جمهورية العراق

السياسة الصحية الوطنية
()4142-4102

وزارة الصحة
كانون الثاني 4102
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والخاص وال يزال ييشھد تطورا ملحوظا في معظم
ص
صحي في الععراق بشقيه االعام
شھھد القطاع الص
زيادة عدد
ة
في تقديم الخدمات و
حيث التوسع ي
مؤؤشرات التنميية االجتماعيةة والصحية ووكذلك من ي
حبه من تطورر في التجھيز ،تدريب وتأھييل المالكات ذذات االختصاص
صحية وما صاح
الممؤسسات الص
صات
للمعايير الوطنية والممستندة الى الممعايير الدولية
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ت وفقا
جودة الخدمات
الممتعددة والمتكااملة لتحسين ج
الصحي ألي بلد
ي
االساسيات المھمة في التقدم
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ث اننا قد تبنيننا مفاھيم الرع
خصوصا في العراق حيث
وخ
خدماتنا الصح
ساسي لتقديم خ
حة االسرة كممنطلق مھم واس
الممبنية على صح
حية الوقائية واللعالجية.
صحية وطنية تككون من اھم مقوماتھا تعززيز العمل
لعمل البد ان يكون مدعومما بسياسة ص
ن حجم ھذا الع
إن
العتبار كافة االمتغيرات
آليات تأخذ بعين اال
لمية والعملية وضمن ت
بممكونات النظامم الصحي وفققا لالسس العلم
عداد وثيقة
العتبار في اع
طلقات بعين اال
خذت ھذه المنط
ستجدات الميددانية وقد أُ ت
الووبائية والديمووغرافية والمس
سياسة الصحيةة الوطنية.
الس
ايديكم ھي نتاج
م
حة تؤمن بأن الصحة ھي ممسؤولية الجمييع ولذلك فأن ھذه الوثيقة اللتي بين
ن وزارة الصح
ان
في البرلمان
حة والبيئة ي
مع لجنة الصح
ي قامت به وززارة الصحة وبالتعاون ع
وثثمرة للعمل اللمشترك الذي
سات المجتمع المدني .وقد كان لمنظمة الصحة العالممية الدور
صلة ومؤسس
الععراقي والوزاارات ذات الص
النجاز ھذه الووثيقة .
ث تقديم الدعم الفني الالزم ال
الففاعل في ھذا االعمل من حيث
حة ومن خاللل العمل الدؤووب مع الشرككاء استطاعت ان تضمن اككتساب
السياسة الصحية
ة
ن وزارة الصح
إن
ديمومة العمل في تط
طلوبة بما يؤممن رصانتھا للتنفيذ و مة
الدديناميكية المط
تطوير النظام الصحي العراقي بشكل
مؤؤثر وفعال .
ة
لمجلس النواب العرراقي /لجنة الصحة
س
البد لي في ھذه المناسبة ان اتقدم باللشكر
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الصحية والشكر
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شات العمل وواثناء االعداد لكتابة مسودة السياسة الووطنية
وممشاركتھم الككاملة في ورش
ظمة الصحة اللعالمية للدعم المتواصل  ,ايمانا بأن
مووصول لجميعع الوزارات ووالجھات ذات الصلة ولمنظ
ء
صحية ذات جوددة عالية
س لضمان تقدديم خدمات ص
ي حجر االساس
ية الوطنية ھي
سياسة الصحية
الس
البناء مجتمعنا
الععراقي .

الدكتور مجيد حممد امين
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" كلمة رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية "
أن من أھم أھداف التنمية المستدامة في العراق ھي تقـديم الخدمات الصحيـة
بأعلى معايير الجولة وبعدالة ومساواة الى جميع المواطنين بمختلف مناطقـھم
من حضر أو ريف وبمختلف أعمارھم وشرائحھم االجتماعية مع التركيز على
شريحة من ھم دون خـط الفقر  ،نظـراً الستعداد ھذه الشـريحة المتزايـدة الـى
المراضة كونھم يعانون من ظروف اقتصادية ومعاشية متدنية  ،عانى العراق
منذ عقود من الزمن من عدم توفر نظام صحي كفوء حديث يستطيع النھوض
بالحاجة المتعاظمة للسكان في المجال الصحي بشقيه )الوقائي والعالجي( حيث أن السياسات الصحية لم
تكن مكتوبة ومعرفة للجميع بل مرتجلة لذلك فأن أطالق وثيقة ) السياسة الصحية الوطنية ( تعتبر أنجاز
ھام كخط مشروع نظام صحي متكامل يفي بالمتطلبات من ناحية أدارة االنفاق الصحي وتنفيذ البرامج
المختلفة ورفع معايير التقييم لضمان جودة الخدمات  ،وتوفير قاعدة رصينة للقطاع الصحي الخاص كي
يأخذ دوره في أسناد القطاع الصحي الحكومي .
أسجل شكري لوزارة الصحة على التقدم الملحوظ خالل السنتين الماضيتين على بعض مؤشرات
االھداف االنمائية لاللفية  .كما أؤكد على ضرورة العدالة والمساواة في أيصال الخدمة الصحية وحصول
االم على والدة أمنه في أقصى نقطة بالريف العراقي وحصول الطفل على جدول تحصين متكامل .
ويجب أعتماد سياسة دوائية واضحة لوزارة الصحة بما يكفل توفير االدوية والمستلزمات الطبية للقطاع
الصحي العام وخاصة االدوية المنقذة للحياة .
أن على وزارة الصحة تحسين نظام التوثيق واالحصاء واالحصاء الطبي والحياتي بشبكة وطنية
الكترونية كما ھو معمول به في دول العالم المتقدمة كما يجب أستمرار التنسيق بين وزارة الصحة
و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير الموارد البشرية الكافية من التخصصات الطبية
والتمريضية التي يشكل نقصھا وشحتھا حجر عثرة كبير في النظام الصحي بالعراق .
أشكر وزارة الصحة على الشراكة الفاعلة مع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي كما وأتقدم
بالشكر لمنظمة الصحة العالمية لدورھا في المشورة والنصح والدعم .
أن كتابة وثيقة السياسة الصحية الوطنية سيفضي الى تعديالت جوھرية في الخطة االستراتيجية لوزارة
الصحة بما يتالئم مع المستجدات المطروحة  ،كما سيزيد من الجھود المبذولة لتحديث النظام الصحي في
العراق  .كما أؤكد على أستعداد لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لصياغة االطر التشريعية الالزمة
لتنفيذ السياسات الصحية والخطط االستراتيجية لوزارة الصحة بما يجعلھا ملزمة لجميع الجھات الحكومية
وغير الحكومية .
د  .لقاء ال ياسين
رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية
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السياسة الصحية الوطنية
2023-2014
اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻳﻌد اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻻﻛﺛر ﺗﺄﺛ ار ﺑﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺧرى  ،وان اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟراﻫن واﻧدﺛﺎر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧظﻳﻔﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر
وﺳوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ واﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣﻝ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻔرد
اﻟﻌراﻗﻲ.
ان اﻟﻌراق اﻟﻳوم  -ﺑﻠد ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺗﻐﻳرات ﻛﺑﻳرة  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺗزاﻳد ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣؤﺷرات
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد ﻟواﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت و ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار ﻣن اﻳﺟﺎد ﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺻﺣﻳﺔ وطﻧﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ
ووﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﻌراﻗﻲ وﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ) (2017-2013وﻟﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ

ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘود ﺗطورات اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.

ﻟﻘد ﺗم ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﺣﺔ
واﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻌراﻗﻲ وﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وو ازرات )اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ،اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،اﻟﺗﺧطﻳط ،
و ازرة ﺻﺣﺔ اﻗﻠﻳم ﻛوردﺳﺗﺎن( وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ) (WHOواﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وان

اﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﺻﺣﻲ وطﻧﻲ ﻋﺎدﻝ وﺷﺎﻣﻝ ﻳﺗطﻠب اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ
اﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن )ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ( ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﺟﻝ ﺗرﻛﻳز ﺟﻬودﻫم وﺗﺣﻘﻳق ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺎزر ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻗﺻﻰ ﺣد ﻣن
اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ.
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تحليل الوضع الراھن
ﻳوﻓر ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ
اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن وﻋن أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻣواﻗف أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن )ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ(.
ان ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﺗم اﺳﺗﻘﺻﺎؤﻫﺎ
ﺑﺻورة اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟو ازرة اﻟﺻﺣﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓرﻫﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷورة وﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك

اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .
اﻟﻣؤﺷرات اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ
ﻗدر ﻋدد ﺳﻛﺎن ﻋﻣوم اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻋﺎم  2012ﺑـ ) (34207248ﻧﺳﻣﺔ ﻳﻌﻳش ﻣﺎﻳﻘﺎرب
) (% 68.3ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺿر و) (%31.7ﻓﻲ اﻟرﻳف وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ )، (%3.4

و ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻌﺎم  (5,2 )2012ﻟذا ﻳوﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺗﻲ

اﻟﺳن  ،اذ ﻳﺷﻛﻝ اﻻطﻔﺎﻝ واﻟﻣراﻫﻘﻳن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺳﺑﺔ ) (٪50ﻣﻧﻪ وﻳﻘدر ﻋدد اﻷطﻔﺎﻝ ﺗﺣت ﺳن
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻧﺣو ) (4.8ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ واﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﺣواﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ  %41ﻣن ﻋﻣوم ﺳﻛﺎن اﻟﻌراق ،
وان ﻣﻌدﻝ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺑﻠﻎ ) (72ﺳﻧﺔ  } ،اﻟذﻛور ) (69.7ﺳﻧﺔ  ،اﻻﻧﺎث
) (74.3ﺳﻧﺔ {) .اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء  ،اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم (2012
اﻟﻣؤﺷرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻟﻘد ﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراﻗﻲ ﺑظروف ﺻﻌﺑﺔ وﺣرﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻣﻧﻳﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،وﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺣﻳث اﻧﺧﻔض ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ) (GDPﻣن
) (2741.5دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  1983اﻟﻰ ﻣﺎﻳﻘﺎرب ) (455.5دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ) .2000اﻟﻣﺻدر :

ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ(

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ) (GDPإﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب )(3500
دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  2011اﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣن ﺧﻣس ﺳﻛﺎن اﻟﻌراق ﻳﻌﻳﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر.
) اﻟﻣﺻدر  :و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط .( 2013
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مؤشرات الوفيات والمراضة
ﺑدء اﻟﻌراق ﺑﺄﺣراز ﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌض اﻷﻫداف اﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻳﺔ  ،اذ ان ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳن

ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت وﻓﻳﺎت اﻻطﻔﺎﻝ اﻟرﺿﻊ واﻷطﻔﺎﻝ دون ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )اﻟﻬدف اﻻﻧﻣﺎﺋﻲ
رﻗم  4ﻟﻼﻟﻔﻳﺔ(.

ﺑﻠﻐت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣﺻﻳن ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻻطﻔﺎﻝ دون ﺳن ) (12ﺷﻬ اًر )(%78

 ،ﻓﻲ ﺣﻳن ان ) (%40ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣﻝ ﻻ ﻳﺗﻠﻘون ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻛزاز اﻷم واﻟوﻟﻳد
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬؤﻻء اﻟﻧﺳﺎء ﻏﻳر ﻣﺣﻣﻳﺎت ﻣن اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛزاز) .اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي (2012

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص وﻓﻳﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ) (25.8ﻟﻛﻝ ) (100,000وﻻدة ﺣﻳﺔ )اﻟﻬدف 5

ﻟﻼﻧﻣﺎﺋﻳﺔ() .اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي (2012
وﻗد ﺳﺟﻝ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﻻدات اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻼﻛﺎت ﻣﺎﻫرة ) (%87ﻛﻣﺎ ان ﻧﺳﺑﺔ
) (%70.9ﻣن اﻟوﻻدات ﻻﺗزاﻝ ﺗﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ )اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و اﻻﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن ان
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ) (%29.1ﺳﺟﻠت ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷﻳر اﻟﻰ اﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟﻳدة
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق) .اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي (2012

وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي دﺧﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﻌراق ﺿﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼرﻳﺎ ﻻ ﻳزاﻝ ﻫﻧﺎك
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﻣرض اﻟﺳﻝ ) (TBﺑﺳﺑب ﺗﺣﺳن طرق اﻟﺗﺷﺧﻳص واﻟﻛﺷف
ﻋن اﻟﻣرض ﺣﻳث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ ) (٪60ﺣﺳب اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺳﻝ ) (TBﻓﻲ ﺳﻧﺔ
) (2012ﻓﻲ ظﻝ ﺗﺣدﻳﺎت ﺗوﻓﻳر اﻟﻌﻼج اﻟﺟﻳد ﻟﺳﻼﻻت اﻟﺳﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ وﺑﻠوغ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح
ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻰ ) ، (%89ﻓﻲ ﺣﻳن ان ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌراق ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺟﻳدة ﺟدا اذ ﺑﻘﻲ اﻟﻌراق ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎر واطﺋﺔ
) (٪0.1ﻣن اﻟﺳﻛﺎن )اﻟﻬدف ) .(6اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي (2012
ﻳﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﺳﻳطرة واﻟرﺻد اﻟوﺑﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣراض اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺟﻳدة وأﺗﺎح
ﻟﻠﺑﻼد اﻟﺳﻳطرة ﺑﺷﻛﻝ ﻓﺎﻋﻝ ﻋﻠﻰ اﻷوﺑﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  .ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت واﻧﺷطﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺻرف

