالد. طرأ تحّسن ملحوظ على  المشهد الصحي في  إحداث تغيير جذري على 

وفيات األطفال ومعدل اإلصابة باألمراض السارية، فضاًل عن تطور نظم الرعاية الصحية العامة الفعالة، وتعزيز جودة تقديم الرعاية 

الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وستؤدي عدة عوامل إلى زيادة تحسين الصحة في المنطقة، بما في ذلك 

مع  تتناسب  وطنية  صحية  استراتيجيات  ووضع  الجديدة،  الصحية  الرعاية  تعليم  برامج  ونمو  الحديثة،  الصحية  الرعاية  مؤسسات 

احتياجات المجتمع المحلي، ومبادرات البحوث المبتكرة، وزيادة الوعي الصحي. ويجب تعزيز نظم الرعاية الصحية لألفراد بحيث 

بين  والمعاناة  األلم  الشائعة، وتخفيف  باألمراض  واإلصابة  الوفيات  األمراض، وتخفيض معدالت  الوقاية من  تركيزها على  تواصل 

أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. 

وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، فإّن صحة سكان دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات 

الحياة  جودة  ضعف  واإلعاقة؛  القلب،  وأمراض  والسكري،  البدانة،  مثل  الحياة،  نمط  أمراض  ظهور  التحديات  أهم  ومن  كبيرة. 

زيادة  السكانية؛  بالشيخوخة  المرتبطة  اإلعاقة  المزمن؛  باأللم  المرتبطة  المشاكل  المعاكسة؛  النفسية  الصحة  بظروف  المرتبطة 

التكاليف الصحية؛ نقص عّمال الرعاية الصحية. كما أن االستخدام الواسع لمنتجات التبغ، وعادات نمط الحياة المستقرة، والغذاء 

صّناع  جانب  من  منسقة  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  بالغ،  قلق  مصدر  مجملها  في  أيضاً  تشّكل  النفسي،  التوّتر  وكذلك  الصحي،  غير 

السياسات والمربين ومهنيي الرعاية الصحية. 

ومنها  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الصحية  الرعاية  على  المستقبلية  التغييرات  وتدفع  تؤثر  أن  يرّجح  عوامل  ثّمة 

اإللكترونية  السجالت  مثل  المعلومات،  تكنولوجيا  على  المتزايد  االعتماد  ذلك  في  بما  الطبية،  التكنولوجيا  في  السريع  التقدم 

على  التركيز  البديل؛  والطب  التكميلي  للطب  النطاق  واسع  االستخدام  الذاتية؛  الرعاية  على  التركيز  بعد؛  عن  الصحية  والرعاية 

متعّددة  العلوم  العالمية؛  الشراكات  الجديدة؛  المستشفيات  وأنظمة  الحكومية  النظم  المجتمعية؛  القيم  تغيير  المرضى؛  سالمة 

الرعاية  لتحسين  غنّية  فرصاً  توفر  المنفصلة  المسارات  هذه  كل  إن  األمراض.  إدارة  في  التخصصات  متعدد  والنهج  االختصاصات؛ 

الصحية، لكنها تنطوي أيضاً على تحديات هائلة. 

واألوبئة  اإلنفلونزا  في  مؤخراً  شوهد  كما  المعدية،  لألمراض  المتوقعة  غير  بالطبيعة  المرتبطة  اليقين  عدم  حالة  ستظّل 

الفيروسية )مثل زيكا وإيبوال(، تحدياً يواجه العلماء ومهنيي الصّحة العامة، وقد تنهك )وأحياناً تستنزف( الموارد الصحية في جميع 

البحر األبيض المتوسط يبعث على القلق ويستحق  العالم. إن تفشي األمراض المعدية في اآلونة األخيرة في منطقة شرق  أنحاء 

إشارة محددة، حيث تم اإلبالغ عن تفشي شلل األطفال والتهاب السحايا خالل الحج في المملكة العربية السعودية وبلدان أخرى. 

إن مكافحة هذه الجوائح يتطّلب اتخاذ إجراءات متضافرة في مجال الصحة العامة.

