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مقدمة
تعــد التغطيــة الصحيــة الشــاملة والتــي تبنتهــا منظمــة الصحــة العالميــة هدًفــا رئيســًيا لجميــع الــدول 

ــة الالزمــة دون أي  ــة الصحي ــى تلقــي الرعاي ــع األفــراد قــادرون عل ــي أن جمي ــم وتعن فــي أنحــاء العال

مشــقة ماليــة.

وقــد بذلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت وهــي المملكــة العربيــة الســعودية وعمــان 

والكويــت والبحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر جهــوًدا لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

لجميــع مواطنيهــا والمقيميــن فيهــا، حيــث يشــهد القطــاع الصحــي فــي هــذه الــدول فتــرة مــن 

التوســع والتحــول فــي تلبيــة الرعايــة الصحيــة علــى إثــر الطلــب المتزايــد لخدمــات الصحــة وارتفــاع 

عــدد الســكان.

فــي ديســمبر 2021، اســتضاف معــرض اكســبو دبــي 2020 احتفــاًل بيــوم التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

نظمتــه منظمــة الصحــة العالميــة تحــت شــعار »ل تغفــل عــن صحــة أحــد: اســتثمر فــي أنظمــة صحيــة 

للجميع«

تشــتهر دول مجلس التعاون الخليجي عالمًيا بكونها دوًل مضيفًة لنســبة كبيرة من المهاجرين )أكثر 

مــن ٪10 مــن جميــع المهاجريــن علــى مســتوى العالــم( إذ تســتضيف المملكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات العربيــة المتحــدة ثالــث وخامــس أكبــر مجموعتيــن مــن المهاجريــن فــي العالــم.

ويشــكل الرعايــا األجانــب غالبيــة الســكان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بمتوســط ٪70 )تتراوح 

مــن ٪56 إلــى ٪93 فــي كل بلــد علــى حــدة(.

وتبقــى التســاؤلت بشــأن أي مــدى يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تحقيــق التغطيــة الصحية 

الشــاملة؟ ومــا هــي العوامــل التــي تؤثــر علــى تحقيقهــا لتشــمل جميــع ســكان المنطقة؟
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ظروف المعيشة في ظل نظام الكفالة
نظــام الكفالــة هــو نظــام يتــم بموجبــه ربــط تأشــيرة العامــل المهاجــر ووضعــه القانونــي فــي البلــد 

المضيــف بكفيــل. وعنــد وصــول العامــل إلــى أحــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يكــون الكفيــل 

مســؤوًل عنــه بشــكل كامــل بمــا يشــمل تنقلــه وتأمينــه وإقامتــه واختباراتــه الطبيــة وعالجــه، مــا 

يجعــل العامــل يعتمــد اعتمــاًدا كلًيــا علــى الكفيــل فــال يمكنــه النتقــال إلــى وظيفــة أخــرى أو مغــادرة 

البــالد دون موافقته/هــا.

ويعــد هــذا النظــام تعســفًيا وشــكاًل مــن أشــكال العبوديــة الحديثــة فــي ظــل عــدم توفيــر حمايــة 

للعمــال مــن اإلســاءة أو اإلتجــار أو عــدم دفــع األجــور. وتواجــه المهاجــرات ذوات الدخــل المنخفــض 

علــى وجــه الخصــوص المزيــد مــن النتهــاكات حيــث تعمــل غالبيتهــن كعامــالت منــازل منعــزلٍت فــي 

بيــت الكفيــل وبــدون أي تقديــٍر لعملهــن.

وبالنظــر إلــى ظــروف نظــام الكفالــة، فــإن األوضــاع المعيشــية للعمــال المهاجريــن مزريــة فــي جميــع 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي إذ تعانــي عامــالت المنــازل مــن تدنــي األجــور وســاعات العامــل 

الطويلــة فضــاًل عــن النتهــاكات الجســدية واللفظيــة والجنســية والنفســية. 

ول يغطــي قانــون العمــل العمــال المهاجريــن إذ أنهــم يعتبــرون فــي الغالــب أفــراًدا مــن العائلــة 

وبالتالــي ل يســتطيعون ممارســة حرياتهــم أو تقديــم شــكوى مــن خــالل األنظمــة القانونيــة للدولــة 

ــة.  أو أنظمــة الحماي

ومعظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي ل تمتلــك سياســاٍت للحــد األدنــى لألجــور، بينمــا تضــع دول 

أخــرى حــًدا أدنــى يصــل إلــى 200 دولر أمريكــي شــهرًيا.

فــي أحــد الدراســات حــول وضــع عامــالت المنــازل النيباليــات فــي ظــل نظــام الكفالــة فــي دول مجلس 

التعــاون الخليجــي ُأبلــغ عــن العديــد مــن حــالت التحــرش والغتصــاب بيــن العامــالت. ومــن المتوقــع 

أن تعكــس هــذه التقاريــر نســبًة أقــل مــن الواقــع، حيــث أن العديــد مــن العامــالت إمــا غيــر قــادرات 

علــى اإلبــالغ أو ل يعرفــون الطريقــة القانونيــة لإلبــالغ عــن مثــل هــذه الحــوادث.
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الحصول على الرعاية الصحية
غالًبــا مــا يتــم منــح خطــط التأميــن الصحــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن قبــل أربــاب العمل، 

والتــي ُيزعــم أنهــا متاحــة للجميــع. مــع ذلــك، ل تــزال التشــريعات الخاصــة بتزويــد الجميــع بخطــط تأمين 

ــزال التغطيــة التأمينيــة للموظفيــن  تكميليــة غيــر مســتوفاة حتــى اليــوم، فعلــى ســبيل المثــال، ل ت

األجانــب فــي البحريــن والكويــت غيــر محــددة وغيــر إلزاميــة.