اﻟﺻﺣﻲ واﻷﻏذﻳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ وﻗد اﻋﺗﺑر ﻣﺧﺗﺑر اﻷﻧﻔﻠوﻧ از ﻣرﻛ از
ﻟﻠﺗﻣﻳز واﻧﺿم إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺧﺗﺑرات اﻻﻧﻔﻠوﻧ از اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .2010
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اﻧﺟﺎزات ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣراض ﻏﻳر
اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ واﺿﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻوﻟﻳﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن
ﺗﺳﺗﻣر ﻣﻌدﻻت اﻻﻣراض ﻏﻳر اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺳﺑب ازدﻳﺎد ﻣﻌدﻻت اﻻﻋﻣﺎر ﻟﻠﺳﻛﺎن

وزﻳﺎدة ﺗﺎﺛﻳرات ﻋواﻣﻝ اﻟﺧطورة
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ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻐذﻳﺔ

ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎﺋﺔ ﻋراﻗﻲ ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ  ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ) (2,1ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ  ،ﺑﺎﻟرﻏم

ﻣن اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻌراق ﻓﺈن إﻧﺗﺷﺎر ﺳوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ ﻣﺎﻳزاﻝ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎً ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ )ﺣﻳث اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ

اﻟﻌراق %7ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ، ( %8ﻏﻳر أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌراق ﻻ ﺗﺗوزع
ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﻳن ﻣﻧﺎطﻘﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ان ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) (%8ﻣن اﻻطﻔﺎﻝ دون ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻳﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص اﻟوزن

اﻟﺷدﻳد او اﻟﻣﺗوﺳط  ،ان ) (%7ﻣن اﻻطﻔﺎﻝ ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻬزاﻝ وان ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘزم ﻣﺎ ﺑﻳن
اطﻔﺎﻝ اﻟﻌراق ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ) (%23وان اﻟﺗﻘزم وﺳوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ان ) (%11ﻣن اطﻔﺎﻝ اﻟﻌراق ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻳﻌﺎﻧون ﻣن زﻳﺎدة ﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ
اﻟوزن )اﻟﻣﺻدر  -MICS4 2011 :اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  2012اذار(

ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣدى اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﺑﻳن اﻟﺣﺿر

واﻟرﻳف .ﺗﺳﺗﺧدم ) (%65ﻣن اﻷﺳر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺻدر رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺎﻩ

اﻟﺷرب  .ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟوطﻧﻲ ،ﻓﺈن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺻوﻝ اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة ،إذ ﺗﺳﺗﺧدم ) (%47ﻓﻘط ﻣن اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟرﻳف اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺻدر
رﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب ) (%72ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﻳﺔ.
ﺗﺣﺻﻝ ﺛﻠث اﻷﺳر ﺗﻘرﻳﺑﺎ” ) (%30ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺗﻣﻳﻝ اﻷﺳر

اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺣواض اﻟﺗﻌﻔﻳن أو ﺣﻔر ﻣﻐطﺎة
ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌﺎدﻣﺔ  ،إذ ﺗﺳﺗﺧدم ) (%40ﻣن اﻷﺳر أﺣواض اﻟﺗﻌﻔﻳن وﺗﺳﺗﺧدم )(%25
ﻣن اﻷﺳر اﻟﺣﻔر اﻟﻣﻐطﺎة  ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ) (%6ﻣن اﻷﺳر إﺣدى طرق اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻏﻳر
اﻵﻣﻧﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺣﻔر اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ وﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ ) (%13ﻟدى اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻛﻧﻬﺎ
ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن ﻫﻳﺎﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﻌﻣرة) .اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء  /ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌرﻓﺔ -
اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ  ،ﻛﺎﻧون اﻻوﻝ (2011
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ﻣؤﺷرات اﻟوﺻوﻝ اﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ

ﺗﺣﺗﺎج اﻷﺳر اﻟﻌراﻗﻳﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ) (20دﻗﻳﻘﺔ )ﻛﻣﻌدﻝ( ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻗرب ﻣرﻛز ﺻﺣﻲ

ﻋﻧد إﺻﺎﺑﺔ أﺣد أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣرض .وﺗزﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻗﻠﻳﻼً ﻋن ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ) (32دﻗﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﻸﺳر اﻟرﻳﻔﻳﺔ وﺗﺗﻔﺎوت ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ  ،ﺗواﺟﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻷﺳر )(%58
ﻣﻌوق واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻳﺣوﻝ دون إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ  .وﺗﺗﻣﺛﻝ

أﻫم ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻼﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

ﺗﻠﺟﺄ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻷﺳر اﻟﻌراﻗﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ، (%48وﺗﻠﺟﺄ ) (%24إﻟﻰ
اﻟﻌﻳﺎدات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻋﻧد إﺻﺎﺑﺔ أﺣد أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣرض.
ﺗﻠﺟﺄ ) (%21ﻣن اﻷﺳر إﻟﻰ )اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ أو اﻟﻌﻳﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ( ﺣﻳث ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻔﺋﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق ﻟﻠﻔرد ﻧﺳﺑﺔ ) (%37ﻣﻧﻬﺎ .وأﺷﺎرت ) (%71ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳر ﺑﺄن ﻋدم اﻟﻘدرة

ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺷﻛﻝ أﻫم ﻣﻌوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد).اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي
ﻟﻼﺣﺻﺎء  /ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌرﻓﺔ  -اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ  ،ﻛﺎﻧون اﻻوﻝ (2011

ﻣؤﺷ ارت ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ

ان اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺗﻌد اﺣدى ﻋﻧﺎﺻر ﻗوة اﻟﻧظﺎم

اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻳﻪ اذ ان ﻟدى ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻌراﻗﻳﻳن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ  ،وﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻼﺟور.
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻐطﻳﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻ ان ﺟودﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻻ زاﻟت ﻣﺣدودة  ،ان ﻧﺳﺑﺔ ) (%53ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن اظﻬروا ارﺗﻳﺎﺣﻬم ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻوﻟﻳﺔ وان ﺟودة ﺧدﻣﺎت

اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧت أﻓﺿﻝ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻘطﺎع

اﻟﺧﺎص ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدﻳث اﻟﻘطﺎع
اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌـ ـ ـ ــﺎم )) . (IPSMاﻟﻣﺻدر  :ﻣﺷروع ﺗﺣدﻳث اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ (2011
وﻗد ﻛﺎن ﻣﻌدﻝ إﺷﻐﺎﻝ اﻷﺳرة ﻣﻘﺑوﻝ ﺣﻳث ﺑﻠﻎ ) (%58ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ، 2012
ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ ﻣﻛوث اﻟﻣرﺿﻰ ﻓﻳﻬﺎ ) (2.7ﻳوم) .اﻟﻣﺻدر  :اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي .(2012
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 .1اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﻘﻳﻳم ﻣوارد اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ

ﺗﻌد اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺣو ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻫﻲ اﺣدى ﻣﺟﺎﻻت
أوﻟوﻳﺔ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ  ،وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ) (GDPﻟﺳﻧﺔ  ) (%2.6) 2012اﻟﻣﺻدر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء (
ﺑﻠﻎ ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ) (215دوﻻ ار أﻣﻳرﻛﻳﺎ .ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ

اﻟﺣﻛوﻣﻲ )80.5ـ (٪ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻋم
اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ) (٪0.8و ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧﺎص ) ) . (%18.7اﻟﻣﺻدر ﻣوﻗﻊ ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟوطﻧﻲ .( 2010
ﻟﻘد زادت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
وﺗﻬدف اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ أن ﻳﺣﻳن اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺻﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن )-40
 (٪50ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ) ﺗﻌﻠﻣﻳﺎت اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ( .

أن ﻣﻌدﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣن ) (٪92وﻣﻌدﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوازﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ

ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن ) ) (٪70-30اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي  (2012وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻸﺳﺗﺧدام
اﻻدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣدودﻳﺔ ﻗدرات اﻟﻣوظﻔﻳن ﻹﻋداد اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ
وﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺟدوى وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻻﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ .ﻛﻣﺎ ان اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻳﺎت
اﻟﺷراء واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻳؤدي أﻳﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺧﻳر ﻓﺿﻼ ﻋن ان اﻟﺑﻳﺋﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ
اﻟراﻫن .

ازدادت ﻣوازﻧﺔ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﻳرة اﻻ ان ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ
ﻓﺋﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﺣﻳث ان ﻫﻧﺎك زﻳﺎدة ﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟرواﺗب واﻻﺟور ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟزﻳﺎدات
اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻻﺧرى ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﺧدﻣﺎت .ﻛﻣﺎ ان اﻟﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ
اطﻼق اﻟﺻرف ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻳﺣد ﻣن ﻗدرة و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷﺎرﻳﻌﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ
اﻟﺻﺣﻳﺔ  .وان ﻧﻣط اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺻﺣﻲ ﻳﻣﻳﻝ ﻧﺣو ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ اﻛﺛر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت

اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻣوارد
اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ان ﻣﻳزاﻧﻳﺔ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ )ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ( ﺳﻧوﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧود  ،ﺣﻳث ﻻ ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد ﺑﺷﻛﻝ
ﺻﺣﻳﺢ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ وﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺗطوﻳرﻫﺎ ﻧﺣو ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى .
ﺗﺣﺗﺎج و ازرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻰ ﺗطوﻳر ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﻛون ﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺻﺣﻲ
اﺣد ﺧﻳﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻳوﻓر ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ اﺧرى ﻟدﻋم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣرﻛزي .
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 .2اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
ﻫﻧﺎك ﺷﺑﻛﺔ ﻣن ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ واﻟﻣراﻛز اﻟﻔرﻋﻳﺔ )  2538ﻣرﻛ اًز ﺻﺣﻳﺎً ( وان

اﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﺑطﺑﻳب واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ واﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ

ﺑﺎﻟﻣﻌﺎوﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻳن واﻟﻣﻣرﺿﻳن .وان ﻣﻌدﻝ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﻳن ﻳﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣرﻛز ﻟﻠرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ

اﻻوﻟﻳﺔ ﻳﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن ) (30.000-20.000ﻧﺳﻣﺔ

ان اﻟﻣوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻓﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ) (239ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺻﻧﻔﺔ
اﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻟﻠﻧﺳﺎﺋﻳﺔ واﻷطﻔﺎﻝ وﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟطوارئ وﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ
 ،اﻣﺎ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻓﻳﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (126وﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺧﺎص ) (96ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ) .اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي (2012

وﻗد ﺳﻌت و ازرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﻳﺔ

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻧﺷﺎء ) (62ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺣدﻳث ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻌﺎت واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت.
 .3اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻻدوﻳﺔ
اﻻدوﻳﺔ ﻫﻲ ﺟزء ﻣﻬم ﻣن ﺗوﻓﻳر اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺟزءا رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻣن اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ

) (%36ﻣن أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎﻳﻛون اﻋﺗﻣﺎد و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻدوﻳﺔ ذات اﻟﻣﻧﺎﺷﺊ اﻟرﺻﻳﻧﺔ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟو ازرة وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻟﻌﻼج اﻻﻣراض اﻟﺳرطﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣزﻣﻧﺔ وﻛذﻟك اﻻدوﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘذة ﻟﻠﺣﻳﺎة وﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟدم .
ﺗﺟﻬز اﻟو ازرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻدوﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺧﺎزﻧﻬﺎ
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻌراق وﻗد ﻣﻧﺣت اﻟو ازرة اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻰ دواﺋر
اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر اﻷدوﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع
اﻟدواﺋﻲ اﻟﺧﺎص وﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺄﻣﻳن اﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﺟﻳدة ﻟﻸدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ  .وﻳﺗم
وﺿﻊ اﺟور ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻳض او اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻗﻝ ﻣن
) (%1ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻝ وﺻﻔﺔ طﺑﻳﺔ .
وﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻻدوﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص اﻟﻰ
اﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻟﺿواﺑط وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت.
ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟدواﺋﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوردﻳن وﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻻدوﻳﺔ
واﻟﺻﻳدﻟﻳﺎت وﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر اﻻدوﻳﺔ وﻳﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﺳﻳن اﻻدارة
واﻟﺗﻧظﻳم اذا ﻣﺎ ارﻳد اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.
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ﺗﺷﺟﻊ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت
واﻻﺟراءات ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ وأﻟﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﻳرﻫﺎ وﻻﻳزاﻝ اﻻﻧﺗﺎج اﻟدواﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻻ ﻳﻐطﻲ اﻻ ﺟزءا ﻳﺳﻳ ار ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻣن اﻻدوﻳﺔ وﻳﺧطو ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺣﺎﻟﻳﺎ
ﺧطوات ﺣﺛﻳﺛﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور ﺑﺎﻻﻧﺗﺎج ﻧوﻋﺎ وﻛﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا

اﻟﻣﺟﺎﻝ .
 .4اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻳﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ وو ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻳم ﻛردﺳﺗﺎن
ﺣواﻟﻲ ) (237901ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  ،ﺣﻳث ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص ) (٪47ﻣن
ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻼﻛﺎت اﻟطﺑﻳﺔ  ،ﻓﻲ ﺣﻳن ان اﻟﻘوى

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﻛﺎت اﻟﺳﺎﻧدة واﻹدارﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻧﺳﺑﻳﺎ واﻟﺗﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ذوي اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض ﻣن
اﻟﺗﻌﻠﻳم )ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات أو أﻗﻝ(.
ان اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة ﻫو ﻧﻘص اﻟﻣﻬﺎرة
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﻼﻛﺎت ﻓﺿﻼ ﻋن ﺷﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟطﺑﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺧدﻳر  ،طب

اﻷﺳرة  ،اﻻﺷﻌﺔ  ،اﻻورام  ،اﻟطب اﻟﻌدﻟﻲ وﻏﻳرﻫﺎ( واﻟﻣﻣرﺿﺎت ذات اﻟﺗﺎﻫﻳﻝ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎﺑﻼت
وﻣدراء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ ﺗوزﻳﻌﻬم ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟرﻳف واﻟﺣﺿر.
ان ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺟدﻳد ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻳﺗطﻠب ﺟﻬدا
ﻛﺑﻳ ار وﺗﻧﺳﻳق ﻋﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن و ازرة اﻟﺻﺣﺔ وو ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ان إدارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت

واﻟﻣؤﺳﺳﺎت وان اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ
وان ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻳﺗﺑﻊ أﻳﺿﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣرﻛزي واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧرﻳﺟﻳن
ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت.
ﻳﺗﺄﺛر أداء اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﻌواﻣﻝ أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
وازدواج اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣراﻓق و ازرة اﻟﺻﺣﺔ وﻳﻘﻠﻝ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن ) اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ( ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺟودة ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ.
 .5اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﻻ ﻳزاﻝ دﻋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟواﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣدود ﻣﻊ وﺟود ﻧﻘص ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ادﻟﺔ او ﻗراﺋن  ،ﺣﻳث ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أدوات ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم
ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻓﻬم ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻪ  ،ﻟذا
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ﻳﻌﺗﺑر ﺗﺣدﻳد اﻷوﻟوﻳﺎت ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺿﻌﻳف وﻏﻳر ﻣدﻋوم ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ دﻗﻳق
ﻟﻸﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
ﺗﺑﻠﻎ ﻛﻔﺎءة ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ ) (%62وان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﺣدودة وﺑﺳﻳطﺔ وان اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌدﻳدة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣﻌدﻻت اﻟﻣراﺿﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟوﻓﻳﺎت وﺗﺣﺳﻳن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط اﻻ أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن
اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳوﺣﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط ﺧﻣﺳﻳﺔ أو ﺳﻧوﻳﺔ ﻻ ﻳزاﻝ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣطﻠوب )اﻟﻣﺻدر  :ﺗﻘرﻳر ﺗﻘﻳﻳم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ (2011
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت

ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﺣدﻳث واﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣن اﺟﻝ ﺗطوﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻐرض ﺗﻣﻛﻳن و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳرات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻧظﺎم
ﺗﻘدﻳم اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻳﻐطﻲ ﺳﺗﺔ وﻋﺷرون ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻻﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدة ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺗدﻋم
ﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋف و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.

وﻳﺗم ﻋﻣﻝ ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘواﻧﻳن ﻣن أﺟﻝ ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ ﻟﺗﺗﻛﻳف ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت

اﻟوﺑﺎﺋﻳﺔ واﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻻﺟراءات ﺗﺑدء ﻣن و ازرة اﻟﺻﺣﺔ وﺗﻣر ﺑﻣﺟﻠس
اﻟوزراء وﻣﺟﻠس ﺷورى اﻟدوﻟﺔ وﺛم اﻗرارﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ان اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﺣﻲ ذات اﻟﺗﺎﺛﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ
ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ )اﻟﺗرﺧﻳص(

ان اﻻﻟﻳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣدودة ﺑﺷﺄن ﺗرﺧﻳص واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻼﻛﺎت اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻰ ﺗﺣدﻳث وﺗﻔﻌﻳﻝ  ،ﺣﻳث ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﺟﺎزة ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﻠﻣﻬن اﻟطﺑﻳﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻌﻣﻝ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وان ﻏﻳﺎب ﻧظﺎم ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟدوري ﻟﻠﻣﻼﻛﺎت اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻟﻣﻧﺣﻬم اﺟﺎزات اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺟودة ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن.
ان ﻣﻧﺢ اﺟﺎزات ﻓﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت  ،ﻋﻳﺎدات ﺟراﺣﻳﺔ  ،ﻣﺧﺗﺑرات
....وﻏﻳرﻫﺎ( ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ وﻓق اﻟﻳﺎت وﺿواﺑط ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣن اﺟﻝ ﺗطوﻳر
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
اﻻﻋﺗﻣﺎد
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ﻫﻧﺎك ﺟﻬود ﺣﺛﻳﺛﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻟطﺑﻳﺔ و اﻟﺻﺣﻳﺔ( ﻟﺗطوﻳر ﻛﻔﺎءة ﺧرﻳﺟﻳﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺎن ﻫﻧﺎك ﺟﻬودا ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻰ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ
وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ).(WHO

اﻟﺗﺣدﻳﺎت

 .1ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻳﻪ واﻟذي ﻳﺑﻠﻎ  %3.4ﺳﻧوﻳﺎ واﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء
اﻟﻌﻣري
 .2اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻣراﺿﺔ واﻟوﻓﻳﺎت واﻧﻣﺎطﻬﻣﺎ وزﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻣراﺿﺔ وﺧﺻوﺻﺎ
اﻟﻣزﻣﻧﺔ ) اﻻﻣراض اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ  ،اﻟﻘﻠب  ،اﻟﺳﻛري  ،اﻻورام وﻏﻳرﻫﺎ (
 .3اﻧﻣﺎط اﻟﺣﻳﺎة ﻏﻳر اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ واﻧﻣﺎط طﻠب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ )زﻳﺎدة
اﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ(
 .4ﺗطوﻳر اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 .5زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﻳﺋﻲ
 .6اﻻزﻣﺎت واﻟﻛوارث واﻟوﺿﻊ اﻻﻣﻧﻲ اﻟراﻫن
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اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

اﻟرؤﻳﺔ

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺟﺳدﻳﺎً وﻧﻔﺳﻳًﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً
اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻌﻣ ــﻝ و ازرة اﻟﺻ ــﺣﺔ ﻋﻠ ــﻰ إﺗﺎﺣ ــﺔ اﻟرﻋﺎﻳ ــﺔ اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــﺔ واﻟﺷ ــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓ ــﺔ أﻓـ ـراد اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ
وﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺟودة وﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻘﺎً ﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧــﺔ وﻗــﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ

ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣراﺿﺔ واﻟوﻓﻳﺎت وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن.
اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

ان اﻟﻐــرض ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻫــو زﻳــﺎدة ﻛﻔــﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺻــﺣﻲ اﻟﻌ ارﻗــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن
ﺻـ ــﺣﺔ اﻟﻔـ ــرد واﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ ﺗـ ــوﻓﻳر ﺳﻳﺎﺳـ ــﺔ ﺻـ ــﺣﻳﺔ وطﻧﻳـ ــﺔ ﺷـ ــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣـ ــدد اﻟرؤﻳـ ــﺔ واﻟﻘـ ــﻳم
واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻻﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ

ان اﻻﻟﺗــزام ﺑﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺻــﺣﻳﺔ وطﻧﻳــﺔ واﺣ ــدة ﻣــن ﻗﺑ ــﻝ ﺟﻣﻳــﻊ أﺻــﺣﺎب اﻟﺷــﺄن ﻫــو ﺷــرط ﻣﺳــﺑق
ﻟﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ واﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳــﺔ واﻟـ ُـﻧﻬﺞ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ  ،ﺳــﻳﺗم ﻣواﺋﻣــﺔ ﺟﻣﻳــﻊ
اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻻﺟراﺋﻳــﺔ ﻟﻼﻫــداف اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﻣﺣــددة ﺿــﻣن اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت أﺻــﺣﺎب اﻟﺷــﺄن واﻟﺗــﻲ
ﺗﻣﺛﻝ ادوات ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ان ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ وﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻫﻲ :
 .1اﻟﺻﺣﺔ ﺣق ﻣﻛﻔوﻝ ﻟﻛﻝ اﻧﺳﺎن
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻫو ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻔرد اﻟﻌراﻗﻲ وﻗد ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ اﻟدﺳﺗور
 .2اﻟﻌداﻟﺔ
ﻛــﻝ ﻓــرد ﻋ ارﻗــﻲ ﻟدﻳــﻪ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ ،ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن
اﻟوﺿ ــﻊ اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي واﻷﺻ ــﻝ واﻟﺟ ــﻧس واﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺟﻐ ارﻓ ــﻲ .وﺗﻠﺗ ــزم اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ

ﺑﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗوى اﻋﻠﻰ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر ﺿﻌﻔﺎ واﻷﺷد ﻓﻘ ار.
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 .3ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺣﻳﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ وذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺑ ـ ــذﻝ ﻛ ـ ــﻝ اﻟﺟﻬ ـ ــود ﻟﺗﻘ ـ ــدﻳم ﺧ ـ ــدﻣﺎت رﻋﺎﻳ ـ ــﺔ ﺻ ـ ــﺣﻳﺔ ﻣﺳ ـ ــﺗداﻣﺔ ذات ﺟ ـ ــودة ﻋﺎﻟﻳ ـ ــﺔ وﺗﻠﺑ ـ ــﻲ
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻻﻓ ـراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌ ارﻗــﻲ وزﻳــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﻛﻠﻔــﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬــﺎ واﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ
أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓق اﻟﻣﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻼﻓراد ﻛﺎﻓﺔ

 .4اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻼﻣرﻛزي

ﺗﺗﺑﻧــﻰ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻌراﻗﻳــﺔ اﻟــﻧﻬﺞ اﻟﻼﻣرﻛــزي ﻓــﻲ اﻟﺗﺣــوﻝ واﻻﺻــﻼح اﻻداري وﺗﺳــﻌﻰ و ازرة
اﻟﺻ ـ ــﺣﺔ اﻟ ـ ــﻰ ﺗوزﻳ ـ ــﻊ اﻟﺻ ـ ــﻼﺣﻳﺎت واﻟﻣﺳ ـ ــؤوﻟﻳﺎت واﻟﺳ ـ ــﻠطﺎت ﻣ ـ ــن اﺟ ـ ــﻝ ﺗﻘﻠﻳ ـ ــﻝ اﻟﺣﻠﻘ ـ ــﺎت
اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ واﻻﺳراع ﻓﻲ ﺗطوﻳر واﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ
 .5اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
اﻋﺗﻣــﺎد ﻣﺑ ــدا اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ واﻟﺷــﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓ ــﻲ رﺻــد ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘــ اررات اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻟﺗﻣﻛــﻳن اﻷطـ ـراف

اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣ ـوارد  ،اﻟداﺧﻠﻳــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ  ،اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ وﺑﺻــورة
ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻟﺗزام ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم وﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬم
 .6ﻧﻬﺞ ﺻﺣﺔ اﻻﺳرة

ﺗُﻛــون ﺧــدﻣﺎت رﻋﺎﻳــﺔ ﺻــﺣﺔ اﻻﺳـرة اﻷﺳــﺎس ﻟﺑﻧــﺎء ﻧظــﺎم ﺻــﺣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣــﻝ وﻧﻣوذﺟــﺎ ﻟﺗﺣﺳــﻳن
وﺗﻛﺎﻣﻝ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ .
 .7ﺳﻼﻣﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣرﻳض

اﻋﺗﻣـ ــﺎد ﺳـ ــﻼﻣﺔ وﺣﻘـ ــوق اﻟﻣ ـ ـرﻳض ﻓـ ــﻲ ﺗﻘـ ــدﻳم ﺧـ ــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳـ ــﺔ اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺎت

اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ
 .8ﺳﻼﻣﺔ وﺣﻘوق ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﻳر ﺑﻳﺋــﺔ ﻋﻣــﻝ ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻣﻘــدﻣﻲ ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ وﺿــﻣﺎن
ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﻣﻧﻬم
 .9اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ واﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻘﻳم اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ

 .10اﻟﺷراﻛﺔ

ان اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟﻣراﻗﺑــﺔ ﺗﻌــد رﻛــن اﺳﺎﺳــﻳﺎ ﻓــﻲ رﻓــﻊ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﺔ وﺿﻣﺎن ﺗﻧﺎﺳق وﺗﻛﺎﻣﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺧطط اﻟﺷــرﻛﺎء ﻣــﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ
اﻟوطﻧﻳﺔ.
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اﻻﻓﺗراﺿﺎت
ان اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟـﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻫﻲ :
• ﺳﺗظﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣوﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ.
• ﺳﺗزﻳد اﻟدوﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻘﺑﻝ ﻟوﺟود اﻧﺗﻌﺎش
اﻗﺗﺻﺎدي وزﻳﺎدة ﻓﻲ إﻳرادات اﻟدوﻟﺔ.

• ﺳﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ.
• ﺳﺗدﻋم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺧﺎص واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ ﻣن اﺟﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ.
اﻻوﻟوﻳﺎت
ﺗﺗواءم اوﻟوﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻫداف ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ) (NDPوﻫﻲ :
 .1ﺣزﻣﺔ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣطﺑﻘﺔ وﻓق ﻧﻬﺞ ﺻﺣﺔ اﻷﺳرة وﺗﺣﺳﻳن ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﻓرص اﻟوﺻوﻝ اﻟﻌﺎدﻝ

 .2ﺻﺣﺔ اﻻم واﻟطﻔﻝ واﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﻳﺔ

 .3اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ وﺑﻳﺋﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻣﻧﺔ
 .4ﺟودة ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
 .5اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔوء واﻟﻔﺎﻋﻝ ﻟﻠﻣوارد ) اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،اﻟﺑﺷرﻳﺔ  ،اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ  ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ،
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ واﻷدوﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ (.

 .6ﺧدﻣﺎت طب اﻟطوارئ واﻻزﻣﺎت وﺧدﻣﺎت ﻧﻘﻝ اﻟدم
 .7ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﺣﻲ ﻟذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 .8ﺧدﻣﺎت اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻدﻣﺎن
 .9ﺗﻌزﻳــز ودﻋــم اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﺣﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑﻣــﺎ ﻳﺿــﻣن ﺗﻛﺎﻣﻠ ـﻪ ﻣــﻊ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﺣﻲ اﻟﻌــﺎم
وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ

 .10ﺷراﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺗﻌزﻳز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗطوﻋﻲ
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ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

ان ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ وﻓق ﺗﺻﻧﻳف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ) (WHOوﻫﻲ :
)اﻟﺣوﻛﻣﺔ  ،اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ  ،ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ  ،ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ،
اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ و اﻻدوﻳﺔ(
 .1اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
ﺗطﺑــق و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ اﻟــﻧﻬﺞ اﻟﻼﻣرﻛــزي ﻓــﻲ ادارة اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﺣﻲ وﺗﻌزﻳــز اﻟﻬﻳﺎﻛــﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ
وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﻳﺔ  ،وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن دواﺋر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت

واﻟﻘط ــﺎع اﻟﺧ ــﺎص وﻣﻧظﻣ ــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻣ ــدﻧﻲ ﻣ ــن اﺟ ــﻝ ﺗﺣﺳ ــﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬ ــﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ادارة
واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ اوﺳﻊ:
و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻫــﻲ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋــن رﺳــم اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت ووﺿــﻊ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات
اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺗدرﻳﺟﻳﺎ اﻟﻰ دواﺋر اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت واﻋــﺎدة
اﻟﻧظ ــر ﻓ ــﻲ ﻫﻳﻛﻠﻬ ــﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣ ــﻲ واﻻﺟـ ـراءات واﻟﻘ ــدرات اﻟﻔﻧﻳ ــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ـﺔ ،ﻟﺟﻌﻠﻬ ــﺎ أﻛﺛ ــر ﻛﻔ ــﺎءة
وﻓﺎﻋﻠﻳ ــﺔ ﻣ ــن اﺟ ــﻝ ان ﺗﻘ ــوم ﺑ ــدورﻫﺎ اﻟﻔﻧ ــﻲ واﻟرﻗ ــﺎﺑﻲ ﺑﺷ ــﻛﻝ ﻛﺎﻣ ــﻝ ﻓ ــﻲ ﻗﻳ ــﺎدة اﻟﻘط ــﺎع اﻟﺻ ــﺣﻲ
اﻟﻼﻣرﻛزي.
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺳﺗﺗﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺣو دﻳﻣوﻣــﺔ اﻟــدور اﻻﺷـراﻓﻲ
ﻟو ازرة اﻟﺻﺣﺔ واﺷراك اﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن )اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻏﻳرﻫــﺎ( ﻓــﻲ
اﻟدور اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ.
 .2ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
أ -ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
ﻳﻘوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ
وﻫﻲ )اﻻوﻟﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﻳﺔ( واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻧﻣوذج ﺻﺣﺔ اﻻﺳرة ﻓﻲ ﺗﻘــدﻳم ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻳﺗﺿﻣن ﻛــﻝ ﻣﺳــﺗوى ﺧــدﻣﺎت رﻋﺎﻳــﺔ ﺻــﺣﻳﺔ وﻗﺎﺋﻳــﺔ وﺗﺷﺧﻳﺻــﻳﺔ وﻋﻼﺟﻳــﺔ وﺗﺎﻫﻳﻠﻳــﺔ
ﻟﻠﻣﺳ ــﺗﻔﻳدﻳن ﻣ ــن اﻟﻣرﺿ ــﻰ وذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ وﺣﺳ ــب ﺣزﻣ ــﺔ ﺧدﻣﺎﺗ ــﻪ وان ﻳﺗﻛﺎﻣ ــﻝ

اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﺧــﻼﻝ ﺗطﺑﻳــق ﻧظــﺎم اﺣﺎﻟــﺔ رﺻــﻳن ﻣــﺎ ﺑــﻳن ﺗﻠــك اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت وﻳﺳــﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﻬــﺎ
ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ .
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اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻوﻟﻳﺔ
ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻوﻟﻳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳــﺔ واﻟﺗﺷﺧﻳﺻــﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﻳــﺔ وﺧــدﻣﺎت ﺗﻌزﻳــز
اﻟﺻﺣﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺷــﺑﻛﺔ ﻣــن ﻣ ارﻛــز اﻟرﻋﺎﻳــﺔ
اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻻوﻟﻳــﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ واﻟﻔرﻋﻳــﺔ واﻟﺑﻳــوت اﻟﺻــﺣﻳﺔ واﻟﻌﻳــﺎدات واﻟﻔــرق اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠــﺔ
واﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم اﻋﺎدة ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻓق ﺣزﻣﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ

اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ
ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻳــﺔ واﻟﺗﺷﺧﻳﺻــﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﻳــﺔ واﻟطﺎرﺋــﺔ )ﻟﻠﻣﺣــﺎﻟﻳن ﻣــن ﻣ ارﻛــز اﻟرﻋﺎﻳــﺔ
اﻻوﻟﻳ ــﺔ واﻟﻌﻳ ــﺎدات اﻟطﺑﻳ ــﺔ اﻟﺷ ــﻌﺑﻳﺔ واﻟﻌﻳ ــﺎدات اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ( ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷـ ـﻔﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ
وﻣﺳﺗﺷ ــﻔﻳﺎت اﻟ ــوﻻدة واﻻطﻔ ــﺎﻝ وﻣﺳﺗﺷ ــﻔﻳﺎت اﻟطـ ـوارئ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدار  7/24ﻟﻠﺣ ــﺎﻻت اﻟﺗ ــﻲ

ﺗﺗطﻠ ــب اﻟﻌ ــﻼج ﻓﻳﻬ ــﺎ وﺗ ــوﻓﻳر ﻓ ــرص اﻟﺗ ــدرﻳب واﻟﺗﻌﻠ ــﻳم واﻟﺑﺣ ــث وﻳ ــﺗم ﺗﻧظ ــﻳم اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﻔﻳﺎت
اﻟطرﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ووﻓق ﺣزﻣﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ
اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﻳﺔ

ﺗﻘـ ـ ــدم اﻟﺧـ ـ ــدﻣﺎت اﻟﺗﺷﺧﻳﺻـ ـ ــﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﻳـ ـ ــﺔ واﻟوﻗﺎﺋﻳـ ـ ــﺔ واﻟﺗﺎﻫﻳﻠﻳـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن ﺧـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻣ ارﻛـ ـ ــز

واﻟﻣﺳﺗﺷ ــﻔﻳﺎت اﻟﺗﺧﺻﺻ ــﻳﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﻟ ــدﻳﻬﺎ اﻟﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻘ ــدﻳم ﺧ ــدﻣﺎت رﻋﺎﻳ ــﺔ ﺻ ــﺣﻳﺔ ذات
ﺗﺧﺻﺻــﺎت دﻗﻳﻘــﺔ اﻟــﻰ اﻟﻣرﺿــﻰ اﻟﻣﺣــﺎﻟﻳن ﻣــن ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ ﻣــﻊ
ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﺗدرﻳب واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺑﺣث .
ب -حزمة خدمات الرعاية الصحية االساسية
ﺗطــور وﺗﺣــدث و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ ﺣزﻣــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳــﻳﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت
ﺗﻘــدﻳم اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ وﻣﻧﻬــﺎ اﻻﻣـراض اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳــﺔ وﻏﻳــر اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺻــﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﻳــﺔ واﻟﺻــﺣﺔ

اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟطوارئ وﻏﻳرﻫﺎ وﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳــﺔ وﺑﺎﻋﺗﻣــﺎد ﻧﻬــﺞ ﺻــﺣﺔ اﻻﺳـرة ﻓــﻲ
ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﻳﺔ .

ﺗطور و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر وادﻟﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛﻳــﺔ واﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ ﺗوزﻳــﻊ ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻬﺎ
وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
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 .3ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺻﺣﻲ
أ-

اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟدوﻟــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﻣــوﻝ اﻟـرﺋﻳس ﻟﻠﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻣــن اﺟــﻝ ﺗﻘــدﻳم اﻟﺧــدﻣﺎت
اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺗدرﻳب وﺗطوﻳر ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣــﻧﺧﻔض ﻟﻼﻧﻔــﺎق ﻣــن
ﻗﺑﻝ اﻟﻣواطن  ،وﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋــن زﻳــﺎدة اﻟﺗﺧﺻﻳﺻــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﺻــﺣﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣوازﻧــﺔ

اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ووﻓق اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﺿﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ اﺧرى واﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻘــدﻳم
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻛﻣورد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺿﻣن ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺔ ﺻﺣﻳﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ.
ب -اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗط ــوﻳر ﻧظ ــﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى اﻟﻣرﻛ ــز ودواﺋ ــر اﻟﺻ ــﺣﺔ وﺗﺣﺳ ــﻳن اﻟﻛﻔ ــﺎءة ،
واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ واﻟﺗــدﻗﻳق واﻟﺷــﻔﺎﻓﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ زﻳــﺎدة اﻟﺗﻧﺳــﻳق ﻣــﺎ ﺑــﻳن و ازرة

اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط.

ﺗوﺣﻳ ــد اﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻠﻳﺔ واﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟ ــو ازرة اﻟﺻ ــﺣﺔ ﺗﺣ ــت ﺳ ــﻘف واﺣ ــد واﻟﺗوﺟ ــﻪ ﻧﺣ ــو
ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﺿﻣن اطﺎر ﻣﺗوﺳط اﻻﺟــﻝ ورﺑطﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ واﻟﺧطــط اﻟﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
وﺗط ــوﻳر ﻣوازﻧ ــﺎت ﻣﺳ ــﺗﺟﻳﺑﺔ ﻟﻠﻧ ــوع اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﻋﻠ ــﻰ ان ﻳ ــﺗم ﺗﻘ ــدﻳر اﻟﺗﻛ ــﺎﻟﻳف ﻟﺗﺣدﻳ ــد ﺗﻛﻠﻔ ــﺔ
ج-

اﻧظﻣﺔ ﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻧﺻر.
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ

ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﺟﻝ ﺿﻣﺎن رﻋﺎﻳــﺔ ﺻــﺣﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣـواطﻧﻳن ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗطــوﻳر
ﻣﺑــﺎدرات ﻳﻛــون ﻗــﺎﻧون اﻟﺿــﻣﺎن اﻟﺻــﺣﻲ اﺣــدﻫﺎ ﻣــن اﺟــﻝ ﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻷﺳــر اﻟﻔﻘﻳ ـرة ﻣــن اﻻﻋﺑــﺎء
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ .
ان اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﻣﺟﺎﻧﻳــﺔ أو ﻗــد ﺗﺧﺿــﻊ ﻻﺟــور
رﻣزﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﺟﻝ زﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻣواطن ﺑﺗﻛﺎﻟﻳف ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ.
 .4ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ
أ -ﺗﺧطﻳط اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ
ﺗطــور و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ ﻗــدراﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗﺧطــﻳط اﻟﻣ ـوارد اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ ﻣﺗوﺳــطﺔ وطوﻳﻠــﺔ اﻻﻣــد
واﻟﺗﻧﺑــوء ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻛــم واﻟﻧــوع ووﻓــق اﻟﻣــدﻳﺎت اﻟزﻣﻧﻳــﺔ واﺳــﺗﻧﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﺟــﺎت
اﻟﺻــﺣﻳﺔ وﻋﺑــﺊ اﻟﻌﻣــﻝ وﻋــدد اﻟﺳــﻛﺎن ﻣــن اﺟــﻝ ﺿــﻣﺎن ﺗــوﻓﻳر ﻗــوى ﻋﺎﻣﻠــﺔ ﻣؤﻫﻠــﺔ ﻣــن ﻛﺎﻓــﺔ
اﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت ﻣــن داﺧــﻝ اﻟﻌــراق ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ و ازرة اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ او ﻣــن ﺧﺎرﺟــﻪ وﺿــﻣﺎن
ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ دواﺋر اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ .
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ﺗﻘــوم و ازرة اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﺑزﻳــﺎدة اﻟﺧـرﻳﺟﻳن ﻣــن ذوي اﻟﻣﻬــن اﻟطﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻣرﻳﺿــﻳﺔ ﻣــن ﺣﻣﻠــﺔ
ﺷــﻬﺎدة اﻟﺑﻛــﺎﻟورﻳوس واﻟﻣﻬــن اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ ﻣــن اﻟﻣ ـوارد
اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﺳﻳن ﺟودﺗﻬﺎ