في حين أّن من شأن استخدام التقنيات المتطورة الجديدة والمثبتة في مجال الرعاية الصحية أن يحّسن القدرات العالجية 

والتشخيصية، بيد أّن استخدامها قبل األوان قد ينطوي على إشكالية من حيث دقتها وسالمتها. وألن التقنيات والممارسات الصحية 

الجديدة التي يتم تطويرها في الغرب غالباً ما تناقش ببعض المغاالة في وسائل اإلعالم الشعبية، فإنها كثيراً ما ُتعتمد في البلدان 

األخرى من دون تقييم مناسب لقاعدة األدلة الخاصة بها. تِعُد هذه التقنيات المرضى بتشخيصات محسنة، وعالجات أكثر فعالية، 

ونتائج متفوقة. غير أن هذه الفوائد المحتملة يجب أن تكون مقاسًة مع التحديات المعروفة عن االستعجال في استخدام تقنيات 

بيئة  في  التكنولوجيا  استخدام  مالءمة  مدى  ومع  الصحية،  الرعاية  تكاليف  في  الزيادة  ومع  كاف،  بحث  دون  من  ناضجة  غير 

الحذر في إدماج  الجديدة. ومن ثم، ال بد من توخي  التكنولوجيات  المرتبطة باستخدام  الجانبية طويلة األمد  جديدة، ومع اآلثار 

التكنولوجيات الجديدة في نظام الرعاية الصحية ريثما يتم تقييمها بشكل كامل من منظور المخاطر والمنافع.



إشكاليات سياسات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي | تقرير موجز   19

كبيراً في ردم الفجوة في  التعاون الخليجي، في غضون بضعة عقود، تقدماً  الكتاب كيف حققت دول مجلس  يوضح هذا 

الرعاية الصحية، التي كانت تفصل سابقاً بين بلدان الخليج وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع. فلرّبما اعتمدت هذه البلدان 

في السابق، وبحكمة، على اكتشافات علمية اكتشفها آخرون، وطّبقت سياسات جرى وضعها في مكان آخر من العالم؛ لكّننا نعتقد 

اآلن أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تتبوأ وضعاً جيداً سمح لها بأخذ زمام المبادرة في تعزيز الفهم العلمي للصحة والمرض، 

وفي تطوير سياسات وبرامج مدروسة محلياً ومهّمة عالمياً، وكذلك فّعالة ومالئمة ثقافياً.

الوكالة  زائر يف  الطبية. عمل كزميل  نيويورك  كلية  الوقايئ واملجتمعي يف  والطب  الجراحة  أستاذ  يشغل منصب  لونفيلز  د.ألربت ب. 

وكمستشار  ألورام،  لعلم  األورويب  املعهد  يف  رئييس  وكمحقق  الوقاية،  لبحوث  الدويل  للمعهد  وكمستشار  الرسطان،  لبحوث  الدولية 

التي  البحثية،  اهتامماته  للصحة. وتشمل  األمريكية  الوطنية  املعاهد  التي متّولها  البنكرياس  املتعلقة برسطان  الجينات  خارجي ملنحة 

الحياة، والتلّيف الكييس، والرسطان. كام ساهم يف مبادرات بحثية  عرب عنها يف أكرث من مئتي بحث منشور، األمراض املتعلقة بنمط 

حول إصابات حوادث الطرق، والسكري، والبدانة يف قطر.

د.رافيندر مامتاين يشغل منصب أستاذ سياسات ودراسات الرعاية الصحية، وعميد مشارك أّول لدراسات صحة السكان وبناء القدرات 

يف وايل كورنيل للطب- قطر. حاصل عىل شهادة البورد األمريكية يف الطب املهني والوقايئ، والصحة العامة، والطب التكاميل. عمل 

وإدارة  مبتكرة،  تعليمية  برامج  تطوير  العامة  اهتامماته  وتشمل  فالهاال.  الطبي يف  ويستشسرت  مركز  الطبية/  نيويورك  كلية  سابقاً يف 

املرور،  وإصابات حوادث  والسكري،  البدانة،  البحثية  اهتامماته  بينام تشمل  التكاملية.  والصحة  الحياة،  املزمنة، وطب منط  األمراض 

والطب التكاميل، والسياسة الصحية. عضو مجلس والية نيويورك ملدّونة قواعد السلوك املهني الطبي.

سهيلة شيام تشغل منصب مديرة معهد صحة السكان وأستاذة مساعدة يف سياسات ودراسات الرعاية الصحية يف وايل كورنيل للطب–

التثقيف  برامج  عىل  اإلرشاف  يف  بنشاط  تشارك  والجراحة.  الطب  يف  وبكالوريوس  العمومية،  الصحة  يف  ماجستري  عىل  حاصلة  قطر. 

بتدريس  تفخر  التعليم، وهي  نوعية  لتحسني  كرست جهودها  وتنفيذها.  املحيل،  املجتمع  وبرامج  البحثية  والربامج  والعاملي  الصحي 

البحثية متعددة  للمقيمني يف طب املجتمع. اهتامماتها  الطب، وأيضاً  الطب وما قبل  الصلة لطلبة  العامة والتخصصات ذات  الصحة 

التخصصات، مع الرتكيز عىل األمراض غري السارية، ال سيام يف مجاالت إصابات البدانة والسكري واإلصابات املرورية عىل الطرق.
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