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي لديهــا خطــط تأميــن صحــي مختلفــة 

للمواطنيــن والمقيميــن )غيــر المواطنيــن(، حيث تخدم المستشــفيات العامة في الكويت المواطنين 

الكويتييــن ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فقــط، بينمــا تتيــح الســعودية المرافــق الصحيــة 

الحكوميــة بشــكل مجانــي للمواطنيــن الســعوديين فقــط. أما بالنســبة لقطر، فالمواطنــون القطريون 

هــم فقــط مــن يحصلــون علــى دعــم كامــل لخدمــات الرعايــة الصحيــة، بينمــا يتعيــن علــى األجانــب 

المقيميــن فــي الدولــة شــراء بطاقــات »حمــد« الصحيــة للحصــول علــى هــذه الخدمــات.

البحرينييــن  المواطنيــن  تغطيــة  إلــى  البحريــن  فــي  للتأميــن  الجديــد  الحكومــي  التمويــل  يهــدف 

ومواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعمــال المنــازل لديهــم، دون أي ذكــر للعمــال المنزلييــن 

أو المهاجريــن اآلخريــن فــي البــالد.

ولــدى اإلمــارات العربيــة المتحــدة خطــط تأميــن فــي دبــي وأبــو ظبــي فقــط، وليــس فــي اإلمــارات 

الخمــس األخــرى داخــل الدولــة، وتعتمــد خطــط التأميــن فــي كل مــن دبــي وأبــو ظبــي علــى الرواتــب 

مــع أخــذ المقيميــن ذوي الرواتــب المنخفضــة بعيــن العتبــار وتزويدهــم بخطــط إضافيــة.

ويتمتــع مواطنــو دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتأميــن تلقائًيــا ويحصلــون علــى تغطيــة تأمينيــة 

أعلــى لخدمــات الرعايــة الصحيــة، ول تشــترط الدولــة علــى أصحــاب العمــل تغطيــة التأميــن الصحــي 

لموظفيهــم.

يقلــل نظــام الكفالــة مــن قــدرة العمــال المهاجريــن فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة إمــا 

ــر مباشــر مــن  ــة أو بشــكل غي بشــكل مباشــر لعــدم وجــود خطــط تأميــن إلزاميــة ضمــن نظــام الكفال
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خــالل األجــور المنخفضــة للغايــة وظــروف العمــل الســيئة وغيــاب اإلجــازات المرضيــة وعــدة عوائــق 

أخــرى كحاجــز اللغــة ونقــص مبــادرات التوعيــة الصحيــة الموجهــة لغيــر المواطنيــن، ممــا يمنــع العمــال 

ــة بســبب ضيــق الوقــت وعجزهــم عــن دفــع تكاليــف  ــة الصحي ــى الرعاي ــن مــن الحصــول عل المهاجري

الخدمــات التــي غالًبــا مــا تكــون غيــر مؤّمنــة.

يشــترط نظــام الكفالــة مــن العمــال المهاجريــن اجتيــاز فحــص طبي قبل دخول البــالد لفحص وجود أي 

مــرض معــدي وتجنــب انتقالــه إلــى الســكان المضيفيــن، باإلضافــة إلــى فحوصــات الحمــل واألمــراض 

النفســية. تجــري هــذه الختبــارات لبعــض الجنســيات والوظائــف فقــط – التــي تخضــع بشــكٍل أساســي 

لنظــام الكفالــة –. 

ل يخضــع عامــل أجنبــي مــن أوروبــا أو بلــد عربــي آخــر لمثــل هــذه الختبــارات. وبمجــرد دخــول العمــال 

المهاجريــن إلــى البــالد، ل تشــّكل صحتهــم أولويــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ما الخطوة القادمة؟
ُتظهــر األدلــة أنــه علــى الرغــم مــن جهــود دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتحقيــق التغطيــة الصحيــة 

الشــاملة، إل أنــه ل تــزال هنــاك فجــوات كبيــرة فــي ضمــان الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة للفئــات 

األكثــر ضعًفــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

نظــام الكفالــة متجــذٌر بعمــق فــي الــدول الســت وُيطّبــق علــى نطــاق واســع، ممــا جعــل غالبيــة 

المقيميــن فيهــا يعانــون مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة مزريــة.

وإذ أنــه ل يمكــن تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي حــال اســتمرار نظــام الكفالــة، فعلــى دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي أن توفــر للعمــال المهاجريــن ظــروف معيشــة وعمــل إنســانية وخطــة تأمين 

صحــي أساســية علــى األقــل. 

ويجــب علــى منظمــات حقــوق اإلنســان وجماعــات المناصرة زيــادة الضغط لحماية العمــال المهاجرين 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــي جميــع أنحــاء العالــم مــن أجــل حصولهــم علــى حقهــم 

اإلنســاني فــي عيــش حيــاة صحيــة وكريمــة.
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