ب -ادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ

ﺗﱡﻌـ ــزز و ازرة اﻟﺻـ ــﺣﺔ وﺗﱡطـ ــور ﻗـ ــدرات ادارة ﻣواردﻫـ ــﺎ اﻟﺑﺷ ـ ـرﻳﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﺟـ ــﺎﻻت اﻻﺳـ ــﺗﻘطﺎب

واﻟﺗوظﻳــف واﺳــﺗﺑﻘﺎء اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن وﺗﺣﺳــﻳن اﻻداء واﻧظﻣــﺔ اﻻﺟــور واﻟﺣ ـواﻓز ورﺑطﻬــﺎ ﺑﻣﺳــﺗوﻳﺎت
اﻻداء وﺗﻌزﻳزﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺗطوﻳر اﻟﻳﺎت وﺿـواﺑط اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣــزدوج ﻟﻠﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
ﺗﺣدﻳث وﺗطوﻳر اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ واﻟﺗوﺻــﻳف اﻟــوظﻳﻔﻲ ﻣــﻊ ﺗﻌزﻳــز ﻗواﻋــد ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﻳﺔ

واﻧظﻣـ ــﺔ اﻟﻣراﻗﺑـ ــﺔ واﻟﺗﻘﻳـ ــﻳم واﺳـ ــﺗﺣداث وظـ ــﺎﺋف ﺟدﻳـ ــدة ﺑﻣـ ــﺎ ﻳـ ــﺗﻼﺋم ﻣـ ــﻊ اﻟﺣﺎﺟـ ــﺎت اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺟدة
ج -ﺗطوﻳر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ
ﺗ ــدﻳر و ازرة اﻟﺻ ــﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻟﺑﻧ ــﺎء ﻗ ــدرات ﻣواردﻫ ــﺎ اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ وذﻟ ــك ﻋ ــن طرﻳ ــق
ﺗﺻ ــﻣﻳم وﺗﺣدﻳ ــد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ــﺎت ﻣ ــن اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳ ــﺔ ذات اﻻوﻟوﻳ ــﺔ ﻟرﻓ ــﻊ ﻣﺳ ــﺗوى اﻟﻣﻌ ــﺎرف
واﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻊ ﺗﻐﻳﻳــر اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻣواردﻫــﺎ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻓــﻲ داﺧــﻝ او ﺧــﺎرج اﻟﻌـراق ﺣﺳــب

اﻻوﻟوﻳﺎت واﻻﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠو ازرة واﻋﺗﻣﺎد ﺑراﻣﺞ اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺳــﺗدام واﻟﺗــدرﻳب اﺛﻧــﺎء
اﻟﻌﻣﻝ.
ﺗطـ ــوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺎت اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳـ ــﺔ ﻛﺎﻓـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺗﺑﻧـ ــﻲ اﻟﻣ ارﻛـ ــز
واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﺧﺻﺻــﻳﺔ ﻟﺑـراﻣﺞ ﻧوﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﻗــدرات ﻣواردﻫــﺎ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ واﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــﺎء
ﻗــدرات اﻟﻣﻼﻛــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ واﻟﺗﻣرﻳﺿــﻳﺔ واﻟﻘــﺎﺑﻼت وﺗﻌزﻳــز دورﻫــم ﻓــﻲ اﺟـراءات ﺗﻘــدﻳم ﺧــدﻣﺎت
اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
 .5ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
ﺗﺣــدﻳث وﺗطــوﻳر ﻣﻌــﺎﻳﻳر ﺗوزﻳــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﺑﺎﻧواﻋﻬــﺎ واﺣﺟﺎﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد
ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺗوزﻳ ـ ــﻊ اﻟﺳ ـ ــﻛﺎن واﻟطﺑﻳﻌ ـ ــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳ ـ ــﺔ واﻟط ـ ــرق واﻟﻣﺳ ـ ــﺎﻓﺎت واﻟﻛﻠ ـ ــف اﻟﺗﺷ ـ ــﻐﻳﻠﻳﺔ واﻟﻌواﻣ ـ ــﻝ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ
وﺿــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺣداث وﻓــﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟﺟدﻳــدة وﺗطــوﻳر ادﻟــﺔ وﻣﻌــﺎﻳﻳر

ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﺻــﻣﻳم ﻣﺑــﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻣراﻋﻳــﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ وﺗﺣــدﻳث
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻟﺿواﺑط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﺗطوﻳرﻫﺎ واﻟﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد.
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 .6ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ
ﺗوﻓﻳر ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘــدﻳم ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ وﺣﺳــب طﺑﻳﻌــﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى )اوﻟﻲ  ،ﺛﺎﻧوي  ،ﺛﺎﻟﺛﻲ(

ﺗﺣ ــدﻳث اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺗﺳ ــﻬﻳﻝ اﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ واﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة
وﺿــﻊ اﻻدﻟــﺔ واﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎدﺧــﺎﻝ واﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ واﻻﺟﻬـزة اﻟطﺑﻳــﺔ واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن
أن ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ــﻲ ﻗط ــﺎع اﻟﺻ ــﺣﺔ آﻣﻧ ــﺔ وﻣﺿ ــﻣوﻧﺔ وﻣﺳ ــﺗﺛﻣرة )ﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﺔ(
ﺑﺎﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺻــﺣﻳﺢ ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣــﻼك ﻣؤﻫــﻝ وﺻــﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﺻــورة دورﻳــﺔ وﻣﺳــﺗﻣرة وﻳــﺗم ﺗﺟدﻳــدﻫﺎ وﻓــق
اﻟﻳﺎت وﺿواﺑط ﻣﺣددة .

ﺗطوﻳر ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﺗﻌزﻳــز ﻛﻔــﺎءة ﺣﻔــظ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺻــﺣﻳﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ .وان ﺗﺗﺿــﻣن ﻗواﻋــد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
ﺑﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك ﺳـ ــﺟﻼت اﻟﻣﺳـ ــﺗﻔﻳدﻳن  ،واﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺎت اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ  ،واﻟﻣ ـ ـوارد اﻟﺑﺷـ ــرﻳﺔ  ،واﻟﺗﻣوﻳـ ــﻝ ،
اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ.
 .7اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدواﺋﻳﺔ
ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟدواﺋﻳــﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن ﺣﺻــوﻝ اﻟﻣ ـواطﻧﻳن ﻋﻠــﻰ ادوﻳــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ  ،اﻣﻧــﺔ ،
ﻋﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺟــودة ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻟﻠﻘطــﺎﻋﻳن اﻟﺣﻛــوﻣﻲ واﻟﺧــﺎص ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻳــﺎت
وﺿواﺑط ﻣﺣددة .

ﻣراﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻدوﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳــﻳﺔ وﺗــوﻓﻳر إﻣــدادات اﻻدوﻳــﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﻳن وﺗﺷــﺟﻳﻊ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ

اﻻﺳــم اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺻــﻧﻳف اﻻدوﻳــﺔ وﺣﺳــب اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ واﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻻﺳــﺎﻟﻳب
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ ﺧزن وﺗوزﻳﻊ اﻻدوﻳﺔ
دﻋم وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواﺋﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺿﻣﺎن ﺟودة وﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠوﺻوﻝ اﻟــﻰ اﻻﻛﺗﻔــﺎء اﻟــذاﺗﻲ

ﻣن اﻻﻧﺗﺎج اﻟدواﺋﻲ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺗﺷـ ــدﻳد اﻟرﻗﺎﺑـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗـ ــداوﻝ اﻻدوﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻘطـ ــﺎع اﻟﺧـ ــﺎص ﻟﻣﻧـ ــﻊ اﻧﺗﺷـ ــﺎر اﻻدوﻳـ ــﺔ اﻟﻣزﻳﻔـ ــﺔ
وﻣﻧﺧﻔﺿ ــﺔ اﻟﺟ ــودة واﻟﻔﻌﺎﻟﻳ ــﺔ وﺗﻌزﻳ ــز اﻻﺳ ــﺗﺧدام اﻟرﺷ ــﻳد ﻟﻼدوﻳ ــﺔ ﻟﻠﺣــد ﻣ ــن اﻻﺧط ــﺎر واﻻﺧط ــﺎء
اﻟدواﺋﻳﺔ
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 .8ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠطوارئ واﻻزﻣﺎت واﻟﻛوارث
اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﻳر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻻدارة اﻟطـوارئ واﻟﻛـوارث ﻣﺗﻌــددة اﻟﻘطﺎﻋــﺎت وﺗﻛــون و ازرة
اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻬﺎ وﻓق آﻟﻳﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطرﻫﺎ ورﺻدﻫﺎ وﺗﻌزﻳز اﻹﻧــذار اﻟﻣﺑﻛــر وطــرق
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ

ﺗﻘــوم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺗطــوﻳر ﻧظــﺎم ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻳﺳــﺟﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟطوارئ واﻟﻛ ـوارث وﺗﺣﻠﻳﻠﻬــﺎ

وﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ وﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﺧراﺋط اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳــد اﻟﺳــﻛﺎن اﻟﻣﻌرﺿــﻳن اﻛﺛــر
ﻟﻠﺧطورة ﻣراﻋﻳﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
ﺗطـ ــور و ازرة اﻟﺻـ ــﺣﺔ ﺑرﺗوﻛـ ــوﻻت ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــﻝ ﻣـ ــﻊ اﻻﺣـ ــداث اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ اﻟطﺎرﺋـ ــﺔ
واﻟﻛوارث وﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت واﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن اﺟﻝ ﺿﻣﺎن ﺳرﻋﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ

ﺗﻌزﻳــز اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ ﻓــﻲ رﺻــد وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻻﺣــداث اﻟطﺎرﺋــﺔ واﻟﻛ ـوارث وﺗطــوﻳر ﻗــدرات

اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت.
 .9ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧدﻣﺎت ﻧﻘﻝ اﻟدم
ﺗطــوﻳر وﺗﺎﻫﻳــﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻟــوطﻧﻲ ﻟﺧــدﻣﺎت ﻧﻘــﻝ اﻟــدم ﻟﺿــﻣﺎن ﻣﺄﻣوﻧﻳــﺔ اﻟــدم وﺳــﻼﻣﺗﻪ وﻣﺷــﺗﻘﺎﺗﻪ

وﻛﻔﺎﻳــﺔ إﻣداداﺗ ـﻪ اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻧظــﺎم ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣ ـرﻳض وﻧظــﺎم ﺟــودة ﺷــﺎﻣﻝ واﻟ ازﻣــﻲ ووﻓــق
اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ اﻟوطﻧﻲ.
ﺗﻌزﻳـ ــز اﻹطـ ــﺎر اﻟﺗﺷ ـ ـرﻳﻌﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣـ ــﻲ ﻟﻠﻧظـ ــﺎم اﻟـ ــوطﻧﻲ ﻟﺧـ ــدﻣﺎت ﻧﻘـ ــﻝ اﻟـ ــدم ،ﺑﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻋد واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وذات اﻟﺻﻠﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺔ(
ﺗطــوﻳر ادارة ﻧظــﺎم ﺧــدﻣﺎت ﻧﻘــﻝ اﻟــدم ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣدﻳــد اﻷدوار واﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺎت ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ

ﻟﻧﻘــﻝ اﻟــدم و اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻔرﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻐــداد واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت وﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺑﻣــﺎ ﻳﺿــﻣن
ﺗﺣﺳﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ادارة ﺧدﻣﺎت ﻧﻘﻝ اﻟدم اﻟوطﻧﻳﺔ
 .10ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺎﻫﻳﻝ اﻟطﺑﻲ
ﺗﻌزﻳ ـ ــر ﺧـ ــدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻫﻳ ـ ــﻝ اﻟﻧﻔﺳـ ــﻲ واﻟﺟﺳ ـ ــدي ﻟﺟﻣﻳـ ــﻊ اﻟﻔﺋ ـ ــﺎت وﺧﺻوﺻـ ــﺎ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ـ ــﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ )اﻻوﻟﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﻳﺔ( ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
ﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻطراف اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎدﺧﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺑﻧﺎء ﻗدرات اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺗطوﻳرﺧ ــدﻣﺎت ﻣ ارﻛ ــز اﻟﺗﺎﻫﻳ ــﻝ اﻟطﺑ ــﻲ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺑـ ـراﻣﺞ ﺗﺑ ــﺎدﻝ اﻟﺧﺑـ ـرات ﻣ ــﻊ ﻣ ارﻛ ــز اﻟﺗﺎﻫﻳ ــﻝ
اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
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 .11ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻدﻣﺎن
ﺗطوﻳر وﺗﻌزﻳز ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﻳــﺔ واﻟﺗﺎﻫﻳﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ )اﻻوﻟﻳــﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﻳــﺔ( وﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺧــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳــﺔ
اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ

ﺗﻌزﻳــز اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻌﻼﺟﻳــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻻدﻣــﺎن واﻟﻣﺧــدرات واﻧﺷــﺎء اﻟﻣرﺻــد اﻟــوطﻧﻲ

ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻدﻣﺎن واﻟﻣﺧدرات

 .12ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷراﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون

ان اﻟﺻـ ــﺣﺔ ﻫـ ــﻲ ﻣﺳـ ــؤوﻟﻳﺔ ﺗﺿـ ــﺎﻣﻧﻳﺔ ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻳن و ازرة اﻟﺻـ ــﺣﺔ وﺑـ ــﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋـ ــﺎت ﻣـ ــن ﺟﻬـ ــﺔ

واﻟﻣواطن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى وﻳـرﺗﺑط اﻟﺟﻣﻳــﻊ ﺑﺷـراﻛﺔ وﺛﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳــف ﻣــن ﺗــﺎﺛﻳر اﻟﻣﺣــددات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ
ﺗﻌــزز و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ وتط ور ﻗــدراﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗواﺻــﻝ اﻟــداﺧﻠﻲ والخ ارجي  ،ﻣــن اﺟــﻝ ﺗﻘوﻳــﺔ

اﻻﺳس الرشيدة ﻟﻠﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ وق رارات تخص يص الم وارد بالتع اون م ع الش ركاء
من اصحاب العالقة وعلى المستويين المحلي والدولي.
ﻧﺷــر ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺿــرورﻳﺔ ﺑﺷــﻔﺎﻓﻳﺔ ﻣــن أﺟــﻝ ﺗﻌزﻳــز اﻟﺛﻘــﺔ واﻻﻧﻔﺗــﺎح وﺿــﻣﺎن اﻻﻟﺗـزام
ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.
 .13ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
ﺗطــوﻳر اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳــﺔ اﻟطوﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﻳــد اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ واﻟﺗﺧطــﻳط وﺗﻧﻔﻳــذ وﺗﻘﻳــﻳم اﻟﺑ ـراﻣﺞ
اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرﻳف واﻟﺣﺿر )اﺑﺗدا ﻣن اﻟﻘرى و اﻟﻧواﺣﻲ وﺻﻼ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ( ﻣــن اﺟــﻝ
ﺿﻣﺎن رﺳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءة اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺣﻳﺔ .
ﺗﺣﻔﻳـ ــز اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ وﺗﻌزﻳـ ــز وﻋﻳـ ــﻪ ﺣـ ــوﻝ ادوارﻩ وﻣﺳـ ــؤﻟﻳﺎﺗﻪ ﻟﺿـ ــﻣﺎن ﻣﺷـ ــﺎرﻛﺗﻬم اﻟﻛﺎﻣﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺗرام اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ وﺗﺣﺳﻳن اﻟواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻲ
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 .14اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ
ﺗطــور و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ ﻧظــﺎم اﻟﺑﺣــوث اﻟﺻــﺣﻳﺔ وﻓــق ﻣﺑــدا اﻟﺑﺣــوث ﻣــن اﺟــﻝ اﻟﺣﻳــﺎة ﻣــﻊ وﺿــﻊ
اﻷوﻟوﻳ ــﺎت اﻟوطﻧﻳـ ــﺔ ﻟﻠﺑﺣ ــوث اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﻧﺳـ ــﻳق ﻣـــﻊ اﻟﺷ ــرﻛﺎء اﻟﻣﺣﻠﻳـ ــﻳن واﻟـ ــدوﻟﻳﻳن ﻣ ــن ذوي

اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺗﻘوم و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣــوث ﻛﻘــوة داﻓﻌــﺔ رﺋﻳﺳــﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ وﺗطــوﻳر اﻟﻘطــﺎع
اﻟﺻ ــﺣﻲ وﺗﺣﻔــز ﻣواردﻫــﺎ اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺳ ــﺎب اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺑﺣﺛﻳ ــﺔ وﺗــوﻓﻳر اﻟﺗﺳ ــﻬﻳﻼت واﻟ ــدﻋم
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣوث ﺿﻣن اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ.
 .15ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ
ﺗط ــور و ازرة اﻟﺻ ــﺣﺔ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟ ــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ واﻻدارﻳ ــﺔ واﻟﺧ ــدﻣﺎت ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ
ﺗطﺑﻳق ﻧظــﺎم اﻟﺗﺻــﻧﻳف اﻟــدوﻟﻲ ﻟﻼﻣـراض اﻟـ ـ) (ICD10ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻳم
ﻛردﺳﺗﺎن اﺳوة ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻻﺧرى ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد.

اﻟزام اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋــن طرﻳــق اﻗﺗـراح وﺗﻔﻌﻳــﻝ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك.
أﺗﻣﺗﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت وﺑﻧــﺎء ﻗــدرات ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ
ﻣوﻗــﻊ اﻟﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ  ،وﺿــﻣﺎن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘ ـرار واﻟﺗﺧطــﻳط ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺳ ـواء
ﻣرﻛزﻳـ ــﺎ وﻣﻧﺎطﻘﻳـ ــﺎ وﺗطـ ــوﻳر ﺳـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺻـ ــﺣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـ ــﺔ ﻧﺣـ ــو ﺗطﺑﻳـ ــق اﻟﺣﻛوﻣـ ــﺔ

اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.

 .16ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻌزﻳز اﻟﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ
ﺳــﺗﻘوم و ازرة اﻟﺻــﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺷــرﻛﺎء واﻟﺟﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺄﻳﺟــﺎد ﺑﻳﺋــﺔ ﺻــﺣﻳﺔ ﻣــن
ﺧ ــﻼﻝ ﺗﻘﻠﻳ ــﻝ ﻋواﻣ ــﻝ اﻟﺗﻠ ــوث واﻟﺗرﻛﻳ ــز ﻋﻠ ــﻰ زﻳ ــﺎدة ﻧﺳ ــب اﻟوﺻ ــوﻝ اﻟ ــﻰ ﻣﻳ ــﺎﻩ اﻟﺷ ــرب اﻟﻧظﻳﻔ ــﺔ
وﺗﺣﺳـ ــﻳن ﺧـ ــدﻣﺎت اﻟﺻـ ــرف اﻟﺻـ ــﺣﻲ وظـ ــروف اﻟﻌﻣـ ــﻝ اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ وﻏﻳرﻫـ ــﺎ  .ﻟﻸﻓ ـ ـراد واﻷﺳ ـ ـرة
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﻳﻌزز اﻧﻣﺎط اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺻوﻻ اﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺳﻠﻳم.
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 .17ﺳﻳﺎﺳﺔ ادارة اﻟﺟودة
ﺗﺣــدﻳث ﻣؤﺷـرات وﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺟــودة ﻟﻠوﺻــوﻝ اﻟــﻰ اﻋﺗﻣــﺎد ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ واﻟﺳــﻌﻲ ﻧﺣــو ﺗطﺑﻳــق اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳم ﺧــدﻣﺎت

اﻟرﻋﺎﻳ ــﺔ اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ وﺗط ــوﻳر ﺿـ ـواﺑط وﻣﻌ ــﺎﻳﻳر ﻣ ــﻧﺢ اﺟ ــﺎزة ﻓ ــﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ اﻻﻫﻠﻳ ــﺔ
وﺿﻣﺎن االلتزام بھا.
اﻧﺷ ــﺎء اﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟطﺑ ــﻲ واﻟﺻ ــﺣﻲ اﻟﻌ ارﻗ ــﻲ ﻳﺿ ــم ﻣﻣﺛﻠ ــﻳن ﻣ ــن اﻟﻘط ــﺎع اﻟﺣﻛ ــوﻣﻲ وﻏﻳ ــر
اﻟﺣﻛــوﻣﻲ )اﻟﻧﻘﺎﺑــﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻟــذوي اﻟﻣﻬــن اﻟطﺑﻳــﺔ و اﻟﺻــﺣﻳﺔ و اﻟﺗﻣ ـرﻳض( ﻳﻛــون ﻣﺳــؤوﻻ ﻋــن
وﺿــﻊ ﺷــروط ﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻣﻬﻧــﺔ وﻣــﻧﺢ اﻟﺗ ـراﺧﻳص ﻟﻣ ـوارد اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع

اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص وﺗطوﻳر وﺛﻳﻘﺔ او ﻣدوﻧﺔ اﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ
 .18ﺳﻳﺎﺳﺔ دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

ﺗﺑﻧــﻲ ﺗﺷـرﻳﻌﺎت ﺟدﻳــدة ﻟﺗطــوﻳر اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ودﻋﻣــﻪ ﺑﻣــﺎ ﻳﺿــﻣن ﻧﻣــوﻩ وﺗوﺳــﻳﻊ ﺧدﻣﺎﺗــﻪ
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم .وﺗﻌزﻳز ﺑﻧــﺎﻩ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ وﻓــق ﻟﻣــﺎ ﻳﺗطﻠﺑــﻪ ﻓﺻــﻝ اﻟﻣـوارد
اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
ﺗﺷــﺟﻳﻊ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟطﺑــﻲ واﻟﺻــﺣﻲ وﺑﺎﻟﺗﻧﺳــﻳق
ﻣﻊ و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ وو ازرة اﻟﺻﺣﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
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ﻣﻠﺣق )(1
ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘوﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

ﺳﻳﺗم ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘوﻳم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﻔق
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻘطﺎع اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺧرى
اﻟﺳﺎﻧدة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺳﺗﻌراض ﺑﻳﺎﻧﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳوﺣﺎت ﺑﺻورة دورﻳﺔ.

ﺳﺗﺳﻌﻰ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗرﻛﻳ از ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻣﺣﺎور ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌزﻳز ﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﻻدﻟﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌزﻳز ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﺟﻝ رﺑط ﺗّدﺧﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺿﻣﺎن اﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ.
ﻟﺟﺎن ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘوﻳم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ﺗﺷﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺔ رﺋﻳس اﻟوزراء وﻋﺿوﻳﺔ ﻛﻝ ﻣن

رﺋﻳس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
 .1ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﺻﺣﺔ
 .2ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﺗﺧطﻳط
 .3ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .4ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ

 .5ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ

 .6اﻟﺳﻳد اﻟوﻛﻳﻝ اﻻﻗدم ﻟوزﻳر اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ :
 .1اﻟﺗﻧﺳــﻳق ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﺳــﻠطﺗﻳن اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ﻟﺗــوﻓﻳر اﻟــدﻋم اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﺑﺷــري ﻣــن اﺟــﻝ
ﺗوﺣﻳد اﻟﺟﻬود ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

 .2وﺿﻊ اﻟﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

 .3ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘوﻳم ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن
 .4ﻣراﺟﻌـ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﺔ اﻟﺻـ ــﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳـ ــﺔ ﺳـ ــﻧوﻳﺎ او ﻋﻧـ ــد اﻟﺣﺎﺟـ ــﺔ واﺻـ ــدار اﻟﺗﻘرﻳـ ــر اﻟﺳـ ــﻧوي
اﻟــوطﻧﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺗﻧﻔﻳــذ ﻫــذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ
ورﺻد اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات وازﻟﺔ اﻟﻌواﺋق وﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت.

 .5اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻔﻘرات اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
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ﻟﺟﻧﺔ ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
ﺗﺷــﻛﻝ ﻟﺟﻧــﺔ ﻟﺗطــوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳــﺔ ﺑرﺋﺎﺳــﺔ اﻟوﻛﻳــﻝ اﻻﻗــدم ﻟـوزﻳر اﻟﺻــﺣﺔ وﻋﺿــوﻳﺔ
ﻛﻝ ﻣن:

 .1اﻟﺳ ــﺎدة رؤﺳ ــﺎء ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﺻ ــﺣﺔ واﻟﺑﻳﺋ ــﺔ ﻟﻣﺟ ــﺎﻟس ﺛ ــﻼث ﻣﺣﺎﻓظ ــﺎت )ﺷ ــﻣﺎﻟﻳﺔ – وﺳ ــطﻰ-
ﺟﻧوﺑﻳﺔ( وﻳﻛون اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ دورﻳﺎ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ

 .2ﻋﺿو ﻣن و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ وﻛﻳﻝ او ﻣدﻳر ﻋﺎم
 .3ﻋﺿو ﻣن و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑدرﺟﺔ وﻛﻳﻝ او ﻣدﻳر ﻋﺎم
 .4ﻋﺿو ﻣن و ازرة اﻟﺧطﻳط ﺑدرﺟﺔ وﻛﻳﻝ او ﻣدﻳر ﻋﺎم
 .5ﻋﺿو ﻣن و ازرة اﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑدرﺟﺔ وﻛﻳﻝ او ﻣدﻳر ﻋﺎم

 .6اﻟﺳﻳد ﻣدﻳر ﻋﺎم داﺋرة اﻟﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ و ازرة اﻟﺻﺣﺔ ) ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ (
 .7ﻧﻘﻳب اﻻطﺑﺎء
 .8ﻧﻘﻳب اﻟﺻﻳﺎدﻟﺔ
 .9ﻧﻘﻳب اﻟﺗﻣرﻳض

 .10ﻣﻣﺛﻝ ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ :
 .1اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻘوﻳم ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
 .2ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ٕواﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ

 .3دراﺳﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ

 .4ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﺎورﻳﺔ ﻣﻊ اﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻣﻬﺎم ﻗﺳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺻﺣﻲ
 .1ﺗﺣدﻳــد ﻧﻘ ـﺎط اﻻرﺗﻛــﺎز ﻓــﻲ اﻟــو ازرات واﻟﻬﻳﺋــﺎت اﺻــﺣﺎب اﻟﺷــﺄن واﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ )ﻣــن
ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ(
 .2اﻋ ــداد ﺧط ــﺔ ﻣراﻗﺑـــﺔ وﺗﻘـ ـوﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳـــﺎت اﻟﺻ ــﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳ ــﺔ وﺑﺎﻟﺗﻧﺳ ــﻳق ﻣ ــﻊ ﻓرﻳ ــق اﻋ ــداد
اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
 .3ﺗﻧظﻳم اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﺎﺑﻳن اﻟــو ازرات واﻟﻬﻳﺋــﺎت اﺻــﺣﺎب اﻟﺷــﺄن و اﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ
وﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ
 .4اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
28

اﻟﻣؤﺷرات
ان ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اوﻟوﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻳﺗم ﻗﻳﺎﺳﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ:
ت

اﻟﻣؤﺷر

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

طﺑﻳب /ﺳﻛﺎن

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,19

0,2

0,21

0,22

0,23

0,25

0,22

0,23

0,24

0,25

0,27

0,285

2

3

طﺑﻳــــــــــب أﺳــــــــــﻧﺎن/
ﺳﻛﺎن

ﺻﻳدﻟﻲ /ﺳﻛﺎن
ذوي ﻣﻬــــــــــــــــــــــــــــــن

4

ﺻــــــــــــــــﺣﻳﺔ1000/

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

ﺳﻛﺎن

5

6

ﻛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدر
ﺗﻣرﻳﺿﻲ/طﺑﻳب
ﺳـــــــــــــــــــرﻳر1000/
ﺳﻛﺎن

2,1

2,2

2,4

2,6

2,8

3

1,3

1,35

1,38

1,4

1,45

1,5

اﻟﻣﺳﺗﻬدف 2017
 0,83طﺑﻳب 1000/
ﻧﺳﻣﺔ
 0,25طﺑﻳب أﺳﻧﺎن/
 1000ﻧﺳﻣﺔ
 0,285ﺻﻳدﻟﻲ
 1000/ﻧﺳﻣﺔ
 2,3ذوي اﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﻳﺔ
 1000/ﻧﺳﻣﺔ

 3ﻛﺎدر ﺗﻣرﻳﺿﻲ /طﺑﻳب
 1,5ﺳرﻳر1000/
ﺳﻛﺎن

ﻣﻌدﻝ إﺷــﻐﺎﻝ اﻷﺳــرة

7

%

59,1

61

63

65

29

67

70

%70

اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻌﺎم
2023

8

ﻋــــدد اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻳﺎت
اﻟﺻدﻳﻘﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ

41

41

41

42

44

46

 46ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺻدﻳﻘﺔ
ﻟﻼطﻔﺎﻝ

ﻣﻌــــــــــــدﻝ وﻓﻳــــــــــــﺎت

9

اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟرﺿــﻊ ﻟﻛــﻝ

21

22

21

20

19

18

 1000/18وﻻدة ﺣﻳﺔ

 1000وﻻدة ﺣﻳﺔ
ﻣﻌــــــــــــدﻝ وﻓﻳــــــــــــﺎت

10

اﻷطﻔــــــــــــــــــــــﺎﻝ دون
اﻟﺧﺎﻣﺳـــــــــــﺔ ﻟﻛـــــــــــﻝ

25

28

27

26

25

24

 1000/24وﻻدة ﺣﻳﺔ

 1000وﻻدة ﺣﻳﺔ
ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻷطﻔــــــــــﺎﻝ

11

ﻧﺎﻗﺻــﻲ اﻟــوزن دون
اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣــر

6

6

6

4

5

3

%3

)(%
ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ وﻓﻳــــــــــــﺎت

12

اﻷﻣﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
100000/

وﻻدة

25

25

25

25

25

25

 100000/25وﻻدة ﺣﻳﺔ

ﺣﻳﺔ

13

ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺳــﻛﺎن ﻏﻳــر
اﻻﻣﻧﻳن ﻏذاﺋﻳﺎً

3

3

3
3

3

%3

3

ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻷطﻔــــــــــﺎﻝ
اﻟﺑــﺎﻟﻐﻳن ﻣــن اﻟﻌﻣــر

14

ﺳــــــــــــــﻧﺔ واﺣــــــــــــــدة

83

88

89

90

91

95

%95

اﻟﻣﺣﺻــــــــﻧﻳن ﺿــــــــد
اﻟﺣﺻﺑﺔ)(%
ﻧﺳﺑﺔ اﻟــوﻻدات اﻟﺗــﻲ

15

ﺗﺟــــــــــري ﺑﺈﺷــــــــــراف
ﻣوظﻔﻲ اﻟﺻــﺣﺔ ﻣــن

89

93

93

94

ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص

30

95

95

%95

ﻣﻌـــــــــدﻝ اﺳـــــــــﺗﺧدام

16

اﻟرﻓـــــﺎﻝ ﻣـــــن ﻣﻌـــــدﻝ
اﻧﺗﺷــﺎر وﺳــﺎﺋﻝ ﻣﻧــﻊ

1,1

4,2

4,5

5

6

5,5

6

اﻟﺣﻣﻝ

ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻟﺳــــــــــﻛﺎن ﻻ ﺗوﺟ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟ ـ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟـ ـ ـ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟـ ـ ـ ـ ــد
اﻟﻣﻌرﺿــــــﻳن ﻟﺧطــــــر اي
17

اي

اي اﺻ ــﺎﺑﺔ اي

اي

اﻟﻣــــــﻼ رﻳــــــﺎ اﻟــــــذﻳن اﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ اﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ اﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻳﺗﺧــــــــذون ﺗــــــــداﺑﻳر

ﻓﻌﺎﻟــــﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳــــﺔ ﻣــــن

ﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻣﺣﻠﻳﺔ

اي

اﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ اﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ
ﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻣﺣﻠﻳﺔ

100ﻋﻼج

اﻟﻣﻼ رﻳﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ

ﻣﻌــــــــــــدﻝ ﺣــــــــــــﺎﻻت ﻻ ﺗوﺟ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟ ـ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟـ ـ ـ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟ ـ ــد ﻻ ﺗوﺟـ ـ ـ ـ ــد
اﻹﺻـــــــﺎﺑﺔ ﺑﻣـــــــرض اي
18

اي

اي اﺻ ــﺎﺑﺔ اي

اي

اﻟﻣﻼرﻳــــــــــــﺎ ﻟﻛــــــــــــﻝ اﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ اﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ اﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ

 100000ﻣـــــــــــــــن
اﻟﺳﻛﺎن

ﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻣﺣﻠﻳﺔ

اي

اﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ اﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﺔ
ﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻣﺣﻠﻳﺔ

0

ﻣﺣﻠﻳﺔ

وﻗوﻋــــــــﺎت ﺣــــــــﺎﻻت
اﻟﺗــــــــدرن اﻟﺟدﻳــــــــدة

19

واﻟﻧﺎﻛﺳــﺔ ﻟﻛــﻝ 100

45

45

40

35

30

25

 100000/25ﻧﺳﻣﺔ

ﻣﺋــــــــﺔ اﻟــــــــف ﻣــــــــن
اﻟﺳﻛﺎن
ﻣﻌـــــــدﻻت اﻟوﻓﻳـــــــﺎت

20

اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻝ ﻟﻛﻝ
 100000ﻣـــــــــــــــن

1,3

1,3

1

0,5

0,5

0,5

 100000/0.5ﻧﺳﻣﺔ

اﻟﺳﻛﺎن
ﻧﺳــﺑﺔ ﺣــﺎﻻت اﻟﺳــﻝ
اﻟﺗـــﻲ اﻛﺗﺷـــﻔت وﺗـــم
ﺷـــــــــــﻔﺎؤﻫﺎ ﺗﺣـــــــــــت

21

اﻟﻣراﻗﺑــــﺔ ﻓــــﻲ إطــــﺎر

88

89,4

90

91

ﻧظـــﺎم اﻟﻌـــﻼج ﻟﻔﺗـــرة
ﻗﺻــــــــــــﻳرة ﺗﺣــــــــــــت
اﻟﻣراﻗﺑﺔ)(%

31

92

93

%93

ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻟﺗﻐطﻳــــــــــﺔ
ﺑﺎﻟزﻳــــــﺎرة اﻟﺧﺎﻣﺳــــــﺔ

22

ﻟــﻼم اﻟﺣﺎﻣــﻝ ﻟﻣراﻛــز

29

37

45

60

75

90

%90

(%اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺔ
اﻷوﻟﻳﺔ )(%
اﻛﺗﺷــــــــﺎف ﺣــــــــﺎﻻت

23

اﻟﺗــــــــدرن اﻟﺟدﻳــــــــدة

65

69

70

70

70

70

%70

واﻟﻧﺎﻛﺳﺔ )(%

24

ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻟﺗﻐطﻳــــــــــﺔ
اﻟﺗﺣﺻﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣواﻣﻝ

75

75

85

85

90

90

%90

ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻟﺗﻐطﻳــــــــــﺔ

25

اﻟﺗﺣﺻـــﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳـــﺎء
ﻓــــﻲ ﺳــــن اﻹﻧﺟــــﺎب

31

35

50

60

65

70

%70

49-15
ﻣﻌدﻝ اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﻌــوز
اﻟﻣﻧــــــﺎﻋﻲ اﻟﺑﺷــــــري
ﻟـــــــــــــدى اﻟﻧﺳـــــــــــــﺎء

26

اﻟﺣواﻣــــــــــﻝ اﻻﺗــــــــــﻲ

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

100000/0.01

ﺗﺗراوح اﻋﻣﺎرﻫن ﺑﻳن
 24-15ﻋﺎﻣــﺎ ﻟﻛــﻝ
100000
ﻣﻌــــــــــــدﻝ ﺣــــــــــــدوث
اﻻﺻــــــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬــــــﺎب

27

اﻟﻛﺑد اﻟﻔﻳروﺳﻲ ﻧــوع

15,6

12

11

10

9

8

 100000/8ﻧﺳﻣﺔ

100000/A
ﻧﺳﻣﺔ
ﻣﻌــــــــــــدﻝ ﺣــــــــــــدوث
اﻻﺻــــــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬــــــﺎب

28

اﻟﻛﺑد اﻟﻔﻳروﺳﻲ ﻧــوع

9,6

8

7

5

6

100000/B
ﻧﺳﻣﺔ

32

4

 100000/4ﻧﺳﻣﺔ

ﻣﻌــــــــــــدﻝ ﺣــــــــــــدوث
اﻻﺻــــــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬــــــﺎب

29

اﻟﻛﺑد اﻟﻔﻳروﺳﻲ ﻧــوع

2,6

2

1

0,9

0,8

0,7

 100000/ 0,7ﻧﺳﻣﺔ

100000/C
ﻧﺳﻣﺔ
ﻣﻌــــــــــــدﻝ ﺣــــــــــــدوث
اﻻﺻــــــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬــــــﺎب

30

اﻟﻛﺑد اﻟﻔﻳروﺳﻲ ﻧــوع

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

 100000/ 0,5ﻧﺳﻣﺔ

100000/E
ﻧﺳﻣﺔ
ﺧﻔـــــــــض ﻣﻌـــــــــدﻻت
اﻟوﻓﻳــــــــﺎت اﻟﻣﺑﻛــــــــرة
ﺑـــــــــﺎﻻﻣراض ﻏﻳـــــــــر

31

اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳـــﺔ اﻟرﺋﻳﺳـــﻳﺔ
ﻟﻠﻔﺋــﺔ اﻟﻌﻣرﻳــﺔ اﻻﻗــﻝ

30

30

30

30

ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 60
ﺳــــــــــــﻧﺔ100000/
ﻧﺳﻣﺔ

33

30

30

 100000/30ﻧﺳﻣﺔ

ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

ﻣﻠﺣق رﻗم )(2

ﻟﻘــد ﺗــم اﺣﺗﺳــﺎب اﻟﻛﻠﻔــﺔ ﺑﺻــورة ﻋﺎﻣــﺔ اﺳــﺗﻧﺎد ﻋﻠــﻰ اﻻﻓﺗرﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣت اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﺔ

اﻟوطﻧﻳﺔ وﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎرطــﺔ اﻟطرﻳــق ووﻓـق  6ﻋﻧﺎﺻــر
رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت وﻫﻲ :
 .1اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت
 .2اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣوارد ﺑﺷرﻳﺔ اﺿﺎﻓﻳﺔ
 .3ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺻﺣﻳﺔ
 .4اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت

 .5اﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرات واﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ

 .6اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻻدارة
ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺧﻼﻝ  10ﺳﻧوات ﺑﺻــورة واﺿــﺣﺔ
ﺻﻌب ﺟدا وﻗد ﺗم ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻧﺎرﻳوﻫﺎت وﻓﻘﺎ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﺗﻳﺔ :
 .1ان اﻻﻧﻔــﺎق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔ ــرد ﺳ ــوف ﻻ ﻳ ــﻧﺧﻔض دون ﺣ ــدود ﻣﺳ ــﺗوى ﻣوازﻧ ــﺔ ﻋ ــﺎم  2011وان
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺳﻳزداد ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن

 .2اﻻﺟور واﻟرواﺗب ﺳﺗﺗﺣﺳن ﺑﻣﻌدﻝ  %3ﺳﻧوﻳﺎ
 .3ﺳﻳﺗم اﻟﺳﻳطرة ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧم اﻟدﻳﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠوﺻوﻝ اﻟﻰ ﺣدودﻩ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ
 .4ﺳﻳﺧﺻص  % 10ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻰ اﻟﺗدرﻳب ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣدة
 .5ﺳﻳﺧﺻ ــص  %30ﻣ ــن اﻟﻣوازﻧ ــﺔ ﻟﺑﻧ ــﺎء رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ﺧ ــﻼﻝ ﻓﺗـ ـرة ﺧﻣ ــس اﻟﺳ ــﻧوات اﻻوﻟ ــﻰ
و %20ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﺧﻣس اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻻوﻝ :
ﻳﻔﺗرض ﺣﺻوﻝ زﻳﺎدة ﻛﺑﻳرة ﻓــﻲ ﺣﺻــﺔ اﻟﻔــرد ﺧــﻼﻝ ﻓﺗـرة  10ﺳــﻧوات ﺳﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء ﺑﻧﻳــﺔ
ﺗﺣﺗﻳــﺔ ﻗوﻳــﺔ وﺷــﺎﻣﻠﺔ وﺧﻠــق ﻧﻣــط ﺟدﻳــد ﻣــن اﻟﻣﻼﻛــﺎت .إذا ﻣــﺎ ﺗﺣﻘــق ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ
 2022ﻓﺑﺎﻹﻣﻛــﺎن ﺗﺧﻔــﻳض ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ راس اﻟﻣــﺎﻝ واﻟﺗــدرﻳب اﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت "اﻟﺗطــور
اﻟطﺑﻳﻌﻲ".
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اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻻوﻝ

Year

$ per cap

Pop assumed

Total budget
assumed

Training

Capital

Revenue

Governance

Total cost estimate

Train

Cap

Rev

Gov

2013

210

31M

$6.51B

.60

1.81

3.61

.49

6.61

.55

1.57

4.00

.49

2014

215

32M

6.89

.64

1.91

3.82

.52

6.88

.62

1.57

4.17

.52

2015

220

33M

7.26

.67

2.01

4.03

.54

7.13

.67

1.57

4.35

.54

2016

225

34M

7.65

.71

2.12

4.25

.57

7.43

.67

1.57

4.62

.57

2017

230

35M

8.05

.75

2.24

4.47

.60

7.73

.67

1.57

4.89

.60

2018

235

36M

8.46

.78

1.57

5.48

.63

8.31

.91

1.57

5.20

.63

2019

240

37M

8.88

.82

1.64

5.75

.67

8.65

.91

1.57

5.50

.67

2020

245

38M

9.31

.86

1.72

6.03

.70

9.36

1.27

1.57

5.82

.70

2021

250

39M

9.75

.90

1.80

6.31

.73

9.73

1.27

1.57

6.16

.73

2022

255

40M

10.20

.94

1.89

6.60

.77

10.14

1.27

1.57

6.53

.77
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اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻳﻔﺗرض ﺣﺻوﻝ زﻳﺎدة ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷرة
Year

$
per
cap

Pop
assumed

Total budget
assumed

Training

Capital

Revenue

Governance

Total cost estimate

Train

Cap

Rev

Gov

2013

210

31M

$6.51B

.60

1.81

3.61

.49

7.25

.82

1.57

4.37

.49

2014

210

32M

6.72

.62

1.86

3.73

.50

7.50

.84

1.57

4.59

.50

2015

210

33M

6.93

.64

1.92

3.85

.52

7.77

.87

1.57

4.81

.52

2016

210

34M

7.14

.66

1.98

3.96

.54

8.04

.89

1.57

5.04

.54

2017

210

35M

7.35

.68

2.04

4.08

.55

8.31

.92

1.57

5.27

.55

2018

210

36M

7.56

.70

1.40

4.90

.57

8.61

.95

1.57

5.52

.57

2019

210

37M

7.77

.72

1.44

5.03

.58

8.90

.98

1.57

5.77

.58

2020

210

38M

7.98

.74

1.48

5.17

.60

9.21

1.01

1.57

6.03

.60

2021

210

39M

8.19

.76

1.52

5.30

.61

9.52

1.04

1.57

6.3

.61

2022

210

40M

8.40

.78

1.55

5.44

.63

9.85

1.07

1.57

6.58

.63
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ملحق رقم ()3
ادناه اسماء من اشرفوا بصورة رئيسية على تطوير وثيقة السياسة الصحية الوطنية :
د  .عصام نامق عبد هللا

وكيل وزير الصحة االقدم \ وزارة الصحة

د  .علي بستان نعمة

مدير عام دائرة التخطيط \ وزارة الصحة

د  .ياسر مرتضى حسن

مدير قسم السياسة الصحية و التخطيط \ وزارة الصحة

د  .خالد عبد الرزاق حسن

مدير القسم المالي \ وزارة الصحة

د  .علي محمود حسن

مدير قسم االحصاء \ وزارة الصحة

د  .احالم عزيز علي

مدير قسم شؤون المانحين \ وزارة الصحة

د  .اوهان فرج يونان

مدير شعبة تطوير المعرفة \ مركز التدريب و التطوير \ وزارة الصحة

د  .رفاه متي نعوم

عضوة ارتباط مشروع تحديث القطاع الصحي العراقي \ وزارة الصحة

د  .انتصار احمد مالك

عضوة اللجنة التشاورية الوزارية \ وزارة الصحة في اقليم كردستان

باالضافة الى دعم مباشر و مشاركة تشاورية فاعلة من :
د  .لقاء اّل ياسين

رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية في البرلمان العراقي

د  .ريكاوت رشيد كريم

وزير الصحة \ اقليم كردستان العراق

د  .جمال الكيالني

عضو لجنة الصحة و البيئة النيابية في البرلمان العراقي

د  .محمد جبر حويل

مساعد مدير دائرة الصحة العامة \ عضو اللجنة التشاورية الوزارية

د  .عدنان شنون

مدير عام دائرة االمور الفنية

د  .احسان الخياط

مدير عام دائرة العمليات و الخدمات الطبية المتخصصة

د  .جابر مهنا شبل

مستشار قانوني في وزارة الصحة \ عضو اللجنة التشاورية الوزارية

د  .حسن هادي باقر

مدير دائرة صحة بغداد \ الكرخ

د  .صالح الدين خليل

مدير عام دائرة صحة نينوى

د  .بيستون عادل

مدير عام دائرة صحة كركوك

د  .سعدي كاظم راضي

مدير عام دائرة صحة ذي قار

د  .خضير خلف شالل

مدير عام دائرة صحة االنبار

د  .عادل محيي

مساعد مدير عام دائرة صحة كربالء

د  .شهاب احمد جاسم

مساعد مدير عام دائرة العيادات الشعبية \ الرصافة

د  .سالم عبد هللا

مدير شعبة طب االسرة في دائرة صحة ميسان

د  .علي طه حسون

مدير قسم التخطيط في دائرة صحة ميسان
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د  .مصطفى عبد الرحمن

مدير قسم التخطيط في دائرة صحة البصرة

د  .سندس اكرم ابراهيم

مديرة قسم التخطيط في دائرة صحة مدينة الطب

د  .ازهر صباح صادق

مدير قسم السياسة الصحية في دائرة صحة الرصافة

د  .هناء المعموري

مكتب وزير الصحة \ عضوة اللجنة التشاورية الوزارية

د  .داليا عبد الرزاق

مديرة قسم التخطيط

د  .حسن خضير

مدير قسم تخطيط المعاهد

د  .محمد خضير

مدير قسم الرعاية الصحية االولية

ص .وسن شوكت

مديرة قسم التخطيط االستراتيجي

نسرين مصطفى

مديرة مكتب وكيل وزير الصحة االقدم

د  .راكع رضا

مدير شعبة الهيكلية في قسم السياسات

د  .وسام جيالن شاكر

وحدة الدراسات و المؤشرات

د  .بسام سمير فؤاد

قسم التخطيط

د  .عبد الكاظم جاسم

قسم التخطيط

د  .ايمان كاظم

ممثلة المكتب المركزي لالحصاء

د  .قيس جعفر

وكيل مدير عام الشركة العامة لالدوية و المستلزمات الطبية (كيماديا)

د  .محمد اكبر علي

مكتب وكيل مدير الشركة العامة لالدوية و المستلزمات الطبية (كيماديا)

د  .حنان هاشم

اخصائية طب االسرة

نبراس نجم

مكتب وكيل وزير الصحة

د  .علي طارق

مدير القسم االعالمي \ وزارة الصحة

د  .سعدون رستم

مستشار وزير الصحة و عضو اللجنة الوزارية التشاورية \ وزارة صحة اقليم كردستان

د  .عبدهللا احمد

مدير قسم التخطيط \ دائرة صحة اربيل

د  .دانا خالد اسماعيل

مديرة قسم المالية \ دائرة صحة اربيل

د  .نجم الدين احمد

مدير قسم التخطيط \ دائرة صحة سليمانية

د  .هوشيار سليمان

مدير قسم التخطيط \ دائرة صحة دهوك

د  .نازك قادر

مديرة السيطرة النوعية \ دائرة صحة سليمانية

د  .اسو حميد كريم

قسم التخطيط \ وزارة الصحة في اقليم كردستان

د  .عامر عمر علي

مدير قسم العالقات و مدير الكادر \ وزارة الصحة في اقليم كردستان

د  .عبد الصاحب نجم

ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي

د  .فارس حسن الالمي

ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

د  .ندى العلوان

مديرة المركز الوطني لبحوث السرطان

د  .عالء عبد الحسين عبد الرسول

رئيس جامعة بغداد
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عفاف عبد الرزاق

ممثلة وزارة المالية

علياء جاسم عبد

ممثلة وزارة المالية

داللي حسو منصور

ممثلة وزارة التخطيط \ مدير عام االدارية في الجهاز المركزي لالحصاء

د  .علي مهدي صديق

ممثل لجنة الخدمات

د  .ناظم عبد الحميد

نقيب اطباء العراق

د  .حيدر فخري هادي

ممثل نقابة الصيادلة

د  .امين عجيل الياسري

ممثل نقابة التمريض

د  .فارس عبد هللا كريم

ممثل هئية نقل الدم

د  .ظافر سلمان هاشم

ممثل جمعية مكافحة التدرن العراقية

د  .حمدية ميرخان احمد

ممثلة عن كلية التمريض في كردستان

د  .ايفا سعيد

ممثلة عن كلية التمريض في كردستان

د  .ايمان عبد الرزاق

عضوة في لجنة الصحة و البيئة النيابية

د  .النه محمد علي

عضوة في لجنة الصحة و البيئة النيابية

د  .علي الشمري

رئيس لجنة الصحة و البيئة النيابية في النجف

ص  .ناهدة علي حسون

رئيسة لجنة الصحة و البيئة النيابية في بغداد

د  .بشرى المحيمدي

رئيسة هيئة الصحة والبيئة في محافظة االنبار

د  .وجدان قاسم

رئيسة هيئة الصحة والبيئة في محافظة ميسان

حسام الدين سعدون

رئيس هيئة الصحة و البيئة في محافظة نينوى

خديجة وادي

رئيسة هيئة الصحة و البيئة في محافظة المثنى

د  .عالء الغانمي

رئيس هيئة الصحة و البيئة في محافظة كربالء

اليس الطويل

مسؤول تقني في بعثة االتحاد االوربي في العراق

جوتا امانين بيرور

مديرة المعهد الوطني للصحة و الرعاية االجتماعية \ فلندا

د  .كورلنز رتفيلد

مدير في مشروع الرعاية الصحية االولية في منظمة التطوير الدولي ( ) USAID

زينب الخليل

مديرة في مشروع التعليم \ منظمة اليونيسكو

غسان الخوجة

مدير عمليات اقدم في البنك الدولي

د  .سيد جعفر حسين

ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق

د  .ايزيكيل بيسالنكومي

مدير تقني في منظمة الصحة العالمية في العراق \ برامج الصيدلة و التقنيات الصحية

د  .سيد ذو الفقار علي

مدير تقني في منظمة الصحة العالمية في العراق \ برامج الصحة العامة

د  .عاقلة نوري

مسؤولة طبية في منظمة الصحة العالمية في العراق \ برامج الصحة العامة

د  .ثامر الحلفي

مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق \ مكتب وزارة الصحة

وسن التميمي

مسؤولة تقنية في منظمة الصحة العالمية في العراق \ برامج االمراض االنتقالية
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